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WOW se BIBLIOTEEKDAG in samewerking met Vriende van Afrikaans en LAPA Uitgewers
Vir die eerste keer is daar ’n geleentheid vir biblioteekpersoneel van laerskole, hoërskole en
openbare biblioteke om by deskundiges te leer en die US Biblioteek saam met ’n toergids te verken.
6 Maart: 15:00 - 18:30, US Biblioteek, R80
WOW-voorleesslypskool in samewerking met Vriende van Afrikaans (VVA)
Kom sit om ’n tafel saam met Chareldine van der Merwe (VVA) en Anzil Kulsen (ATKV) om saam te
gesels oor maklike en kreatiewe maniere om ons kinders so vroeg as moontlik met die wonderlike
wêreld van woorde en stories vertroud te maak.
7 Maart 14:30 - 17:00 | Laerskool Cloetesville | Gratis
VISUELE KUNS: Rondleiding vir kinders, in samewerking met Vriende van Afrikaans en die PJ
Olivier Kunssentrum. 8 Maart om 15:30 vanaf die US Konservatorium

saam met die ATKV

BY VANJAAR SE US WOORDFEES!
Ons omvangryke boekwinkel is terug
met ’n fees van boeke vir oud en jonk.
Ontmoet jou gunstelingskrywers en
kuier saam in die hartjie van al die
Woordfeesbedrywighede. Ons is van
1 tot 10 Maart op die grasperk voor
Wilgenhof. Kom maak ’n draai!

MÔRE, 6 MAART, SE PROGRAM IN DIE ATKV-BOEKTENT:
09:00

PIETER VAN ZYL: GERT & JOEY – Aangebied deur Penguin Random House.

10:30

’N STUKKIE VAN DIE LEGKAART – Rina Venter in gesprek met Ruda Landman.

12:00

OUR LOVE LETTERS – Karina Szczurek in gesprek met Kerneels Breytenbach.
Aangebied deur Protea Boekhuis.

15:30

JEANETTE FERREIRA: BLOEDLELIE – In gesprek met Willemien Brümmer.
Aangebied deur LAPA Uitgewers.

17:00

DIE VEREVROU – Jan van Tonder in gesprek met Nélleke de Jager.
Aangebied deur Human & Rousseau.

Word vandag ’n lid van die ATKV deur “ATKV” na 44733* te SMS.
*Standaardtariewe geld.

@ATKVSA

ATKVSA

www.atkv.org.za
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CHRISTIAAN
ry die Afrikagolf

wees en is ook by die skeppingsproses ’n noodsaaklike deel. Vir
my is dit natuurlik. Dis ’n instink.
Maar konflik is nie ’n bakleiery
nie. Dit moet bestuur word tot iets
opbouends. Ek is baie passievol,
en ’n mens moet altyd onthou die
doel is om ’n storie te vertel.”
Waarom kies hy om in SuidAfrika – en in Afrikaans – te werk?
“Wel, dit het nog nie so gebeur
dat ’n geleentheid van oorsee hom
voorgedoen het nie. Buitendien,
as Suid-Afrika en as Afrika het
ons beslis iets te bied. Daar is
tans soveel wêreldwye belangstelling in Afrikastories; dis eintlik
’n Afrikagolf. Dit is so goed dat
ons vasteland deel kan wees van
daardie proses. Eintlik is ek baie
opgewonde om nou en hier te
kan werk.”

Die jongste fliek
van Suid-Afrika se
rolprentwonderkind
het eergister op
die Woordfees
gepremière. En ja,
Die seemeeu het die
gehoor in ekstase
gehad. Hy het met
Jan-Jan Joubert
gesels oor die
skeppingsproses,
sy drome, vloek
woorde... en wat op
die horison wag.

D

it was ’n matras wat die
deurslag gegee het, die
bruin matras met rooi en
geel en wit blomme op soos te veel
mense in die jare tagtig in hulle
huis gehad het. Die een waarop
Johnny, die dienspligontduiker,
in die studentehuis moes slaap en
wat van kamer tot kamer saam met
hom getrek het.
Hierdie matras was net té naby
aan die destydse werklikheid, die
Suid-Afrika van ons jeug. Dit het
my en twee vriende wat Johnny is
nie dood nie gekyk het, verwonderd gelaat: Hoe op aarde kry dié
jongeling dit reg om drie analitiese
joernaliste se studentetydgees só
te vertel dat ons in trane sit? Hy
vertel ons eie verhaal en tydsgees
beter as wat ons dit self kan doen –
en hy was nie eens daar nie!
In ’n sekere sin: Hoe durf hy!
In ’n ander: Verwondering dat
iemand jou eie gedagtes en herinneringe so trefseker kan terugbring
en jou hart só kan deurpriem
met die uitbeelding van wat jy
gedink het private herinneringe is,
maar duidelik eintlik behoort tot
’n gedeelde en verwonde kollektiewe geheue.
“Wel, daardie matrasse was nog
nie heeltemal uitgefaseer teen die
jare negentig nie – ek het hulle ook
nog geken,” grinnik die skugter
genie oor ’n koppie koffie in
Kloofstraat, Kaapstad.
“Dit was ’n spanpoging. In dié
geval is die produksie-ontwerp
gedoen deur Birrie le Roux en
Charl-Johan Lingenfelder was die
periode-polisie; hy sou sê: ‘Dit was
nie sus nie of dat nie so nie.’
“Ons wou nie die 1980’s weerspieël nie, maar net een karakter
se belewing daarvan. Tog is dit die
weerspieëling van ’n era. ’n Mens
probeer daardie mense se realiteit
vasvang en besef dit is onderworpe
aan die beperkinge van ’n kontemporêre weerspieëling.
“Buitendien, ek kon put uit my
eie raamwerk. Ek was ook ’n student op Stellenbosch, en dit is
mos maar so – hoe meer spesifiek
’n ervaring is, hoe meer univer-

Christiaan Olwagen – teksskrywer en regisseur van formaat. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
seel is dit. Die verhaal is ook oor
’n sekere ouderdomsfase waarin
jy dalk deur algemene pessimisme
omring is, maar tog optimisities is
oor wat jy spesifiek kan wees.
“ ’n Belangrike ondersteunende
basis was die sterk verhoogteks
van Malan Steyn – daar was baie
bestanddele wat dit ’n sterk produk
kon maak.”
Hoe het hy in toneel en rolprente beland?
“Ek was van jongs af baie verbeeldingryk en op die verbeelding
ingestel. Toe ek baie klein was, het
ek vir my ma gesê ek gaan eendag
’n Oscar wen. Om by toneel en rolprente betrokke te raak was nooit
’n bewustelike besluit nie; dis hoe
dinge uitgewerk het.
“Die betrokkenheid by flieks
was ook ’n kombinasie van dinge.
Herman Binge het Johnny is nie
dood nie vir my voorgestel. Kanarie
het begin by ’n eie idee. Partykeer
is dit ’n boek. Dis ’n proses van
droom. En dan doen jy dit.”
Wanneer het hy die keuse
gemaak om van teater na rolprente
oor te skakel?
“Dit was ’n organiese proses.
My eerste fliekpoging was die kort-

fliek Toevlug by die Silwerskermfees. Een van die grootste verskille
tussen teater en film is geld. Die
aanloklikheid van die teater is
dikwels die skep van die oomblik
– die verganklikheid daarvan. By
film is dit weer die blywende aard.
“Ek is nou gemaklik met albei.
Ek weet nie of ek weer teater sal
doen nie – ek doen wat ek doen
uit die liefde van die saak. Of dit
toneel of film is, sal net die tyd leer.
“Rolprente is ’n spansport, en
ek hou daarvan. Jy is net so goed
soos jou medewerkers. Daar is
infrastruktuur. Dit help ook as jy
daarvan hou.”
Wanneer weet jy dus ’n fliek
is klaar?
“Ek is nooit heeltemal tevrede
nie,” sê Christiaan, “daarom strewe
ek na relatiewe tevredenheid.”
Maar sal hy weer teater doen?
“Miskien. Veral as ek albei kan
doen, soos met Die seemeeu. Ek is
oop vir albei.”
Vir diegene wat Christiaan se
gawe en sy rolprente bewonder,
is daar ’n wordende waarskynlike
hoogtepunt om na uit te sien. Hy
is besig met die afronding aan die

fliekweergawe van Elsa Joubert se
klassieke roman Die swerfjare van
Poppie Nongena.
Heel begryplik wil Christiaan
nie die sluier te veel lig oor die
rolprent nie, behalwe dat dit in die
meer ontredderde dele van Kaap
stad geskiet is – en dat Clementine
Mosimane die titelrol speel.
Waar begin ’n mens met die
konseptualisering van ’n skeppingsproses? Hoe werk Christiaan se
kop in hierdie verband?
“Natuurlik is die teks altyd
’n belangrike faktor, maar ’n mens
moenie te precious wees oor die
teks nie. Dis net ’n bouplan; nie
’n bloudruk nie. Moenie dat die
teks jou inhibeer nie – jy moet put
uit jou eie ervaring en verbeelding
– en uit die ervaring en verbeel
ding van jou span. ’n Mens moet
baie oop wees vir voorstelle – dis
deel van die skeppende proses.”
Daar is diegene wat beweer
Christiaan se skeppende leuse
is: “Konflik is alles.” Hoe voel
hy daaroor?
“Sonder konflik is daar geen
storie nie. Vir drama móét daar
konflik wees – dis die ruggraat van
drama. Dit kan intern of ekstern

Hoewel Christiaan nie self vanjaar
’n produksie by die Woordfees het
nie, gaan hy beslis ’n draai hier
op Stellenbosch kom maak, en
dis veral die klaarblyklike kinder
produksie Babbelagtig en Katvoet
(die Afrikaanse verwerking van
Tennessee Williams se Cat on
a Hot Tin Roof) wat hom opgewonde maak.
Een van die aspekte waaroor hy
al onder kritiek moes deurloop, is
die hoeveelheid vloekwoorde in
sy produksies. Hoe reageer hy op
sulke kritiek?
“Die taalgebruik hang af van
die konteks. Die seemeeu, byvoorbeeld, handel oor mense in die
teaterbedryf. In my ervaring is
dit ’n bedryf waar mense vloek
soos matrose.
“As ’n mens kyk na Kanarie,
wat in die weermag afspeel, was
vloek die wapen om die troepe af
te breek. Daaroor is daar tog seker
konsensus – dit sou net nie geloofwaardig wees nie as die korporaal
sou vra: ‘Kom nou, ouens, werk
’n slag mooi saam.’ Die film moet
geloofwaardig wees, in konteks.
“Ek het nie ’n gebrekkige woordeskat nie, en ek hoef nie te vloek
om myself uit te druk nie. Maar
die karakter moet praat soos die
karakter sal praat. Dit gaan oor
die skep van ’n blik op en ’n weergawe van die werklikheid – nie
noodwendig iets waarmee almal
tevrede sal wees nie.”
Die briljante jong man met
die goeie maniere kies koers
oor Kloofstraat se verkeer. Wat,
wonder ’n mens, broei in daardie
brein; wat wag om gebore te word
uit die skeppingsdrang wat verhaal, woord, spel en boodskap so
naatloos kan saamvoeg tot ’n eindproduk wat nooit vergeet dat dit
moet vermaak en as skouspel moet
uitdaag en bevredig nie?
Soos hy straataf verdwyn, wil jy
amper aan die niksvermoedendes
uitroep: “Stil, Kapenaars! Daar
loop ’n kunstenaar verby!”
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Rolprente

Meesterlike
mishoop
van al die
neuroses

Die seemeeu. Fliekfees.
Pulp Cinema Neelsie.
9 Maart om 20:00.

D

it verg donners harde werk
en ysere dissipline om nié
soos ’n bronstige bakvis
tekere te gaan elke keer as ’n nuwe
Christiaan Olwagen-skepping jou
pad kruis nie.
Opgepluk, maar met die slegste,
mees siniese voet voor, drentel jy
dus Sondag na die Neelsie vir die
eerste vertoning van sy nuutste rolprent, Die seemeeu, wat op 5 April
landwyd begin wys – 122 jaar
nadat dit die eerste keer in Rusland
opgevoer is en skaars vyf maande
nadat ons eie enfant terrible die
volk laat oeloeleer het met sy
musikale oorlogdrama Kanarie.
Maar dan gebeur dit wéér: Voor
jy jou kom kry, ’n skamele kwartier
later, wil dié kitsch eietydse komedie oor ’n disfunksionele familie
en hulle aannaaisels jou laat
opspring en nog ’n wilde stelling
uitblêr: “Hierdie ou moet waaragtig Suid-Afrika se verbluffendste
en waagmoedigste kontemporêre
storieverteller wees!”

Enigeen wat al ’n tradisionele,
gedrae, meermaal gaapwekkende
Seemeeu op die verhoog beleef
(of is dit oorleef?) het – en hier
verwys ek vanselfsprekend nie na
Christiaan se weergawe met dieselfde rolverdeling wat in 2014 en
2015 by Aardklop, die Baxter, die
KKNK en die Woordfees op die
planke was nie – sal stomverbaas
staan oor presies hoe eietyds en eg
Afrikaans Tsjechof kan voel, vernaam in Christiaan se eiesoortige
visuele en narratiewe styl wat die
grens tussen hoë en lae kultuur in
sy maai stuur en hier gelykertyd
aan die werk van Pedro Almodóvar en Wes Anderson herinner.
In die verhoogproduksie
waarvoor Saartjie Botha destyds
Tsjechof se teks in Afrikaans
vertaal en verwerk het, het die
Russiese wortels nog deurgeslaan,
maar die fliek verplaas die karakters en milieu na Suid-Afrika in
die 1990’s. Selfs van die name is
verafrikaans, byvoorbeeld die
skrywer Boris Trigorin wat nou
Boors Barnard heet.
Terselfdertyd moet ’n mens
darem ook ou Tsjechof gee wat
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hom toekom: Dit is immers hy wat
’n tydlose, universele storie oor
komplekse karakters geskryf het,
’n kontingent horrelpoot Homo
sapiens wat gefolter word deur
verlange, pyn, berou, doodloopstrate, onbeantwoorde liefde en
’n hunkering na sukses en roem...
Tsjechof se dialoog, immer swaar
aan subteks, klínk hier ten minste
ligter, loslit, lekkerder en bowenal
snaakser met kwistige gebruik van
Engelse slêng en al Afrikaans se
voortreflikste p-, k- en f-woorde.

Sandra Prinsloo is waarlik
’n gil des gods as die pronksugtige
teaterdiva en aandagvraat Irene
wat saam met haar jongste stukkie, die befaamde skrywer Boor
(Alyzzander Fourie), by haar sieklike bejaarde broer Piet (Marius
Weyers) op sy plaas kom kuier.
Hier is haar seun, Konstant (briljant vertolk deur Albert Pretorius),
’n “talentlose, onopgevoede” aspirant-dramaturg wat deur sy ma
afgeskryf word as ’n “blerrie drama
queen” en “ ’n moody, arrogante

klein kak wat nog aan sy ma se
tietspene wil suig”, naarstig aan ’t
voorberei vir ’n aweregse interpretasie van Hamlet terwyl hy heimlik
verlief is op sy erg naïewe hoofrolspeler, Nina (Rolanda Marais), wat
verklaar “Ek sal suffer met ’n smile
as ek net famous kan wees” en
gevolglik gou-gou ’n ogie het op
die befaamde skrywer Boors.
Nog ’n manjifieke vertolking
is dié van Cintaine Schutte as
die depressiewe daggakop-goth
Masha, wat dolverlief is op Konstant, maar nou konstant die
attensies van die armoedige,
geldbetottelde onderwyser Simon
(Geon Nel) moet afweer. Masha se
ma, Paulina (Martelize Kolver) het
dit glad nie maklik onder Masha
se pa, die astrante plaasbestuurder
Elias (Deon Lotz) nie, en is op
haar beurt verlief op die afstandelike filosoof dr. Eugene (Gerben
Kamper), wat elders vlerksleep.
Ja, hier is iedereen meester van
sy eie mishoop wat, soos Irene dit
stel, “niks doen nie en net hulle
eie boring ou stories vertel”. Maar
moenie dat dit jou afskrik nie –
binne 125 minute lewer de laaste
akteur voortreflike spel en put die
meeste uit die dramas en neuroses
van sy of haar karakter.
Uiteintlik laat Die seemeeu
se mense onder aanvoering van
Christiaan Olwagen jou voel die
lewe is inderdaad lelik. Maar wat
anders kan ’n mens doen as uithou
en aanhou en jou kruis dra?
Ons weet dalk almal wie ons is,
maar min van ons het die vaagste
benul wat ons kan word.
Gaan kyk dié meesterstuk. Jy is
dit aan Christiaan en al die betrokkenes verskuldig, maar bowenal
aan jouself. – Johan van Zyl

Álmal sing oplaas soos ’n kanarie
Kanarie. Fliekfees. Pulp Cinema
Neelsie. Vandag om 21:30 en
10 Maart om 18:00.

D

ie musikale oorlogsdrama
Kanarie is al só deur plaaslike
en internasionale kritici besing,
belek, bewierook, bekroon en hier en
daar ook bevloek en bewetter dat nóg
’n resensie in dié stadium oorbodig voel.
(Ook die DVD is die afgelope twee weke
reeds plaaslik te koop.)
Behalwe die rolprent self, wat grootliks gegrond is op die ervarings van
Charl-Johan Lingenfelder, die musikale
regisseur en mededraaiboekskrywer, in
die destydse SAW se Kerkkoor en Konsertgroep, is een van die verbysterendste
dinge omtrent Christiaan Olwagen se
meesterwerk hoe dit by byna elke fliekganger wat in 1985 al verstand gehad
het, ’n sleurstroom herinneringe laat
ontwaak. Dié onwillekeurige opgeefsels
hou meestal verband met óf seksualiteit
en geïnternaliseerde homofobie óf die
kerk óf die weermag óf die musiek en
die gruwelpolitiek van die jare tagtig óf
die benoudheid en onderdrukking so
eie aan klein dorpies daardie tyd.
In 1985, die jaar waarin 99% van
die fliek afspeel, was ek – ’n Johan
Niemand met ’n ewe vergeetbare van –

’n oorvrolike vinkie in st. 4, vasgevang
op ’n stofpoeperplek waar my Boy
George-en-Culture Club-tapes (kasette
en Walkmans was in daardie stadium
veel begeerliker as LP’s) nié goed
ontvang is nie. Oor die feit dat ek op
’n keer vir ’n Engelse mondeling met
my ma se breiwol vlegseltjies en ’n Boy
George-haredos gemaak het, wil ek
liefs nie uitwei nie.
Ek onthou 1985 ook as die jaar toe

my broek liggies begin sidder het by
die gedagte om in st. 5 met kadette
te begin. Ek het geweet daardie lelike
bruin kadetuniform en baret wat al
die seuns van st. 5 tot matriek elke
Woensdag moes dra, is die voorspel tot
die oproepinstruksies wat eendag sou
kom en wat jou vir alle praktiese doel
eindes die eiendom van die Republiek
van Suid-Afrika sou maak. Dié vrees
is natuurlik vermenigvuldig deur die
bullebakke wat jou smalend sou inlig
hoe die weermag eendag al hierdie
aanstellerigheid en nukkerigheid en
moffieagtige maniertjies uit jou sal
dônner en van jou ’n man sal maak.
Tot aan die einde van my matriekjaar
het ek elke bruin Woensdag gehaat.
Maar in 1989 is diensplig tot een jaar
verkort, en dieselfde jaar het ek die
gevreesde eerste peloton op slinkse
wyse gesystap deur by die kadetorkes
aan te sluit.
In 1993, as tweedejaarstudent op
Stellenbosch, is militêre diensplig vir
“alle blanke mans” finaal afgeskaf.
Aan Christiaan en Charl-Johan:
Dankie vir daardie boodskap aan die
einde van die fliek: “Dedicated to small
town boys everywhere”. Ek is een van
hulle wat goddank lankal soos ’n kanarie sing. – Johan van Zyl

PRYSE & BENOEMINGS

5 benoemings – Safta
8 benoemings – Idyllwild-fliekfees
in Kalifornië, Amerika
Beste draaiboek Charl-Johan Lingenfelder
en Christiaan Olwagen – Safta
Beste regisseur Christiaan Olwagen –
Silwerskermfees, Kaapstad
Beste rolprent Silwerskermfees
Beste redigering Eva du Preez –
Silwerskermfees
Beste stelontwerp Rocco Pool –
Silwerskermfees
Beste akteur in ’n ondersteunende rol
Germandt Geldenhuys – Silwerskermfees
Beste verhalende rolprent 36ste Reelingfliekfees, Chicago
Beste regisseur Out on Film, Atlanta
Beste verhalende rolprent Out on Film
Beste internasionale narratief Out on Film
Beste regisseur Out on Film
Naaswenner: Gehoor se keuse vir beste
internasionale rolprent Out on Film
Naaswenner: Jurie se prys vir beste
rolprent OUTshine-fliekfees,
Fort Lauderdale, Amerika
Beste LGBTQ-fliek Kaapstadse
Internasionale Rolprentmark-en-fees
Spesiale vermelding NEWfest, die NYC
LGBT-fliekfees
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Kom herwaarts, (on)getroues
GodgOdgoD. Toneel. Millshed.
6 Maart om 18:30 en 20:30.

S

tel jou voor God verskyn aan
jou in ’n sterbesaaide nagblou
japon en ’n satynpajamapak
waarvoor Hugh Hefner sy voorvel
sou gee. Verbeel jou die hemel is
’n woonwapark waar Modimo,
allerlieflik vertolk deur Charlton
George, smôrens vir hom ’n beker
Freshpak-rooibos op ’n kampstofie
brou en dan peusel aan ’n boek
met SCIENCE in hoofletters op
die voorblad.
En bid jou dit ten slotte aan:
Hierdie Modimo – eens “die
woeste koning van die niks en nou
die baas van die skepping” – sit
met ’n trio herkoutjies in die kies
waarvoor hy hom op langelaas tot
’n Skype-oproep wend. Herkoutjie
(1): Aa, hoe goed was alles nie
toe daar níks was nie! (2) Maar
wat sal ek nou doen? Sal ek iets
nuuts skep, of sal ek alles los net
soos dit is? (3) Aarde tog, verfris
gou my geheue: Hoe en waar het
ek opgeëindig met hierdie skottel
gebakte pere?
Nadat Modimo tot die “onomkeerbare” stap oorgaan en man
en vrou skape, begin ’n vars
besending vrae soos rooimiere
aan hom knaag – net soos die vrae
en vertwyfelings wat van tyd tot
tyd alle kunstenaars folter: Het ek
straks te ver gegaan? Gaan ek tot
in lengte van dae die wrang vrugte
van my skepsels se drange en dade
pluk? Is my maaksels volkome my
verantwoordelikheid? Mag hulle
my vir alles verkwalik omdat ek
hulle gemaak het? Of moet ek liefs
in ’n ver, donker hoekie gaan sit
en verlang na die dae toe niks nog
bestaan het nie?
Voel jy in hierdie stadium van
die resensie die kluts kwyt? Toemaar, ontspan, want GodgOdgoD
is een van daai onbeskryfbare
eksperimentele produksies wat
’n mens aan eie bas moet ervaar.
In die feesgids word dit omskryf
as ’n “veeltalige interaktiewe sensoriese teaterervaring” waarvoor
Rob de Graaf se oorspronklike teks
deur Ilana Cilliers vertaal en deur
die geselskap in Afrikaans, Engels,

HEEL BO: Charlton George as Modimo. ONDER: Tiisetso Mashifane, Aphiwe Livi en Ilana Cilliers.
FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT
Sotho en Xhosa uitgebrei is.
Dié plekspesifieke bogtery speel
uit in die Millshed aan die rand
van die dorp, ’n groot, weergalmende skuur wat met die fynste
aandag aan detail onder meer
’n heelal, laboratorium, kunsinstallasie, woonwapark, kakofonie

Modimo se skadu word met ‘n projektor teen die muur gekaats.

en kunsmuseum word. Jy snap
oopbek en in ’n ommesientjie
waarom Wolf Britz en Ilana Cilliers vanjaar die kykNET Fiësta
vir beste teaterontwerp hiervoor
gewen het. (Die produksie is ook
in die kategorie beste produksie en
beste regie benoem én is verlede

jaar by die Vrystaat-kunstefees as
die beste produksie aangewys.)
GodgOdgoD bring die oënskynlik onversoenbare velde van
wetenskap, godsdiens en kuns op
slinkse eksperimentele wyse byeen.
By aankoms kry die gehoorlede
elkeen ’n masker voor hulle vertrek

op ’n begeleide toer onder aan
voering van die energieke akteurs,
almal geklee in wit laboratoriumjasse en kleefpakke (wit-op-swart
geraamtes vir die vroue; afgeskilde
rooibruin spiere en senings à la
dr. Gunther von Hagens van Body
Worlds-faam vir die mans). Maar
soos te wagte in die Groot Niet
laat die begeleiers gou-gou hulle
gehoor in die steek en word elkeen aan sy eie lot en interpretasies oorgelaat.
Bo en behalwe die vernuftige
akteurs steek jy langs hierdie
sit-sit-staan-staan-drentelpad ook
verwonderd vas by die arsenaal
handgemaakte – grootliks herwonne – dekor en rekwisiete,
wat etlike truprojektors insluit.
Hierop word daar onder meer
met magnetiese bolletjies, spykers,
petribakkies en borrelplastiek
visueel verbluffende beelde teen
die mure geprojekteer. Daar is
ook ’n pomp, brandblusser, eiers,
’n hommeltuig, diereskedels, dierefetusse vasgekluister in formalien
– van ’n vlermuis en ystervark
tot ’n nylkrokodil – steierwerk
en ’n Ford Figo met flitsende
ligte en ’n luide toeter.
En dan kom die bevryding:
Hier maak dit nie saak as jy nie
Sotho of Xhosa verstaan nie; dit
maak nie saak as jy nie alles kan
hoor wat die akteurs sê nie; dit
maak ook nie saak as jy nie die
vaagste benul het wat iets
verteenwoordig of beteken nie.
Vra jouself eerder af hoekom
ons Suid-Afrikaners so skrikkerig is vir eksperimentele teater,
hoekom ons skynbaar so smag 
na klinkklare antwoorde, ontknopings, verduidelikings, straf,
troos of genade.
GodgOdgoD is soos ’n LSD-
hallusinasie wat ’n mens verwonderd, verward, selfs verwese laat,
maar moet om hemelsnaam nie vir
die titel skrik nie – dit is nié gods
lasterlik nie.
En onthou tog dat die geheim
van die lewe is om diep in en uit
te asem. En die misterie van die
lewe én GodgOdgoD is dat jy nooit
weet wanneer dit gaan eindig nie.
– Johan van Zyl

Mashifane, George en Livi voor die Millshed se reuse-deure.
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’n Verevrou van vlees en papier
Sedert haar selfmoord 22 jaar gelede spook die meesterpluimbereider Luisa Pappalardo al in Jan van Tonder
se verbeelding. Nou, met die verskyning van Die verevrou, sy eerste roman in ses jaar, kom sy – weliswaar in ’n
gans ander gedaante – oplaas tot rus op papier. Johan van Zyl het by die skrywer op Gordonsbaai gaan kuier.

‘O

p 4 Junie 1997 hou ek in
Kerkstraat, Oudtshoorn,
stil voor ’n huis na aan
die hangbrug oor die Grobbelaarsrivier,” begin Jan van Tonder die
nawoord van sy nuwe roman.
“Ek gaan klop. Daar is geen
reaksie nie. Op die buurwerf staan
twee vroue in die agterplaas en
gesels. Een vra my na wie ek soek.
Na die verevrou, sê ek. So begin
my verhouding van meer as 21
jaar met die meesterpluimbereider
mademoiselle Luisa Pappalardo.
Sy is klaar met die vere, kom dit
van die buurvrou, en ek aanvaar
die weiering gelate, want die
Franse vrou sou geen onmisbare
bydrae tot my koffietafelboek,
Die Klein-Karoo, gelewer het nie;
dit hoogstens met pluime kon
versier. Twee dae later stap Luisa
by die hek van die Oudtshoornse
polisiekantoor in, en op ’n klein
lappie grasperk voor die ingang
skiet sy haarself dood, en kry só,
onwillekeurig, lewe in my kop...”
JAN WAG ONS KAALVOET IN
saam met Kandas, ’n wantrouige
weggooihond wat nou by hom
en sy lewensmaat, Jenny Pieterse,
tuis is. Hy is ’n lang man. Bruingebrand. Innemend maar ingetoë,
maar op dié vreedsame weeksdagoggend lyk hy die saligheid self.
Tog – en dié gewaar jy in sy
ysere blik – is hy slaggereed vir die
eerste weetgierige agie uit die koerantwêreld (waarvan hy self eens
deel was). Kort voor lank, dié weet
hy ook, kom die eweneens nuuskierige lesersmark aan die beurt
wat almaardeur probeer uitpluis
wat “regtig” gebeur het en wat die
skrywer uit sy duim gesuig het.
“Ek weet nie hoekom dit so is
nie,” sê Jan en vryf oor sy baard
asof hy meen sy hulp sal daarvandaan kom.
“Wanneer ’n mens ’n roman
lees, is dit tog onbelangrik of iets
regtig gebeur het of nie... ’n roman
is veronderstel om ’n universele
storie, ’n skepping van die verbeelding, te wees, dan nie?”
Hy sug.
“Ek vermoed mense is gewoon
nuuskierig om uit te vind wat aangaan in die kop van die persoon
wat die storie uitgedink het. Dis
sekerlik ’n baie menslike ding om
altyd te wil wegvat of bylap; vir die
mens was die waarheid nog nooit
goed genoeg nie. Ek dink die waar-

Jan van Tonder, afgeneem
in sy studeerkamer in die
dorpshuis op Gordonsbaai
wat hy met sy geliefde
Jenny deel.
FOTO: PETER VAN NOORD
heid is hopeloos te veel vir ons.
Dit sit ons ore aan.”
Jan grinnik. “Ek word dikwels
voorgekeer deur mense wat vir
my sê: ‘Man, het ék nou vir jou
’n lekker storie. My lewensverhaal
is so ongelooflik, so uniek... jy gaan
dit nie glo nie... ek belowe jou jy
sal ’n topverkoper kan skryf.’
“Met verloop van tyd het ek
geleer wanneer jy iets in jou eie
vel beleef, iets wat jou emosies
holderstebolder krap, vóél dit
altyd so ’n bietjie interessanter en
boeiender as wat dit regtig is. Ek
dink dis vir ons gewone sterflinge
moeilik om te erken, maar 99%
van ons se lewe is so donners vaal.
Saai. Saai verby.”
As romansier wat in 1983
gedebuteer het met ’n roman wat
hy nou liefs wil vergeet, is Jan
self ’n veteraan wat die kuns van
weglaat, byvoeg en verdraai vervolmaak het. Net so moes hy oor
die jare leer dat “verbasend baie”
lesers die skrywer en verteller met
mekaar verwar – iets wat spesifiek
gebeur het met sy boeke Is Sagie
(1987), Roepman (2004) en Is weer
Sagie (2013).
“Maar ja, natúúrlik is my
hoofkarakter, Liora Papalato, deur

Snelvuur met Jan
Watter boek of skrywer het
jou geïnspireer om ook die
pen op te neem?
Ek was mal oor die eenvoud van
Karel Schoeman se ’n Lug vol
helder wolke (1967) wat my laat
dink het ek kan dit ook doen.

Min het ek geweet presies hoe
bedrieglik daardie eenvoud is.
Watter van jou boeke het
jou die meeste geld in die
sak gebring?
Is Sagie (1987), Die kind (1989)

wyle Luisa Pappalardo geïnspireer.
Hulle het albei naby die Saharawoestyn grootgeword, op ’n Algerynse volstruisplaas neffens
’n pluimery; hulle is albei later na
Algiers; hulle het albei gedurende
die gruwelike Algerynse burgeroorlog na Parys gevlug en uiteindelik in die Klein-Karoo uitgekom.
Maar, soos ek in die nawoord sê:
Die karakter Liora is ’n blote lugspieëling van Luisa, die vrou van
vlees en bloed wat eens gelewe het.

en Roepman (2004) word
almal steeds voorgeskryf en
’n mens is dankbaar dat hulle
so ’n lang lewe het. Maar die
modelkind wat sy pa – en sy pa
se beursie – die heel trotsste
maak, is Die kind.
Gee jy om wat kritici dink?
Ek lees wel resensies en neem

“Ek het eintlik bittermin van
Luisa geweet toe ek daardie dag
by haar huis gaan aanklop: basies
net dat die Franse verevrou ‘baie
vreemd’ is en in daardie stadium
allerweë beskou is as die persoon
in Suid-Afrika wat die heel meeste
van volstruisvere weet.
“Ná haar dood, twee dae nadat
ek haar saam met die buurvrou in
die agterplaas gesien het, het ek
’n magdom teenstrydige stories
oor haar gehoor, almal natuurlik
tweedehands: Vir party mense het
Luisa glo gesê sy is ’n maagd; vir
ander het sy vertel sy het ’n verhouding met haar eie neef gehad;
nog ’n klomp het vertel hoe sy
op haar bors geslaan en gesê het
‘I’m a Christian!’; ander sê sy was
’n ateïs. Al wat ek weet, is dat sy
my ná haar dood eenvoudig nie
wou uitlos nie, maar sy wou my
ook nie met die storie help nie. Dit
was regtig asof sy voortdurend oor
my skouer geloer en my gesteur
het. Dikwels het dit gevoel of sy
die skryfproses aspris wou uitrek.”
Jan bly ’n oomblik stil, weeg
sy woorde.
“Ek gaan nie lieg nie: Ek het
in my lewe nog nooit so hard en
ernstig en ingrypend aan enige

daaruit wat vir my sin maak. Wat
vir my veel belangriker is, is wat
lésers van ’n boek dink. Anders
as resensente is lesers immers
betalende kliënte wat nie ’n gratis eksemplaar gekry het nie.
Wat lees jy en wat lees jy nie?
Ek lees nie misdaadfiksie en rillers nie. Vir my is boeke en flieks

van my vorige boeke herskryf
nie. Hierdie roman het my vir die
eerste keer regtig diep laat twyfel
oor of ek nog kán skryf. Die verevrou is aanvanklik vir publikasie
aanvaar, maar toe afgekeur. Ek het
dit dramaties gesny en herskryf,
maar dis weer afgekeur. Toe herskryf ek weer en dit word wéér
afgekeur. En toe wend ek my in
’n staat van totale moedeloosheid
tot my ou uitgewer, Marietjie
Coetzee, wat my en my talente en
my beperkinge goed ken... en toe
probeer ek weer.
“Terselfdertyd moet ek hier
erkenning gee aan my geliefde
Jenny. Op ’n dag toe ek weer heen
en weer in die huis rondstap en nie
herwaarts of derwaarts weet nie,
het sy vir my gesê: ‘You’re pacing
again.’ En toe sê sy ek moet ophou
probeer om ’n biografiese roman te
skryf. Ek moet ’n stórie skryf. Die
stórie. En dit is wat hierdie roman
is: mý storie.”
BOEKBEKENDSTELLING
Jan gesels met sy uitgewer,
Nèlleke de Jager, oor die
navorsings- en skryfproses van
Die verevrou. 6 Maart om 17:00
in die ATKV-Boeketent.

nie ontspanning nie – dit moet
my uitdaag.
Waaraan werk jy tans?
Ek is driekwart met die derde
en laaste aflewering van Sagie
se storie. En dan is daar ’n storie
waaraan ek al tien jaar werk
en waarvan niemand behalwe
Jenny weet nie.
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Skrywers en boeke
FOTO:
NATALIE
GABRIELS

Voorreg om vier gryskoppe se insig oor Steyn te geniet

Van ver en hier. Skrywersfees. Adam
Small-seminaarkamer. 2 Maart.
Afrikaans se Nederlandse penwortelstelsel voel só fors en bekend dat ’n mens
as prosaleser onder die wanindruk kan
verkeer dat jy “minstens 95%” van alle
Nederlands kan verstaan. Al wat nodig
is om dié skille blitsig van jou oë af te
werp, is ’n proesel swaarwigtige poësie,
meer spesifiek die bekroonde woordwoekery van Ellen Deckwitz en Radna
Fabias (oorspronklik van Curaçao), wat
albei in Nederlands dig. Die derde lid
van die paneel was Pieter Odendaal, wie
se debuutbundel, Asof geen berge ooit
hier gewoon het nie, hom onder plaaslike resensente ’n paar welverdiende
klappe van die heuningkwas op die
hals gehaal het – iets wat hy blykbaar
ietwat teleurstellend vind omdat kritiek
veronderstel is om dialoog aan te wakker.
Die jong digter Ryan Pedro het die
vrae in Afrikaans gestel en die Nederlanders versoek om in hulle moedertaal
eerder as in Engels te antwoord. Dit het
veroorsaak dat die gesprek, wat deur
die Kaapse Forum vir Neerlandistiek
en SASNEV moontlik gemaak (en swak
bygewoon) is, vir die ongeoefende oor
in ’n vreemde, frustrerende toring van
babbel ontaard het.
Al het die gehoor grootliks uit Nederlanders bestaan, was Ellen en Radna self
telkens geamuseer oor presies wat Ryan
by hulle wou weet. Ook dié Afrikaanse
bywoner moet erken verskeie van die
Nederlanders se sinne het nooit eens
die een oor gehaal nie.

Ryan Pedro, Ellen Deckwitz, Radna
Fabias en Pieter Odendaal.
“My koloniale Nederlands-Indiese
afkoms is die filter waardeur ek na die
wêreld kyk,” het Ellen, ook ’n bekende
skrywer en rubriekskrywer, verklaar,
en bygevoeg die grootste vrese van die
mensdom tien jaar gelede, soos terrorisme en burgeroorlog, word toenemend
deur klimaatproblematiek vervang.
Radna, wat in haar veelbekroonde
eksistensiële debuut, Habitus, krities is
oor die rol van die immigrant en buitestanderskap, meen poësie is die ideale
voertuig om troebel, gelaagde, komplekse, ongemaklike gebiede te verken,
maar sy was net soos Pieter erg ongemaklik met die “kollektiewe verantwoordelikheid” wat kritici en lesers aan haar wil
toeken om namens ’n sekere bevolkingsgroep of geslag te praat.
Uiteindelik was die hoogtepunt die
gedig wat elke digter ten slotte voorgedra of voorgelees het, en die grootste
teleurstelling die feit dat geen van die
Nederlanders se digbundels in die voorportaal te koop was nie. – Johan van Zyl

Kom Praat Saam by RSG daagliks
tussen 08:00 - 09:00, ondersteun
deur USB Bestuursontwikkeling
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Steyn dis die gevolg van ’n knipoog
aan die mooi meisies van Cannes –
en van ’n gewete wat hom toe laat
met ’n ewige knipoog – hy kan dit
nie stop nie!
Die einste Jaap was nie een
wat juis kontak behou het nie;
dus begin Steyn een van sy
briewe gevat en vermanend met:
“Wanneer was jou begrafnis?”
Die hele gesprek was met sulke
juweeltjies besaai. Maar vir die
res, van Steyn se laaste besoek
aan oudpres. Paul Kruger in Switserland en sy siening oor dié se
komende mitologisering in die
Afrikanergeskiedenis, Steyn se
gedagtes oor die wordende Afrikaanse skryftaal en vele meer, kan
jy gerus die boek aanskaf. Jy sal nie
spyt wees nie. – Jan-Jan Joubert
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Die toring van babbel

debat oot die verwydering van die
Steyn-standbeeld by die Universiteit van die Vrystaat nie.
Maar, soos Chris tereg opmerk,
ons ken en luister nie na mekaar se
stories nie. As aangehaalde voorbeeld: Hoeveel Afrikaanse mense
ken die inviduele agtergrond van
die Mendi-slagoffers uit die Eerste
Wêreldoorlog, en hoe hulle nageslag hulle bydrae beleef?
Die skoen pas wyd.
Steyn se fyn humorsin syfer ook
in sy briewe deur. Die skok van die
oorlog het, soos ons weet, sy gestel
só aangetas dat hy deels verlam
was die laaste 15 jaar van sy lewe.
Dit het hom met ’n slap ogie gelaat
wat onwillekeurig periodiek toegeval het. In ’n brief uit Europa aan
sy vriend Jaap de Villiers beweer

gedrag

DURF

ETIEK

boek gevloei, met 93 briewe deur
’n werklik progressiewe man wat sy
tyd vooruit was.
Enkele hoogtepunte uit ’n
fenomenale boekegesprek sluit
in dat Steyn by die Nasionale
Konvensie, wat van 1908 tot 1910
die grondslag vir die Unie van
Suid-Afrika gelê het, die enigste
pro-aktiewe voorstander van
vrouestemreg was. Die res van
die ouens het daardie stryd egter
gewen – in elk geval tot die 1930’s.
Hy was ook baie meer oopkop
oor nierassige stemreg as sy tydgenote, maar hulle wou nie vir
hom luister nie, het die geleentheid
verspeel en hulle nageslag met die
gebakte pere gelaat. Tog jammer
daardie aspek het nie sterker gefigureer in die soms intellektueel yl

Aanlyn

“Een van die groot probleme in
hierdie land is dat ons mekaar se
stories nie ken nie, en nie altyd na
mekaar se stories wil luister nie,”
sê Chris van der Merwe, daardie
ruimdenkende akademikus van die
Universiteit van Kaapstad.
En hy laat ’n mens skuldig voel.
Want vier gryskoppe wat gesels
oor die publikasie – juis nou – van
geselekteerde briewe wat oudpres.
M.T. Steyn, laaste staatshoof voor
die Vrystaatse Republiek weens die
Anglo-Boereoorlog ophou bestaan
het, as ’n siek man tussen 1904 en

1910 geskryf het, sou vir baie van
ons nou nie juis ’n resep wees vir
’n bruisende Vrydagoggend nie,
of hoe?
Of hoe, ja en nou toe, ja. Want
dit was ’n seldsame voorreg om
’n werklike diepgang te geniet van
vier Suid-Afrikaners wie se kennis
van daardie tydvak openbarend
en inspirerend is; mense wat hulle
weg oopgesien het om hier op Stellenbosch vir ons ’n glimps te bied
in ’n tydvak wat minder vergange
is as wat ’n mens sou dink – dis
verstommend toepaslik soos ons
nou ’n toekoms uitkerf.
Die Steyn-gogga het Con
onverwags gebyt toe hy in die
Vrystaatse Argiefbewaarplek in
Bloemfontein met ander navorsing besig was. Daaruit het hierdie

PROJEK

M.T. Steyn se briewe. Met
Fransjohan Pretorius, Con de
Wet, Chris van der Merwe en
Elizabeth van Heyningen.
ATKV-Boeketent. 1 Maart.
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Weekprogram
kykNET Leefarea
Buite die Endler h.v. Victoria & Neethlingstraat

Gratis toegang

16:00

14:00

12:00

09:30

Klassieke uitvoering

Teatergesprekke:
Katvoet

Leah

Feesjuweel

kN verslag met
Waldimar Pelser

Dinsdag 5 Maart

± 19:00

14:00

13:00

12:00

11:00

09:30

Klassieke uitvoering

Jitsvinger

Bibi op die boekrak

Feesjuweel

Teatergesprekke: Katrina
die dansende taal

Verslag met
Lourensa Eckard

Donderdag 7 Maart

± 19:00

16:00

14:00

12:00

11:00

09:30

Klassieke uitvoering

Teatergesprek:
SAMSON

Die Ware Naarheid

Feesjuweel

Feesterugvoering

Tussen Ons kom gesels

Saterdag 9 Maart

± 19:00

14:00

13:00

12:00

11:00

09:30

Klassieke uitvoering

Toorbos & Fiela film
gesprek

Van Coke Show

Feesjuweel

Teatergesprekke:
Afrikaan

Prontuit met
Kabous Meiring

Woensdag 6 Maart

± 19:00

16:00

14:00

12:00

09:30

Klassieke uitvoering

Teatergesprekke:
Rokkie + Rooilug

Early B

Feesjuweel

Grapkas komedie van
teater tot TV

Vrydag 8 Maart

± 19:00

09:30

Feesjuweel

Befondsing vir
TV en Film

Sondag 10 Maart

12:00

Tinarie
5 Maart 2019

DIE BYLAE

FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
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S

y het op Stellenbosch drama
gestudeer, vertel Tinarie van
Wyk Loots, maar dit is by die
Universiteit van Kaapstad waar sy
’n ware tuiste gevind het, want “ek
is verslaaf aan teater”. “My stiefpa
sê altyd ek smeer my teenwoor
digheid oor alles, en dis waar. Ek
sal altyd ’n ruimte vind waaroor ek
myself kan smeer.”
Diegene wat haar ken, weet
daardie ruimte is gewoonlik die
verhoog, waar sy oor en oor haar
merk maak. “Ek is nooit skaam om
te sê ek glo in die verhoog nie. Dit
is ’n magiese ruimte waar magiese
dinge kan gebeur,” erken sy.
Sy praat entoesiasties oor haar
huidige rol as Maggie die Kat in
Katvoet, die regisseur Nico Schee
pers se verwerking van Tennessee
Williams se drama Cat on a Hot
Tin Roof waarvoor hy in 1955 sy
tweede Pulitzerprys ontvang het.
“Dis verrassend – ek wil amper
sê ontstellend – om te sien hoe
goed ’n teks wat bedoel was vir
’n Amerikaanse gehoor, toepassing
vind by ’n hedendaagse Afrikaanse
gehoor. Dit herinner jou hoe baie
konserwatisme daar nog is en
ons het steeds probleme met ver
draagsaamheid en eerlikheid.”
Sy slaan die spyker op die kop
wat die hooftema van Katvoet
betref, naamlik die konflik tussen
waarheid en illusie.
“Dit gaan oor oëverblindery en
leuens,” verduidelik sy.
“Dis leuens wat jy jouself wys
maak en leuens wat jy aan ander
vertel. Mense jok, want hulle dink
dis wat hulle moet doen om te oorleef. Iets waaraan ’n mens moeilik
vat kry, is dat diegene wat die
walglikste is, eintlik die eerlikste is.
“Katvoet is ook nie verwyder
van ons nie. Dit gebeur nie met
Elizabeth Taylor in Amerika nie,”
sê sy met verwysing na die rolprent
waarin Elizabeth Taylor dieselfde
rol vertolk het. “Dit gebeur met
ons op ’n wildplaas in Limpopo en
skielik is dit iets waarmee ons ons
kan vereenselwig; iets wat in ons
eie gesinne gebeur. Jy sien jou eie
familiedrama oor en oor afspeel.
Die ma, die pa, hul huwelik, wat
gebeur as jy arm is en skielik ryk
raak, waaroor baklei jy as jou ouers
doodgaan. Is dit liefde, is dit geld,
is dit grond? Grond is mos ’n groot
ding in ons land.
“Daarom werk die verplasing
van die stuk so goed. En dis meer
as 60 jaar gelede geskryf. Dis nou
briljante skryfwerk,” sê sy.
Sy het onlangs ook die eerste
keer regie gedoen, van Bauke
Snyman se Swerfgoed, en sy kan
nie uitgepraat raak oor die proses
en haar verhouding met die spelers
nie. “Om regie te doen is absoluut

2017
Die huis van
Bernarda Alba

2015
Orgie

‘Ek glo in
die verhoog’

2016: Buite blaf die honde swart. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT
angswekkend, maar watter ver
rykende ervaring was dit nie. Wat
’n ongelooflike leerskool. En dis
so bevrydend om aan die ander
kant van die tafel te wees. Ek sal
dit baie graag weer doen. Vir my
was die lekkerste dat daar so baie
probleemoplossing was. Dit het my
soveel energie verskaf; om rond te

loop en oplossings te probeer vind
vir die vraagstukke.”
Die regisseurs onder wie sy
gespeel het, het haar ongetwyfeld
ook begeester en sy borrel behoor
lik as sy van hulle praat. “Marthi
nus (Basson) is vir my ’n absolute
teatergod en ’n inspirasie. Hy het
soveel kennis; dis oorweldigend.”

2018
Koninkryk
van die
diere

Nog ’n regisseur met wie sy dik
wels saamwerk, is Jaco Bouwer.
“Ek sal enigiets vir Jaco doen.
Enigeen wat al gesien het hoe ek
lyk ná ’n Jaco Bouwer-toneelstuk,
sal weet hoeveel ek vir hom gee:
rooi, stukkend, bebloed, vol grond,
my onderklere nat, ensomeer.
Maar ek doen dit met vreugde,

want ek glo in hom en ek glo
in die werk wat ons doen.
Ook Nicola Hanekom en
Nico Scheepers word bespreek.
“Nicola het die wêreld van die
metafoor vir my op ’n ongeloof
like manier oopgebreek. Nico het
weer ’n besondere manier om met
woorde om te gaan. Dis vir my
so mooi om te hoor hoe hy met
mense praat.”
Ook Philip Rademeyer is
’n gunstelingregisseur. “Hy is so
intuītief, sensitief en wonderlik,”
sê sy. “Hy werk so sagkens met jou,
maar tog laat hy jou nie toe om
weg te kom met dinge nie.”
Tinarie is benoem vir ’n Fleur
du Cap as beste nuwe regisseur
en drie van haar rolverdeling is
benoem vir hul spel, naamlik
Anna-Mart van der Merwe, Nicole
Holm en Richard September.
Stian Bam en Albert Pretorius
is gereelde medespelers en dit is
duidelik dat daar ’n besondere
band tussen hulle bestaan. “Ek sal
enigiets saam met hulle doen,” sê
sy. “Nie net is hulle fenomenale
akteurs nie, maar ons ken mekaar
so goed. Ons was al so kwesbaar,
gebroke en desperaat saam op
die verhoog dat ons ’n intimiteit
ontwikkel het wat moeilik is om
vir iemand te beskryf wat dit nog
nie self ervaar het nie. Ons het al
letterlik saam gebloei en gesweet.
“Ek noem dit trench theatre,
oftewel loopgraafteater. Dit is wan
neer jy al moeilike toneelstukke
saam gedoen het of in moeilike
omstandighede saam gewerk het
of met moeilike temas gewerk het.
Julle ken mekaar later so goed dat
dinge instinktief gebeur.
“Nie dat dit ooit maklik is nie
en nie dat jy ooit ophou met leer
nie, maar jy kan onmiddellik
’n stappie verder gaan as jy gemak
lik is saam met iemand. Jy voel
100% veilig by hulle, en vertroue
is ’n groot ding. Ek sal Stian en
Albert met my lewe vertrou op
’n verhoog. Selfs al kry ek fisiek
seer, weet ek dat ek hulle vertrou
en hulle my. Ek kan amper sê
’n mens kom op ’n punt dat jy
hulle selfs meer vertrou as jou
regisseur omdat jy al so ’n lang
pad saam gestap het.”
Sy moet terugkeer na die
repetisielokaal waar hulle Katvoet
die eerste keer gaan deurspeel.
’n Mens dink onwillekeurig aan
wat Nico oor haar gesê het toe
hy gevra is waarom hy haar as
sy Maggie gekies het: “Sy is die
onmiskenbare ikoon van haar
generasie. Ons in Afrikaans is ryk
aan spelers wat ons woorde lewe
gee. Ons het ’n Sandra, ’n AnnaMart... en ons het ’n Tinarie.”
– Marina Griebenow
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Tinarie het die gawe om almal om haar beter te laat lyk – en sy’s een van dié grotes
van haar generasie op die verhoog. Marina Griebenow het by haar kollegas gaan aanklop.
WILHELM VAN DER WALT
Ek is bevoorreg om al tien keer die
verhoog met Tinarie te kon deel.
Sy is ’n ongelooflike team player.
Dis altyd net ’n plesier om haar aan
boord te hê met ’n projek. Sy het
’n onmisbare passie om die storie
waarin sy is te vertel. Sy commit
100%. Sy laat jou veilig voel en jy
as akteur is beter en skerper wan
neer jy teenoor haar speel.

in haar mond lê, hoe jou idees
haar stuur... Sy is na my mening
een van die beste aktrises op die
verhoog, wêreldwyd. Ruth Wilson
in Hedda by die National Theatre,
Ramsey Nasr in Een Klein Leven in
Amsterdam, en Tinarie Van Wyk
Loots in Wild by die Woordfees is
die topdrie-vertolkings wat ek al
gesien het.
Ek weet nie watter gode oor
haar heers nie, maar hulle kyk
mooi na haar. Ek het twee jaar
terug al (toe ons besig was met
Hemelruim) my hart gehad op
Tinarie vir die rol van Maggie in
Katvoet. Sy is in my oë die onmis
kenbare ikoon van haar generasie.
Ons in Afrikaans is ryk aan spelers
wat ons woorde lewe gee. Ons het
’n Sandra, ’n Anna-Mart... en ons
het ’n Tinarie.

ALBERT PRETORIUS
Tinarie is spesiaal. Almal wat al
haar werk gesien het, wéét dit. Die
oomblik as sy op die verhoog stap,
gebeur iets in die lug. Maar min
mense ervaar die magic om saam
met haar in ’n repetisielokaal te
wroeg. Sy is vreesloos en oop en
weerloos. Sy gee soveel en skram
nie weg van enige voorstel nie.
My karakter, Kallie, het alles in
haar rigting gegooi in Buite blaf
die honde swart en sy het alles met
rente terugbetaal. In Wild het sy
goed gedoen wat ek nog nooit op
’n verhoog gesien het nie, en as
ek in Vlooi se oë gekyk het, het
ek nie vir Tinarie gesien nie; sy
was Vlooi. Sy waag en speel en
’n mens voel uiters veilig by haar,
want sy vang jou terwyl sy spring
en ’n pirouette doen en vyf balle
juggle. Elke keer op die verhoog
het ek die beste seat in die huis en
ek verruil dit vir niks nie.
STIAN BAM
Daar is min mense wat ’n mens
ontmoet wat so liefdevol is, so vol
deernis en begrip, so ongelooflik
sag en met soveel respek vir ander
soos Tinarie. Sy het nie ’n slegte sel
in haar lyf nie. Sy maak die lewe
draagliker. Sy is ’n ongoddelike
wonderlike vriend en daarvoor is
ek haar eerstens baie dankbaar.
As aktrise en wat haar ambag
betref, spreek haar werk vanself. Sy
is vreesloos in haar ambag, is vol
passie vir die werk en is aansteek
lik in haar aksies. Almal wil veilig
voel, as kind, in verhoudings, in
enige aspek van die lewe, en dit is
wat ek nog altyd met Tinarie gehad
het. Ek voel altyd veilig om haar.
As ek met haar saamwerk, weet ek
ek hoef niks te vrees nie. Jy weet
sy is daar om jou te vang, en die
jirre weet, ek sal my lewe gee om
haar te vang. Selfs al speel ons nie
saam nie, is sy daar om te praat,
om te luister, om te ondersteun.
Sy is ’n rare individu. My liefde
vir Tinarie is groot en so ook my
respek; sy maak ’n mens nederig
voor haar.
Die Osiris- en Isis-mitologie
wat Etienne Leroux gebruik in een
van sy boeke, wil ek ook gebruik as
voorbeeld. Osiris se ligaam word
opgekap in stukke (die getal wissel
per weergawe) en verstrooi oor
die aarde. Isis gaan soek daarna
en werk Osiris weer vas – alles
behalwe sy penis. In een weergawe
raak Isis ’n kite, waar sy vlieg en
die saad uit Osiris trek en haarself
bevrug om dan die lewe te skenk
aan Horus. In ’n ander weergawe
maak sy ’n fallus uit klei en bevrug
haarself om dan die lewe te skenk
aan Horus.
Tinarie is soos Isis. Sy sal met
elke rol die stukke gaan soek
en bymekaarmaak en vaswerk,
’n fallus uit klei maak en die lewe
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Koningin van
die voetligte
skenk aan iets heiligs – ’n nuwe
soort god. En op ’n persoonlike
vlak ook. Sy sal die stukke van jou
gaan soek en vaswerk sodat jy kan
voortleef as ’n nuwe entiteit, selfs
al is daar ’n deel van jou wat opge
vreet is deur ’n krap!
Sy het in haar die magiese
kwaliteit van ’n goddelike entiteit.
Ek is regtig geëerd om haar te ken.
Sy maak die lewe beter. Sy maak
acting beter. Ek is net so ongeloof
lik lief vir haar en so dankbaar dat
ek in dié leeftyd haar kan ken.
PAUL DU TOIT
Ons het Hemelruim in my motor
huis in Kaapstad gerepeteer. Dit
was vrekwarm en die helfte van
die ligte het nie gewerk nie. Milo,
my worshond-puppy, het nog aan
separation anxiety gely en moes
op Nico Scheepers se skoot sit
om sy getjank tot die mimimum
te beperk. Nie die ideale omstan
dighede om wroegende kuns in
te pleeg nie! Maar selfs in die
garage-skemer, tussen die hond se

geneul deur, kon ons drie (ek, Nico
en Milo) sien hoe ’n karakter en
optrede vorm aanneem waarmee
Tinarie nog arms vol welverdiende
pryse sou wen.
Sy is ’n merkwaardige aktrise.
As mede-akteur hoef jy net na
haar te luister en jou karakter word
meegevoer. Sy laat ons beter lyk!
Ná elke repetisie kon jy ons
paaie spoorsny deur die plasse
trane op die motorhuis se vloer
te volg.
Maar sy is nie net ’n wonderlike
aktrise nie, sy is ’n lieflike gees:
intelligent, vrygewig, wild en
sonder ego. Sy is alles wat ’n mens
in ’n medespeler en ’n vriend soek.
MARTHINUS BASSON
Tinarie is ’n plesierige werkesel,
’n talentvolle vuller van rolle,
’n riem onder die hart vir dié wat
dit nodig het, ’n stut vir elke ander
akteur op ’n verhoog, ’n niksis-ooit-te-veel-om-te-vra- en
niks-is-ooit-te-moeilik-om-te-pro
beer-nie-tipe wat tegelykertyd sout

van die aarde en ’n koningin van
die voetligte is.
NICOLA HANEKOM
Om te sê Tinarie is ’n goeie aktrise
is ’n leuen, want sy is niks minder
as briljant nie. Sy kombineer haar
skerp vaardigheid met eerlikheid
en meng dit met daai betowerende
charisma van haar wat maak dat
’n mens nie kan wegkyk nie.
Almal wat nog ooit saam met
haar gewerk het, is lief vir haar,
want sy is oop en gaaf en broos en
beautiful. My bynaam vir haar is
Toptien. Want dis waar sy hoort –
heel bo aan die trefferlys.
NICO SCHEEPERS
Om saam met Tinarie te werk is
om veilig te wees. Die droom
kombinasie van rou instink en
harde werk. Ek het die voorreg
gehad om by haar te leer in ons
repetisies met Hemelruim, en ook
nou met Katvoet. As jy twee dae in
die proses in is, voel hoe jou skou
ers ontspan… oor hoe jou woorde

JACO BOUWER
Ek is altyd opgewonde om 
met haar te werk en nog steeds
humbled elke keer as ek ’n kans/rol
kry waar ons paaie kan kruis.
Sy is ’n uitsonderlike aktrise in
hoe baie sy gee, hoe vreesloos sy is,
die gawe wat sy het om met daai
klein lyfie ’n hele gehoor by die
keel te kan gryp, maar dan ook die
gawe om somtyds heeltemal te kan
verdwyn op die verhoog.
Sy is iemand wat my challenge,
en ek leer so baie by haar. Sy
het ’n vlymskerp intellek, maar
ook ’n ongelooflike emosionele
omvang, wat gebalanseer kan
word op ’n mespunt. Sy is nie net
iemand wat intuïtief emosionele
konneksies kan maak nie, maar
beskik ook oor verbysterende
tegniek, en hierdie kombinasie en
dissipline maak haar so besonders.
Ek hoop ons werk nog baie saam.
PHILIP RADEMEYER
Ek het nog net een keer die
geleentheid en eer gehad om met
Tinarie te werk – in Wild, waar
voor sy uiteindelik die Fiësta vir
beste aktrise gewen het. Dit was
’n ontsettend uitdagende rol. Tina
rie het ’n vrou gespeel wat deur
honde grootgemaak is. Sy moes
handeviervoet rondloop, en soos
die stuk aangaan, stadigaan leer
loop. Sy kon glad nie praat nie,
net geluide maak. Sy moes haar
self basies van haar “menswees”
ontneem. Tinarie was my enigste
keuse vir hierdie rol, want ek het
nie gedink enigiemand anders sou
dit kon doen nie. Sy het haar van
dag een af in die rol ingegooi.
Sy het vooraf baie navorsing
gedoen oor mense wat deur diere
grootgemaak is (gelees, video’s
gekyk oor sulke gevalle, honde
bestudeer). By die eerste repetisie
was sy handeviervoet op die vloer
en aan die blaf soos ’n hond.
Tinarie is ’n ongelooflik hard
werkende aktrise wat nie op haar
louere rus nie. Sy skrik nie vir
uitdagings nie, het ’n natuurlike
aanvoeling en kapasiteit vir empa
tie. En sy is ’n fees om mee saam te
werk – in repetisies straal sy liefde
en warmte uit, sy het ’n manier
om die hele span om haar veilig
en spesiaal te laat voel. En sy kan
lekker stout ook wees, wat nodig is
as mens met baie swaar materiaal
werk. As aktrise en mens is sy, in
een woord, vreesloos.
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‘Kat’ se sinkdak nog lou

Tinarie van Wyk Loots as Maggie in Nico Scheepers se produksie van Katvoet, die Afrikaanse vertaling van Cat on a Hot Tin Roof. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT
Katvoet. Toneel. Adam
Small-ouditorium. Vandag om
19:30 en móre om 09:30.

H

oewel Cat on a Hot Tin
Roof glo die dramaturg
Tennessee Williams se
gunstelingdrama was en hy in 1955
met die Pulitzerprys daarvoor
bekroon is, word dit verbasend
min op die West End en Broadway
opgevoer. Vroeg verlede jaar was
daar egter ’n opspraakwekkende
en hoogs aangeprese produksie
daarvan in die Apollo Theatre in
Londen met Sienna Miller in die
rol van Maggie en Jack O’Connell
as Brick. Colm Meaney lewer
’n ware kragtoer as Big Daddy.
’n Mens wil waag om te sê dis
waarskynlik hoe Williams hom
Big Daddy verbeel het. Benedict
Andrews was in die regisseurstoel.
Danksy die wonder van die
tegnologie en die NT Live-program van die National Theatre in
Londen het ons in Suid-Afrika ook
die geleentheid gehad om die verfilmde weergawe van die toneelstuk te beleef by Cinema Nouveau
en in Kaapstad in die Fugardteater. Sodoende kon ons self sien
dat die lofgesange in die resensies
welverdiend was.
’n Interessante gevolgtrekking
het gekom van Michael Billington, gerekende resensent van The
Guardian: “But, while Williams’s
study of the conflict between truth
and illusion may be timeless, it
works best when rooted in the
detailed realism of the American
South in the 1950s.” Na aanleiding van Nico Scheepers, vertaler,
regisseur en ontwerper van die
Afrikaanse weergawe getiteld Katvoet, wil ’n mens van Billington
verskil. Scheepers se verplasing
van die toneelstuk na ’n wildplaas
op die walle van die Krokodilrivier
in Limpopo is ’n blink gedagte. Dis
ook nie juis moeilik om ooreen-

Buffel (Albert Pretorius) en Jollie (Martelize Kolver) en hulle kroos
in Katvoet.

Marius Weyers (Big Daddy) en Laudo Liebenberg (Boela).

Buffel, Moeks (Marion Holm), Boela en Maggie.

komste tussen die Amerikaanse
karakters en hulle Afrikaanse
eweknieë te identifiseer nie.
Die Amerikaanse Suide van
die 1950’s is net so konserwatief
en in gebreke aan rasseversoening
soos groot dele van ons land toe en
nou. Die patriargie is hier net so
oorheersend soos in Mississippi.
Die mees voor die hand liggende
voorbeeld is Big Daddy (Marius
Weyers) en Big Mama (Marion
Holm) se huwelik, waar sy daagliks
haar bombastiese man se verguising moet verduur en sy haar hartseer en vernedering met groteske
en oordadige gebare probeer
wegsteek. Haar situasie word op
die spits gedryf as sy die penisverheerliking van haar oudste
seun, Brick (Laudo Liebenberg)
Boela in hierdie weergawe, gebruik
om hom aan te moedig om ’n kind
te hê wat soos hy lyk omdat hy die
ewebeeld van sy pa is.
Wanneer so ’n verplasing
gedoen word en ’n vertaling in
Afrikaans volg, is dit geweldig
belangrik dat die karakters nie
in die proses hulle outentieke
individuele stem verloor nie. Dis
welbekend dat Afrikaanses oor die
algemeen nogal lief is daarvoor om
gekruide taal te gebruik, deesdae
natuurlik veel meer en makliker
as ’n dekade of wat gelede. Die dae
is lankal verby dat gehoorlede uit
’n teater stap by die aanhoor van
die eerste “fokken”.
Scheepers peper sy teks dus
sonder voorbehoud met kragwoorde en dis veral die growwe
“naai” wat in rekordgetalle
voorkom uit feitlik almal se mond.
Indien Scheepers dit as ’n meganisme bedoel het om die doellose
bestaan waaraan hulle so desperaat
vasklou te beklemtoon of om aan
te dui dat hulle eintlik platvloers is
omdat Pappie homself uit armoede
moes opwerk tot waar hy vandag
is, het die eksperiment gefaal.

’n Mens se afkeer daarvan het
allermins met preutsheid te doen
en heelwat meer met verveling en
die feit dat die karakters die een
ná die ander met dieselfde stem
praat. Laasgenoemde beïnvloed
weer die spanningslyn en verhoed
’n behoorlike opbou tot ’n klimaks
en dat ’n mens empatie met
sommige van die karakters het.
Die skuld vir ’n futlose produksie kan egter nie algeheel voor
die deur van ’n oormaat geswets
gelê word nie. Hoewel nie almal
nie, het te veel van die vertolkings
anderkant die draad in die kamp
van karikatuur gaan wei. Katvoet leen hom allermins daartoe,
hoewel dit geensins van humor
ontdaan is nie. Buffel (Albert Pretorius) en Jollie (Martelize Kolver)
se diknekkinders is ’n puik voorbeeld van Williams se aweregse
humorsin. Dat daar akteurs is wat
teen die tweede vertoning nog
nie woordvas was nie, het ook
afbreuk gedoen aan die genoemde
spanningslyn. Die titel suggereer
tog die algemene atmosfeer van
die drama: soos ’n kat op ’n warm
sinkdak, nie ’n louwarm een nie.
Die afgelope twee dae was daar
net te veel mense wat gesê het:
“Wag net vir die stuk om te settle’
dan sal dit baie goed wees.” Die
potensiaal om treffend en ’n treffer
te wees word nie ontken nie, maar
die probleem kort myns insiens
’n meer diepsinnige betragting as
bloot net dat die stuk nog ingespeel moet word. Soos elk van die
bokskedels in die merkwaardige
lamp wat bo Nico se puik ontwerpte stel hang sy eie spesifieke
plek het om dit funksioneel en
esteties te maak, so het elke karakter en woord sy plek en doel
om betekenis en emosie oor te
dra. Dalk moet die argitektoniese
beginsel van “form follows function” net weer ’n keer ingespan
word. – Marina Griebenow
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EXCLUSIVE BOOKS IS VANJAAR
BY WOORDFEES! KOM BESOEK
ONS OP DIE HOEK VAN VICTORIA
EN VAN RYNEVELD STRAAT.

WORD JONK VAN LEES
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Musiek
70’s se vredemaker rock nog
op 75: Albert
Hammond het
Sondagaand en
gisteraand by die
Spier-amfiteater
opgetree. Hy en
sy orkes het van
sy bekendste
treffers gespeel.
FOTO’S: NARDUS
ENGELBRECHT

Wat sou David sélf
met só ’n opdrag doen?

Bonte
Bowie
dra hier
barok se
baadjie

David Bowie se musiek in ’n barokstyl klink na ŉ
vreemde resep. Maar dit is presies wat jy kan hoor in
Bowie Baroque, geskep deur die komponis Jan-Hendrik
Harley. Wayne Muller het hom daaroor uitgevra.

Bowie Baroque. Klassieke
musiek. Fismersaal.
Vandag om 17:30.
David Bowie is al ’n verkleurmannetjie genoem omdat dié
popster hom telkens kon vernuwe en dan opnuut sy aanhan
gers in vervoering hê. Daarom
is die gedagte om sy liedjies in
die barokstyl te verwerk nie so
vergesog as wat ’n mens dink nie
– dis bloot nóg ’n reïnkarnasie
van Bowie, wat in 2016 in die
ouderdom van 69 oorlede is.
Die Stellenbosser Jan-Hendrik Harley het as ’n opdrag
werk ’n paar liedjies van Bowie
herdink as instrumentale barokwerke. En waarmee hy vorendag
gekom het, is musiek wat fyn
omgaan met die musikale temas
in Bowie se liedjies en stylvol in
’n barok-idoom vasgelê is.
Harley het drie baroksuites
geskep, elk met drie bewegings
wat onderskeidelik op ’n Bowieliedjie gegrond is. Elke suite is
ook herskep in ’n barokstyl wat
van onderskeidelik Argentinië,
Frankryk en Duitsland afkoms
tig is.
Maar eers het die ensemble – Jan-Hendrik (barokkitaar
en barokviool), Joshua Frank
(blokfluit en kitaar), Mariechen Meyer (kontrabas) en John
Pringle (perkussie) – die atmosfeer geskep met Gaspar Sanz
(1640-1710) se Canarios. Hierin
tree veral die kontrabas en blokfluit in gesprek, en die kontrabas
dra dikwels die tema.
Dan begin die suites, met
twee kort stukke van Jan-Hendrik wat as interludes tussen die
drie suites gespeel word. Vir elke
suite het Jan-Hendrik hom verbeel Bowie is ’n komponis van

daardie land en in die programnotas kry Bowie selfs ’n tipiese
naam van daardie land: “David
el Cuchillo de Monte” van
Argentinië, “Davide le Couteau”
van Frankryk en “David Messer”
van Duitsland.
Vir die eerste suite uit Argentinië is die drie bewegings op
Bowie se “Sound and Vision”,
“Wild as the Wind” en “Starman”
gebou. Die eerste beweging spog
met ’n lieflike blokfluitparty,
terwyl ’n kitaarsolo en die kontrabas in die tweede beweging
’n melancholiese gevoel skep,
voordat die stuk na ’n opgewekte
derde beweging oorbeweeg.
Die suite uit Frankryk –
bestaande uit “Space Oddity”,
“Moonage Daydream” en “Rebel
Rebel” – begin met ’n overture
in die Franse barokstyl. Die
weemoedige tweede beweging
werk fyn met solo’s deur die
barokviool, kitaar en kontrabas.
Die bewegings van die laaste
suite van Duitsland is gegrond
op “Life on Mars”, “Oh! You
Pretty Things” en “Under Pressure”, ’n liedjie van die popgroep
Queen wat hulle saam met
Bowie opgeneem het.
Soos Jan-Hendrik aangekon
dig het, herinner die tweede beweging aan Pachelbel se bekende
Kanon in D, terwyl die kenmer
kende basritme in “Under Pressure” as ’t ware die tema van die
derde beweging word.
Al die musici is uiteraard
goed geskool in die barokstyl
en hulle spel het vir ’n interes
sante en boeiende konsert
met goeie komposisies gesorg.
– Wayne Muller

Soos Michael Jackson, John
Lennon en ander groot geeste
van popmusiek het David Bowie
ook die geskiedenis van musiek
gekarteer en oor die wêreld heen
gillende konsertgangers in
vervoering gehad.
Maar seker nooit sou Bowie
hom kon voorstel dat sy musiek in
’n barokstyl gegiet kan word nie.
Vir dié altviolis en komponis was
dit ’n fantastiese uitdaging toe hy
’n versoek kry vir ’n opdragwerk
om Bowie se musiek te verwerk.
“Dit was oorspronklik ’n opdragwerk vir die Co/Missionkonsertreeks wat by die Youngblood-kunsgalery in Kaapstad
aangebied is. Ek is gevra om verskeie liedjies van Bowie vir klas
sieke instrumente te omskep, en
het besluit om die konsep so ver
te vat as wat die konsertreeks se
bestuur my sou toelaat. Ek moes
myself telkens afvra wat Bowie self
met ’n opdragwerk soos dié sou
doen,” vertel Jan-Hendrik.
Die projek het juis kort ná
Bowie se dood in 2016 begin
vorm aanneem en dit sou heel
gepas soos ’n huldeblyk aan dié
musikant kon dien. ’n Mens sou
Bowie se musiek seker in enige
ander musiekstyl kon verwerk,
maar Jan-Hendrik het ’n barokstyl verkies.
“Ek spesialiseer in vroeë
musiek, en omdat ek die style
redelik goed ken, was dit vir my
’n baie organiese besluit om die
barokstyl as uitgangspunt te gebruik,” sê hy.
As musikus dra Jan-Hendrik vele
hoede. Hy is komponis, verwerker,
redigeerder, instrumentalis, peda
goog en akademikus. Hy het op

sesjarige ouderdom begin vioolen klavierlesse neem, ná skool
musiek aan die Universiteit van
Stellenbosch gestudeer, en later
aan die Universiteit van NoordTexas in Amerika in vroeë musiek
gespesialiseer.
Sy musiekskeppings is egter
veelsydig, en hy het enigiets van
kamermusiek en orkeswerke
tot elektro-akoestiese musiek
en rolprentklankbane agter sy
naam. Buiten Bowie Baroque tree
Jan-Hendrik op die Woordfees
ook op in Glorious Baroque saam
met die Camerata Tinta Barocca,
’n Kaapse barokorkes onder leiding
van Erik Dippenaar saam met wie
hy gereeld speel.
Vir die Bowie-verwerkings het
Jan-Hendrik sy inspirasie uit die
baroksuites van Argentinië, Frankryk en Duitsland geput. En die
liedjies wat hy gekies het, is só by
die program ingewerk: Argentinië
– “Sound and Vision”, “Wild as the
Wind” en “Starman”; Frankryk
– “Space Oddity”, “Moonage Daydream” en “Rebel Rebel”; en Duits
land – “Life on Mars” en “Oh! You
Pretty Things”. Boonop eindig die
Duitse suite met ’n verwerking van
“Under Pressure”, wat Bowie saam
met Queen opgeneem het.
Ná die debuutkonsert in die
Youngblood-kunsgalery is die
musiek weer effens verwerk vir
’n optrede op die Classics For
All-fees op Greyton, waarna dit in
September verlede jaar in dié formaat by die Kaapstadse Barokfees
uitgevoer is. Maar, sê Jan-Hendrik,
dit bly ’n voortdurende proses.
“Soos wat die groep musikaal
met mekaar en met die musiek
groei, vind ons nuwe nuanses

om na vore te bring. Ons strewe
ook heeltyd daarna om tegnies
uitgedaag te word – sodra ons
dus voel ’n verwerking stagneer,
word hy herverwerk en moeiliker
gemaak. Dit hou ons op ons tone!”
Jan-Hendrik se grootste uitdaging
was om die liedjies se karakters te
behou, al word die belangrikste
aspek daarvan – die lirieke – weggelaat. Instrumentasie was dus
belangrik.
“Die oorspronklike weergawe
het ’n meer tradisionele besetting
gehad: twee viole, tjello, klavesimbel en perkussie. Ek wou tog sterker klem lê op die wisselwerking
tussen ’n hoë barokstyl en ’n volks
idioom om die konsep weer te gee,
en het dit later vir ’n kleiner besetting – blokfluit/klassieke kitaar,
barokviool/barokkitaar, kontrabas
en perkussie – verwerk, wat die
twee style beter kon laat saam
smelt,” vertel hy.
Maar sekerlik wou hy ook sy eie
stempel en komposisiestyl in die
verwerkings weerspieël? “Ek moes
getrou probeer bly aan sowel die
karakter van Bowie se liedjies as
die konvensies van die barokidioom. Ek dink my stempel lê in
hoe die twee saamsmelt.”
Gehore reageer positief op
hierdie samekoms van Bowie en
barok. Jan-Hendrik sê tot dusver
het hulle konsertgehore bestaan
uit die helfte Bowie-aanhangers en
die helfte barokliefhebbers.
“Die algemeenste terugvoering
wat ons kry, is dat die Bowie-span
én die barokspan aanvanklik skepties is oor hoe suksesvol dié kombinasie werklik kan wees, maar dat
hulle aangenaam verras is met die
eindresultaat,” sê Jan-Hendrik.
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Toneel

Eldon van der Merwe, Stefan Erasmus, Cantona James en Stephren Saayman. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT

Wat beteken dit om bruin te wees in ’n wit enklave?
In Slavenhuis 39. Drama.
Adam Small-ouditorium.
Vandag om 17:00.

‘W

ant wat beteken
bruinwees nou
eintlik?” vra In
Slavenhuis 39 se inskrywing in
die Woordfees se programboekie.
Dit is ’n vraag wat miskien te min
in die openbaar gevra word. Want
rol jy deur jou elektroniese nuusstroom of jy luister na toondoof
politici, dan wonder ’n mens of
dinge regtig die afgelope 25 jaar
verander het.
Chester (Eldon van der Merwe), Nathan (Cantona James),
Adam (Stephren Saayman) en
Wilden (Stefan Erasmus) is vier
bruin studente wat ’n ou slawehuis op Stellenbosch deel. Elkeen

het ’n ander pad gestap om op
universiteit te kom studeer, en vier
meer verskillende huismaats is
kwalik denkbaar: Adam is gay en
werk deur ’n liefdesteleurstelling
met ’n wit skoolmaat; Chester wil
eintlik maar net rugby speel en
probeer altyd die vrede bewaar;
Wilden is konserwatief in sy
geloof; en Adam dra swaar aan sy
duiwels en soek antwoorde deur
’n ontluikende politieke bewussyn.
Herschelle Benjamin se teks
takel baie kwessies in ’n beperkte
tydsbestek. Daar is die stapelvrae
van die studentelewe – geloof,
seksualiteit, kultuur, politiek –
maar die heel skerpste sny die vrae
oor wat dit beteken om bruin te
wees in wat eens ’n wit enklave
was. “Hierdie dorp kan met jou
kop mors – dit voel asof jy nie

hier hoort nie,” sê een van die
karakters – ook wanneer hulle die
kykNET-brigade namaak: “My mô
sê jy hoort nie hier nie.”
’n Deurlopende tema is een van
agterdog: dít wat die viermanskap
ervaar sowel as wat hulle op die
res van die dorp en die universiteit projekteer. Wanneer hulle
’n toneelkompetisie wen, wonder
hulle dadelik: Is dit net “omdat
hulle coloureds gesoek het”? Daar
is immer onsekerheid: Is hulle daar
op eie stoom of om aan iemand
anders se idee van diversiteit te
voldoen? Daar is ook die gedurige
twyfel as een faal of slaag, of die
dorp dan mislukking of sukses aan
alle bruin mense gaan toedig.
Deesdae praat veral studente
graag oor “safe spaces”, en dit is
duidelik dié konsep is ’n fakto-

tum wat verskeie meesters dien.
Vir ouer mense kan dit lyk of
sulke idees ’n stap terug is, veral
wanneer groepe wat voorheen
gemarginaliseer is, op nuwe, aparte
ruimtes aandring.
Die regisseur, Philip Rademeyer, werk slim: In die ou slawehuis is die vier geborge, hulle vind
onderskraging by mekaar, maar
die geskiedenis lê ook vlak. Karakterlose studentemeubels staan
sentraal, maar die ruimte rondom
word telkens gebruik vir skerp
beligte mimiek, die handelinge
van handearbeid en plaaswerk,
of wanneer ’n akteur met die
gehoor praat as ’n individu eerder
as een van die groep.
Hoewel Herschelle se teks
sekere ooglopende stereotipes
vermy – Wilden bid, maar probeer

nie te hard om die res te kersten
nie; en Adam en Chester se hegte
vriendskap is kuis, sonder seksuele
ondertoon – is daar bloot te min
tyd vir ware karakterontwikkeling.
Elke karakter het uiteindelik
gesê hoe sy pad universiteit toe
geloop het, maar die fokus beweeg
telkens te vinnig na die volgende
deel van die storielyn. Hoewel die
jong akteurs sterk spel lewer, voel
dit uiteindelik steeds ’n bietjie
soos die stereotipiese jock, aktivis,
queen en monnik. Die oplossing is
eenvoudig: Brei die teks uit. Daar
is baie te sê.
Die laaste woorde is: “Hoe
gaan ons ooit leer om saam met
mekaar te lewe?” Die hemele weet,
as die jonger geslag dié vraag nie
kan beantwoord nie, wie gaan?
– Willem Bester
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Skrywers en boeke

Generaal van die taal
Deesdae praat
mense nie net meer
van Jeremy Vearey
as generaal-majoor
in die polisie en die
man wat die houvas
van bendes op die
Kaapse Vlakte moet
breek nie. Hy baklei
nou ook vir taal – in
al sy vorme – skryf
Jo-Ann Floris.

D

ie man wat by ’n huis vol
bendelede op die Kaapse
Vlakte sal inloop, wetend
van die gevaar daarbinne, is ook
die man wat moue oprol en baklei
vir taal en al die maniere waarop
mense haar praat.
“Ja, ek like mense se wêreld
rock,” slaan ’n goeie noot aspris
deur waar hy vir ’n oombik stilsit
by die Woordfees op Stellenbsch.
Skaars ’n uur tevore het hy nog
oor bendes gepraat in die ATKVBoeketent; nou sit hy hier en vertel
van die ewige stryd tussen Engels
en Afrikaans en hoe energie dikwels in die verkeerde stryd om die
behoud van Die Taal gaan.
“Kyk, mense weet nie wat om te
maak van die guerrillavegter wat
Afrikaans praat nie, want dit pas

nie in by die prentjie wat mense
vir hulleself geskep het nie,” sê hy.
Sedert sy boek Jeremy vannie Elsies
verskyn het, het sy betrokkenheid
by taalaktivisme ook toegeneem.
Hy is nou lid van die Afrikaanse Taalraad en werk aan
hulle projek om Afrikaans vas te
lê soos dit in die onderskeie streke
gepraat word.
Die Afrikaans wat hy praat, is
deur twee sterk vroue gedryf: sy
ma en ouma. Die twee se siening
van Afrikaans kon nie méér verwyderd wees nie.
“My ma het geglo die Afrikaans
wat hulle ons op skool leer, is verkeerd. Sy het dit genoem valse
tong. Die Afrikaans wat ons by
die huis en in die strate gepraat
het, dít was die regte een, het sy
altyd gesê. Aan die ander kant
was daar my ouma, haar ma, wat
geglo het kerk-Afrikaans moet jy
mooi praat.”
In sy dae by die Universiteit van
Wes-Kaapland het hulle “ ’n helse
Afrikaans” gepraat, skryf hy.
Toe die Universiteit van Stellenbosch hom verlede jaar nooi as
spreker by die konvokasie, het hy
selfs die groot skryfgees Breyten
Breytenbach – iemand wie se werk
hy bewonder – warm onder die
kraag gehad.
Jeremy het in sy toespraak kom
pad toe (in die omgangstaal is dit
hoe jy iemand uitdaag).
“Ek staan ook hier as oudterroris en vryheidsvegter, oud-

standaardtaalonderwyser en nou
Kaapsprater, oud-Robbeneilander
en nou generaal-majoor in die
SAPD, en oudstatutêrgebrandmerkte kleurling en nou Afrikaan.
’n Afbeeldsel van afkeer vir sommiges, of vryheidsavatar vir ander?
Ek is geen teenpolige karikatuur
nie,” het hy eerste die lyn in die
sand getrek in sy toespraak.
En toe, verder: “Die idee van
die Universiteit van Stellenbosch
as redder van Afrikaans? Vir wie
se variëteit van Afrikaans? As van
die reaksie teen my opinie oor
Breyten Breytenbach se ‘Die koei
in die bos’-konvokasietoespraak op
26 Januarie 2016 enigsins ’n aanduiding is van hoe daar oor hierdie
sake besin word, dan is van ons
nog nie heeltemal van apartheid se
kleinburgerlikheid verlos nie.”
Toe bring dit hom bors aan
bors met Breyten, wat terugkap
met: “Ek weet nie of ons ooit gaan
ontkom aan die moedswilligheid
om strooipoppe op te stel en eenvoudig die ander se motiewe te bly
wantrou nie. Dit is ook die nalatenis van wat die gedwonge skeiding
van ons gemaak het.”
Breyten betreur dan Jeremy
se seining. “Dink u dan regtig ek
wéét nie waar Afrikaans vandaan
kom nie? Dat ek nie wéét wie ek
is nie? Dink u waarlik my gepraat
oor kreolisering en omvorming
en andersword en saam-mekaaranders-maak is sommer net
modieuse gekwiebel vir die vaak?

Net om obstreppers te wees?”
Die twee stem
saam om te veskil,
en hy bewonder
Breyten steeds,
sê Jeremy.
Maar daar is
Afikaans wat haar regmatige erkenning moet
kry, en hy sal doen wat hy
kan om dit te laat gebeur.
“Ek kom op ’n plattelandse dorpie af. Een vrou
kom staan voor my. Sy sê:
‘Jy kyk my klein.’ Volgende
ding pluk sy haar hemp oop.
‘Maar sien jy dié, dis agt kinders
se liggaam.’
“As ons nie die nuanses en
mense se verwysingsraamwerk
verstaan nie, gaan ons nooit
mekaar se taal verstaan nie,”
sê Jeremy.
Hy onthou die storie wat alles
vir hom saamvat.
“By die Waarheids-en-versoeningskommissie het ’n ma wie se
jong seun vermoor is, kom getuig.
Sy was van Indwe in die Oos-Kaap,
diep in die rural areas. Niemand
kon haar getuienis tolk nie, want
niemand het haar verwysingsraamwerk verstaan nie. Haar
wêreld het bestaan uit die heuwels,
die diere, die mense wat sy sien.
Sy het nie ander woorde gehad om
haar storie te vertel nie.
“Nadat die kommissie klaar
was, het Antjie Krog en ’n span

navorsing gaan doen en tyd daar
deurgebring om te verstaan wat
die vrou sien as sy praat.
“Die hartseerding is dat dit
toe te laat was – daardie vrou se
getuienis voor die kommissie was
onbruikbaar.”
Nou het Jeremy vannie Elsies se
Afrikaans pad toe gebring. Hardegat. Aspris.
Die klong wat kleintyd ’n begripsprobleem gehad het, is nou
nie op sy bek geval nie. Om hom te
help moes hy elke dag alles wat hy
gesien het, beskryf. Selfs die reuk
van melk.
Nou help dit hom om nooit te
vergeet nie. En hy gaan sorg dat
ons almal onthou van ’n taal wat
leef en groei en soms net lekker
moedswillig is.

sêAnneliese. Sy vertel
van die gesofistikeerde
werwing van mense binne
die maatskappye wat geld
vervoer.
“Die een vrou wat nie
wou inkoop nie, het hulle
uiteindelik oortuig deur te sê:
‘Die wit mense in die maatskappy
voel niks vir jou nie.’
“Uiteindelik het hulle haar
oortuig deur te sê ons vat net wat
ons toekom.”
Die regverdiging kom van
’n plek van onvergenoegdheid, sê
Judith. “Ons land is verdrink in
’n see van onopgeloste kwessies.”
Maar daar ís hoop in die
toekoms, sê Jeremy.
“Dit begin by ons seunskinders
wat leer toksiese manlikheid is
nié die antwoord nie. Ons pa’s en
oupas het ons geleer as jy geslaan
is dat die bloed loop, die ander

persoon net erger moet lyk.
“Ons moet ons kinders ’n ander
manier gee van ‘hoort’, anders gaan
hulle dink net bendes kan hulle
dit bied. Hulle eie pa is nie daar
nie, maar die bendeleier is altyd
beskikbaar om na hulle te luister.”
Beleggings in die kunste,
musiek en sport is die een manier
om die houvas te breek, en
’n mens kan dit sien in die skole
op die Kaapse Vlakte waar sulke
programme aangebied word, sê
Jeremy. Die oplossings,” sê hy,
“is soms nader as wat mens dink.”
– Jo-Ann Floris

Só stuit jy bendes
Waar bendes regeer. Skrywersfees. ATKV-Boeketent. 3 Maart.
Dit maak nie saak deur hoeveel
lense ’n mens na bendes kyk nie.
Dit deel dieselfde eienskappe –
hoogs gestruktureer, gedryf deur
hebsug en ’n goeie skeut magsvertoon. Dit is, inderdaad, die gebiede
waar bendes regeer.
Die politieke ontleder Judith
February, polisieman Jeremy
Vearey en die gesoute ondersoekende joernalis Anneliese Burgess
kom tot dié slotsom wanneer
hulle uit hulle ervaringsveld put
om sin te maak van hoe die land
in die gierige hande van misdaad
beland het.
Suid-Afrika is verlede jaar
pimpel en pers geslaan deur
’n vlaag van transitorooftogte
– ná ’n redelike lang tyd dat
die voorvalle amper geïsoleerd
voorgekom het.
Maar dit was net die stilte voor
die storm, dis in die tyd dat Anneliese se boek Heist verskyn het.
“Dis ongelooflik hoe groot en
doeltreffend die transitoroofbendes is, maar regtig, dan sien
’n mens ook die politieke bendes
wat staatskaste stroop. Ons moet
dit nou erken: Dit het dalk nie die

geweldselement nie, maar is net so
doeltreffend beplan met die einddoel om gierigheid te voed.”
Die grootste fout wat ’n mens
kan maak, is om te dink politici
is verhewe bo misdaad, se Judith.
“Die Zuma-era het ons geleer daar
is ’n onbeskaamde, blatante plundery van die staat, en ons sien dieselfde patroon in die sakewereld,
soos met Steinhoff.
“Elke korrupte politikus het
iemand in die besigheidswêreld
nodig om daai eerste aanbod te
maak, die wortel rond te swaai.”
Inderdaad moet ’n mens kyk na
rampokkery – bendes – deur die
statutêre lens, sê Jeremy.
“As dit ’n misdadige onderneming is – gangs op die Kaapse
Vlakte wat vir hulle sekere goed
en gebied toeëien en drugs en
gesteelde goedere op groot maat
trade – hulle is almal misdadige
entrepreneurs.
“Of dan tenderpreneurs –
deur dieselfde hebsug gedryf.
“Of jy ’n BMW ry, ’n suit dra
of in die parlement sit, jy sien
dieselfde ding. Die handeling
en die motief is dieselfde.”
Maar waar moet ons begin soek
na die wortels van al die misdadigheid, wou Herman Wasserman,

die gespreksleier, weet.
Die antwoord is ’n maklike,
ongemaklike een, reken Jeremy.
“Gaan krap in die wortels
van kolonialisme en die geweld
wat met koloniale oorname
gepaardgaan. Daai trauma is nooit
verwerk nie, en dinge het begin
opbou.
“So byvoorbeeld het SuidAfrika van die oudste bendes ter
wêreld – die nommersstelsel wat in
die myne begin het. Die probleem
is, daar was nooit wette wat gekyk
het na georganiseerde misdaad vir
wins nie; eerder na die individuele
misdadiger,” sê Jeremy.
Die gevolg was dat die nommersbendes kon groei, en nadat
hulle uit die tronke vrygelaat is,
het hulle hulle begin organiseer
in straatbendes – en toe gebiede
oorgeneem.
Selfs die bende-eenhede wat in
1987 gestig is, was reaktief.
“Ons moet eerlikwaar vir onsself sê ons leef met ’n anderster
soort moraliteit,” meen Jeremy.
“So sal mense hulle aksies
verdedig deur te sê hulle moes hulself teen ’n ander bende verdedig,
so asof dit alles regmaak.”
Daardie sort regverdiging het
sy ook in haar boek raakgeskryf,
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So lag ons oor ons mense
My mense is die kluts kwyt.
Met Roeline Daneel, De Klerk
Oelofse en Ludwig Binge.
Hoërskool Cloetesville.
Vandag om 20:30.

J

inne mense, hierdie is lekker
komedie. Dit is ’n reeks
sketste deur drie van ons
voorste akteurs, wat goedig en
genade-loos satiries die spot dryf
met waar die Afrikaner was en
is – en die gewoontes wat daaruit voortspruit.
Een van die sketse het gesorg
vir my gunstelingbydrae uit
’n gehoor sover by vanjaar se
fees. Dit het so gebeur: Een van
die sketse handel oor twee Blou
Bul-ondersteuners wat ’n ver
huiste Kaapse vriend met ’n braai
onthaal in Pretoria. Toe dit blyk

dis in Faerie Glen, sug iemand
in die gehoor onwillekeurig “Oh
my word” oor sekerlik een van
die mees gevestigde establishment-buurte in die hoofstad se
o so gesogte en selftevrede ooste.
Dis hoekom ’n mens so lief is
vir Kaapse gehore.
(Dit kom terloops nog nie naby
laasjaar se gehoorhoogtepunt nie.
Toe Gideon Lombard in Die reuk
van appels, soos ’n vriend dit stel,
spreekwoordelik die anakonda op
die verhoog loslaat, merk ’n vrou
so drie rye agter my in die donker
op: “Is dit nou heeltemal fokken
nodig?” Ja mevrou, dit was, nogal
en terloops).
In die geval van My mense is
die kluts kwyt was daar baie vir die
gehoor om te geniet – en die volgepakte saal het dan ook. Terdeë.

Dis drie gesoute en opwin
dende akteurs hierdie wat hulle in
hulle karakters inleef juis omdat
hulle nie oorhoeks is met hulle
eie issues nie – hulle identifiseer
voluit met die hoogs herkenbare
karakters. Soos die titel sê: Dit is
tog mos “my mense”.
Oelofse, Daneel en Binge is
mekaar gewoond, put uit mekaar
se spel en geniet mekaar se talent
kennelik. Hulle intimideer mekaar
glad nie, is gemaklik met mekaar
en gun mekaar ruimte.
Hulle speel skaamteloos en
met groot gebaar, hulle tydsberekening is so foutloos soos
boonsterak-komedie verlang,
en hulle projeksie en uitspraak
is duidelik genoeg dat die hele
gehoor dit kan volg. Tegnies blok
hulle nie mekaar nie en hulle speel

na die gehoor toe. Eintlik doen
hulle alles reg.
Net ’n woord oor die gehoor.
Hierdie Bolandse en Kaapse
gehore is darem lekker oopkop
vergeleke met die res van die land.
Hulle neem nie so maklik aanstoot nie, stap nie so maklik uit
nie en gun die kunstenaars ’n bie
tjie pret en vryheid. ’n Mens weet
die gehoor waardeer die kunstenaars, maar ek reken die kunstenaars waardeer ook die gehore
hier by die Woordfees.
Die stuk bestaan uit vyf sketse
in die tradisie van Monty Python
en Christopher Durang. Om op
die inhoud in te gaan sal die pret
en verrassing bederf; dus gaan ek
dit nie doen nie. Weet maar net:
As jy dit mis, mis jy uit. Gaan kyk
dit nóú. – Jan-Jan Joubert

Soweto String Quartet en Loki Rothman toor tesame
Spier was Saterdag
aand ’n snaarparadys met die
manne van die
Soweto String Quartet wat vir die eerste
keer saam met die
kitaartowenaar
Loki Rothman opgetree het. Teatergangers is vermaak
met splinternuwe
verwerkings en
komposisies van
SSQ en Rothman.
Saam het die manne
vir ou deuntjies
nuwe baadjies
aangetrek en die
voete laat jeuk met
opwindende nuwe
ritmes.
FOTO: MARCHELLE
VAN ZYL

Pepe Marais kyk nie met gewone
oë na die wêreld nie.
Waar ander mense twee appels
sien wanneer een en een saamgetel word, sien hy die potensiaal
van alles bínne die appel: die
halwes wat meer kan word; die
pitte; die oneindigheid van dinge
in ’n skaal van oneindige dinge…
Maar Pepe sien ook die grond.
Die teelaarde waar die groei moet
plaasvind, en dis hier waar hy
meen gewerskaf moet word.
Maar sê die naam Pepe Marais
hardop; kyk jy na die 20 stuks
mense in die Drostdy-teater…
dan wonder jy: wie op aarde ís
hierdie kêrel?
Dít alles skeel Pepe min.
Hy meen dinge is soos dit
moet wees wanneer hy na die
gehoor kyk... nie anders nie,
dít met die potensiaal om anders
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Pepe maak dit gróót danksy nuut kyk
Pepe Marais: Growing
Greatness. Skrywersfees.
Drostdy-teater. 4 Maart.
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te wees of om te verander.
Waar Pepe deesdae nie
meer ’n aspiring rockstar is
soos hy in ’n vorige lewe was
nie, is hy wél in die advertensie
wêreld ’n rockstar.
Ná ’n amperse verdrinking
jare gelede wat hom na sy surfervennoot, Gareth Leck, gelei het
en die begin sou word van hulle
“Take-Away-agentskap” Joe
Public, het die lewe ’n paar wilde
draaie met Pepe geloop.
In sy boek Growing Greatness
(uitgegee deur Tracey McDonald
Publishers) maak die leser die
opbloei van die agentskap mee,
asook die verlies daarvan en dan
weer die terugkoop en die sukses
wat dit geword het en vandag is.
Maar Growing Greatness is nie
net ’n selfhelpboek om suksesvol
met sake te wees nie, dis ook
’n hoogs persoonlike vertelling.
Uit Pepe en die mede-rocker,
skrywer-digter en sosioloog
Andries Bezuidenhout se gesprek

Pepe Marais
oor ’n anderhalfuur was die
indruk dat hy glad nie skroom om
kwesbaar te wees nie.
Inteendeel, Pepe klink of hy
homself dikwels doelbewus kwesbaar laat sodat mense met wie hy
in interaksie is, só gestem word
om presies dieselfde te doen.
Ja, vreemde advertensiekêrel

dié... interessante man.
In reaksie op ’n versoek uit
die gehoor om sy boek van 366
bladsye in ’n paar woorde op
te som het Pepe gewoon geantwoord dit gaan alles daaroor om
’n lewensdoel voor oë te hê.
“En as jy daai doel kan vind
en dit vir jouself kristalhelder op
papier kan neersit, gaan jou lewe
radikaal verander. ’n Deel van die
boek gaan daaroor... oor doelgerigtheid. Tweedens, ’n besigheid
is nie joune nie. As jy ’n hoof
aandeelhouer is, is die besigheid
nie joune nie, want anders is die
besigheid jou slaaf.
“Besigheid is soos ’n kind:
Hy’s heeltemal ’n individu en as
jy vir hom ’n doel kan gee, bo en
behalwe om geld te maak, gaan
daai besigheid ongelooflik uit die
blokke kom.”
Hy dra die boek soos volg aan
sy pa op: “By seemingly amounting to nothing, you managed to
give me everything.” – Jo Prins

ink
Bel 083 303 6117

DANKIE OP ’N PLANKIE
Met dank aan Jan en Pippa Louw
en Humarga vir tegniese dienste,
toerusting en infrastruktuur.
Ook baie dankie aan:
Die Laan 40
Caledon Villa
Coronata 20

LEES LANDWYD SAAM
’n Elektroniese weergawe
van INK is elke dag ná 15:00
beskikbaar op Litnet
www.litnet.co.za
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Allegaartjie

Dis letterlik
intiem hier

Koppe waai!
Vir David Henning en sy dogter
Jessica is skattejag ’n heerlike,
maar ernstige stokperdjie.
Alessandro Pappada se koppe
(sien onder) word buiten die
Woordfees reg oor die WesKaap weggesteek en jy sal
gereeld die gesin sien rondry
agter dié koppe aan. Sover het
hulle 52 in hulle versameling.
David het die eerste kop toevallig in 2017 in ’n boekwinkel
ontdek en só van die skattejag
te hore gekom. Nou gebruik hy
en sy dogter dit as ’n manier om
op uitstappies te gaan. Gereeld
kom hulle op plekke waar hulle
nog nie voorheen was nie.
“Ek woon op Somerset-Wes,
maar ek ken Stellenbosch van
g’n kant af nie. Ek sou nooit in
’n universiteitsgebou ingestap
het nie,” vertel David. Vrydag

Deurnis 20-voor-2. Intieme
teater. The Grappa Shed.
Daagliks tot 9 Maart.

Jessica en David Henning is ’n gedugte pa-en-dogterskattejagspan. FOTO: MARCHELLE VAN ZYL
het hy spesiaal verlof ingesit
om te kom koppe “jag”.
“Ek is mal oor die adre
nalien, maar ’n mens se bene
raak lam en die studente is
vinniger as ek,” lag David.
David en Jessica is albei
lief vir kuns. Hennie Meyer, wat
ook op die Woordfees uitstal, is
een van Jessica se ander guns

telingkunstenaars. Sy geniet
die skattejag terdeë. “It is really
fun and it gets me out of the
house,” vertel Jessica. “I love
being with my dad and looking
for the heads and spending
some quality time with him.”
Hou dus kop, rek die bene
en soek daai Woordfeesskatte,
Skattie! – Marchelle van Zyl

miniatuur-keramiekkoppe oral
op Stellenbosch weggesteek.
En as jy dit eerste kry, kan jy
dit hou. Elke dag word daar vyf
leidrade op Instagram, Facebook en Twitter geplaas om

jou tot by die “skat” te lei. Elke
kop het ook ’n papierrol met
’n unieke nommer wat jou die
geleentheid gee om een van
drie spesiale goue koppe aan
die einde van die fees te wen.

Koppesneller. Visuele kuns.
1-9 Maart 09:00 tot 18:00.
Die Woordfees is vol verskuilde
skatte. Letterlik. Die visuelekunsprogram het ’n opwin
dende interaktiewe skattejag
genaamd Koppesneller wat die
hele fees lank mense van hulle
stoele af kry en laat spaander.
Dit werk só: Die kunstenaar
Alessandro Pappada het 50

Ink
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eurnis 20-voor-2 is
’n konsep van plek
spesifieke, intieme teater
wat reeds by ander feeste op die
planke was, maar ’n nuutjie op die
Woordfeesprogram is. In die twee
kortstukke Droog en BA(R)rok is
daar twee akteurs en ’n maksimum
van 20 mense in die gehoor.
(Die stukke word direk ná mekaar
aangebied en is net as ’n pakket
beskikbaar – die aanlynprogram
is verwarrend.)
Die karakterisering “intiem”
moet hier letterlik vertolk word.
Die gehoor word deel van die rol
besetting – daar word nie van jou
verwag om enigiets te sê of doen
nie, maar jy is ’n aansoeker om
’n watertoelae in Droog en ’n gas
by ’n gekke soirée in BA(R)rok.
Daar is plakkerstelsel om die
gene wat verkies om nie aangeraak
te word nie te identifiseer. Selfs al
is ’n mens nou nie ’n kuddedier
nie, is dit maklik om eenvoudig
oor te gee aan die fiksie, en dit is

verbasend hoe vinnig daar ook
’n verstandhouding in die klein
gehoor ontwikkel, soos daardie
kortstondige vriendskappe wat
’n mens soms in ’n wagkamer of
op ’n vliegtuig maak.
Droog – ’n teks van Braam
van der Vyver, met die akteurs
André Lotter en Drikus Volschenk,
en regie deur Lihan Pretorius –
is die meer alledaagse van die
twee stukke.
Dit is ’n situasiekomedie wat
die draak steek met ons waterkrisis en die onbedolpenheid van
die burokrasie.
Oor BA(R)rok, met teks deur
Henque Heymans en regie deur
Johan van der Merwe en MariéHeleen Coetzee, kan ’n mens nie
veel sê sonder om die aap uit die
mou te laat nie.
Ten spyte van die plastiek
klankbaan is Marina Botha-Spies
’n fantastiese Barokdiva – ek sê dit
as musikus – en, teen die einde,
wil ’n mens jou hoed vir Èmil
Haarhoff afhaal.
Maar onthou: Die ouderdoms
perk van 18 is om ’n goeie rede
daar. – Willem Bester

Christopher
Duigan
en
David
Salleras.

Musiek met jou hele lyf
Indigo. Klassieke musiek.
Endlersaal. 3 Maart.

NIE TE KOOP AAN PERSONE ONDER DIE OUDERDOM VAN 18 NIE.

As jy op soek is na ’n les in asem
beheer of wil sien hoe ’n instrumen
talis met sy hele lyf musiek maak, is
’n uitvoering deur die Spaanse saxo
foonspeler David Salleras ideaal.
Sy spel spreek van iemand wat sy
instrument met intensie speel, sonder
aarseling oor intonasies of tegniek.
Boonop kan jy sien sy hele liggaam
dra by tot die vertolking van die
musiek wat hy speel.
David was Saterdagaand een
van die soliste in die opwindende
Cyberbird Concerto vir altsaxofoon,
klavier en perkussie van Takashi
Yoshimatsu (gebore 1953) saam met
die Universiteit van Stellenbosch
Simfonie-orkes onder leiding van
Daniel Boico. Die ander soliste was
Christopher Duigan (klavier) en
Emilio Lorenzo (perkussie).
Daardie uitvoering het ’n mens
met groot afwagting laat uitsien na
Sondagaand se konsert met hom en
Christopher. Hulle konsert is geopen
met die smeulende Milonga en re van
Piazzolla waarin David ’n warm dog

sterk klank uit die saxofoon voort
gebring het.
Drie stukke van Christopher was
op die program, en in die eerste,
Nokture No. 2, het David beïndruk
met virtuositeit en bedrewe impro
visasievaardighede.Toe hy later die
sopraansaxofoon bespeel in ’n gekompliseerde werk genaamd Child
ren’s Songs en die Suite Hellenique
(geskep uit tradisionele Griekse
musiek), kon ’n mens beleef hoe
David ’n musikale lyn vorentoe stuur.
Christopher se goeie klavierspel het
sy plek as medemusikus bevestig,
eerder as om net begeleier te wees.
Net voor die laaste werk het David
sy eie komposisie vir solosaxofoon
gespeel, Mi bailora. Dit is ’n fassi
nerende stuk wat die verskillende
klankkleure na vore bring. Hy was
in sy element en het voete gestamp
en sy verstommende tegniek ten
toon gestel.
En asof dit nie reeds ’n hoogtepunt was nie, het David en Chris
topher luide applous uit die gehoor
ontlok met hulle spel in Piazzolla se
fantasties opwindende Fracanapa.
– Wayne Muller

Ink

5 Maart 2019

				

Bl. 15

Klassieke musiek

’n Lewe vir kuns en vir liefde
Hulde aan Nellie du Toit.
Klassieke musiek.
Endlersaal. 3 Maart.

O

p 29 Julie verlede jaar het
die sopraan Nellie du Toit
se loopbaan ten einde
gekom toe sy in die ouderdom
van 88 op Stellenbosch oorlede is.
Maar haar nalentskap sal nog jare
gehoor kan word in die stemme
van operasangers wat die opera
verhoë van die wêreld verower het.
Dit is ’n loopbaan wat nie geëin
dig het toe sy in 1986 die laaste
keer ’n verhoogrol gesing het nie,
en ook nie in 1994 toe Nellie as
sangdosent by die Universiteit van
Stellenbosch se Konservatorium
afgetree nie. Want sy het nog dag
ná dag deur sang en kuns geleef;
trouens, op 86 het sy nog ’n sang
student gehad wat vir lesse na die
Paradyskloof Villas-aftreeoord
gekom het.
As student het ek die geleent
heid gekry om ’n onderhoud met
haar te doen vir ’n honneurs
projek. En in my loopbaan as
joernalis kon ek twee keer met
haar ’n onderhoud voer – in 2008
vir Die Burger en in 2016 vir die
tydskrif Visio. Laasgenoemde was
die laaste onderhoud wat met haar
gevoer is. Toe was sy 86 en reeds
verswak, maar met oomblikke van
helderheid wanneer ’n mens die
opwinding daarvan om op die ver
hoog te wees in haar oë kon sien.
Nellie het gesels oor haar ouers
wat glad nie wou hê sy moet
studeer nie, wat nog te sê sang
studeer. Maar sy het toe opera
gaan studeer aan die Universiteit
van Kaapstad. En oor haar twee
mees gevierde rolle wat sy vertolk
het, die titelkarakters in Lucia
di Lammermoor (Donizetti) en
Madama Butterfly (Puccini), het
sy gesê: “Lucia was in my stem; ek
het dit maklik gesing,” en “Butter
fly het ek stukkend gesing. Ek het
dit oor en oor gesing. ’n Mens
word moeg van ’n rol.”
Oor die statige Marschallin in
Richard Strauss se Der Rosenkavalier, Nellie se laaste rol wat sy in
1986 op die Kunstekaap-verhoog
gesing het, het sy onthou: “Dit
was ’n moeilike rol – moeilik om
aan te leer én moeilik om te sing.
Ek onthou ál die moeilike note in
my loopbaan.”
Vir daardie bedrywige opera
loopbaan is sy met vele pryse
bekroon, waaronder die Neder
burg-operaprys, ’n medalje van
die SA Akademie vir Wetenskap
en Kuns, en ’n eredoktorsgraad
van die US.
En verlede jaar het haar stem
stil geword.
Om op die US Woordfees hulde
te bring aan Nellie du Toit is heel
gepas, aangesien sy ’n groot deel
van haar loopbaan as sangdosent
hier deurgebring het. Die konsert
Hulde aan Nellie du Toit is uitste
kend saamgestel en aangebied
deur die pianis José Dias.
Deur musiek en vertellings
van oudstudente en kollegas, op
die Endlersaal se verhoog en in

Magdalene Minnaar (sopraan), begelei deur José Dias, sing “Regnava nel silenzio” uit Lucia di Lammermoor van Donizetti – ’n rol
waarvoor Nellie du Toit bekend was. In die agtergrond is ’n skildery van Nellie deur die kunstenaar Henk Serfontein wat in die US
Konservatorium uitgestal sal word. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT

Nellie du Toit as Violetta
in Verdi se La Traviata. 

Nellie du Toit as die heldin
Leonora in Verdi se Il Trovatore.

Nellie du Toit in een van haar ikoniese rolle as Cio-Cio-San,
oftewel Butterfly, in Puccini se Madama Butterfly.

’n video wat in die saal gespeel is,
word haar impak op musiek in
Suid-Afrika en veel wyer blootgelê.
Met José voor die klavier het
Magdalene Minnaar en Arline
Jaftha (soprane) saam met die bari
ton Conroy Scott musiek uit die
operas gesing waarvoor Nellie so
bekend was – Mozart se Cosí fan
tutte en Le nozze di Figaro, Lucia di

Lammermoor, La Traviata (Verdi)
en Madama Butterfly.
Tussendeur het Dias onder
houde gevoer met Magdalene,
Arline, Andrea Catzel (sopraan),
Christine Crouse (Nellie se dogter
en ’n operaregisseur) en Sabina
Mossolow (sopraan). Die ver
tellings het ’n vrou uitgebeeld
wat nederig was, ’n sopraan met

’n groot sangtalent, en ’n pedagoog
wat met ’n streng hand die beste
uit haar studente kon kry.
“Sy het my geleer met ’n rots
vaste tegniek sal alles in plek val as
jy op die verhoog sing; alles werk
net. Sy sou aanhou ‘nee’ sê tótdat jy
dit regkry,” het Andrea gesê.
Arline was dit eens met Andrea.
“Jy het ’n frase oor en oor

gedoen tot sy tevrede was. Ek was
soms bang om vir my les te gaan!”
het sy gespot.
Magdalene het gesê Nellie kon
haar onderrigmetodes aanpas
vir elke student se unieke stem.
“Sy het vir elke student ’n unieke
manier gehad om hulle te lei.”
Een van Sabina se sonderlinge
ervarings saam met Nellie was om
die rol van Violetta in La Traviata
aan te leer, omdat Nellie dié rol
ook vele kere gesing het.
Al drie sangers het die musiek
wat Nellie dikwels gesing het, met
oorgawe gelewer. Magdalene het
beïndruk met koloratuurvuur
werk en sekure hoë note in die aria
“Regnava nel silenzio” uit Lucia
di Lammermoor. Ook haar vertol
king van “In die stilte van my tuin”
uit Arnold van Wyk se liedsiklus
4 weemoedige liedjies was fyn en
intiem. Uit La Traviata het Arline
en Conroy die duet “Pura sicomme
un’angelo” dramaties vertolk –
’n toneel wat ’n verskeidenheid
emosies uitbeeld.
Maar dit was Arline se vertol
king van “Un bel di vedremo” uit
Madama Butterfly wat ’n mens
aangegryp het. Dit was ’n genuan
seerde interpretasie wat emosie en
puik sang byeengebring het. Sy gee
betekenis aan elke noot en het die
gehoor aan haar klank laat hang.
Om af te sluit het al die sangers
op die verhoog saam met die
gehoor “I’ll walk with God” uit
The Student Prince gesing, as
’n laaste eer aan Nellie.
Maar aan die einde van die
huldigingsvideo is dit Nellie se
eie stem wat haar ryk lewe opsom: haar weergawe van Tosca
(Puccini) se groot aria, “Vissi
d’arte, vissi d’amore” – “Ek het
vir kuns geleef, ek het vir liefde
geleef ”. – Wayne Muller
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Elke woord is ’n

meesterstuk.
Lirieke.
Dis meer as ritmiese rympies.
Dis woorde,
metafore,
kore.
Geskaaf en geskuur.

Gevorm en hervorm
soos kleuterskoolklei.
Tot servetskribbels na pennevrug lei.
Gedistilleer.
Filtreer.
Masseer.
Tot laatnag.
Tot die son opkom.
Tot ons saamsing.
Almal saamsing.
Elke woord is ’n meesterstuk.

Sanlam bied met trots aan die 2019 Musiekfees
by die US Woordfees. 1-10 Maart.
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