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GEBRUIK DIE FEESGIDS SÓ

Die chronologiese dagprogramme met kerninligting is heel voor in die 
feesgids. Programbeskrywings se bladsynommers word langs elke inskrywing 
op die dagprogram aangedui. Die programbeskrywings is volgens afdelings 
gelys, soos uiteengesit in die inhoudsopgawe en word met kleur aangedui 
op die sykante van die bladsye. Die alfabetiese programlys is heel agter in 
die feesgids, ook met bladsynommers van programbeskrywings. 

Die programbeskrywings in die feesgids is in Afrikaans. Die volledige program 
is in Afrikaans, sowel as Engels, aanlyn beskikbaar by woordfees.co.za. 

Simbole word gebruik om die taal waarin ’n aanbieding geskied, aan te dui.

Waar ons teen die druktyd van die feesgids onseker was oor die taal van 
die aanbieding, is die aanduiding weggelaat. Ons vra feesgangers om 
verdraagsaam te wees wat taalvoorkeur betref, veral by die Diskoersprogram, 
ter wille van ’n meer inklusiewe, groter gesprek.

KAARTJIEVERKOPE
Kaartjies is vanaf 19 November 2019 by Computicket beskikbaar.

Daar is ’n Computicket-verkooppunt in die Woordfeeskantoor in Erfurt- 
huis, Ryneveldstraat 37, Stellenbosch. Kantoorure is Maandag tot Vrydag 
09:00 – 16:00 en Saterdae in Februarie 09:00 – 13:00. Tydens die fees is  
dié kantoor se ure 07:00 – 19:00. Die kantoor sluit op 13 Desember 2019  
om 13:00 en open weer op 6 Januarie 2020.

Jy kan ook kaartjies aanlyn koop by woordfees.co.za of by enige Shoprite of 
Checkers. As kaartjies vir ’n vertoning nie uitverkoop is nie, is dit teen ’n hoër 
prys by die deur beskikbaar. Beplan dus vroegtydig en spaar. Geselekteerde 
aanbiedings bied afslag aan studente, skoliere, pensioenarisse en alumni. Hou 
ons webwerf en sosiale media dop vir spesiale aanbiedings en uitverkopings. 
Spesiale afslag-aanbiedings sal daagliks tydens die fees beskikbaar wees by 
die kaartjiekantoor in Erfurthuis.

Afrikaans

Engels

Xhosa

Dui premières aan 
tydens die fees

Vir oopkoppe, nie vir 
sensitiewe siele nie

A

E

X
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WENKE VIR ’N FANTASTIESE FEES
Daar is meer as 1 000 aanbiedings op die program. Hou ons webwerf 
en sosiale media dop vir aanbevelings wanneer jy jou program 
beplan sodat jy die meeste uit die fees kan put. Volg die fees op 
Facebook, Instagram of Twitter en teken in op ons nuusbrief om 
ingelig te bly. Kry al die feesnuus, resensies en ander inligting in 
die feeskoerant, Ink, wat van Maandag tot Saterdag by alle venues 
verkoop word.

Besoek gerus ons nuwe webwerf en mobi-werf vir eenstop-inligting, 
toevoegings, ekstra vertonings en nuus.

NUWIGHEDE BY DIE 2020 WOORDFEES
• Ons het ’n nuwe mede-naamborg. Gebruik Toyota se 

gerieflike pendelbussies en geniet die Toyota-Tawwe 10 by 
die Jan Marais Park en Van der Stel Sportgronde.

• In ’n poging om inflasie en stygende pryse te klop, bied die 
fees vanjaar dag-, week- en Toyota-Tawwe 10-kaartjies vir die 
Boektent teen afslagpryse. Die Toyota-Tawwe 10 bied ook 
uitstekende waarde vir geld: Sien 10 konserte vir R1 000!

• Die Boektent en ATKV-Boeke-Oase is weer op die grasperk 
voor Wilgenhof (hoek van Victoria- en Ryneveldstraat). Die 
Netwerk24 Feeskafee skuif na die ATKV-Boeke-Oase. 

• RSG saai weer vanaf Die Plataan uit.

• Uitstallings wat deel is van die Visuele Kuns-program, is te 
sien in die Stadsaal, met die uitsondering van feeskunstenaar 
Gerhard Marx se uitstalling en installasie Vehicle in die 
Landbousaal. 

• Die Fringe Fees word op Monica-koshuis se tennisbaan 
aangebied. Ondersteun asseblief ons jong kunstenaars!

PENDELDIENS EN GRATIS PARKERING 
Stellenbosch is ’n ou dorp met nou strate en min parkering. Laat dus 
genoeg tyd toe om van die een vertoning tot by die volgende te 
kom. Parkeer gratis by Hoërskool Stellenbosch in Jannaschstraat, by 
die Van der Stel Sportgronde en oorkant Rhenish Girls’ High School 
in Kochstraat, ingang uit Parkstraat. Pendel van hierdie parkeerplekke 
met ’n feesbussie teen R10 per rit na alle feesvenues, of koop dag- en 
week-afslagpakkette. 

KONTANTLOOS MET STANDARD BANK
Die Toyota US Woordfees is ’n kontantlose fees. Betaal met  
enige debiet- of kredietkaart of gebruik SnapScan. 



ROLSTOELBESPREKINGS 
Met die uitsondering van drie ruimtes, is al die Woordfees se venues rolstoel- 
vriendelik. Slegs die Drostdy Teater, Upstage@Drostdy en Bibsaal is 
ontoeganklik. Dis wel noodsaaklik om vooraf reëlings te tref vir ondersteuning 
met toegang, en veral parkering. Vir navrae hieromtrent, skakel 087 238 2078.

TE ETE EN TE DRINKE 
Kosstalletjies en kontantkroeë is by 
die meerderheid venues beskikbaar. 
Ondersteun asseblief ons verskaffers. 
Piekniekmandjies en eie drank word 
nie by buitelugkonserte toegelaat nie.

WATER 
Hoewel die damme gelukkig voller 
is as in 2018, wil ons steeds soveel 
moontlik doen om ons voetspoor so lig 
as moontlik te hou. Gebruik asseblief 
water UITERS spaarsamig.

WEERSAKE 
Maart is hoogsomer in Stellenbosch. 
Onthou ’n sonhoed en sonskerm en 
drink genoeg water. Al is die dae 
warm, word dit vinnig koud sodra die 
son ondergaan. Bring ’n trui, baadjie 
of kombers vir buitelugvertonings.

TEATER-ETIKET 
Skakel asseblief jou selfoon 
af voor klassieke musiek- en 
toneelvertonings.
Neem ander feesgangers en 
kunstenaars in ag met jou gedrag en 
optrede tydens ’n vertoning. Geen 
laatkommers word toegelaat by 
opvoerings nie. 
Begroot minstens 30 minute vir 
aankope van verversings en drankies 
voor vertonings.

NOODNOMMERS 
Woordfeesnoodnommer: 066 057 4095

Ambulans: 021 883 3444
Brandweer: 021 808 8888

Kampusgesondheid: 021 808 3494 
(weeksdae 08:00-17:00)

Rolstoelbesprekings: 087 238 2078
Mediclinic: 021 821 2000

Nooddienste (tolvry): 0800 60 11 37 
en 021 808 8890

Polisie: 021 809 5000
Stellenbosch Hospitaal: 021 887 0310
US Beskermingsdienste: 021 808 233

Woordfeeskantoor (algemene navrae): 
087 238 2078
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Soos jy deur die boekie blaai, sal die 
toewyding, energie en verbeelding ryk-
heid van die Woordfeesspan jou beslis 
opval. Hulle het weer ’n wonderlike 
program met iets vir almal opgetower. 
Met al die drama, klassieke en ligte 
musiek, diskoerse en boekbesprekings 
tot die filmfees, visuele kuns en ’n groot 
buffet van leefstyl-aanbiedings om uit te 
kies, moet jy in Maart 2020 lekker lánk 
kom fees om iets van alles te kan beleef.

MAAK JOU REG VIR ’N DING! 
Rudolf Gouws: Voorsitter, Toyota US Woordfees-advieskomitee

Die span het met vanjaar se gids nóg 
meer moeite gedoen om die lywige 
boekie gebruikersvriendelik te maak. Maar 
met só ’n groot program moet jy in ieder 
geval ’n hele tydjie opsysit om te sien wat 
Woordfees 2020 alles bied en jou keuses 
te maak. Goeie vakansie-leesstof!

Dankie aan die Woordfeesspan vir 
al hul harde werk wat dit vir ons almal 
moontlik maak om 10 heerlike, verrykende 
dae op Stellenbosch te geniet.

Die kunste is soms geneig om só te 
fokus op die individuele ervaring van 
kunstenaars, gehore, kykers en lesers, 
dat die waarde van gesamentlike 
ervaring geringgeskat en afgemaak 
word. 

Te midde van alles wat in 2019 sleg 
en swaar was in Suid-Afrika, is daar 
twee gebeurtenisse wat uitstaan en 
herbevestig dat die hoop nooit beskaam 
nie. ’n Optimistiese eiendomsagent, 
Jarette Petzer, begin in September 
die sosialemedia-veldtog #I’mStaying 
en dié beweging is goed op pad na 
’n miljoen volgelinge. Die groep is 
’n bymekaarkomplek vir positiewe 
Suid-Afrikaners wat onbeskaamd 
hul verbintenis om in Suid-Afrika te 
bly en ’n verskil te maak, bevestig. 
Deelnemers deel eie en ander se 
aangrypende en gewone stories, en so 
ontstaan interessante gesprekke tussen 
landsburgers wat andersins nooit met 
mekaar sou praat nie. 

Die Springbokke se verowering van 
die Rugbywêreldbeker was vir baie 
Suid-Afrikaners ’n skaars ervaring van 
ongelouterde vreugde. Die beker bo ’n 
seevierende Siya Kolisi se kop het die 
hele land se psige goed gedoen. Almal 
was bly, dalk die gelukkigste wat Suid-
Afrika as kollektief al ooit was. Soos 

met #I’mStaying, is die ekstase van 
Wêreldbeker-glorie, selfs groter as die 
gebeurtenis self, omdat dit ’n gedeelde 
ervaring is. 

Een van die grootste uitdagings in die 
samestelling van ’n kunste fees program 
is juis die insluiting van items wat gerig 
is op demografies diverse gehore. Die 
Woordfees bly daartoe verbind om aan 
feesgangers ervarings te bied wat buite 
tradisionele en bekende leefwêrelde 
lê. Dit kan net gedoen word met die 
ondersteuning van borge. Ons is daarom 
verheug om Toyota as mede-naamborg 
te verwelkom. 

Ons tema, "Aanhou beweeg en 
geraas maak", geneem uit Jan Rabie se 
kortverhaalbundel 21 en allerweë beskou 
as die begin van die Sestiger literêre 
beweging, is ’n herbevestiging aan ons 
verbintenis aan die woord. Die Sestigers 
het die establishment van die dag tot in 
hul fondamente geskud. ’n Kunstefees 
behoort dit ook te doen; maar ook meer 
as dit – ’n fees moet motiveer, koester en 
troos, verwoord, vermaak en vernuwe. 
Slegs as die fees al hierdie funksies 
vervul, sal dit werklik impak hê.

Sorg dus dat jy saam kom geraas 
maak op Stellenbosch van 6-15 Maart. Dis 
dalk net die begin van ’n nuwe beweging!

KOM ONS BEGIN ’N BEWEGING 
Saartjie Botha: Direkteur: Toyota US Woordfees en WOW
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KOM STEEK GRENSE OOR! 
Dr. Leslie van Rooi: Senior Direkteur: Sosiale Impak en Transformasie, 
Stellenbosch Universiteit

Die Woordfees beloof om weer uit sy 
nate te bars met vars produksies en 
belewenisse – alles onder die vaandel 
van ’n fees wat 21 word. As gehoor sal 
ons weer uitgedaag word en sal ons ook 
weer saam kan gesels. Ons sal mekaar, 
ons stories, deur die kunste kan beleef 
en ons in ander se skoene kan plaas. 

Hier sal weer heelwat ou bekendes 
en geen tekort aan nuwe vriende wees 
nie. Die nuut van die program sal jou 
aangryp en die bekende dele sal jou 
onmiddellik tuis laat voel. 

Meer nog, soos in die verlede, nooi 
die Woordfees jou uit om saam grense 
oor te steek. Die fees stel almal van ons 
bloot aan iets nuuts en skep die platform 
vir Suid-Afrikaners van reg oor ons land, 
asook internasionale besoekers, om 
mekaar te ontmoet en om saam  
fees te vier.  

Die Woordfees sou nie moontlik 
wees sonder die steun van ons 
borge nie. Oor die jare het ons 
borge ons getrou ondersteun en só 
diep belê in die kunste en daarmee 
ook in ander, sagter moontlikhede 
vir ons pragtige land. Van my 
kant dus groot dank aan ons 
borge – in besonder aan Toyota as 
medenaamborg. 

En sonder jou sou daar 
inderdaad geen fees wees nie. Baie 
dankie vir jou volgehoue steun!

“Aanhou beweeg en geraas 
maak” – dit is ’n tema soos min. 
Dit wys op wat was en wat nog sal 
kom. Meer nog, dit nooi elkeen van 
ons uit om direk deel te hê aan die 
fees. En juis dit is die aard van die 
Toyota US Woordfees – vrolik, oop 
en vriendelik. Welkom!

BAIE DANKIE!
Om ’n kunstefees suksesvol aan te bied, 
verg ’n spanpoging van organiseerders, 
borge, kunstenaars en die gemeenskap 
waarin die fees aangebied word. 
Sonder borge kán ons nie, en sonder 
kunstenaars ís ons nie. Dankie aan die 
Woordfees-adviesraad vir onbaatsugtige 
belegging in die volhoubaarheid van 
die fees. ’n Besondere woord van dank 
aan universiteitskollegas wat inspring 
en opoffer en fasiliteite beskikbaar 
stel. Hartlike dank aan al die skole op 
Stellenbosch wat hul ruimtes deel: 
Hoërskool Stellenbosch, Hoërskool 
Lückhoff, Hoërskool Cloetesville, 

Rhenish Girls’ High, Hoër Meisieskool 
Bloemhof, St. Idas Primêr, Weber 
Gedenkskool, Paul Roos Gimnasium, 
Brückner de Villiers Primêr en Laerskool 
Cloetesville. Dankie aan al die tydelike 
personeel wat ambassadeurs vir die 
Woordfees en vir Stellenbosch is, asook 
die Munisipaliteit van Stellenbosch vir 
gladde bestuur en ondersteuning.

Ons het groot waardering vir die 
inwoners van Stellenbosch vir hul 
geduld met die ontwrigting wat met 
’n kunstefees gepaard gaan. 

Die grootste dankie is aan jou wat 
kaartjies koop en die fees ondersteun. 
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EEN VIR DIE BOEKE!
Ishmet Davidson:  
Uitvoerende hoof, Media24 

Namens Media24 ’n hartlike geluk aan die 
Woordfees met jul mondigwording! Die 
Woordfees was nog altyd ’n hoogtepunt 
op ons kalender en dis ’n groot eer 
om hierdie mylpaal saam met die 
organiseerders, kunstenaars, mede-borge 
en besoekers van heinde en ver te vier!

Woorde is ons brood en botter, en dis 
hoekom die Woordfees so ’n natuurlike 
pasmaat vir Media24 is, want hier word 
elke jaar ’n oase rondom woorde in alle 
vorme geskep: deur middel van poësie, 
prosa, debat, drama en musiek. 

Daar wag jaarliks ’n groot 
verskeidenheid nuwe ervarings op 

feesgangers, en bied beslis iets vir die 
hele gesin.

Die fees is egter nie net ’n viering van 
die kunste nie; dit plaas ook die kollig op 
ons samelewing en die talle uitdagings 
waarvoor ons daagliks te staan kom. 
Dit bied die geleentheid om ons land se 
topskrywers, -digters en -kunstenaars 
bymekaar te bring om kreatiewe 
oplossings te vind en nuwe rigtings in 
te slaan.

Ons publikasies en boekuitgewers is 
oudergewoonte deel van die fees – kom 
sê gerus hallo!

Geniet die fees, die nuwe ervarings 
en herinneringe – soos gewoonlik gaan 
Woordfees 2020 een vir die boeke wees.

BOODSKAPPE VAN ONS BORGE

SAAM IS ONS  
STERKER 
Calvyn Hamman  
Senior Visie-President:  
Verkope en Bemarking 
Toyota Suid-Afrika Motors

Ons het almal die geweldige mag 
van nasie-eenwording met die 
Rugbywêreldbeker in Japan ervaar. 
Nou is dit tyd om saam te kom by 
die Woordfees.

Daar is min geleenthede in Suid-
Afrika waar mense kan gaan sit en 
gesels om die positiewe aspekte van 
ons ongelooflike kleurryke kultuur te 
vier. Die Toyota US Woordfees is een 
so ’n kosbare bymekaarkoms, wat 
gemeenskappe op twee baie belangrike 
maniere verenig – deur middel van taal 
en deur middel van musiek. Toyota wil 
deel wees van hierdie vereniging van 
ons mense.

Die Woordfees erken ons ryk kulturele 
en artistieke verskeidenheid en vier die 
mag van een nasie – ons Reënboognasie. 
Die Verenigde Nasies het 2019 tot die 
internasionale jaar van inheemse tale 
verklaar – nie net om bewustheid te skep 
en die mense wat hierdie tale praat se 
welstand te bevorder nie, maar ook sodat 
ander die belangrike bydrae wat tale tot 
die kulturele en artistieke diversiteit van 
ons wêreld lewer, kan waardeer. 

Ons is met die oog daarop so trots 
dat die Toyota US Woordfees hier op 
die prentjiemooi Stellenbosch ’n unieke 
geleentheid bied om die trots en die 
krag van alle Suid-Afrikaners van die 
Reënboognasie te deel en te ervaar. 
Kortom, die Toyota US Woordfees 
is vir almal. Hoewel dit die kulturele 
erfenis bevorder van die groot verskei-
denheid van mense in ons land wat 
Afrikaans praat, koester dit – baie 
belangriker – ’n gees van eenheid 
onder alle Suid-Afrikaners.
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KOM MAAK 
SAAM GERAAS
Cornelia Faasen  
Uitvoerende hoof:  
Nasionale Afrikaanse Teater-inisiatief

Ná jare se goedige geterg in die 
teaterwêreld dat ons die Illumi(NATi) is, 
het ons nou besluit om dit eenvoudig te 
omhels. Ons is inderdaad die Illuminati 
van Afrikaanse teater – ’n geheimsinnige 
organisasie met ’n baie duidelike doel 
voor oë: om Suid-Afrikaanse teater, en 
spesifiek Afrikaanse teater in AL haar 
vorme, te gebruik om ’n groter narratief 
vir en oor ons land te skep. Een van 
kreatiewe kruisbestuiwing, een van 
uitdagende stories wat nie altyd gemaklik 
onder gehoorlede se vel sit nie, een van 
waarheid en een van versoening wat 
ons verlede vierkantig in die oë kyk. 

Daarom voel ons ook baie sterk oor die 
Woordfees se tema vir 2020: “Aanhou 
beweeg en geraas maak”. Veral oor die 
geraas maak. Ons wil ook geraas maak 
en ons wil dit doen deur Afrikaanse 
teater wat ander tale omarm en erken 
waar ons taal vandaan kom met groot 
waardering daarvoor dat dit juis is 
waarin ons rykheid en oorvloed lê. Ons 
wil geraas maak sodat niemand ons 
kan ignoreer nie. En die Woordfees is 
’n sprekende voorbeeld van hoe dit 
gedoen moet word. Daarom is ons 
weereens trots om betrokke te wees by 
die Woordfees met produksies wat ons in 
samewerking met die fees aanbied. Kom 
beweeg saam en maak geraas.

DIE LIEFDE IS 
AANHOU BEWEEG 
EN GERAAS MAAK 
Karen Meiring:  
Direkteur, M-Net Afrikaanse kanale 

kykNET glo in die woorde van Jan Rabie 
en Breyten Breytenbach en is nou al 
20 jaar aan die geraas maak en aan die 
beweeg. En ons doen dit in Afrikaans.

kykNET glo in die toekoms van die 
skeppende en uitvoerende kunste en 
vermaak in moedertaal en daarom is ons 
betrokke by die dinamiese Woordfees. 
kykNET, kykNET & Kie en kykNET 
NOU! is meer as net TV kanale – ons 
belê in ons kykers en ons bedryf. Daar 
word soms gesê ons vertel te min van 
die verskil wat ons op die Afrikaanse 
landskap maak. Oor die afgelope 20 jaar 
het ons as mediavennoot en borg, 
Afrikaans in verskeie streke van ons land 
en Namibië lojaal ondersteun. Die Toyota 

US Woordfees is ’n uitsonderlike fees 
wat al die genres van ’n kunstefees insluit 
en, soos kykNET, belê in die ontginning 
en blywende ondersteuning van nuwe 
talent en ’n volhoubare platform skep vir 
gevestigde en veteraan kunstenaars.

kykNET is ook die enigste kanaal wat 
plaaslike klassieke musiek verfilm en 
uitsaai. Ons is passievol oor Afrikaans 
en daarom dryf ons projekte soos die 
Silwerskermfees, die Fiëstas, die Ghoema 
Musiekpryse, Nasionale Toneelkompetisie 
en vele meer. Kom kuier gerus by 
die Konservatorium en en Hoërskool 
Stellenbosch en word vermaak en 
ontroer. Kom kyk hoe Emo Adams en 
die finaliste van Maak My Famous drome 
moontlik maak, of geniet Karen Zoid 
saam met die Kaapse Simfonieorkes by 
die Van der Stel Sportgronde.
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TRUSTS, DONATEURS EN REGERING

GOUE BORGE

SILWER BORGE
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PROJEKBORGE EN DONATEURS

• Aardklop Kunstefees

• Afrikaanse Onderwys Netwerk

• Afrikaanse Taalraad

• Agri-Expo

• Artscape

• Association Kaay Fecc, Dakar

• ATKV

• Baxter Teaterkompleks

• Belluard Fees

• Brydon Bolton Music Institute 

for Creative Arts

• Business and Arts South Africa (BASA)

• Curro Create

• Die Millennium Trust

• Die Suid-Afrikaanse Akademie 

vir Wetenskap en Kuns

• Dr. Edwin Hertzog

• Du Toitskloof Wyne

• Endler Konsertreeks

• Garage Produksies

• Homebrew Films

• Innibos Kunstefees

• inVIA

• Inzync Poetry

• Kaapstadse Filharmoniese Orkes (CPO) 

• KunsStig

• Kunste Onbeperk

• LAPA Uitgewers

• LW Hiemstra Trust

• Mediclinic

• Nasionale Afrikaanse Teater-inisiatief 

(NATi)

• Nasionale Kunsteraad (NAC)

• National Arts Festival

• NB Uitgewers

• Nederlandse Taalunie

• Nouvanaand Films

• Open Book Festival

• PEN Afrikaans

• RSG

• Rupert Museum

• Savanna Premium Cider

• Stellenbosch Moederkerk

• Stellenbosch Munisipaliteit

• Stellenbosch Wynroetes

• Strauss & Co 

• Suid-Afrikaanse Akademie vir 

Wetenskap en Kuns

• Suid-Afrikaanse Sentrum 

vir Nederland en Vlaandere 

(SASNEV)

• Suidoosterfees

• The Market Theatre Laboratory 

• The Private Hotel School

• US Afdeling vir Sosiale Impak

• US Alumni

• US Biblioteek-dokumentesentrum

• US Drama

• US Drama Première-fees

• US Fakulteit Lettere en 

Sosiale Wetenskappe

• US Fasiliteitsbestuur

• US Kampusgesondheid

• US Konservatorium

• US Ondernemingsbestuur

• US Sentrum vir 

Studentegemeenskappe

• USB-ED

• Van Ewijck Stigting

• Visit Stellenbosch

• Vlaamse regering

• Vriende van Afrikaans

• Vrystaat Kunstefees

• WF20

• WKOD

• Wordsmith's Theatre Factory

• Zabalaza Theatre Festival



PRODUKBORGE
• Audiopimps
• Bakgat Movers
• Cape Vintners Classification
• Chenin Blanc Assosiasie
• Coca-Cola
• Creative Gear
• DWR Distribution
• Eastern Acoustics
• Fairview
• Grassfed Association (GFASA)
• Hermanuspietersfontein
• Hill & Dale
• HORTGRO
• JC Le Roux
• Koelenhof

• Konsortium Merino
• Laser Logistics
• L’Avenir
• Merle Structures
• Multi-Media
• Musikhaus W. Heuer
• Neethlingshof
• Oasis Water
• Somerbosch
• Spier Wines
• Toyota
• Veritas
• Wish
• Yamaha

VENUE-BORGE

• Brückner de Villiers Primêr
• De Volkskombuis Restaurant
• Fakulteit Agri-wetenskappe
• HMS Bloemhof
• HS Cloetesville
• HS Lückhoff
• HS Stellenbosch
• Kleinood Wynlandgoed
• Laerskool Cloetesville
• Laerskool Weber Gedenksaal
• Paul Roos Gimnasium

• Protea Hotel Technopark
• Pulp Cinema Neelsie
• Rhenish Girls’ High School
• Rust en Vrede
• Spier
• St. Idas Primêr
• Stellenbosch Moederkerk
• Stellenbosch Munisipaliteit
• US Visuele Kunste 

Departement
• Waterford Wynlandgoed
• Weltevreden



MEDIAVENNOTE

UITGEWERS

• Die Burger
• Eikestadnuus
• Huisgenoot
• Kuier
• kykNET
• kykNET NOU!
• kykNET&kie
• Landbouweekblad
• LitNet
• Matieland
• MFM 92.6

• Netwerk24
• Radio Helderberg
• Rapport
• RSG
• SABC Nuus (Monitor en 

Spektrum)
• Sarie
• Taalgenoot
• Tuis
• Tygerberg 104FM
• VISIO

• CUM Uitgewers
• Imbali Academic Press
• Jacana Media
• Jonathan Ball Publishers
• L’Agence Universitaire de la 

Francophonie
• LAPA Uitgewers
• Modjaji Books

• Naledi
• NB Uitgewers
• Pan Macmillan
• Penguin Random House
• Protea Boekhuis
• Quivertree Publications
• Wits University Press
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Saartjie Botha | Direkteur: Toyota US Woordfees en Woorde Open Wêrelde (WOW)

TOYOTA US WOORDFEES

Brechmari van Wyk | Tegnies

Chimeney van Graan | Computicket

Corné Kruger | Kunstenaarkommunikasie en 
administrasie

Corinne Harmsen | Senior departementele 
beampte

Danie Marais | Publisiteit en Filmfees

Esté Pelser | Projekbestuurder

Khanita Rhode | Vervoer en 
kunstenaarslogistiek

Marlise Serfontein | Borgskap- en 
handelsmerkbestuurder

Lishen Chetty | Finansiële bestuurder

Olivia Wollow | Computicket

Ulrike Vorndran | Gasvryheid en verblyf

WOORDE OPEN WÊRELDE (WOW)

Cherelle September | Kuns en kultuur

Fiona van Kerwel | Projekbestuurder

Jeneen Wallow | Werwing

Leandrei Kipido | Administratiewe beampte

Marlene Fry | Leesprojekte

Peter Loxton | Logistieke beampte

Shireen Crotz | Spelfees

Wilderene Groenewald | Finansiële beampte

KOÖRDINEERDERS

Corneil Muller | Voorportaaldienste

Debbie Human-Van Eck | Visuelekuns-logistiek

Dirkie ‘Porra’ van der Merwe | Logistiek

Elmari Rautenbach | Skrywersprogram

Erns Grundling | Stand-up 

Fiona Grayer | Klassieke musiek

Megan Gannon | Logistiek en stalletjies

Marie Vogts | Dans

Nelia Andrag | Leefstyl

Susann Louw | Skrywersprogram-
assistentkoördineerder

Rèné Eloff | Diskoers

Retha Bornmann | Bemarking en aktivering

Wilmer Müller | Digitale bemarking

PROJEKTE

André van der Merwe | US Koor

Markus Coetzee | Amazink

Odwa Nomavuka | Amazink

ONDERSTEUNING

Deon van Kerwel | Pendeldiens

Jaatjé Kruger | Computicket

Elwin September | Inrigting

Gillian Mitchell | Fondswerwing 

Brand.Public | Webwerf

Kinsmen | Ontwerp

ADVIESKOMITEE

Rudolf Gouws | Voorsitter

Annemi Murray 

Danie Folscher

Dr. Leslie van Rooi

Isabel Verwey

Martie Meiring

Prof. Nico Koopman

Piet Beyers

Pietman Retief

FEESGIDSREDAKSIE

Ingeborg Pelser| Redakteur

Retha Bornmann | Uitgewer

Danie Marais | Herskrywer

Aletta Pretorius-Thiart | Subredakteur

Corné Kruger en Brechmari van Wyk | Skedulering

Anina Viljoen en Lindie Nel | Bladuitleg

James Hart (AFRICAN SUN MeDIA) | Drukwerk

Gillian Mitchell | Vertaling

DIE SPAN
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ANDRÉ KRÜGER:  
GEEN ENGEL NIE
FIKSIE
Met: Tertius Kapp

Aangebied deur Penguin Random House

Geen engel nie beskryf die grootword-
jare van ’n growwe tiener in ’n ewe 
ruwe omgewing wat misdadiger 
word tydens die laat 80’s en vroeë 
90’s in ’n veranderende Suid-Afrika 
en wêreld. Ons het André Krüger 
as heerlike spioenasieskrywer leer 
ken met Die twee lewens van Dieter 
Ondracek en ’n Redelike hoeveelheid 
moeilikheid, maar hier werk hy met ’n 
baie persoonliker verhaal. Tertius Kapp, 
wat die “ware misdaad”-verhaal van 
The President’s Keepers vir TV verwerk 
het, vra hom uit.

9 MAART 15:30
60 min | Upstage@Drostdy Teater
R65 | R85 by die deur

ANDRÉ LE ROUX: WIE SE 
SKULD IS DIT? KINDERS 
WAT MOOR  
IN DIE NUUS
Met: Julian Jansen

Aangebied deur Tafelberg

André le Roux ondersoek die verskynsel 
van kinders wat moord pleeg, en vra 
dan: Wie se skuld is dit? Aan die hand 
van opspraakwekkende moorddossiere, 
soos dié van Don Steenkamp, Henri van 
Breda, die Welkom-begraafplaasmoord, 
Marcel Steyn van die Krugersdorpse 
afspraakmoorde, die Waterkloof-vier 
en Phoenix Racing Cloud Theron, kyk 
hy na die jongste navorsing en verskaf 
op pakkende wyse antwoorde in ’n 
gesprek met Julian Jansen, wat as 
hardenuusjoernalis etlike sulke moorde 
gedek het. 

10 MAART 14:00
60 min | Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deurA A

SKRYWERSFEES
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ADRIAAN & AGRIZZI:  
‘GESEËN’ DEUR BOSASA
IN DIE NUUS
Adriaan Basson en Angelo Agrizzi 
gesels met Jacques Pauw 

Aangebied deur Jonathan Ball 
Publishers

Adriaan Basson en Bosasa se eertydse 
bedryfshoof Angelo Agrizzi deel  
die verhoog in ’n uitpraatsessie met  
Jacques Pauw oor Adriaan se boek 
Blessed By Bosasa. Dertien jaar gelede  
het Bosasa (vandag African Global  
Operations) Adriaan se navrae begroet  
met intimidasie, dreigemente en  
dagvaardings. Sedertdien het hulle talle 
hooggeplaaste regeringsamptenare  
“geseën” met van braaipakke tot  
biljoene en al hoe magtiger geword.  
Maar in 2019 is die maatskappy as  
een van die grootste verdagtes in  
staatskaping ontmasker – deur een  
van hul eie mense, Agrizzi. Dié twee  
gesels met Jacques Pauw, wat met The 
President’s Keepers ’n internasionale 
blitsverkoper oor staatskaping  
opgelewer het.

7 MAART 11:00
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur

ANNELIE BOTES (EN DIE OU 
GRYSE): KAMMALAND
LEEFSTYL
Aangebied deur Penguin Random House

Die supergewilde Annelie Botes is terug 
met haar jongste boek, Kammaland. 
Sy en die ou gryse vertel vir die eerste 
keer sáám hoekom hulle besluit het om 
die Engelse kanaalpad te vat, reg in die 
snerpende winter in, en hoe kwaai dit hul 
44 jaar van saamwees getoets het.

12 MAART 12:30
60 min | Boektent
R65 | R85 by die deur

A WOMAN’S WAR
FIKSIE EN POËSIE
Marita van der Vyver, Christy 
Lefteri en Diana Ferrus gesels met 
Meg Vandermerwe

Aangebied deur Penguin Random House 
en Jonathan Ball Publishers

Die impak van oorlog op vroue is die 
goue draad tussen die stories deur 
die Britse Christy Lefteri, Marita van 
der Vyver en digter Diana Ferrus. 
Meg Vandermerwe hoor meer oor 
The Beekeeper Of Aleppo, Christy se 
verhaal van die blinde Andra, wat haar 
man volg op die gevaarlike vlugtog 
uit oorloggeteisterde Sirië. (Christy 
is self die kind van vlugtelinge en het 
vir haar navorsing tyd in ’n Siriese 
vlugtelingekamp deurgebring.) In Marita 
se Grensgeval lei ’n bloedbevlekte 
brief van haar man, ’n oudsoldaat in 
die Bosoorlog, ’n vrou na Kuba, terwyl 
Diana in Die vrede kom later terugkeer 
na haar pa se ontberings in Tobroek en 
as krygsgevangene in Duitsland. 

11 MAART 11:30
60 min | Upstage@Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deurA

A E
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Bibi Slippers

AZILLE COETZEE: IN MY VEL
OUTOBIOGRAFIE
Met: Lindie Koorts, Martie Meiring en 
Mercy Kannemeyer

Aangebied deur Tafelberg

Azille Coetzee vertrek Nederland toe 
om verder te studeer. Sy raak op ’n 
Nederlander verlief en besluit om aan 
te bly. Maar sy bly haar vasloop teen die 
vraag: Watter herkoms is meer bindend, 
Afrika of Europa? In ’n tyd gekenmerk 
deur geweld teenoor vreemdelinge, 
geweld teenoor vroue en rassehaat 
gesels ’n groep vroue oor generasie- 
en kleurgrense heen om antwoorde 
te probeer vind op die vraag: Is daar 
’n toekoms in dié land?

13 MAART 15:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur

BIBI & LOFTUS:  
SEWE SONDES & SJERRIE
POËSIE 
Met: Kabous Meiring as aanbieder

Hoogmoed, wellus, hebsug, woede,  
vraatsug, luiheid, afguns – die sewe  
doodsondes. Hulle sê mos sommer so  
lekker; kom heel klankryk uit die mond  
uit. Geniet ’n onheilige aand saam met  
’n groep digters wat gedigte oor dié 
onvergeeflikhede geskryf het. Die sondes  
word gevier, veroordeel, besnuffel,  
geproe en bepeins deur, onder andere,  

 
Bibi Slippers, Jolyn Phillips, Andries 
Bezuidenhout en Loftus Marais oor ‘n 
gratis glasie sjerrie.

13 MAART 17:00
90 min | Drostdy Teater
R65 | R85 by die deur

BOEKKLUB: ALBA BOUWER 
100 – RIVIERPLAAS SE MA 
JEUGBOEKE
Met: Elna van der Merwe as 
gesprekleier; Mila Guy lees voor

Aangebied deur Tafelberg

Op 16 Maart 2020 sou Alba Bouwer 
100 jaar oud wees. As ’n huldeblyk 
word die ikoniese Rivierplaas-omnibus 
herdruk en eksklusief by die Woordfees 
bekend gestel. Twee van haar sewe 
stiefkinders, Leon Coetzee, wat van 
kleuterdae af deur Alba grootgemaak 
is, en Jan Hofmeyr, wat saam met haar 
op Riversdal gewoon het, deel van die 
familie se herinneringe aan dié geliefde 
kinderboekskrywer wat nooit haar eie 
kinders gehad het nie. Gaste kan dan 
luister na ’n voorlesing uit Stories van 
Rivierplaas, Nuwe stories van Rivierplaas 
en Stories van Ruyswyck deur Mila Guy.

12 MAART 18:15 vir 18:45 | Gratis glas wyn 
van 18:15
75 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur

A

A

A

KOM BOER BY DIE 
BOEKTENT EN SPAAR! 

’n Weekkaartjie (9-13 Maart)    
R1 000 (30 gesprekke,  
Boekklubs uitgesluit) 
Naweekkaartjie (6,7 | 13,14 Maart)  
R350 (9 gesprekke)
Dagkaartjie    
R300 (Boekklubs uitgesluit) 
Boekklubkaartjie    

R150 (Al 3 Boekklubs)
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BOEKKLUB:    
50 JAAR MET FRED 
BIOGRAFIE EN UITSTALLING
Met: Bun Booyens as gesprekleier,  
Tony Leon en ander

Aangebied deur Jonathan Ball 
Publishers

Die Burger en Fred Mouton is soos vis  
en tjips of spek en eiers. En g’n wonder  
nie – dié spotprenttekenaar is al ’n hele  
50 jaar by die koerant. Bun Booyens, 
oudredakteur en samesteller van 50 Jaar  
met Fred, wys voorbeelde van die meer  
as 10 000 prente wat Fred oor vyf 
dekades geteken het en deel staaltjies 
oor sy hebbelikhede met, onder andere,  
Tony Leon, wat as leier van die Opposisie  
heerlik onder Fred se pen deurgeloop  
het. Getekende eksemplare is te koop.  
Meer as 100 van Fred se prente word 
ook in die voorportaal van die Adam 
Small Teater uitgestal, en afdrukke is 
daar te koop. 

9 MAART 18:15 vir 18:45 | Gratis glas wyn 
van 18:15 
75 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur

BOEKKLUB:    
DIE MUSIEK VAN ‘DIE DAO 
VAN DAAN VAN DER WALT’ 
FIKSIE EN MUSIEK
Andries Buys alias Lodewyk G du 
Plessis gesels met Danie Marais

Aangebied deur Tafelberg

Hy’s die man van die uur, die debutant 
wat in 2019, op 80, elke liewe literêre 
prys van die jaar ingepalm het. 
Oudregter Andries Buys het sy hartseer-
snaakse Die dao van Daan van der Walt 
onder die skuilnaam Lodewyk G du 
Plessis geskryf. Maar dit is as Daan dat 
hy vanaand sy musieksmaak á la Die dao 
met Danie Marais deel as ’n eksklusiewe 
“episode” van Danie se RSG-reeks, 
Skrywers en musiek.

10 MAART 18:15 vir 18:45 | Gratis glas 
wyn van 18:15 
75 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur

BOOSHEID IN ’N VROU  
SE HAND
MISDAADFIKSIE
Anel Heydenrych, Carla van der Spuy en  
René van Zyl gesels met Jono Amid

Aangebied deur Penguin Random 
House, Tafelberg en Wenkbrou

Wat gebeur met ’n vrou wanneer sy aan 
geweld blootgestel was? Jono Amid 
soek antwoorde by twee opwindende 
vroue-misdaadromanskrywers en ’n 
niefiksieskrywer wat vir een van haar 
boeke met verskeie vrouemoordenaars 
gesels het. TV- en radiojoernalis Anel 
Heydenrych het vir Die afloerder, haar 
nuwe sielkundige riller ná Malhuis, 
in die kop geklim van ’n psigopaat, 
terwyl pastoriemoeder René van Zyl 
in Die Alfa-dokument ’n wêreld skep 
waar onnoemlikhede in die naam van 
godsdiens gepleeg word. Hulle deel hulle 
ervaring met Carla van der Spuy, skrywer 
van Bloed op haar hande en die meer 
onlangse Liefde agter tralies.

6 MAART 15:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur
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BREAKING INDEPENDENT 
NEWS: PAPER TIGER
IN DIE NUUS
Herman Wasserman gesels met 
Alide Dasnois, Chris Whitfield en 
Dougie Oakes

Aangebied deur Tafelberg

Toe Iqbal Survé se Sekunjalo 
Independent Media Consortium in April 
2013 Independent Newspapers vir 
R2 miljard gekoop het, was plaaslike 
joernaliste optimisties dat twee dekades 
van Ierse wanbestuur tot ’n einde 
gekom het. Maar wat gevolg het, was 
mediakaping in sy mees blatante – en 
bisarre – vorm wat begin het toe Alide 
Dasnois summier in die pad gesteek is 
as Cape Times-redakteur. In Paper Tiger 
gee Dasnois en Chris Whitfield (destyds 
hoofredakteur van Independent se 
Kaapse koerante) ’n binneblik op hierdie 
drama. Hulle gesels met Dougie Oakes 
wat ná hul ontslag aangestel is en dié 
ineenstorting eerstehands beleef het.

12 MAART 09:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur 

CARLA VAN DER SPUY: 
LIEFDE AGTER TRALIES 
IN DIE NUUS
In gesprek met Riette Rust 

Aangebied deur Tafelberg

Hoekom raak mense verlief op 
misdadigers – soms ook wanneer hulle 
nog hul vonnis uitdien? Carla van der 
Spuy vertel Riette Rust meer omtrent 
haar talle onderhoude met mense wat 
liefde probeer onderhou wanneer een 
of albei agter tralies is, en wat sulke 
verhoudings dryf. Oud-gevangene Tania 
Corker en Jacques Pratt, stigter van die 
Hope Hela-stigting wat na gevangenes 
uitreik, deel ook hul insigte.

11 MAART 14:00
60 min | Upstage@Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur

CHINA MOUTON:   
TRONKHOND
OUTOBIOGRAFIE
Met: Dirkie, die hond, en Dana Snyman  
as gesprekleier

Aangebied deur Protea Boekhuis

’n Fassinerende verslag van die lewe 
in maksimumsekuriteitsgevangenisse, 
waar ’n jong bewaarder as ’n outjie 
van net 16 inval om hondemeester te 
word en uiteindelik vir meer as 40 jaar, 
gewapen met net ’n knuppel en sy hond, 
bloedige tronkopstande, die stelsel én 
sy eie duiwels oorleef. Dana gesels met 
China Mouton, met Dirkie, sy aftree-
hond, aan sy sy.

13 MAART 12:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur

CHINEES IN AFRIKAANS: 
DAAN SE ‘DAO’
FIKSIE
Andries Buys gesels met  
Frederik de Jager

Aangebied deur Tafelberg

Met Die dao van Daan van der Walt,  

A
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waarmee oudregter Andries Buys  
weggestap het met al die jaar se literêre 
pryse, word die Chinese leefwêreld 
verken as deel van sowel ons verlede 
as ons werklikheid vandag. Frederik de 
Jager vra Andries uit. Hy was redakteur 
van Die dao, maar toevallig ook van 
Etienne van Heerden se Die wêreld van 
Charlie Oeng én sy nuwe roman, Die 
biblioteek aan die einde van die wêreld 
(wat, onder meer, in Sjanghai en Beijing 
afspeel).

11 MAART 15:30
60 min | Upstage@Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur

CHRIS KARSTEN:   
ANDERMAN SE VROU 
MISDAADFIKSIE
Met: Irna van Zyl; Brendon Daniels 
lees voor

Aangebied deur Human & Rousseau 

In Chris Karsten se jongste misdaad-
roman ontmoet ons weer twee ou 
karakters, hoewel die een al twee 
jaar dood is. Skoenlapperboer Wim 
Kellerman het nog baie vrae ná Jack 
Niemand se dood. Al manier is om terug 
te loop op die spoor, want Wim weet sy 
ou aartsvyand, Simon Pope, lewe nog. 
Uiteindelik koop hy ’n kaartjie Kanada 
toe, kwansuis vir skoenlappersoektogte, 
om die meesterbrein agter die 
verdwyning van vyf kinders van die 
Kaapse Vlakte te gaan soek. Die akteur 
Brendon Daniels lees voor, en Irna van 
Zyl (Bloedsteen) vra Chris (spesiaal op 
besoek uit Kanada) die kuns af.

13 MAART 11:00
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur

CHRISTINE BARKHUIZEN- 
LE ROUX: MY NAAM IS 
PRINS, EK SLAAP MET DIE 
LIG AAN 
FIKSIE
Met: Chris Jones 

Aangebied deur Human & Rousseau

In Christine Barkhuizen-le Roux se 

jongste roman vra die skrywer skreiende, 
dapper vrae. Wat beteken dit om ’n 
goeie man te wees? Hoe raak ’n mens 
ontslae van die verlede? En bowenal, 
hoe heel jy 40 jaar later die pyn van ’n 
seuntjie genaamd Prins? Chris Jones vra 
haar uit oor ’n storie wat haar na aan die 
hart lê: My naam is Prins, ek slaap met 
die lig aan.

12 MAART 14:00
60 min | Upstage@Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur

DANA SNYMAN:   
SOEKMEKAAR 
ESSAYS
Met: Johannes de Villiers
Aangebied deur Kwela

’n Stuk of 50 stories waarin Dana 
Snyman besin oor enigiets van Donald 
Trump tot ’n 40ste skoolreünie, van sy 
kennismaking met Eugène Terre’Blanche 
tot die Bogosi-gesin wat by hom gewoon 
het op Jacobsbaai. Hy vertel hoe mense 
na mekaar probeer uitreik in ons land; 
hoe ons mekaar soek en nie altyd vind 
nie. Johannes de Villiers, skrywer van 
Blydskap - Mindfulness-wenke vir ‘n 
vreugdevolle lewe, vra hom uit.

7 Maart 14:00
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur  A  
 

DIE ‘MANDELA-DOKTER’
GESKIEDENIS
Willem Laubscher en Willie Esterhuyse 
gesels met Dennis Cruywagen

Aangebied deur Imbali Academic Press

Toe Nelson Mandela in die laat 80’s 
dringend geopereer moes word, het alle 
hel losgebars. Die Nasionale Party wou 
hom landuit smokkel in die hoop dat hy 
sou ontsnap, die uitgeweke ANC het veld 
gewen met klagtes oor hoe swak wit 
dokters swart gevangenes behandel, en 
die veiligheidspolisie wou desperaat keer 
dat die operasie in ’n sluipmoordaanval 
ontaard. Toe vra Mandela persoonlik 
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vir dr. Willem Laubscher. In Operation 
Mandela deel die dokter, op 90, vir die 
eerste keer self sy storie, saam met Willie 
Esterhuyse, wat al dié geklassifiseerde 
dokumente in sy besit het, en Dennis 
Cruywagen, wie se The Spiritual Mandela 
onlangs in Amerika verskyn het. 

11 MAART 11:00
60 min | Boektent 
R 65| R85 by die deur A

DIE NUWE AFRIKAANSE 
PROSABOEK 
FIKSIE
Met: Sonja Loots en Steward van Wyk 

Aangebied deur Human & Rousseau

Kom luister hoe Jolyn Phillips, Kirby van 
der Merwe en Christine Barkhuizen-le 
Roux voorlees uit hul verhale in Sonja 
Loots en Steward van Wyk se nuwe 
prosabundel wat die verskeidenheid 
stemme in Afrikaanse prosa vier, soos 
geïnspireer deur Jan Rabie wat in die 
laat 50’s die kontoere van die literêre 
landskap verlê het. 

10 MAART 14:00
60 min | Upstage@Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur A

DIE SEE SPOEG STORIES
FIKSIE
Meg Vandermerwe, Kirby van der 
Merwe en Jolyn Phillips gesels met  
Thys Human

Aangebied deur Penguin Random House 
en Human & Rousseau

Die verbitterde kreefsmous Hendrik se 
ontdekking van ’n meermin op ’n verlate 
strand aan die Weskus is die begin van 
’n anderse seerkry-liefdesverhaal in 
Meg Vandermerwe se Die vrou van die 
klippesee, terwyl Jolyn die hartseer, 
swaarkry, maar ook liefde en vasbyt 
van Gansbaai se vissersgemeenskap 

verwoord in die delikate Tjieng-tjang 
tjerries. Saam in gesprek met Thys 
Human is Kirby van der Merwe, wat 
Meg se oorspronklik Engelse storie in 
Weskus-Afrikaans laat lewe.

13 MAART 10:00
60 min | Upstage@Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur A E

DIGTERSPARADYS:  
VERSE WAT GROOT MANS  
LAAT HUIL
POËSIE EN MUSIEK
Met: Loftus Marais as aanbieder,  
en musiek deur Frazer Barry

Aangebied deur Naledi, Queillerie  
en Human & Rousseau; moontlik  
gemaak deur SASNEV 

Mark Haddon, skrywer van The Curious 
Incident Of the Dog In the Night-Time, 
het van Derek Walcott se “Sonnet 
XLIII” gesê: “... what moves me most 
profoundly is a feeling that language 
has somehow taken me beyond the 
boundary of language.” Kom luister na 
mans wat verse lees wat hul harte laat 
saamtrek, met Tribal Echo se Frazer 
Barry se weemoedige musiekbydrae. Met 
Kleinboer, Hennie Nortjé, Benno Barnard, 
Christo van der Westhuizen, Pieter Hugo, 
Nathan Trantraal, Tom Dreyer as wenner 

A
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van die I wish I’d said-poësiewedstryd 
se Afrikaanse afdeling, Pieter Odendaal, 
Fanie Olivier en Loftus self.

14 MAART 17:00
90 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A

DOMESTIC NOIR:  
BEHIND CLOSED DOORS
MISDAADFIKSIE
Deborah Steinmair, Mira Feticu en 
Magriet van der Waal gesels met  
Christy Weyer-Loedolff

Aangebied deur LAPA; moontlik 
gemaak deur SASNEV

Een Afrikaanse en een Nederlandse 
skrywer gesels oor hoe die al hoe 
gewilder “domestic noir”-genre (of 
verhoudingsrillers) vir húlle met die 
tydsgees praat, terwyl Margriet van der 
Waal, wat deesdae in Nederland woon 
en in Amsterdam en Groningen werk, 
haar indrukke deel oor hoekom vroue 
daar deesdae veel eerder sulke rillers 
verslind as romanse. In As jy van moord 
droom vertel Deborah Steinmair van ’n 
middeljarige vrou, wie se dogter op ses 
gesteel is maar op 26 weer voor haar 
staan – oorgewig, vlotter in Chinees 
as Afrikaans, verslaaf en woedend. Die 
Roemeens-gebore Mira Feticu se Al mijn 
vaders gaan weer oor ’n akademikusvrou 
wat volgens haar man aan depressie 
ly, maar wanneer sy verdwyn, is hy die 
hoofverdagte ... Christy Weyer-Loedolff, 
die kreatiewe energie agter die nuwe 
Elgin-Grabouw-krimifees, vra hulle uit.

9 MAART 14:00
60 min | Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur E

EK IS HENDRIK WITBOOI
GESKIEDENIS
Met: Simon “Hemelbesem” Witbooi en 
Tilman Dedering, in gesprek met Albert 
Grundlingh

Aangebied deur Protea Boekhuis

In 1884 trek Hendrik Witbooi en sy 

Namavolk noorde toe om weg te 
kom van die droë Kalahari-woestyn. 
Terselfdertyd stap die keiserlike 
afgevaardigde dr. Göring aan wal in 
die nuwe Duitse kolonie Suidwes-
Afrika (vandag Namibië). In 2016 eis 
Namibië dat Duitsland die uitwissing 
van tienduisende Namas en Herero’s 
erken. Maar hoe behoort ons Witbooi 
te onthou, ’n man wie se nasate 
later Auschwitz toe gestuur is – as ’n 
gesofistikeerde politikus, vryheidsvegter, 
of wrede krygsheer? Albert Grundlingh 
gesels met Tilman Dedering, ’n kenner 
veral oor die Duitse en koloniale 
geskiedenis van Namibië, en Simon 
Witbooi (ook bekend as Hemelbesem), 
’n agterkleinseun van Hendrik, oor die 
Nederlandse skrywer Conny Braam se 
Ek is Hendrik Witbooi. Hemelbesem rond 
die gesprek met musiek af.

11 MAART 15:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A E

ENA JANSEN:  
SOOS FAMILIE/LIKE FAMILY
LETTERKUNDE EN UITSTALLING
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Met: Ingrid Winterbach en Clementine 
Mosimane (Poppie Nongena)

Beleef Ena Jansen se Soos familie/
Like Family, haar baanbrekersboek oor 
die rol van huiswerkers in die Suid-
Afrikaanse geskiedenis en letterkunde, in 
woord én beeld. Op 10 Maart gesels Ena 
met Ingrid Winterbach en Clementine 
Mosimane, wat Poppie speel in die film 
Poppie Nongena. Maar vóór of ná die 
gesprek kan gaste hulle verkyk aan ’n 
unieke kunsversameling, byeengebring 
deur die Rupert Museum se direkteur, 
Robyn-Leigh Cedras, en Eliz-Marie 
Schoonbee, met baie – en meer – van 
die oorspronklike werke wat in die boek 
gewys word, soos dié van Zanele Muholi, 
Marlene Dumas en David Goldblatt. 
Daar is ook twee rondleidings met 
die kurators en Ena.

10 Maart 10:30 Gesprek | 60 min | I Rupert 
Museum  | R65 | R85 by die deur  
6 – 15 MAART Tentoonstelling 
11, 13 MAART 11:00 en 13:00 Rondleidings  
met kurators en Ena Jansen.  
Bespreek by 021 888 3344. A E

ERLA-MARI DIEDERICKS: 
SEKS, LEUENS EN DIE  
INTERNET
LEEFSTYL
Met: Marion Holm

Aangebied deur Wenkbrou

Om iemand te “ghost”, of om ge-
“bench” of ge-“orbit” te word – alles 
woorde waarmee jy bekend moet 
wees voordat jy die troebel waters 
van internet dating invaar. En verál as 
jy ’n vrou ouer as 50 is. Die gewilde 
Netwerk24-blogger Erla-Mari Diedericks 
draai geen doekies om oor haar eie 
ervarings met seks, leuens en die 
internet nie. Marion Holm wil alles weet.

11 MAART 10:00
60 min | Upstage@Drostdy Teater 

R65 | R85 by die deur A

ERNS GRUNDLING:   
SUSHI EN SHOSHOLOZA 
REIS EN RUGBY
In gesprek met Johann Symington 

Aangebied deur Queillerie

In 2018 reis Erns Grundling om ’n nuwe 
Elders-reeks te verfilm, dié slag oor die 
land van die opkomende son, Japan – 
ook die plek waar die Rugbywêreldbeker 
2019 sou plaasvind. Sushi en 
shosholoza is sy verslag van soesji 
op ’n rugbypawiljoen, ’n onverwagse 
ontmoeting met oud-All Black Dan 
Carter, kuier in ’n katkafee en staptogte 
in ’n bra vreemde wêreld vir ’n outjie van 
Uitenhage. Sy gespreksgenoot is Johann 
Symington, pas terug ná ses jaar van 
predikant-wees in Japan.

11 MAART 12:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A

ETIENNE LEROUX: DIE MAN 
MET DIE SWART SONBRIL
SESTIG NÁ ‘60
Met: Loftus Marais, Ingrid Winterbach 
en MC Botha 

Sestig jaar ná die aanbreek van die era 
van die Sestigers kyk Loftus Marais terug 
na een van sy skrywershelde, Etienne 
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Leroux – ducktail in ’n leerbaadjie 
en sonbril, sensuurbestormer met 
verbode boeke soos Sewe dae by 
die Silbersteins en Magersfontein, o, 
Magersfontein, Vrystaatse skaapboer 
op JaNee, en skrywer. Loftus deel sy eie 
eerste ervaring van Leroux se boeke as 
plaasseun met Ingrid Winterbach, wat as 
’n 18-jarige met Leroux ’n briefwisseling 
begin het, en MC Botha, wat veral op 
Onrus lang ure omgekuier het met 
Stephen, soos hy daar bekend was, en 
sy tweede vrou, Elizabeth. Kyk ook na 
’n uittreksel uit die kykNET-program 
Prontuit, waarin Leroux self praat.

9 MAART 17:00
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A

FOETA KRIGE: DIE SAUK-8
IN DIE NUUS
Met: Lukhanyo Calata en Ivor Price

Aangebied deur Penguin Random House

Hoekom is mediavryheid so belangrik 
vir ’n nuwe demokrasie? Drie lede van 
die sogenaamde SAUK-8, Foeta Krige, 
voormalige uitvoerende redakteur 
van Monitor en Spektrum op RSG 
en skrywer van The SABC8, en twee 
van sy oudkollegas, Lukhanyo Calata 
en Ivor Price, deel die skokkende 
en aangrypende verhaal agter die 
sensasionele nuus, en hoe die spanning 
om skielik self die nuus te wees hulle 
en hul kollegas in hul professionele 
én privaat lewens beïnvloed en een 
uiteindelik gesterf het.

10 MAART 09:30
60 min | Boektent
R65 | R85 by die deur A

FRED DE VRIES:  
BLUES VIR DIE WIT MAN
NIEFIKSIE 
Met: Andries Bezuidenhout

Tussen die blues van Amerika se 
Diep Suide en die traanrook van 
#FeesMustFall probeer die Nederlandse 
Fred de Vries deur middel van musiek 

verstaan wat dit beteken om wit te wees 
in ’n plek waar die verlede sinoniem 
is met vernedering vir soveel van jou 
landgenote. Andries Bezuidenhout 
gesels met hom oor sy Blues vir de witte 
man ná ’n paar kort uittreksels uit ’n 
dokumentêr oor omstrede Mississippi-
landmerke. (Hierdie dokkie, Monumental 
Crossroads, word twee keer gratis op die 
Woordfees Filmfees vertoon.)

12 MAART 15:30
60 min | Upstage@Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur A E

FREE STATE HEROES
GESKIEDENIS
Damian Barr, Elsabé Brits en 
Chris Schoeman gesels met 
Fransjohan Pretorius

Aangebied deur Protea Boekhuis 
en Jonathan Ball Publishers

Oorlogslyding se onwaarskynlike 
helde is waaroor Fransjohan Pretorius 
die Skot Damian Barr, Elsabé Brits en 
Chris Schoeman uitvra. Damian se 
roman, You Will Be Safe Here, is deels 
gegrond op die fiktiewe dagboeke van 
die Vrystaatse boervrou Sarah van der 
Watt, wat met haar seuntjie na ’n Britse 
konsentrasiekamp gestuur word. Maar 
die Vrystaat is ook die wêreld wat Emily 
Hobhouse besoek in haar oopvlek van 
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in woord, musiek en beeld aan. Die 
daggaplant (Cannabis sativa) word al 
vir duisende jare gebruik. Maar of dagga 
verslawend is, is nog nie duidelik nie. 
Heinz bespreek sy navorsing, vra die 
kenners uit, antwoord algemene vrae en 
wys sketse van dié plant in al sy stadia. 

11 MAART 12:30
60 min | Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur A

HERMANN GILIOMEE:  
‘MAVERICK’ AFRIKANERS 
GESKIEDENIS
Met: Albert Grundlingh 

Aangebied deur Tafelberg

Suid-Afrika se top-historikus rig in 
Maverick Africans sy vlymskerp blik veral 
op dit wat ongewoon is aan die relatief 
klein groep Afrikaners. Die NG Kerk se 
invloed op apartheid, die buitengewone 
rol wat Afrikanervroue gespeel het, 
ontplooiing in die staatsdiens, en die 
vraag oor korrupsie onder apartheid 
kom onder meer onder die loep, met in 
die laaste hoofstuk “die gebroke hart 
van die Afrikaners”. Albert Grundlingh lei 
die gesprek.

10 MAART 12:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A

Britse skandes (soos gesien in Elsabé 
se Emily Hobhouse – Beloved Traitor), 
en waar kommandant Hans Lötter sy 
grootste oorwinnings aanteken voordat 
hy voor ’n Britse krygshof gedaag word, 
soos uitgebeeld in Chris se Rebel. 

11 MAART 09:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur E

GIVING VOICE TO VICTIMS 
FIKSIE
Damian Barr en Fiona Snyckers gesels 
met Francois Smith

Aangebied deur Jonathan Ball 
Publishers en PanMacmillan 

In sy opspraakwekkende You Will 
Be Safe Here, deels gegrond op 
die dood in 2011 van die 15-jarige 
Raymond Buys in ’n sogenaamde regse 
jeugweerbaarheidskamp, wil die Skotse 
Damian Barr met sy hoofkarakter, die 
“moffie”-seun Willem Brandt, stem gee 
aan slagoffers van gender-geweld. Net 
so het JM Coetzee ’n gedugte opponent 
gekry in die vorm van een van sy vroulike 
romankarakters. In Fiona Snyckers se 
Lacuna word die Nobelpryswenner se 
opspraakwekkende Disgrace op sy kop 
gedraai wanneer Lucy Lurie, die slagoffer 
van ’n wrede verkragting, sê: “Genoeg. 
Ek gaan nou my éie storie vertel soos 
ék dit ervaar het.” Francois Smith 
(Kamphoer) lei die bespreking.

13 MAART 15:30
60 min | Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur E

HEINZ MÖDLER:  
EN DAAR WAS DAGGA 
LEEFSTYL 
Met: Louis Awerbuck, Andreas van Wyk, 
Churchil Naudé en RIku Lätti

Aangebied deur Naledi

Skrywer en mediese dokter Heinz 
Mödler, sielkundige Louis Awerbuck, 
regsgeleerde Andreas van Wyk, digter 
en rapper Churchil Naudé en musikant 
Riku Lätti bied ’n mini-daggapartytjie 

Damian Barr
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HOF TOE!
IN DIE NUUS
Johann Kriegler, Thuli Madonsela  
en Dennis Davis gesels met  
Andreas van Wyk 

Aangebied deur Jonathan Ball 
Publishers

Is ons howe die nuwe politieke slagveld? 
Johann Kriegler, Thuli Madonsela en 
Dennis Davis bespreek dié verskynsel 
met Andreas teen die agtergrond van 
die dramatiese toename in oënskynlik 
politieke geregtelike veldslae waarna 
Lawfare – Judging Politics In South 
Africa deur Dennis en Michele le Roux 
verwys. Maar waarskuwingsligte flikker: 
Die Nasionale Vervolgingsgesag sê 
hul geld is op, en Julius Malema en 
die EFF dreig die regbank. 

9 MAART 11:00
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A E

INNIE SHADOWS:   
KRIMI IN KAAPS!
MISDAADFIKSIE
Deborah Steinmair ontmoet vir  
Olivia M. Coetzee

Aangebied deur Modjaji

Deborah Steinmair stel ’n splinternuwe 
krimistem bekend, dié van die UK-

student Olivia M. Coetzee, wat haar 
misdaadroman oor die Kaap in sy 
geheel geskryf het in die taal van sy 
mense – Kaaps. Welkom, Innie Shadows. 
Armoede, tik en godsdiens is ’n groep 
vrinne se daaglikse brood tot een van 
hulle vermis raak. Waa is Carl, hoekô 
niem Gershwin sy eie liewe, en wat lê 
agte die vebrande lyk wat in Shadow 
Heights gekry wôt? 

9 MAART 12:00
60 min | Adam Small Seminaarkamer 
R65 | R85 by die deur A E

IRNA VAN ZYL:   
BLOEDSTEEN
MISDAADFIKSIE
Met: Ingrid Jones as gesprekleier;  
Anna Davel tree op

Aangebied deur Penguin Random House

Dinge ontrafel vinnig vir speuradjudant 
Storm van der Merwe wanneer haar ma 
in Londen voor ’n trein ingestamp word 
in Irna van Zyl se derde misdaadroman, 
Bloedsteen. Storm wil soontoe, 
maar is vasgevang in die moordsaak 
van ’n bekende modeontwerper op 
Hermanus, protesaksies op die dorp 
en ’n verdagte pastoor wat die skares 
opsweep. Sy gesels met Ingrid Jones 
oor haar navorsing, wat haar van die 
diamantbeurs in Antwerpen tot Port 
Nolloth geneem het, terwyl Anna Davel 
’n paar liedjies deel uit haar Diamonds-
huldeblyk aan Shirley Bassey. 

11 MAART 14:00
60 min | Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur A

IS DIE TYD VIR POLITIEKE 
KORREKTHEID VERBY? 
IN DIE NUUS
Met: Waldimar Pelser en Michael le 
Cordeur in debat met Amanda Gouws 

Aangebied deur LAPA en Naledi

Thuli Madonsela
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Dís die vraag waaroor twee gedugte 
rubriekskrywers, Rapport-redakteur 
Waldimar Pelser en Stellenbosch-
professor Michael le Cordeur, debatteer 
25 jaar ná Suid-Afrika se eerste 
demokratiese verkiesing. Waldimar se 
In gesprek met Waldimar: Sy 100 beste 
ontledings, inleidings en beledigings en 
Michael se Halala Suid-Afrika – 25 jaar se 
groeipyne van ’n jong demokrasie is nou 
op die rak. Amanda Gouws lei die debat. 

9 MAART 15:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A

IVOR PRICE & ANOESCHKA 
VON MECK: MY PLAAS,  
MY HART
NIEFIKSIE
Anoeschka von Meck, Ivor Price  
en Kobus Louwrens gesels met  
Chris Burgess 

Aangebied deur Tafelberg en die 
Christelike Lektuurfonds

Terwyl die gronddebat voortwoed, 
het drie skrywers van twee boeke die 
land platgery en intiem persoonlike 
stories van boere versamel – kleinboere, 
vroueboere, boere wat worstel met 
plaasaanvalle, droogte en probeer 
staande bly ter wille van hul geliefdes, 
hul afhanklikes en hul erfgrond. 
Landbouweekblad-redakteur, Chris 
Burgess, hoor meer van die aangrypende 
ervarings wat Anoeschka von Meck 
(Voor die droogte my breek) en 
Ivor Price en Kobus Louwrens (For the 
Love of the Land) op reis gehad het. 

14 MAART 15:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A

JACO WOLMARANS: SKAG 
MISDAADFIKSIE
In gesprek met Rudie van Rensburg 

Aangebied deur Tafelberg

In 1987 kry Spesmagte se sersant Jos 
Fourie die opdrag om ’n vrag missiele 
wat stil-stil uit Oos-Duitsland verskeep 
word, op te pas. Maar dan ontdek hy tot 

sy skok wapengehalte uraan-235 is in 
die vrag versteek. Nou moet Jos aan die 
lewe bly teen die aanslae van seerowers 
en die Angolese vloot, te midde van 
sy ontluikende gevoelens vir die mooi 
ingenieurstudent Ashley Ramirez, wat 
self ’n agenda het... Jaco Wolmarans 
praat met Rudie van Rensburg, wat in 
Vloek self met ’n wedren teen tyd werk.

11 MAART 17:00
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A

Anoeschka von Meck
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JAN RABIE: ‘21’ SLUIT  
DIE DEURE OOP
SESTIG NÁ ‘60
Met: Andries Visagie, Steward van Wyk 
en MC Botha 

Aangebied deur die US 
Dokumentesentrum

Andries Visagie, Steward van Wyk en 
MC Botha gesels oor die werk en lewe 
van ons eie Sestiger-“strandloper”, Jan 
Rabie, wie se baanbrekersversameling 
kortverhale, 21, in 1956 die sleutel was 
wat die grensverskuiwende Sestigers-
beweging in Afrikaans sou oopsluit. Jan 
en sy Skotse kunstenaarsvrou, Marjorie 
Wallace, se huis op Onrus was ’n tweede 
tuiste vir baie skrywers, soos Uys 
Krige, Breyten Breytenbach en André 
P. Brink. Ná die gesprek kan gaste die 
omvattende versameling van Jan se 
manuskripte, aantekeningboeke, briewe, 
foto’s en persoonlike dagboeke bekyk.

6 MAART 12:00 
60 min | US Biblioteek Ouditorium 
R65 | R85 by die deur A

JEANNE GOOSEN:  
’N LEWE VOL SINNE
BIOGRAFIE
Sandra Prinsloo gesels met  
Petrovna Metelerkamp

Aangebied deur Hemel & See Boeke

’n Boek oor die lewe en werk van een van 
Afrikaans se mees geliefde skrywers, Ons 
is nie almal so nie se Jeanne Goosen, het 
pas verskyn. Sandra Prinsloo, ’n jarelange 

vriendin van Jeanne, gesels met uitgewer 
Petrovna Metelerkamp oor dié unieke 
versameling, wat ’n biografie deur 
Petrovna bevat asook radio-onderhoude, 
artikels, ongepubliseerde gedigte, 
stories, aantekeninge uit notaboeke, 
briewe, foto’s, onderhoude met vriende, 
los gedagtes...

12 MAART 11:00
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A

JODI PICOULT SKYPE  
MET ONS – EKSKLUSIEF
FIKSIE 
In gesprek met Deborah Steinmair  
en Sara-Jayne King

Aangebied deur Jonathan Ball 
Publishers

Sy het letterlik al miljoene boeke 
wêreldwyd verkoop. Vyf hiervan was 
Hollywood-lokettreffers, soos My Sister’s 
Keeper. Nou word haar diep menslike 
verhale, wat dikwels omstrede aktuele 
kwessies aanspreek, vir die eerste keer 
in Afrikaans vertaal. Deborah Steinmair 
en CapeTalk se Sara-Jayne King gesels 
in ’n eksklusiewe Skype-onderhoud met 
Jodi in Amerika oor haar skryfwerk en 
Plain Truth, wat nou as Die belydenis 
verskyn, en die storie vertel van ’n 
Amish-meisie wat beskuldig word van 
moord op haar pasgebore baba.

10 MAART 17:00
60 min | Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur E

JONNY STEINBERG:   
ONE DAY IN BETHLEHEM
NIEFIKSIE
Met: Sandra Swart

Aangebied deur Jonathan Ball 
Publishers

Dit was ’n opmerking van Fusi Mofokeng, 
wat ná 19 jaar tronkstraf vrygelaat is, wat 
gelei het tot dié multibekroonde skrywer 
se jongste roman, One Day in Bethlehem. 
Mofokeng het in ’n koerantonderhoud 
gesê sy grootste verrassing van sy 

Jodi Picoult
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nuwe lewe was nie slimfone of Google 
nie, maar “dat ’n wit vrou hom eintlik 
bedien het in ’n restaurant, en dat sy 
vriendelik was”. In One Day neem Jonny 
ons terug na wat daardie April-nag in 
1992 buite Bethlehem gebeur het toe 
twee polisiemanne dood bly lê het; na 
die verskil tussen Suid-Afrika vandag en 
20 jaar gelede deur die oë van iemand 
wat as ‘t ware “aan die slaap was”, en die 
stryd van Jan Alleman om geregtigheid. 
Sandra Swart gesels met hom. 

10 MAART 11:00
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur E

KANSVATTER EN   
SIRKUSBOER
BIOGRAFIE 
Carel van der Merwe gesels met 
Fransjohan Pretorius 

Aangebied deur Protea Boekhuis

Carel van der Merwe se verhaal van die 
ware avonture van genl. Ben Viljoen, 
Boeregeneraal en politikus, joernalis 
en skrywer, avonturier en pierewaaier, 
sirkusboer en showman, Mexikaanse 
revolusionêr en Indiane-vredemaker, 
veelwywer en vrybuiter, Hollywood-
draaiboekskrywer en burger van vier 
lande verskyn nou as Kansvatter –  
Die rustelose lewe van Ben Viljoen.  
Carel vertel aan die hand van argieffoto’s 
hoe hy Viljoen se spoor gevolg het van 
St. Helena na Europa, Mexiko en Amerika. 

9 MAART 09:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A

KERNEELS BREYTENBACH: 
HOND SE GEDAGTE 
FIKSIE
Met oud-Springbokkaptein  
Wynand Claassen 

Aangebied deur Human & Rousseau

Fleur de Villiers is nie ’n kenner van 
rugby nie. Wanneer haar ou pel Maurice 
Kumalo haar vra om ’n biografie oor die 
Springbok-rugbykaptein Katstert Nel te 

skryf, is sy om die minste te sê teësinnig. 
Haar voorliefdes in die lewe behels 
eerder die fynere dinge. Wat op aarde 
weet sy van rugby, so aan die vooraand 
van die Wêreldbekertoernooi in die jaar 
2025? Oud-Springbokkaptein en argitek 
Wynand Claassen lees tussen die lyne...

9 MAART 12:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A

KLEINBOER ... AS DIGTER!
POËSIE
In gesprek met Pieter Hugo

Aangebied deur Naledi

Kleinboer sê: Ná drie joernale, vermom 
as romans, verskyn opgetjopte 
prosa (ietwat in die styl van Charles 
Bukowski?), vermom as ’n digbundel. 
Hy’s effens sinies oor sy vermoë tot ware 
poëtiese ontroering en reken Van my 
beste vriende is groen pyltjies is meer 
Sex Pistols-kitaar as Sibelius-viool... 
Hy gesels met Pieter Hugo (Alchemie 
van my muse).

11 MAART 12:00
60 min | Adam Small Seminaarkamer 
R65 | R85 by die deur A

Kerneels Breytenbach
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KOBUS VAN DER  
WESTHUYZEN: 
HART TOT HART 
RUBRIEKE
Met: Lucille Botha

Aangebied deur Lux Verbi

Vir die afgelope 49 jaar al skryf die 
geliefde ds. Kobus van der Westhuyzen 
Landbouweekblad se “Hart tot hart”-
rubriek. Lucille Botha van dié tydskrif 
vra hom uit oor sy jare se ondervinding 
van die behoeftes van veral boere 
en plattelanders, en hoe ’n mens kan 
bemoedig in vandag se verwarrende tye. 

12 MAART 12:00
60 min | Adam Small Seminaarkamer 
R65 | R85 by die deur A

LANIE VAN REENEN:  
NET MOOI FINE
LEEFSTYL
Met: Marita van der Vyver 

Aangebied deur Penguin Random House

Net mooi fine volg op Lanie van Reenen 
se suksesvolle C’est la Vie, en beskryf 
hoe sy die nuwe realiteite van haar nou 
gestroopte lewe te bowe moet kom ná 
die mislukking van haar hotelprojek in 
Frankryk, wroeg oor die lot van die ou 
château en veral hoe sy die wins van 
verlies probeer uitwerk. Sy gesels met 
Marita van der Vyver.

10 MAART 10:00
60 min | Upstage@Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur A

LEOPOLD SCHOLTZ:  
CUITO ‘GEDEKLASSIFISEER’
GESKIEDENIS
Leopold Scholtz, in gesprek met 
Abel Esterhuyse en Roland de Vries

Aangebied deur Jonathan Ball 
Publishers

Die bloedige gevegte om die klein 
Angolese dorpie Cuito Cuanavale in 
1987/’88 is steeds omstrede omdat  
albei kante vas glo hulle het die groter 
geveg gewen. In Die SAW en Cuito 
Cuanavale: ’n Taktiese en strategiese 
analise ondersoek Leopold die ware 
strategiese en taktiese doelwitte 
van die SAW op grond van onlangs 
gedeklassifiseerde inligting, en bespreek 
sy bevindings met Abel Esterhuyse en 
oud-genl. Roland de Vries. 

6 MAART 14:00
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A

MADAM & EVE –  
25 YEARS LATER
STROKIESPRENTE
Aangebied deur Jacana Media

Ouma met haar jenewertjie, Kleinsus 
voor die TV en Eve wat kommentaar 
van agter die strykplank mompel... 
Ná meer as 25 jaar verruil die ikoniese 
Madam en Eve-strokie die koerant vir 
die rekenaarskerm. Maar hul papierboeke 
verskyn nog, en met hul jongste, 
The 4th Revolution, op die rak, vertel – 
en wys – Stephen Francis en kunstenaar 
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Rico Schacherl waar dit begin het en 
wat die inspirasie was vir wat Zapiro 
’n “superb mixture of sitcom, satire and 
South African stuff” noem. 

9 MAART 12:30
60 min | Drostdy Teater
R65 | R85 by die deur A E

MAGIESE MADAGASKAR
POËSIE 
Met: Catherine du Toit, Naòmi Morgan 
en Johanna Steyn

Aangebied deur die Agence 
Universitaire de la Francophonie

’n Geniale, maar haas onbekende 
digter van Madagaskar se poësie lei 
tot ’n grensverskuiwende, veeltalige 
vertaalprojek tussen Afrikaans, Engels en 
Frans, wat veral wys op die besondere 
affiniteit tussen Frans en Afrikaans. 
Catherine du Toit, Naòmi Morgan en 
Johanna Steyn vertel meer van die 
Jean-Joseph Raberivelo Digter sonder 
grense-projek, terwyl musiek die regte 
atmosfeer skep.

10 MAART 11:30
60 min | Upstage@Drostdy Teater
R65 | R85 by die deur A E

MARILYN MARTIN:  
VELD SLAE IN ’N  
KUNSMUSEUM
NIEFIKSIE 
In gesprek met Gawie Botma

Aangebied deur Print Matters

Om ’n instansie soos die Suid-Afrikaanse 
Nasionale Kunsmuseum in Kaapstad 
vir 18 jaar te bestuur deur ingrypende 
politieke verandering, verskeie direksies 
en temperamentele kunstenaars heen, 
is ’n leeuetaak. Marilyn Martin verklap 

aan Gawie Botma watter kreatiewe 
veldslae daar al in die kunsgange was 
en waar oor mag tougetrek is, en wys 
foto’s uit haar uitgebreide versameling 
in Between Dreams and Realities, wat 
146 jaar se geskiedenis van dié statige 
museum omvat.

9 MAART 15:30
60 min | Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur E

MINIBUSSE EN MELKKOEIE
MISDAADFIKSIE EN NIEFIKSIE 
Johan Jack Smith, Sidney Gilroy en 
Pieter-Louis Myburgh gesels met  
James-Brent Styan 

Aangebied deur Penguin Random House 
en Human & Rousseau

Johan Jack Smith se Zola en Sidney 
Gilroy se Klikbek lyk soos vanoggend 
se koerantvoorblaaie, met kaptein 
David Majola in Jo’burg en speurder 
Sollie Mthembu in Bloem wat tussen 
verkragting, ontvoering en plaasmoord 
moet bontstaan. Daarenteen klink 
Ace Magashule se korrupsiemanewales in  
Pieter-Louis Myburgh se Gangster 
State soos pure fiksie. James Brent 
Styan, skrywer van die ewe fabelagtige 
dog ware The Bosasa Billions, gesels 
met hulle oor hoe die grens tussen feit 
en fiksie soms vaag kan raak.

12 MAART 17:00
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A

MUCKRAKERS OR  
WATCHDOGS
IN DIE NUUS
Anton Harber gesels met Foeta Krige, 
Pieter-Louis Myburgh en Pauli van Wyk

Aangebied deur Penguin Random House 
en Jacana Media

Foeta Krige (SABC8), Pieter-Louis 
Myburgh (Gangster State: Unravelling 
Ace Magashule’s Web of Capture) en 
amaBhungane se Pauli van Wyk gesels 
met Anton Harber oor die noodsaaklike, 
maar al hoe gevaarliker en moeiliker 
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werk van ondersoekende joernaliste 
in ’n era van toenemende aggressie 
teenoor vreemdelinge, korrupsie en 
fopnuus. Anton is ’n oudredakteur van 
The Mail & Guardian en mediakenner, wat 
250 jaar se ondersoekende joernalistiek 
in Afrika in sy reeks Muckraking-boeke 
nagespeur het.

6 MAART 17:00
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A E

MY MOEDER SE MOEDER 
SE MOEDERTAAL
LETTERKUNDE
Met: Annemarié van Niekerk 
en Pieta van Beek

Moontlik gemaak deur SASNEV

My Mother’s Mother’s Mother is die 
grootste boek nóg oor Afrikaanse 
vroueliteratuur. Dit strek vanaf 17de-
eeuse Nederlandse tekste geskryf op 
Suid-Afrikaanse bodem tot en met 
hedendaagse Afrikaanse letterkunde. Dié 
magistrale werk van byna 1 000 bladsye, 
wat in Amsterdam in ’n stampvol saal 
bekend gestel is, maak nou in Suid-Afrika 
sy buiging. Anastasia de Vries gesels 
met skrywers Annemarié van Niekerk 
en Pieta van Beek, waarna verskeie 
skrywers voorlees.

12 MAART 12:30

60 min | Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur A

’N VERNACULAR  
SPECTACULAR: KEEPING 
UP MET KAAPS
TAAL
Theresa Biberauer gesels met 
André Trantraal, Olivia M. Coetzee, 
Ricardo Arendse en Jitsvinger

Aangebied deur LAPA en Modjaji

Kaaps is ondubbelsinnig ’n ou taal met 
’n geskiedenis wat al oor 350 jaar heen 
strek. Maar dié ou taal léwe, en in die 
21ste eeu staan Kaaps skynbaar vir 
niks verkeerd nie. Theresa Biberauer, ’n 
taalkundige van Cambridge wat saam 
met UWK-navorsers die algoritmes en 
ekologie van Kaaps ondersoek, gesels 
met vier Kaapsbaanbrekers: André 
Trantraal wat Spoekie, oorspronklik 
gemik op swart Amerikaanse tieners, 
in Kaaps vertaal het, Olivia M. Coetzee, 
skrywer van die eerste krimi in Kaaps, 
“taaltsotsi” Ricardo Arendse, en 
woordkunstenaar en aktivis vir dié 
“vernacular spectacular”, Jitsvinger. 

11 MAART 15:30
60 min | Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur A

PAUL SIMON – ’N LEWE
MUSIEKBIOGRAFIE
Met: Danie Marais, Kerneels 
Breytenbach, Andries Bezuidenhout, 
Desmond Painter, Lise Swart en Riku 
Lätti

Paul Simon had ’n unieke raakpunt 
met Suid-Afrika – Graceland, ’n album 
geïnspireer deur Suid-Afrikaanse musiek 
en ’n massiewe sprong vorentoe vir ’n 
kunstenaar wat bekend geword het vir sy 
introspeksie en liedjies oor verhoudings. 
Danie, Kerneels en Andries, bygestaan 
deur Desmond Painter, Lise Swart en 

Marilyn Martin
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Riku Lätti, kyk na en speel musiek uit die 
vroeë era van Simon en Garfunkel, Simon 
se solo-loopbaan, en uiteindelik hoe 
Suid-Afrikaanse musiek dié Joodse outjie 
van Queens in New York se loopbaan in 
’n wonderlike nuwe koers gestuur het.

11 MAART 17:00
90 min | Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur A

PENSEEL & KIE
VERSE EN VONKFIKSIE  
Met: Mercy Kannemeyer as aanbieder
Aangebied deur die US Departement 
Afrikaans en Nederlands

Penseel is die studentebundel wat 
jaarliks deur die Departement Afrikaans 
en Nederlands se VER[r]AS (die 
Vereniging vir Afrikaansstudente) 
saamgestel word uit gedigte en 
vonkfiksie wat vooraf deur ’n paneel 
literêre kenners gekeur is. Met Penseel 
& Kie. word die alumni van vele jare 
vereer. Kom luister na voorlesings deur 
Bibi Slippers, Herschelle Benjamin, Danie 
Marais, Remona Voges en Franco Bassi 
– almal eens studentedigters, en die 
jong digters wie se werk nou in Penseel 
verskyn.

9 MAART 17:00 
60 min | Upstage@Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur

Geen o/13 (Taal) A

PETRO HANSEN: VERVLEG
RUBRIEKE
Met: Ira Blankenberg

Aangebied deur Protea Boekhuis

Die aktrise Ira Blankenberg, wat groot 
seer moes verwerk ná die dood van haar 
seun, vra Petro Hansen uit oor haar diep 
menslike rubrieke wat hier gebundel is. 

13 MAART 14:00
60 min | Upstage@Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur A

PIETER DU TOIT:   
DIE STELLENBOSSE MAFIA
IN DIE NUUS
In gesprek met Ryk van Niekerk

Aangebied deur Jonathan Ball 
Publishers

Wie is die “Stellenbosch-mafia” wat 
so kort-kort in die Steinhoff-stories 
opduik? Pieter du Toit, skrywer van 
The Stellenbosch Mafia: Inside The 
Billionaires’ Club bespreek vrae 
soos hoekom die irritasie met die 
Stellenbosch-biljoene, wie’s die “ou geld” 
en wie die “inkommers”, en hoe is die 
Ruperts, Wieses, Moutons en Jooste 
verbind, met Moneyweb-redakteur Ryk 
van Niekerk.

10 MAART 15:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur E

POPULISM’S UNDERBELLY 
IN DIE NUUS
Suketu Mehta en Pauli van Wyk gesels 
met Ismail Lagardien 

In Hond se gedagte skep Kerneels 
Breytenbach ’n Suid-Afrika vyf jaar 
van nou, waar ’n charismatiese kerk 
die beurs van Springbokrugby beheer. 
Onmoontlik? Ondersoekende joernalis 
Pauli van Wyk en die Amerikaanse 
skrywer Suketu Mehta gesels met 
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Ismail Lagardien oor populisme wat – 
aangevuur deur fopnuus, rekenaarbots 
en -trolle – wêreldorde op sy kop keer. 
Pauli loop gereeld onder sosialemedia-
dreigemente deur, terwyl Suketu, 
’n Pulitzer-benoemde professor in 
joernalistiek aan New York-universiteit, 
in This Land Is Our Land die stories 
dokumenteer van mede-immigrante in 
’n land waar die president na hulle as 
“animals” in sy twiets verwys.

13 MAART 09:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur E

RAMAPHOSA’S LONG GAME
IN DIE NUUS
Cheryl Carolus, Anthony Butler en Ralph 
Mathekga gesels met Adriaan Basson 

Aangebied deur Jacana Media

Ons president is by ’n kruispad wat 
verreikende gevolge vir die land kan 
hê. Cheryl Carolus, Anthony Butler en 
Ralph Mathekga bespreek sy grootste 
uitdagings en moontlike strategie. 
Cheryl is ’n sakevrou en voormalige 
uitvoerende hoof van SA Toerisme en 
hoë kommissaris in Londen; Anthony en 
Ralph is politieke ontleders wat elkeen 
vantevore ’n boek oor Ramaphosa 
gepubliseer het – Anthony se The Road 
to Presidential Power is bygewerk en 
verskyn nou weer.

7 MAART 12:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur E

REZA DE WET –  
TEATERPIONIER
HULDIGING
Met: Temple Hauptfleisch, Marisa Keuris 
en Danie Stander; Dawid Minnaar en 
Susan Coetzer lees voor

Aangebied deur die SA Akademie vir 
Wetenskap en Kuns, en Protea Boekhuis

Reza de Wet was skaam dog vreesloos, 
’n Vrystaatse dramaturg bekend vir 
haar ontginning van magie, illusie en 
seksualiteit. Temple Hauptfleisch en 

Marisa Keuris, samestellers van dié 
huldigingsboek, en Danie Stander, wat 
vir sy PhD wyd gesels het met mense 
wat haar goed geken het, vertel meer 
van dié merkwaardige kunstenaar. Susan 
Coetzer en Dawid Minnaar lees voor uit 
Diepe grond, die grensverskuiwende 
verhoogstuk met Alba Bouwer se Stories 
van Rivierplaas as vertrekpunt, waarin 
hulle as jong akteurs die hoofrolle 
gespeel het.

12 MAART 10:00
60 min | Upstage@Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur A

ROBEY LEIBBRANDT – 
BOKSER, SABOTEUR, 
WILLEWRAGTIG 
GESKIEDENIS
Albert Blake gesels met Bill Nasson 

Aangebied deur Jonathan Ball 
Publishers

Gedurende die Tweede Wêreldoorlog is 
die Olimpiese bokser Robey Leibbrandt 
deur die Duitse militêre geheimediens 
op ’n klein seiljag na Suid-Afrika gestuur. 
Sy missie? Om as ’n skakel tussen die 
Nazi’s en die Ossewabrandwag te dien. 
Wie was hierdie enigmatiese en steeds 
verdelende figuur wat uiteindelik aan 
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hoogverraad skuldig bevind en ter dood 
veroordeel is? Die geskiedkundige Bill 
Nasson gesels met skrywer Albert Blake.

9 MAART 14:00
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A

ROLENE STRAUSS:  
VANUIT DIE HART
LEEFSTYL
Met: Tracey Lange van Bravo!

Aangebied deur CUM-uitgewers

Stap saam met die voormalige Mej. Suid-
Afrika en Mej. Wêreld Rolene Strauss op 
’n jaar lange reis van selfontdekking vir 
’n doelgerigte en betekenisvolle lewe. 
In Vanuit die hart deel sy die geheime 
tot haar sukses en die lesse wat sy as 
’n skoonheidskoningin en ambassadeur 
vir haar land geleer het.

14 MAART 09:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A

RONELDA KAMFER &  
NATHAN TRANTRAAL: 
TWEE DIGTERS TESAME
POËSIE
In gesprek met Louise Viljoen
Aangebied deur Kwela

Met Chinatown en Oo’log publiseer die 
Trantraals, Ronelda Kamfer en Nathan, 
vir die eerste keer (amper) saam. In hul 
onderskeie bundels ondersoek Ronelda 
geslagspolitiek, vrouemishandeling en 
die gebroke verhouding tussen ’n dogter 
en pa; en Nathan, oorlogvoering, ook 
in die persoonlike, intieme ruimte. Hoe, 
wil Louise Viljoen weet, maak hulle ’n 
huweliksverhouding, kind grootmaak én 
skep onder een dak werk?

12 MAART 11:30
60 min | Upstage@Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur A

RUAN KEMP:   
GEDEELTELIK BEWOLK 
FIKSIE
Met: Etienne Bloemhof 

Aangebied deur Tafelberg

Uitgewer Etienne Bloemhof vra die jong 
Ruan Kemp uit oor sy roman wat die 
tonge los het oor die persoon aan wie 
dit opgedra is. Hoofkarakter George 
Moore is gebore toe Jan Smuts dood 
is, word op ’n plaas in die Noord-Kaap 
groot, dien in ’n aaspeloton in Angola, 
raak deurmekaar met die Baader-
Meinhof-bende in Duitsland, werk as 
’n joernalis tydens die noodtoestande 
in Kaapstad, en word weldra saboteur, 
skaapsmokkelaar, mal en ’n boemelaar. 

14 MAART 14:00
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A

RUGBYPRAATJIES@  
NOOITGEDACHT
SPORT
Corné Krige, McNeil Hendricks,  
Liam Del Carme en Erns Grundling  
gesels met Heindrich Wyngaard

Aangebied deur Jacana Media en 
Queillerie

Die Wêreldbeker is verby, die slag is 
geslaan, die manne rus. Sportskrywer 
Liam Del Carme, wat saam met die 
Bokke in ’n bedompige Japan was, 
vertel meer oor Winging It, sy boek oor 
die lewe van ’n reisende sportskrywer, 
toerstories oor die jare, Bok-blues en 
-hoogtepunte. Hy deel die verhoog by 

Ronelda Kamfer
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’n rugby-ete met Erns Grundling (Sushi 
en shosholoza), oud-Bok-kaptein Corné 
Krige en Springbok McNeil Hendricks, 
wat die rol van Chester Williams gespeel 
het in Invictus. Geniet ’n driegang-
ete en praat, kyk en luister rugby in 
Nooitgedacht se rugbymuseum, waar  
die grootste private rugbyversameling  
in die land gehuisves word. 

12 MAART 12:00
150 min | Ultimate Rugby  
Experience @ Nooitgedacht
R500 A E

SALLY ANN MURRAY:  
OTHERWISE OCCUPIED
POËSIE
In gesprek met Joan Hambidge

Aangebied deur Dryad Press

Sy speel, sy daag uit, sy’s ernstig – hoe 
anders as jy probeer sin maak van al 
die balle wat ’n vrou met ’n beroep en 
’n gesin in die lug probeer hou? Joan 
Hambidge vra Sally Ann Murray, hoof van 
die US se Departement Engels, uit oor 
haar jongste bundel.

11 MAART 15:30
60 min | Adam Small Seminaarkamer 
R65 | R85 by die deur A

SD FOURIE: NOORMAN
FIKSIE
In gesprek met Petrovna Metelerkamp

Aangebied deur Penguin Random House

Nog ’n heerlike verhaal uit die Strandveld 
deur SD Fourie, skrywer van Die 
lanternswaaier en Die dooies leef. 
Die geheimsinnige Noorman, ’n fors 
rooikopman, se lewe word een aand deur 
’n vrou gered wat hom onlosmaaklik 
deel maak van die klein gemeenskap om 
die waterval. Maar tye verander, veral 
ná die verkiesing van ’48 en Noorman 
het ’n verlede as skeepskaptein tydens 
die Eerste Wêreldoorlog wat hy liefs wil 
vergeet. Petrovna Metelerkamp gesels 
met dié gebore storieverteller.

9 MAART 10:00
60 min | Upstage@Drostdy Teater
R65 | R85 by die deur A

SEUNS SE SEERKRY
FIKSIE
Hannes Barnard en Ben Viljoen gesels 
met Bettina Wyngaard

Aangebied deur Wenkbrou en LAPA 

Hannes Barnard en Ben Viljoen skryf 
elk oor seuns se seerkry-grootwordjare 
tydens die afloop van apartheid se 
woede en vrees. In Halley se komeet 
kruis die 16-jarige Pete se pad een 
nag, toe ’n streep lig oor die horison 
skeer, dié van twee seuns van ’n ander 
kleur. In Ballade vir nKunzi onthou die 
volwasse Dawie Welman ná die dood 
van sy pa hoe musiek ontvlugting was 
van die geweld tuis. Maar wanneer is 
die uitbeelding van ’n gebroke verlede 
getrou, en wanneer, met vandag se 
perspektief, “toondoof”, vra Bettina 
Wyngaard.

12 MAART 14:00
60 min | Adam Small  
Seminaarkamer 
R65 | R85 by die deur A E

SKRYWERS-LANGTAFEL

Met: Kabous Meiring en Loftus Marais 
as aanbieders

Kan ’n mens deur boeke met mekaar 
praat? Mekaar só beter leer ken; beter 
leer verstaan? Twaalf skrywers sit saam 
met gaste by ’n langtafel aan en gesels 

KOM BOER BY DIE 
BOEKTENT EN SPAAR! 

’n Weekkaartjie (9-13 Maart)    
R1 000 (30 gesprekke,  
Boekklubs uitgesluit) 
Naweekkaartjie (6,7 | 13,14 Maart)  
R350 (9 gesprekke)
Dagkaartjie    
R300 (Boekklubs uitgesluit) 
Boekklubkaartjie    

R150 (Al 3 Boekklubs)
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oor taal-, kultuur- en landsgrense  
heen. Met Anoeschka von Meck,  
die Nederlander Benno Barnard,  
Lou-Marie Kruger, die Skot Damian Barr, 
Jolyn Phillips, China Mouton, Olivia M. 
Coetzee, die New Yorker Suketu Mehta, 
Fred Khumalo, Bibi Slippers, Marita 
van der Vyver en Fatima Dike.

11 MAART 18:30 vir 19:00 
150 min | De Volkskombuis  
Restaurant 
R450 - R650 A E

SPOEGWOLF SE DANIE AS 
DIGTER
POËSIE
Met: Danie du Toit en sy kitaar

Met Warmer voor die tuimeldroër maak 
die man wat saam met sy broer en twee 
skoolvriende die land op horings geneem 
het as die musiekgroep Spoegwolf 
sy digtersdebuut. Hy sing hier van sy 
gedigte, en gesels –  in sy beste baadjie 
en tweede beste paar sokkies – oor wat 
hom sedert 2012 al inspireer om te skryf.

9 MAART 19:00 
75 min | Upstairs@Drostdy Teater 
 R150 | R170 by die deur A

SUSAN COETZER:   
KOEKE EN TERTE 
LEEFSTYL
Aangebied deur Lux Verbi

Kom kuier saam met die bekende  
skrywer, aktrise en motiveringspreker 
Susan Coetzer wanneer sy van agter ’n 
ware tuisnywerheidstafel verduidelik hoe 
sy verskillende vroue sien in haar jongste 
boek, Koeke en terte – Aanvaar mekaar 
se uniekheid.  
Is jy ’n degie, kookolie-koek, spoggerige 
skoutert, growwe boerbeskuit, viskoekie, 
brandewyntert, vetkoek, gevulde 
pannekoek, koeksister, of dalk sommer 
iets van als?!

10 Maart 12:30

60 min | Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur

TO LOSE EVERYTHING: 
THREE INTERNATIONAL 
AUTHORS
IN DIE NUUS
Azille Coetzee gesels met Christy 
Lefteri, Suketu Mehta en Mira Feticu 

Aangebied deur Jonathan Ball 
Publishers and Picador; moontlik 
gemaak deur SASNEV

Die meeste van ons het geen idee hoe 
dit voel om “alles” te verloor nie – jou 
land, jou familie, selfs jou taal. Christy 
Lefteri, die kind van Griekse vlugtelinge, 
het vir haar navorsing vir The Beekeeper 
of Aleppo tyd deurgebring in ’n Siriese 
vlugtelingkamp in Athene. Mira (Al mijn 
vaders) het haar familie agtergelaat toe 
sy van Roemenië Nederland toe getrek 
het, terwyl Suketu Mehta in 2015 vir die 
Pulitzerprys benoem is vir Maximum 
City, Bombay Lost and Found, sy verslag 
van sy kindertyd in Moembaai. Sy nuwe 
publikasie, This Land Is Our Land, 
dokumenteer immigrante se ervaring in 
Trump se vyandiggesinde Amerika. Azille 
Coetzee (In my vel) lei die gesprek.



82

12 MAART 15:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A

’N TOEKOMS VERBEEL
WETENSKAPFIKSIE
Met: Willem Krog en Schalk Schoombie 
in gesprek met Lien Botha; Dawid 
Minnaar lees voor

Aangebied deur Jonathan Ball 
Publishers en Protea Boekhuis 

Kom luister hoe Willem Krog en Schalk 
Schoombie met Lien Botha (skrywer van 
Wonderboom) gesels oor hul verkenning 
van toekomsfiksie, terwyl Dawid Minnaar 
voorlees uit Harry Kalmer se distopiese 
In ’n land sonder voëls, gepubliseer kort 
voor Harry se dood. In Alleen onder 
die maan gebruik Willem die Vrystaat 
en familieplaas as teelaarde vir konflik 
tussen ’n pa en seun in ’n land beheer 
deur ’n rigiede rekenaarstelsel, terwyl 
Schalk in sy kortverhale, Die nag ruik na 
spoed, speels bespiegel oor kunsmatige 
intelligensie, wetenskap en identiteit. 

14 MAART 12:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur  A

VEELTALIG SPEEL   
MET VERSE
POËSIE
Daniel Hugo, Benno Barnard en Annette 
Snyckers gesels met Andries Visagie

Aangebied deur Naledi en Modjaji; 
moontlik gemaak deur SASNEV 

Tussen Daniel Hugo, Benno Barnard 
en Annette Snyckers glip gedigte 
moeiteloos deur Afrikaans, Nederlands, 
Engels en Duits. Vir sy vertaling van 
Benno se Die trouservies speel Daniel 
met Benno se Nederlandse tong-in-die-
kies aanslag en sin vir ironie in Afrikaans, 
terwyl Annette in haar debuutbundel, 
Remnants, Restante, Reste, weer self 
vertaler is tussen die Afrikaans van 
haar kleintyd, Suid-Afrikaanse Engels 
van haar tuiste en Duits van haar 
skoonma. Dikwels verskyn een gedig 
in al drie taalvariasies. Andries Visagie 
stel die vrae.

10 MAART 14:00
60 min | Adam Small Seminaarkamer 
R65 | R85 by die deur A

VERSFORT: DIGKUNS 
POËSIE
Met: o.a. gepubliseerde digters, Penseel 
se studentedigters, en Wellington se 
Mengelmoes-digters as voorlesers   

Onthou jy nog jou kinderfort met lakens, 
komberse, kussings of ’n slaapsak? Met 
’n kopknik na Breyten Breytenbach 
wat 60 jaar gelede as een van die 
Sestigers Afrikaanse digkuns op sy kop 
gekeer het, kan jy nou in so ’n nuut 
verbeelde “versfort” inkruip om nie net 
na gedigvoorlesings te luister nie, maar 
ook van jou eie gedigte voor te lees as 
jy ’n middernagtelike skriba is – en selfs 
afskrifte van jou gedigte in die “fort” te 
los vir ander om te lees. Jy’s ook welkom 
om ’n gedig van jou eie keuse saam te 
bring, of ’n bundel waaruit jy graag iets 
voorgelees wil hoor. Kom ontspan met 
die skoonheid van woorde al om jou in 
’n klein, intieme ruimte. En as niemand 
voorlees nie, kan jy in stilte sit en lees uit 
die bundels in die “fort”.

6, 7, 12, 13 MAART 09:00-12:00, 14:00-
16:00 | 45 min | Tussen Boektent en 
ATKV-Boek-Oase   

Riana Scheepers



83

SKRYWERSFEES

Gratis A E

WANNEER HARE ‘MINCE’ ... 
EN KINDERS DROOM
KINDERBOEKFEES 
Met: Riana Scheepers, Bianca Flanders 
en Dale Blankenaar 

Ure met die stryktang, saans met die 
swirlkous, maar steeds mince jou hare 
by die eerste teken van reën... Aktrise 
Bianca Flanders het al as Lola, haar 
alternatiewe verhoogpersoonlikheid, 
mense laat skater met staaltjies oor 
’n jong bruin vrou se verhouding met 
haar hare. Sy vertel vir Riana Scheepers 
hoekom sy Prinses Pampoenpit met 
sy rebelse klein hoofkarakter juis ’n 
prenteboek wou maak. Daarna vertel, 
en hou die prenteboekillustreerder 
Dale Blankenaar ’n video-vertoning oor 
hoe prenteboeke letterlik “lewendig” 
word op die eksotiese Nami-eiland. Dié 
Koreaanse eiland word elke jaar tydens 
Nami Councourse, die internasionale 
prenteboek-illustreerderkompetisie,  
in ’n kinderboek-fantasieparadys 
omskep waar besoekers selfs tussen 
3D-karakters uit die wenners se boeke 
kan rondloop. Dale was een van 2019  
se drie hoofwenners. 

12 MAART 15:30
90 min | Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur A

WAT VROUE WIL HÊ 
FIKSIE
Réney Warrington en Debbie Loots 
gesels met Abraham le Roux

Aangebied deur Wenkbrou en Queillerie 

Wat skryf vroue as hulle vandag oor 
verhoudings skryf? Twee skrywers 
bekyk die kompleksiteite van intieme 
verhoudings in ’n nuwe era van 
genderpolitiek. In Réney Warrington se 
treffer Smit Motors begin stadsmeisie 
Petra ’n onverwagse nuwe lewe – ook 
as kits-“pleegma” – op die platteland, 
terwyl bekroonde skrywer Debbie 
Loots se Die boek van gelukkige eindes 

’n ironiese blik is op seks, intieme 
verhoudings en eksistensiële krisisse. 
Hulle gesels met die sielkundige en 
kunstenaar Abraham le Roux.

9 MAART 14:00
60 min | Upstage@Drostdy Teater 
R65 | R85 by die deur E

WHAT’S IN A NAME:  
THE NEW QUEER   
FRONTIERS
NIEFIKSIE
Met: Mark Gevisser, Kelly-Ann Koopman 
en Kim Windvogel

Aangebied deur Jonathan Ball 
Publishers en Kwela

Jaco Barnard-Naudé gesels met Mark 
Gevisser, wat aan sy boek The Pink Line: 
The World’s Queer Frontiers werk vir 
verskyning later in die jaar, en die twee 
skrywers van They Called Me Queer, 
Kelly-Ann Koopman en Kim Windvogel, 
oor die taboes en debatte rondom 
identiteitspolitiek wêreldwyd. 

13 MAART 14:00
60 min | Adam Small  
Seminaarkamer 
R65 | R85 by die deur A E

WHEN POEMS TELL   
A STORY
POËSIE
Met: Bibi Slippers as gesprekleier

Aangebied deur Uhlanga en Dryad Press

Die dokumente van haar ontslape pa, 
wat saam met sy makkers by die Val 
van Tobroek in Junie 1942 gevange 
geneem is, het haar só ontroer sy wou 
’n roman skryf, maar toe word dit ’n 
digbundel, Die vrede kom later. Diana 
Ferrus, Musawenkosi Khanyile en 
Beverly Rycroft gesels met Bibi Slippers 
oor hoe hul digbundels stories vertel – 
Musa, van ’n townshipkind se grootword 
in All the Places, en Beverly, van bors-
kanker oorwin – net om jou rots van ’n 
pa aan kanker af te staan, in Missing en 
A Private Audience.
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WOORDFEES-
KORTVERHAALBUNDEL
 
Met: Suzette Kotzé-Myburgh as 
gesprekleier 

Aangebied deur Du Toitskloof Wyne, 
kykNET en US Woordfees 

Die vyfde Toyota US 
Woordfeeskortverhaalbundel het pas 
die lig gesien – ’n jaarlikse instelling 
waarvoor onbekende én gevestigde 
skrywers se verhale naamloos vir 
publikasie gekeur word. Publikasie 
beteken boonop ’n stewige sommetjie 
geld, of om jou boek as kortfliek by die 
kykNET Silwerskermfees te sien! Suzette 
Kotzé-Myburgh gesels met vanjaar se 
wenner en  Michèle Meyer, wat in 2017 
die eerste fliekprys gewen het, terwyl 
2020 se Cliffordene Norton en twee 
“ouhande” soos Rudie van Rensburg en 
Gerda Taljaard van hul ervaring vertel en 
voorlees. ’n Glasie wyn is ingesluit.

7 MAART 12:00
60 min | Adam Small Seminaarkamer
R65 | R85 by die deur  A

WREED ÉN MOOI  
IS DIE DOOD
ESSAYS
Met: Tobie Wiese as gesprekleier

Aangebied deur Jonathan Ball 
Publishers

Met sy versameling stories oor die 
belewenis van die dood, het Wreed én 
mooi is die dood mense aangegryp. 
Die samesteller Tobie Wiese gesels met 
Karin Brynard, wie se man, Rien, ná 
siekte oorlede is, dr. Almero Oosthuizen, 
’n spesialis in noodmedisyne, Wilhelmina 
Prins, ’n pleegmoeder oor baie jare, oor 
trauma as deel van die doodsbelewenis 
– hetsy deur ’n geliefde se langdurige 
lyding of geweld.

6 MAART 12:30
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A

9 MAART 15:30
60 min | Adam Small 
Seminaarkamer 
R65 | R85 by die deur E

WILLIE ESTERHUYSE:  
OORLOG EN VREDE
NIEFIKSIE
In gesprek met Moeletsi Mbeki

Aangebied deur Naledi

Hoe maak ’n mens ’n vriend van jou 
vyand? In sy jongste boek, Oorlog en 
vrede, ondersoek Willie Esterhuyse 
die eeue oue strydvraag of die mens 
(veral mans!) van nature magsugtig en 
gewelddadig is, en of dit aangeleerde 
gedrag is. En as die mens van nature 
gewelddadig is, hoe is dit moontlik om 
vrede tussen vyande te bewerkstellig? 
Hy argumenteer die mens het ’n morele 
verbeelding wat hom die droom van 
vrede laat bevorder. 

6 MAART 11:00
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur E

Willie Esterhuyse
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YUSUF DANIELS:   
DIE COLOURED LAAITIE 
VAN DIE FLATS
Met: Schalk Bezuidenhout

Aangebied deur Jacana Media 

Dis snaaks en dis hartseer, dit laat jou 
uitbars van die lag en ’n traan afvee. 
Living Coloured (Because Black and 
White Were Already Taken) het op 
Facebook begin. Maar gou het dié 
sketse van Yusuf Daniels oor die Kaapse 
Vlakte in die era van die Space Odyssey-
nagklub en ma’s se pantoffelregering, 
toe swaarkry met lekkerkry klaargekry 
is en ’n bak breyani koningskos was op 
enige troue, só gewild geword dis nou ’n 
boek... “True story”. Hy gesels met Schalk 
Bezuidenhout.

10 MAART 17:00
60 min | Boektent 
R65 | R85 by die deur A E

BOOK DASH
Ondersteun deur die US: Afdeling vir Sosiale Impak

Book Dash se visie is dat elke kind op vyf ’n 100 boeke van sy/haar eie besit. 
Navorsing toon dat boek-eienaarskap ’n beduidende invloed op akademies sukses 
het. Book Dash publiseer nuwe prenteboeke in 11 amptelike tale teen so min as 
R10 per eksemplaar. Die boeke word gemaak deur professionele vrywilligers in 
12 uur lange Book Dash-sessies. In die afgelope 5 jaar is met behulp van verskeie 
organisasies sowat 660 000 boeke landswyd versprei. Book Dash, die Toyota US 
Woordfees en WOW versprei 8 000 boeke na jong lesers in 2020.

KOM BOER BY DIE 
BOEKTENT EN SPAAR! 

’n Weekkaartjie (9-13 Maart)    
R1 000 (30 gesprekke,  
Boekklubs uitgesluit) 
Naweekkaartjie (6,7 | 13,14 Maart)  
R350 (9 gesprekke)
Dagkaartjie    
R300 (Boekklubs uitgesluit) 
Boekklubkaartjie    

R150 (Al 3 Boekklubs)
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Hierdie afdeling is spesifiek gerig 
op kennisuitbreiding. Die Woordfees 
is trots om deel van die Universiteit 
Stellenbosch se afdeling Sosiale 
Impak en Transformasie te wees. 
Die fees is in eie reg ’n sentrum van 
leer, kennisverwerwing en begrip. 
Dis ’n forum waar insig gedeel 
word. Feesgangers, waarvan baie 
alumni is, word vir 10 dae studente 
van die Woordfees. Ons nooi 
akademici uit om temas wat tydens 
die Woordfees aangeroer word in 
navorsingsartikels te verken en só die 
diskoers tydens die fees te verdiep. 
Kom skaaf jou skryfvaardighede 
met verskillende skryfskole, brei jou 
woordeskat uit en leer ’n paar fynere 
kunsies in musiekmaak. 

ATKV CRESCENDO

Die ATKV nooi aspirant-liedjieskrywers 
uit om op 6 Maart oudisies te doen. 
Liedjieskrywers wat tydens dié oudisies 
suksesvol is, sal die geleentheid kry 
om op 7 Maart die immergewilde 
ATKV Liedjieslypskool by te woon 
en onder leiding van kunstenaars 
soos HemelBesem, Anna Davel en 

Deon Meiring ’n voldag-kursus in 
die kuns van liedjieskryf mee te 
maak. Besoek die ATKV webwerf 
vir inskrywingsvorms om vooraf te 
registreer of doen registrasie die 
oggend vanaf 07:30. 

6 & 7 MAART 08:00 | 8 ure 
Academia Saal | Gratis

WOORDFEES KURSUSSE

Anna Davel 
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KURSUSSE

ATKV MUSIKANTE  
WERKSESSIE

Die ATKV bied hierdie werksessie aan 
vir alle amateur-musikante wat graag 
hul kundigheid en vaardigheid wil slyp. 
Die kursus is saamgestel deur Melissa 
van der Spuy en word aangebied deur 
die ATKV se musikale vervaardigers 
wat jaarliks die samestelling van die 
ATKV Crescendo en produksies soos 
Vir die liefde van… behartig. Vir verdere 
besonderhede, inskrywingsvorms 
en registrasies kontak Bjorn Pick by 
bjornp@atkv.org.za of 021 880 1761.

14 MAART 08:00 | 8 ure 
Academia Saal | Gratis

DANSWERKSESSIE

Professionele Suid-Afrikaanse dansers 
en choreograwe bied verskeie 
danswerksessies gedurende die 
Woordfees aan. Kom leer by die 
danslegende Alfred Hinkel (Garage 
Dance Ensemble) van improvisasie en 
die vele opwindende moontlikhede wat 
in alternatiewe ruimtes opgesluit lê. 
Siphenathi Mayekiso, wat al in verskeie 
hoedanighede saam met Unmute 
Dance Company en Magnet Theatre 
gewerk het, bied ’n werksessie oor 
karakterisering en geïntegreerde dans 
aan. Geïntegreerde dans verwys na werk 
waarin fisiek gestremde dansers saam 
met ongestremde dansers optree. Hou 

die Woordfees se Facebook-blad en 
webtuiste dop vir verdere besonder- 
hede. Vir groepbesprekings, kontak 
Marie Vogts by info@marievogts.com.

10 – 12 MAART 10:00
180 min | Fisieketeater-studio,  
US Drama Departement | R70

EENDAG-SKRYFKURSUS

Slypskool

Met Ingrid Winterbach, Kerneels 
Breytenbach en Frederik de Jager

Aangebied deur The Talking Table

Die Winnie Rust Skryfskool, wat in 
Februarie oor ’n paar dae op Stilbaai 
in die ontslape skrywer se familie-
strandhuis gehou word, is ná drie jaar 
al ’n instelling. Nou kom twee van die 
leermeesters, Ingrid Winterbach en 
Kerneels Breytenbach, en organiseerder 
Frederik de Jager bymekaar om deur 
die loop van een dag ’n klein groepie 
voornemende skrywers deur middel 
van wyse raad en praktiese oefeninge 
in fiksie skryf ’n paar basiese beginsels 
te leer. Middagete ingesluit.

6 MAART 08:30 vir 09:00
7 ure | Lanzerac 
R850 middagete ingesluit

WINNIE RUST-SKRYFSKOOL 
OP STILBAAI

Skryfkursus

Met Ingrid Winterbach, Kerneels 
Breytenbach en Frederik de Jager

Aangebied deur The Talking Table

Kom leer tydens hierdie pakkende 
skryfskool, wat in 2020 vir die vierde 
keer aangebied word. Die kursus sluit 
in gesellige verblyf in tradisionele 
strandhuise, werk in die oggende, 
met saans ’n ete almal saam om die 
legendariese tafel van The Talking Table. 

Wrag- Ruth Smith

E



88

Die program dek ’n verskeidenheid 
temas, soos die interne logika van 
die roman, en daagliks word tyd aan 
vryvloeiende skryfoefeninge bestee. 
Verblyf, twee maaltye per dag en 
kursusgeld in die prys ingesluit.  
Prys en besprekings te kry by 
info@thetalkingtable.com of  
www.thetalkingtable.com. 

28 FEBRUARIE – 4 MAART | Stilbaai

KOORWERKSESSIE

Die ATKV/Rapport-Harmonie 
Koorkompetisie word al vir meer as 10 
jaar by die Suidoosterfees aangebied 
en fokus op plaaslike nie-professionele 
kore in die Wes-Kaap. Die kompetisie 
is gemik op die verdere ontwikkeling 
van koormusiek en bied vanjaar tydens 
die Woordfees ’n werksessie sowel as 
koorleidingsmeesterklas deur Hennie 
Loock op Stellenbosch aan. Kontak die 
fasiliteerder Niel Rademan vir meer 
inligting by niel.rademan@gmail.com.

7 MAART 09:00 
5 ure | Jannasch Saal, US Konservatorium 
Gratis

KORTFILM-DRAAIBOEKE 
Aangebied deur kykNET 
 
Die Silwerskermfees bied jaarliks aan ’n 
paar aspirant-filmmakers die geleentheid 
om met ’n klein begroting ’n film te 
maak. Jy moet egter aansoek doen en 
gekeur word. As jy belang stel, kan jy 
hier raad kry oor konsep, styl en keuse 
van genre. Jy sal ook praktiese wenke 
kry oor hoe om filmdialoog te skryf, 
tonele te struktureer en hoe om ’n 
klein begroting te rek – nuttige wenke 
wat deurslaggewend tot ’n suksesvolle 
aansoek kan wees.

14 MAART 10:00 | 8 ure 
Lanzerac | R850, middagete ingesluit

Ingrid Winterbach

YOUTH IN MUSIC 
EXCELLENCE (YME) 
PROGRAM

Aangebied deur Cape Town Music 
Academy & Real Wired Music in 
samewerking met Toyota US Woordfees

Die YME-program is ’n drie dae lange 
slypskool vir hoërskoolmusiekleerders, 
aangebied deur top- plaaslike en 
internasionale jazz-opvoeders, insluitend 
Frederik Norén, musiekdirekteur van 
die  Stockholm Jazz-orkes in Swede. 
Dié kursus sal deelnemers help om 
hul musiekvaardighede en -talent te 
verfyn. Ter afsluiting sal die deelnemers 
’n uitvoering gee en ’n prestigeryke 
YME Jeugorkes gekies word.

6, 7, 8 MAART 9:00
Paul Roos Gimnasium E
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DEBATTE EN 
GESPREKKE

DAK NETWERK- 
GESPREK: WAARHEID  
EN VERSOENING OOR  
AFRIKAANS – DIE GESPREK 
DUUR VOORT
 
Die DAK Netwerk wil ’n grondslag 
verskaf vir die ontwikkeling van 
Afrikaanse gemeenskappe wat voorheen 
benadeel is. Tydens ’n konferensie 
in 2019 begin ons ’n gesprek oor 
waarheid en versoening oor Afrikaans. 
Die Woordfees bied ’n geleentheid om 
verder hieroor te besin. Kapasiteit is 
beperk. Bespreek jou plek deur ’n e-pos 
te stuur aan: daknetwerk@gmail.com

14 MAART 09:00
9 ure I Adam Small Seminaarkamer  
Gratis

DIE GROOT DEBAT 

Is daar ’n plek vir klassieke liberalisme 
in Suid-Afrika? Herman Pretorius van 
die Instituut vir Rasseverhoudinge en 
prof. Christi van der Westhuizen van 
die Nelson Mandela Metropolitaanse 
Universiteit deurgrond dié vraag in ’n 
een-tot-een debat. Piet Croucamp sal 
die gesprek fasiliteer.

13 MAART 14:00
120 min I Kruiskerk I Gratis 

FILOSOFIEKAFEE

Aangebied deur Toyota US Woordfees 
en US Alumni
 
Met: Stan du Plessis as 
seremoniemeester en die filosowe 
Louise du Toit, Vasti Roodt, Hannes 
Smit, Anton van Niekerk 

Filosowe, woordsmouse en wysgere 
gebruik woorde om mekaar om die 
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bos te lei, kluitjies te bak en spek te 
skiet by die altyd vinnig uitverkoopte 
Filosofiekafee. Wie gaan vir wie 
ore aansit? Stem ná afloop vir jou 
gunsteling-bogprater. 

9 MAART 19:00
120 min | Visuele Kunste Vierkant 
R100 | R120 by die deur

’N BAKSTEEN IN DIE MUUR?
 
Die jaar is 1980: die Release Mandela 
Komitee word gestig, MK-operateurs 
voer aanvalle uit en vryheidsvegters 
word doodgeskiet. Die Britse Leeus kom 
toer en Errol Tobias word ’n Springbok. 
Pink Floyd se liedjie “Another Brick 
in the Wall” word verban tydens die 
skole-boikot in die Kaap. Heindrich 
Wyngaard, ’n oud-aktivis, joernalis en 
kommentator, vra wat hierdie gebeure 
40 jaar later vir ons beteken.

7 MAART 09:00
50 min I Adam Small Seminaarkamer 
Gratis

ROBOTDOKTERS EN  
SINTETIESE MEDISYNE:  
ETIESE KWESSIES RONDOM 
KUNSMATIGE INTELLIGEN-
SIE IN DIE GENEESKUNDE

Ondersteun deur Mediclinic

 
Met: Prof. Anton van Niekerk, direkteur 
van die Sentrum vir Toegepaste Etiek 
aan die US, en dr. Susan Hall, lektor in 
filosofie en bio-etiek, US 

Kunsmatige Intelligensie (KI) hou 
beduidende moontlikhede in vir die 
geneeskunde. Draagbare toestelle kan 
mense se gesondheidstatus deurentyd 
monitor. KI-aangedrewe prosteses kan 
funksie meer doeltreffend herstel as ooit 
tevore, robotiese chirurge kan menslike 
foute uitskakel of beduidend verminder, 
en leer deur middel van masjiene kan die 
akkuraatheid en spoed van diagnoses 
versnel. Hierdie ontwikkelinge gee 
egter ook aanleiding tot morele vrae, 
byvoorbeeld oor menslike identiteit, 

verantwoordelikheid en hoe ons dink 
oor die dokter-pasiënt-verhouding, 
veral wanneer laasgenoemde nie meer 
’n verhouding tussen persone is nie.

10 MAART 12:00
90 min I Adam Small Seminaarkamer 
Gratis

RAPPORT REGSTREEKS  

Waldimar Pelser in gesprek met  
Helen Zille

Helen Zille het diep spore in die Suid-
Afrikaanse politiek getrap, maar die 
afgelope paar jaar het haar uitsprake 
op sosiale media ook vir groot 
omstredenheid gesorg. Sommige 
politieke kommentators meen sy het 
na regs geswaai; ander weer dat die 
sentrum in Suid-Afrika sterk links geskuif 
het en dat sy die bestendige een was. 
Waldimar Pelser, hoofredakteur van 
Rapport en aanbieder van kykNET 
Verslag voer ’n in-diepte onderhoud 
met Helen oor die opposisiepolitiek, die 
ANC en waarom identiteit skielik soveel 
saakmaak.

10 MAART 09:30
60 min I Kruiskerk | Gratis

Waldimar Pelser 
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SUNA VENTER- 
GEDENKLESING 
 
Gelewer deur Quinton Adams 

Die joernalis Suna Venter, wat in 2017 op 
32-jarige ouderdom aan Gebroke Hart-
sindroom (streskardiomiopatie) dood is, 
het as lid van die sogenoemde SABC 8 
opgestaan teen sensuur by die SABC. 
Saam met haar sewe kollegas ontvang 
sy die Nat Nakasa-prys vir mediavryheid 
– maar betaal ook met haar lewe weens 
volgehoue intimidasie en teistering. 
Quinton Adams is ’n opvoedkundige 
sielkundige, etnografiese navorser en 
skrywer wat spesialiseer in volhoubare 
sosiale ingrypings. Hy is deeltydse lektor 
aan die Universiteit Stellenbosch en die 
stigter van The Shack Builder, ’n projek 
wat nuwe wonings bou vir mense in 
informele nedersettings.

9 MAART 17:00
50 min | Drostdy Teater | Gratis

Quinton Adams 

For more information or to purchase tickets please visit:  
Instagram | Facebook: TEDxStellenbosch
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VISIT STELLENBOSCH:  
DIE KRAG VAN  
STELLENBOSCH EENHEID 
 
Mike Ratcliffe, mede-voorsitter van 
Visit Stellenbosch en voorsitter 
van die Stellenbosch Wynroete, 
lei hierdie gesprek oor die lang reis 
en die vele uitdagings om ’n verenigde 
toerismebevorderingsliggaam vir 
die Stellenbosch-omgewing op die 
been te bring. 

14 MAART 11:00
50 min | Boektent | Gratis 

WOORDFEES  
TERUGVOERSESSIE
 
Pluimpies, klagtes, voorstelle en vrae 
oor die Toyota US Woordfees kan 
tydens hierdie geleentheid direk met 
die feesbestuur bespreek word. Jou 
terugvoer kan ons help om die fees nóg 
beter te maak.

13 MAART 09:30
60 min | Die Khaya | Gratis 

GESPREKSREEKSE

DIE BURGER/ NETWERK24- 
GESPREKSREEKS  
 
Met: Tim du Plessis,  
Christi van der Westhuizen 

Omdat die onderwerpe so aktueel is en 
die sprekers se programme besig is, sal die 
volledige program vir dié gespreksreeks op 
1 Februarie 2020 aanlyn beskikbaar gemaak 
word by www.woordfees.co.za.

SA IN ’N TYD VAN POLITIEKE 
STORM EN DRANG
 
Is die land onstuitbaar op pad na die 
afgrond of is ’n omdraaipunt bereik en 
herstel moontlik?

9 MAART 11:00
50 min | Kruiskerk | R40

SKLEROTIESE POLITIEK IN 
DIE PAD VAN EKONOMIESE 
HERVORMING EN GROEI

Moet ons nie maar reguit vir mekaar sê ’n 
liberale demokrasie is nie noodwendig die 
beste politieke bedeling vir ekonomiese 
groei nie? Veral as ons kyk na Singapoer 
(eenpartystaat) en nader aan die huis, 
Rwanda (outoritêre leierskap)?

10 MAART 11:00
50 min | Kruiskerk | R40

Tim du Plessis    Christi van der Westhuizen 
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DIE INTERNASIONALE  
POLITIEK: HOE LATER  
HOE KWATER?

Hoe lyk die internasionale politieke 
toneel drie maande ná Brexit en die 
VSA op pad na ’n tweede termyn vir 
Donald Trump? Of het ’n Demokraat 
’n kans om die Withuis te verower? 
Globale onsekerheid vier steeds hoogty 
en feitlik niks kan meer met sekerheid 
voorspel word nie. Waar pas Suid-Afrika 
in en hoe kan ons belange ten beste 
beskerm word?

11 MAART 11:00
50 min | Kruiskerk | R40

VOICES FROM  
THE UNDERGROUND
 
Met: Shirley Gunn, Shanil Haricharan, 
Haroon Gunn-Salie e.a. 
 
Onder Apartheid het gewone mense 
die buitengewone stap geneem om hul 
lewens toe te wy aan die vryheidstryd. 
Wat het gelei tot hierdie stap? Hoe dink 
ons in post-apartheid-Suid-Afrika oor 
politieke aktivisme? In hierdie gesprek 
praat voormalige lede van Umkhonto 
we Sizwe, die samestellers van die boek 
Voices from the Underground, Shirley 
Gunn en Shanil Haricharan, en ’n nuwe 
generasie aktiviste oor die betekenis van 
politieke opstand, gister en vandag. 

12 MAART 11:00
50 min | Kruiskerk | R40

DIE UNIVERSITEIT IN 
’N TYD VAN KRISIS 

Suid-Afrika staan voor talle skynbaar 
onoorkombare uitdagings: faksie-
gevegte in die regerende party, 
verlammende opposisie-politiek, 
sosiaal-ekonomiese ongelykheid, 

toenemende rasse-polarisering en 
geweld. Is Suid-Afrika se openbare 
universiteite hoegenaamd nog toegerus 
om intellektuele leiding te gee in wat per 
slot van rekening ook ’n krisis in sosiale 
verbeelding is? 

13 MAART 11:00
50 min | Kruiskerk | R40

KYKNET  
GESPREKSREEKS 

PRONTUIT MET  
KABOUS MEIRING  

Kabous Meiring gesels met ’n wye 
spektrum mense, insluitend Peter de 
Villiers en ander kenners  
oor kwessies wat jóú wêreld, jou  
Suid-Afrika, raak.

9 MAART 09:30
60 min I Die Khaya I Gratis 

KLOP! MET HEINDRICH 
WYNGAARD 

Heindrich Wyngaard bespreek aktuele 
kwessies wat ons gemeenskappe raak  
én ’n direkte impak op hul lewens het.

10 MAART 09:30
60 min I Die Khaya I Gratis 
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KYKNET VERSLAG MET 
WALDIMAR PELSER 

Waldimar Pelser en sy gaste takel tydens 
hierdie gespreksgeleentheid aktuele 
kwessies wat kommentators, ontleders, 
politici en kiesers tans aan die klets het.

11 MAART 09:30
60 min I Die Khaya I Gratis 

KYKNET VERSLAG MET 
LOURENSA ECKARD

Lourensa Eckard van die aktuele 
nuusprogram kykNET Verslag gesels  
met nuusmakers en politieke rolspelers 
wat die nasionale diskoers help bepaal. 

12 MAART 09:30
60 min I Die Khaya I Gratis 

NAGGESPREKKE 

Eienaarskap is die tema vir vanjaar se 
Naggesprekke. In 2020 dink Mercy 
Kannemeyer en ander rolspelers oor 
oplossings en word uitdagings by die 
horings gepak. In plaas van jou loopdop 

sluk en waai, kom rol jou moue op en 
neem deel.

FEESVOOS

Hoe maak ’n mens volhoubare teater wat 
buite die raamwerk van ’n kunstefees 
kan voortbestaan? Wat gaan aan in ons 
teaters? En is daar dalk te veel feeste?

9 MAART 22:00 
60 min  I ATKV-Boeke-Oase I Gratis

JONG KUNSTENAARS

Jy’t ’n graad, maar geen salaristjek 
wink nie. Wat moet gebeur sodat jong 
kunstenaars kan werk in die omgewing 
waarin hulle belangstel en opgelei is?

10 MAART 22:00 
60 min I ATKV-Boeke-Oase I Gratis

VERPAKKING IS  
OOK ’N KUNS

Jy het ’n fantastiese idee of teks, maar 
geen fees gee jou ’n kans nie. Hoe 
verpak ’n kunstenaar ’n produk sodat 
kunstefeeste en ander organisasies 
daarin belangstel, en nog beter, dit 
befonds?

11 MAART 22:00 
60 min I ATKV-Boeke-Oase I Gratis

VAN JAM ALLEEN KAN 
MENS NIE LEWE NIE

Van goue gans tot Stevekind. Wat moet 
in die musiekbedryf gebeur om dit weer 
te laat floreer?

12 MAART 22:00 
60 min I ATKV-Boeke-Oase I Gratis

SIGBARE BUITESTANDERS

Hoe kan ’n mens visuele kuns 
nadertrek na die hart van die 
kunstenaarsgemeenskap?

13 MAART 22:00 

Mercy Kannemeyer 



99

DISKOERS

60 min I ATKV-Boeke-Oase I Gratis 

OOPGESPREK

Ná die afgelope week se gesprekke, 
hoe bring ons alles byeen? Kom luister 
na die laaste gesprek waartydens ons 
’n raamwerk bymekaar kan stel om 
vorentoe te bou.

14 MAART 22:00 
60 min I ATKV-Boeke-Oase I Gratis

NETWERK24 SAKE  
EN SAUVIGNON: 
BELEGGINGS IN  
ONSTUIMIGE TYE  

In onstuimige tye is dit veral belangrik 
om die regte finansiële besluite te neem. 
Theo Vorster gee raad oor ’n glas yskoue 
sauvignon blanc. 

FOUTE, FOPNUUS EN 
VOORSPELLINGS 

Wat is die grootste wanopvattings en 
foute wat mense maak? Hoe verskuif  
’n mens die fokus na die werklike risiko’s 
en kom uiteindelik by die boublokke  
van suksesvolle finansiële beplanning  
en welvaartbestuur uit?

11 MAART 16:00

60 min I Die Plataan I Gratis

HOE KAN EK MY FINANSIËLE 
DOELWITTE BEREIK?

Hoe bereik jy finansiële onafhanklikheid 
en hoe kan diversifikasie (plaaslik én 
internasionaal) jou help om gemoedsrus 
te ervaar?

12 MAART 16:00
60 min I Die Plataan I Gratis

SCENARIO’S EN  
MY BELEGGINGS 

Verskillende ekonomiese én politieke 
scenario’s kan jou beleggingsprestasie 
ingrypend beïnvloed. Hoe verreken jy 
verskillende politieke en ekonomiese 
scenario’s in jou beleggingsbesluite?

13 MAART 16:00
60 min I Die Plataan I Gratis

Bespreking is noodsaaklik. Bespreek by 
sakegesprek@netwerk24.com. Toegang is 
gratis vir Netwerk24-intekenare. 

ONGEHOORD 

Vroue uit verskillende akademiese velde 
laat hul stem hoor oor onderwerpe wat 
hulle na aan die hart lê en belig dit vanuit 
’n ánder hoek.

PROTESKULTUUR IN SA: 
MORELE, POLITIEKE,  
ARTISTIEKE EN  
STRATEGIESE  
OORWEGINGS 
 
Met: Louise du Toit, Swati Arora 
(Sentrum vir Geesteswetenskaplike 
Navorsing, UWK), Jana Vosloo (US)

Louise du Toit en haar paneellede neem 
proteskultuur onder die loep. Watter 
soorte protes is doeltreffend? Wat 
is die beperkinge van gewelddadige 
en nie-gewelddadige protes? Waar 
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pas burgerlike ongehoorsaamheid 
in? Kan ons protes meer kreatief 
en verbeeldingryk wees? Hoe bou 
mense alliansies vir protes rondom 
sosiale geregtigheid? Wat is die 
ras- en geslagskwessies betrokke 
in proteskultuur?

9 MAART 09:00
50 min | Adam Small Seminaarkamer 
Gratis

BOEKE AS TERAPIE?
 
Met: Juliana Claassens, Nadia Sanger 
(US) 

In hierdie sessie praat prof. Juliana 
Claassens met dr. Nadia Sanger van 
die Engelse Departement, US, oor die 
terapeutiese funksie van boeke. Daar 
word besin oor die rol van trauma- 
literatuur in die klaskamer, maar ook 
oor die boeke op ons bedkassies 
wat ander wêrelde vir ons oopmaak: 
Watter rol speel boeke in die bewus-
making oor ervarings van sistemiese 
seksisme, rassisme, armoede en 
homofobie? Hoe help boeke ons om 
anders te dink en leef? 

10 MAART 09:00
50 min | Adam Small Seminaarkamer 
Gratis

DIE KOSTE VAN SEKSUELE 
GEWELD VIR SUID-AFRIKA 
 
Met: Amanda Gouws, Lisa Vetten 

In 2014 het ’n verslag van die ouditeurs-
firma KPMG gewys dat geslagsgeweld 
Suid-Afrika tussen R28 en R42 miljard 
per jaar kos. Dit sluit die kostes van 
hospitalisering, interdikte, sielkundige 
berading en regshulp in. Dan is daar die 
onsigbare kostes – die impak van trauma 
op vroue en op die samelewing en die 
onherstelbare verlies aan vertroue in die 
staat. Amanda Gouws bespreek hierdie 
kwessies met Lisa Vetten, wat reeds 
meer as twee dekades ’n aktivis teen en 
navorser oor geslagsgeweld is.

11 MAART 09:00
50 min | Adam Small Seminaarkamer 

Gratis

FEMINISTIESE “MOEDERS” 
EN “BLACK BOIYS” –  
PERSPEKTIEWE OP RAS, 
GENDER EN MANLIKHEID 
 
Met: Nadia Sanger, Benita Moolman 
(UK), Carmine Rustin 

Te midde van die gedruis in Suid-Afrika 
en elders oor die gewelddadigheid van 
mans bestaan daar ’n ander narratief wat 
uitgelig moet word: die maniere waarop 
gender, ras en klas mekaar bemiddel in 
’n diskoers wat swart seuns as inherent 
skadelik tipeer. In hierdie gesprek deel 
Nadia Sanger, Benita Moolman en 
Carmine Rustin hul perspektiewe op die 
aansluitingspunte tussen manlikhede 
en geweld, en wat dit beteken vir 
feministiese akademici om sogenaamde 
“black boiys” te “mother” in hierdie era 
van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. 

12 MAART 09:00
50 min | Adam Small Seminaarkamer 
Gratis

Nadia Sanger
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TEENVERTELLINGS VAN 
FEMINISME EN DIE KUNSTE
 
Met: Stella Viljoen, Ernst van der Wal, 
Stephané Huigen-Conradie (US), 
Willemien Froneman (Africa Open).

Die nalatenskap van feminisme word 
dikwels betwis. Benewens die probleem 
van feminisme se bydrae tot sosiale 
welstand, is die vraag watter feminisme 
en wie se feminisme? Die geskiedenis 
van feministiese kuns kan antwoorde 
gee op sommige van hierdie tergende 
vrae. In hierdie paneelbespreking wys 
en bespreek Stella Viljoen, Ernst van 
der Wal, Stephané Huigen-Conradie 
en Willemien Froneman visuele en 
musikale kunswerke wat ons wêreld en 
feministiese politiek geskud het.

13 MAART 09:00
50 min | Adam Small Seminaarkamer 
Gratis

RESONANS- 
GESPREKSREEKS

Aangebied deur die Stellenbosch 
NG  Moedergemeente

Met: Johan van der Merwe

Omdat die onderwerpe so aktueel is en 
die sprekers se programme besig is, sal 
die volledige program en paneellede 
vir dié gesprekreeks op 1 Februarie 
2020 aanlyn by www.woordfees.co.za 
beskikbaar gemaak word.

#EKBLY OF #EKLOOP: 
MOTIEWE VIR EMIGRASIE

Is mense wat emigreer per definisie 
rassisties en materialisties? Is gelowiges 
nie veronderstel om wanneer dinge nie 
na hul sin is nie, eerder die verskil te 
maak nie? Gelowige emigrante laat dit 

mos nou eerder klink of God daar is om 
die lewe vir my gemaklik te maak, pleks 
daarvan dat ek God se hande en voete in 
hierdie land kan wees? Nie waar nie?  

10 MAART 14:00 
50 min | Boektent | Gratis 

WAARHEEN BEWEEG 
DIE KERK? TOEKOMS-
SCENARIO’S VIR DIE 
NG KERK 

Waar sien ons die NG Kerk in 2030? 
’n Kerk wat irrelevant en weglaatbaar 
klein is? ’n Niskerk vir ’n groepie wat 
hunker na die verlede? Of ’n kerk wat 
floreer, divers is en onmisbaar in die 
samelewing? Dinosourusse het uitgesterf 
omdat hulle nie kon aanpas nie. Maar 
hoeveel kan die kerk aanpas voor dit nie 
meer kerk is nie?  

11 MAART 14:00 
50 min | Boektent | Gratis 

ROBOTTE WAT RAAS:  
KUNSMATIGE INTELLIGEN-
SIE IN GOD SE WÊRELD  

Ons is waarskynlik nog ver van die 
teologiese vraag of Jesus ook vir 
robotte gesterf het. Die etiese vrae van 
die Vierde Nywerheidsomwenteling is 
egter op ons. Wat gemaak wanneer 
outomatisering mense se werk en 
waardigheid van hulle begin ontneem? 
Het mens en masjien ’n gesamentlike 
toekoms en indien wel, is God in daar-
die prentjie? Of is daar ’n algoritme om 
ook ons spiritualiteit te outomatiseer 
en≈te optimaliseer? 

12 MAART 14:00 
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50 min | Boektent | Gratis 

HOE MOET CHRISTENE 
RAAS?

“Die profetiese stem van die Kerk” word 
dit genoem wanneer die Kerk opstaan 
en aan die maghebbers van die tyd sê: 
“So spreek die Here!” In die “struggle”-
tyd van die tagtigerjare is hierdie 
profetiese stem duidelik gehoor. Die 
rol van die kerk was instrumenteel tot 
die afbreek van skanse. Maar wat is die 
“struggle” nou? Het gelowiges nog iets 
te sê, of ly die Kerk aan laringitis? Is ons 
te bang om te ontstel of dalk nie politiek 
korrek te wees nie? 

13 MAART 14:00 
50 min | Boektent | Gratis 

RSG PRAAT SAAM  

Ondersteun deur USB-ED

TOEKOMS VAN  
ENERGIEVOORSIENING  
IN SUID-AFRIKA

Die langverwagte nuwe Geïntegreerde 
Hulpbronneplan is in Oktober 2019 
aan die kabinet voorgelê. Dié plan 
maak voorsiening vir die voortgesette 
gebruik van steenkool, sowel as 
hernubare energiebronne en kernkrag. 
Watter balans tref dié program tussen 
betroubare energievoorsiening en 
die regering se verbintenis tot skoner 
energie? En waarom is kernkrag skielik 
weer op die tafel? 

11 MAART 08:00
60 min I Die Plataan I Gratis 

BRUINBELANGE IN ’N 
DEMOKRATIESE BESTEL: 
WORD DIE GROEP WEER 
EENKANT GESTOOT?

Nie wit genoeg nie en ook nie swart 
genoeg nie. Tussen swart nasionalisme 

en steeds verskansde wit belange trek 
bruin mense weer eens aan die kortste 
end. Waar pas bruin belange binne ’n 
demokratiese Suid-Afrika en die strewe 
na nie-rassigheid? 

10 MAART 08:00
60 min I Die Plataan I Gratis

DIE RELEVANSIE VAN  
DIE VIERDE INDUSTRIËLE 
REVOLUSIE VIR AFRIKA  
EN SUID-AFRIKA

Ontwikkeling op die gebied van 
kunsmatige intelligensie gaan binne 
die volgende 10 tot 20 jaar die 
ekonomie radikaal verander. Binne 
die vervaardigingsektor alleen word 
daar voorspel dat 3D-drukkers en slim 
rekenaars groot fabrieke iets van die 
verlede gaan maak. Watter implikasies 
hou dit vir Suid-Afrika en die Afrika-
vasteland in? 

9 MAART 08:00
60 min I Die Plataan I Gratis

NASIONALE GESOND-
HEIDS VERSEKERING:  
IS DIT REGTIG SO ’N  
BELAGLIKE IDEE?

Die regering se beplande Nasionale 
Gesondheidsversekering het 
opposisiepartye, burgerlike organisasies 
en ontleders op hol. Wat is nou so 
weersinwekkend aan die idee dat alle 
Suid-Afrikaners gelyke toegang tot die 
beste mediese sorg kry? 

12 MAART 08:00
60 min I Die Plataan I Gratis

GRONDONTEIENING 
SONDER VERGOEDING: 
WAAR STAAN SAKE NOU?

Die parlement sal na verwagting 
einde Maart 2020 terugvoer kry oor 
voorgestelde wysigings aan artikel 
25 van die Grondwet. Daar was 
betekenisvolle meningsverskille onder 
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lede van president Ramaphosa se 
adviespaneel oor hierdie kwessie. Wat is 
die vooruitsigte vir die landbousektor? 

13 MAART 08:00
60 min I Die Plataan I Gratis

RSG UITSENDINGS   

RSG Nuus en RSG saai weer regstreeks 
vanaf Die Plataan uit.

KOMMENTAAR 

Ivor Price en sy paneel kundiges ontleed 
die week se nuusgebeure. 

8 MAART 20:00
60 min I Die Plataan I Gratis

MONITOR

Kom luister na Anita Visser en die RSG-
nuusspan wanneer hulle regstreeks vanaf 
die fees uitsaai. 

9-13 MAART 06:00
120 min I Die Plataan I Gratis

SPEKTRUM 

Suzanne Paxton en die Spektrum-span 
gesels regstreeks oor aktuele sake vanaf 
Die Plataan. 

9-13 MAART 13:00
60 min I Die Plataan I Gratis

NAWEEKAKTUEEL

Anita Visser bied Naweekaktueel 
regstreeks vanaf Die Plataan aan.

14 MAART 12:00
60 min I Die Plataan I Gratis

SCIENCE CAFÉ  
STELLENBOSCH    

Jannie Hofmeyr, uitgelese professor in 
biochemie en biokompleksiteit, is die 
gespreksleier vir hierdie gespreksreeks. 
Science Café Stellenbosch is ’n 
inisiatief van die US se Fakulteit 
Natuurwetenskappe om gesprekke oor 
wetenskaplike kwessies aan te moedig in 
’n taal wat almal kan verstaan.

EUGÈNE MARAIS SE  
SIEL VAN DIE MIER:  
VOORLOPER VAN  
MODERNE MASJIENLEER 

In die voorwoord tot die 1934-uitgawe 
van Die siel van die mier verduidelik 
Marais dat die boek nie ’n beskrywing 
van al die inheemse termietsoorte 
in Suid-Afrika is nie, maar eerder die 
uiteensetting van ’n teorie gegrond 
op die sielkunde van termiete en 
spesifiek “die organiese eenheid 
van die termietnes”. Prof. Andries 
Engelbrecht verduidelik aan Jannie 
Hofmeyr hoe Marais se insigte die 
voorloper was van swermintelligensie 
en swermrobotika. 

9 MAART 18:30

Ivor Price 

Jannie Hofmeyr 
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50 min I Die Plataan I Gratis

HOE LYK LEWE ONDER 
DIE MIKROSKOOP?

W.O. Kühne se Huppelkind “trippel-
trippel deur die grassies” en “huppel-
huppel oor die plassies”, kyk links en 
regs, draai rondomtalie en kyk tussen sy 
bene deur in sy soeke na Lekkerland. Die 
mikrobioloog prof. Lydia-Marié Joubert 
doen byna dieselfde wanneer sy met 
hipermoderne toerusting lig werp op 
die onsigbare. Sy wys hoe resolusie en 
konteks ons verstaan van lewe beïnvloed. 

10 MAART 13:00
60 min | US Biblioteek Ouditorium | Gratis

INFORMEEL IS DIE NUWE 
FORMEEL: INTEGRASIE  
VAN INFORMELE NEDER-
SETTINGS IN ONS STEDE

Informele nedersettings in stedelike 
omgewings is hier om te bly. Die 
burgerlike samelewing en veral 
munisipaliteite moet aanpasbaar, 
kreatief en vernuwend met hierdie nuwe 
werklikheid omgaan. Jannie Hofmeyr 
gesels met dr. Leanne Seeliger en 
Paul Roviss Khambule oor hul projek 
in Enkanini en hoe hulle saam met die 
Stellenbosch Munisipaliteit werk om 
oplossings te vind vir die talle uitdagings 
wat dié gemeenskappe in die gesig staar. 

10 MAART 18:30
60 min | Die Plataan | Gratis 

HEUNINGBOS SE STORIE: 
VANAF DIE LANGKLOOF 
TOT WÊRELDKLASTEE

Heuningtee, suikertee, swartbergtee, 
boertee, bostee, bergtee. Teen 
die middel van die 18de eeu was 
heuningbos by uitstek die tee van 
voorkeur in die Kaap de Goeie Hoop. 
Jannie Hofmeyr gesels met professors 
Lizette Joubert en Cecilia Bester van 
die Landbounavorsingsraad oor die 
vestiging van ’n heuningbosteebedryf in 
Suid-Afrika, terwyl die biochemikus prof. 

Ann Louw vertel van die kankerwerende 
eienskappe van dié inheemse 
fynbosspesie. 

11 MAART 18:30
60 min | Die Plataan | Gratis 

GENETIESE TOETSE: 
WAARDEVOLLE SELF-
KENNIS OF SLANGOLIE?

Genetiese toetse is vandag meer 
bekostigbaar as ooit tevore. Wanneer 
is dit sinvol om meer van jou genetiese 
samestelling te weet? Jannie Hofmeyr 
gesels met die genetikus prof. Soraya 
Bardien, asook die stigter en direkteur 
van die maatskappy Genediagnostics, 
prof. Monique Zaahl. 

12 MAART 18:30
60 min | Die Plataan | Gratis 

TAAL-GESPREKS-
REEKS     
 
BOERE OP DIE AARDS-
DREMPEL: AFRIKAANS  
IN PATEGONIË

’n Unieke vorm van Afrikaans leef reeds 
meer as 120 jaar in die middel van 
die Patagoniese woestyn in Argen-
tinië voort. ’n Dokumentêre fliek oor 
dié gemeenskap word gevolg deur ’n 
paneelbespreking met Richard Gregory 
(regisseur van die dokumentêr) en ’n 
span van drie taalkundiges van die 
Universiteit van Michigan (professors 
Andries Coetzee, Nicholas Henriksen en 
Lorenzo García-Amaya) wat tans die 
Afrikaans van die laaste lede van hierdie 
gemeenskap dokumenteer. Kom luister 
na hierdie interessante vorm van Afri-
kaans en kry ’n interessante perspektief 
op die vroeë geskiedenis van die taal.

6 MAART 09:00 
180 min I Adam Small Seminaarkamer 
Gratis
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Boere op die Aards

TAAL EN GELOOF:  
IS DAAR ’N PROBLEEM? 
(ATR-JEUGGESPREK)

Hoe beïnvloed geloofsinstansies se 
hantering van taal die jeug en die 
breër gemeenskap? Het dit ’n impak 
op die jeug se identiteitsbeskouing? 
Dra dit by tot selfverwesenliking 
en gemeenskapsontwikkeling? 
Watter pragmatiese taalopsies is tot 
geloofsleiers se beskikking? Hierdie en 
ander vrae sal aan die orde kom tydens 
’n gesprek oor die rol van taal binne 
geloofsinstellings. ’n Kundige paneel 
oor geloofsgrense heen sal aan die 
gesprek deelneem.

9 MAART | 14:00
50 min I Adam Small Seminaarkamer 
Gratis 

ONZE TAAL – NEDERLANDS 
TOT AFRIKAANS

Ondersteun deur VVA en ATKV

Onze Taal – die verhouding tussen 
Nederlands en sy aantreklike 
“niggie”. Onze Taal is ’n vereniging vir 
taalliefhebbers in Nederland wat ook ’n 
spesiale belangstelling het vir Afrikaans, 
wat Nederlanders graag beskou as ’n 
aantreklike “niggie”. Prof. Carel Jansen, 

voorsitter van die Onze Taal-bestuur, 
gesels oor die rol van Onze Taal op 
Nederlandse taalgebied en oor wat vir 
die toekoms voorlê.

10 MAART 10:30
60 min | Adam Small Seminaarkamer 
Gratis 

DIE AFRIKAANSE TAAL-
MUSEUM EN -MONUMENT: 
WAT HERDENK ONS 
IN 2020? 

Die Afrikaanse Taalmuseum en 
-Monument (ATM) vier in 2020 sy 45ste 
bestaanjaar as ’n nasionale kulturele 
instelling. Dit bied die geleentheid om te 
herdenk en ’n strategie te vind om dié 
instelling relevant te hou. Die vraag is: 
Hoe bewerkstellig die ATM ’n omgewing 
waarbinne maatskaplike samehorigheid, 
taaltrots en inklusiwiteit geskep word 
onder ’n taalgroep met die grootste 
rassediversiteit in die land?

10 MAART 15:30
120 min I Adam Small Seminaarkamer 
Gratis

!HUB DI GOWAB – ’N TAAL 
VAN ONS LAND

Met: Denver van Breda (kultuuraktivis), 
Deidre Jantjies (verhoogkunstenaar, 
skrywer, filmmaker), Menán du Plessis 
(taalkundige)

In 2007 het die historikus Mike Besten 
’n handjie vol Koranas en Griekwas van 
die Vrystaat en die Noordwes-provinsie 
opgespoor wat steeds die Khoekhoe-
taal van hul Khoi-voorsate onthou. Die 
taalkundige Menán du Plessis het na 
aanleiding hiervan met veldnavorsing 
begin wat uiteindelik gestalte gekry 
het in die boek KORA: A Lost Khoisan 
Language of the Early Cape and the 
Gariep. In hierdie gesprek tree Menán 
du Plessis en aktiviste in gesprek oor die 
bewaring van die bykans uitgestorwe 
Khoekhoe-taal – en oor breër kwessies 
rakende taal, identiteit, erfenis en verlies. 

11 MAART 14:00
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60 min I Adam Small Seminaarkamer 
Gratis

DIE STIGTING VIR BEMAG-
TIGING DEUR AFRIKAANS: 
DIE AFRIKAANS VAN DIE 
KAAPSE MOSLEMS

Dr. Achmat Davids se seminale studie, 
The Afrikaans of the Cape Muslims 
from 1815 to 1915, werp lig op die 
onontbeerlike verbintenis van die 
Afrikaanse taal met die slawe aan die 
Kaap. Die Stigting vir Bemagtiging deur 
Afrikaans gee nou ’n nuwe, toeganklike 
Afrikaanse verwerking van hierdie studie 
uit, vertaal deur prof. Hein Willemse. 
Hy gesels met Fatima Allie oor die 
baanbrekerswerk van Dr. Davids en oor 
hoekom dit belangrik is vir die jeug 
om kennis te neem van hierdie stuk 
taalgeskiedenis. 

12 MAART 10:30
60 min | Adam Small Seminaarkamer 
Gratis 

ATKV KÔ ONS GESELS…

Kom gesels saam met Sonel Brits, 
Besturende Direkteur van die ATKV-MSW 
en ’n paneel kulturele leiers oor hoe 
Afrikaans ons bind. 

Hierdie gesprek word aangebied deur 
die ATKV ter viering van die ATKV se 
90ste verjaardag en ondersoek en vier 
die eenheid in ons diversiteit.

13 MAART 12:30
60 min | Drostdy Teater | Gratis

TEATERGESPREKKE    

In dié gesprekke gesels die Toyota US 
Woordfees Direkteur en dramaturg, 
Saartjie Botha, met teatermakers wat 
gesorg het vir van die opwindendste 
produksies op vanjaar se fees. 

ANDRÉ SCHWARTZ

Dié gewilde sanger laat hom nie 
onderkry deur ’n diagnose nie. Kom 
luister na ’n inspirerende gesprek oor 
musiek en hoe om positief te bly. 

6 MAART 14:00
60 min I Adam Small Seminaarkamer 
Gratis 

ALL WHO PASS

Baie resensente en kunstenaars het All 
who Pass beskou as die hoogtepunt 
van 2019 se Nasionale Kunstefees. 
Die geselskap gesels oor die eietydse 
teaterstuk se trefkrag en oor stories wat 
vertel moet word.

7 MAART 10:30
60 min I Adam Small Seminaarkamer 
Gratis 

VALSRIVIER

Van roman tot teaterstuk. Hoe gee jy 
’n boek lewe op die verhoog, en wat 
maak ’n akteur met die voorkennis van 
karakters wat in prosa beskryf word?

9 MAART 10:30
60 min I Adam Small Seminaarkamer 
Gratis 

DIE SONKAMER

Oudword is nie vir sissies nie. Die 
sonkamer is ’n unieke blik op die 
verouderingsproses. André Gerber en 

Fatima Alli
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die geselskap praat oor die versameling 
stories wat hierdie stuk gestalte gegee 
het. 

11 MAART 10:30
60 min I Adam Small Seminaarkamer 
Gratis 

MARGIT MEYER- 
RÖDENBECK 

Veel meer as net ’n grapkas – Margit is 
al 21 jaar lank Dolla, maar ook een van 
die suksesvolste teater-impressario’s in 
Suid-Afrika. 

6 MAART 15:30
60 min I Adam Small Seminaarkamer 
Gratis 

DIE VERMOEIENIS VAN 
VLERKE

Lara Foot se The Inconveniece of Wings, 
’n stuk oor gemoedsteurnisse, het 
internasionaal opspraak gewek. Sylvaine 
Strike en geselskap praat hul proses in 
die maak van die Afrikaanse stuk.

13 MAART 15:30
60 min I Adam Small Seminaarkamer 
Gratis 

WAT IS DIE  
OPLOSSING?- 
GESPREKSREEKS 

Met: Dr. Leslie van Rooi

WERKLOOSHEID ONDER  
DIE JEUG

Werkloosheid onder die jeug staan tans 
op 55%. ’n Stagnerende ekonomie en 
ingrypende verandering wat saamval 
met die Vierde Nywerheidsrewolusie 

voorspel ook niks goeds vir die toekoms 
nie. Wat is die oplossing vir werkloosheid 
onder ons jeug? 

9 MAART 16:00
60 min I Die Plataan I Gratis 

DIE KRISIS IN DIE  
ONDERWYS

Die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel is 
gegrond op wêreldklas-idees rondom 
opvoeding en opvoedkunde. Tog is dit 
al beskryf as ’n katastrofiese mislukking. 
Die direkte verband wat getrek kan word 
tussen werkloosheid en die onderwys 
– asook inkomstevlak van gewone 
burgers dui daarop dat die mislukte 
onderwysstelsel een van die vernaamste 
dryfvere is van toenemende ongelykheid 
en armoede. Waar moet ons begin om 
hierdie probleem op te los? 

10 MAART 16:00
60 min I Die Plataan I Gratis 

O, WYE EN DROEWE LAND

Die platteland ontvolk; mense kry 
swaar. Swak plaaslike bestuur, min 
werkgeleenthede en ’n knellende 
droogte dra alles by tot die snelle 
agteruitgang van talle plattelandse 
dorpe. Hoe kan ons hierdie tendens 
omkeer? Hoekom is sommige dorpe 
suksesvol en ander nie? Wat het die 
platteland steeds om aan mense te bied?  

13 MAART 10:00
60 min I Die Plataan I Gratis

Leslie van Rooi
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ALL WHO PASS       
DRAMA

Vervaardig in opdrag van NAF 
Standard Bank Jong Kunstenaar 2019

Amy Jephta Skrywer
Quanita Adams Regisseur
Jon Keevy Beligtingsontwerp
Leigh Bishop Kostuums
Benjamin Jephta Klankbaan 
Ephraim Gordon Vervaardiger
Ondersteun deur PaperJet,  
National Arts Festival, Standard Bank, 
Toyota US Woordfees

Met: Elton Landrew, Iman Isaacs, 
Carmen Maarman, Roberto Kyle, 
Jawaahier Petersen

1974: Uitsetting. Die inwoners van Distrik 
Ses word deur die apartheid-regime uit 
die hart van Kaapstad verskuif. ’n Gesin 
bring hul laaste nag in hul huis deur.

2019: Restitusie. ’n Dogter keer terug 
om haar erfporsie op te eis en word 
oorweldig deur herinneringe. Kan sy 
die spoke van die verlede uitdryf?  

6 MAART 20:30 | 7 MAART 20:30 
8 MAART 10:00 & 12:30 | 9 MAART 16:00
85 min | Rhenish Girls’ High School
R100 – R170    
R190 by die deur                          

TONEEL

All Who Pass

EA
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BAQAMILE  
(THE SHINING ONES)  
FISIEKE TEATER

Vervaardig in opdrag van Belluard-fees, 
Fribourg, Switzerland

Buhlebezwe Siwani Regie, teks,  
stel- en beligtingsontwerp
Mbali Mnqibisa Kostuums
Ncebakazi Mnukwana, Linda Kibido, 
Mpho Nkuzo Musiek
Ondersteun deur Toyota US Woordfees, 
Bart van Dijk, Belluard Fees 

Met: Buhlebezwe Siwani, Ncebakazi 
Mnukwana, Linda Kibido, Mpho Nkuzo
 
"Baqamile" beteken “die stralendes” 
en sinspeel op die idee dat die sterre, 
voorouers en die ondergrondse met 
mekaar verbind is, sowel spiritueel 
as fisiek. Ons voel dat hulle wat ons 
verlaat het, iewers bo ons teenwoordig 
is, maar wanneer ons voete die aarde 
skud, beweeg hulle ook onder ons voete 
waar ons hulle begrawe het en word die 
dansende liggaam die plek waar hierdie 
parallelle wêrelde ontmoet. Baqamile 
kombineer verskeie Suid-Afrikaanse 
deurgangsrites en maak van video, 
sang, musiek, klanklandskappe en dans 
gebruik om ’n sensueel oorweldigende 
ervaring te skep.
 
6 MAART 12:00 | 7 MAART 11:30
8 MAART 11:00 | 9 MAART 17:30
60 min | Adam Small Laboratorium
R130 – R150 |  
R170 by die deur                           

 
BLOUDRUK VIR NOG 
’N BETER LEWE      
DRAMA
Vervaardig deur Stefan Benadé 

Ilja Leonard Pfeijffer Skrywer
Stefan Benadé Vertaler, regisseur,  
stel- en beligtingsontwerper,  
tegniese versorging en kostuums
Emma van Heyn Klankbaan 
Danielle Louw Verhoogbestuurder
Ondersteun deur Toyota US Woordfees

Met: Joanie Combrinck, Tinarie van 
Wyk Loots, Albert Pretorius, Carel Nel,  
Ludwig Binge

Hilde is vasgevang in ’n vierhoeks-
verhouding met ’n kunstenaar, ’n 
regisseur en dié se broer, ’n sakeman. 
Daar is ook nog inmenging deur die 
broers se moeder, Mathilde, wat glo 
Hilde hoort by een van haar seuns. 
Hilde is ’n vampier wat teer op talent en 
sukses. Sy gaan elke keer vir die man wat 
na die suksesvolste in sy vakgebied lyk, 
maar sy bly teleurgesteld in haar strewe 
na ’n gelukkige en “normale” lewe. Sy 
voel asof haar lewe ’n toneelstukkie is 
waarvan sy geen deel wil uitmaak nie. 
Sy is ook nie seker of dit ’n drama of 
komedie is nie. Wat Hilde nodig het, is 
’n bloudruk vir ’n nog beter lewe.

12 MAART 14:30 | 13 MAART 14:30
14 MAART 20:30 
15 MAART 10:00 & 13:00
90 min | HS Cloetesville
R140 – R160 | R180 by die deur
Geen o/14 (T)                                      

BRANDBAAR 
DRAMA
Vervaardig deur  
The Mothertongue Project

Rehane Abrahams Skrywer
Jason Jacobs Vertaler
Sara Matchett Regisseur
Craig Leo Stelontwerp en kostuums
Craig Leo en Sara Matchett 
Beligtingsontwerp
Lukhanyiso Skosana Musiek
Blythe Stuart Linger Verhoogbestuurder
Ondersteun deur Kunste Onbeperk, 
NATi, Suidoosterfees,  
Toyota US Woordfees

Met: Rehane Abrahams,  
Lukhanyiso Skosana

Womb of Fire kry nuwe lewe in die 
vertaling Brandbaar. Die verhaal speel 
af teen die agtergrond van ’n episode 
uit die Indiese Mahabharata-epos. 
Eietydse werklikhede word verweef 
met die stories van twee vroue in die 
Kaapkolonie se stigtingsjare: Grote 
Katrijn van Pulicat (1681-1683), die 

A
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eerste slaafbandiet, se reis van Indië deur 
Batawië na die Kaap, en die kort, brutale 
lewe van Zara (1648-1671), ’n KhoeKhoen-
dienskneg wat swaar postuum deur die 
VOC gestraf word omdat sy die sonde 
van selfmoord begaan het. Womb of Fire 
is met drie Woordtrofees en twee  
Fleur du Cap Toekennings bekroon.

11 MAART 15:00 | 12 MAART 21:30
13 MAART 18:30 | 15 MAART 16:00
60 min | Adam Small Laboratorium
R140 – R160 | R180 by die deur
Geen o/14 (T)
Taal sluit in: Nederlands, Nama      

CELLIST WITH RABIES 
DRAMA

Vervaardig deur Jemma Kahn in opdrag 
van NAF, Toyota US Woordfees

Jemma Kahn Skrywer
Jaco Bouwer Regisseur 
Rocco Pool Stelontwerp
Rocco Pool en Jaco Bouwer 
Beligtingsontwerp
Ondersteun deur NAF,  
Toyota SU Woordfees 

Met: Jemma Kahn, David Viviers

Nog net een mens het gevorderde 
hondsdolheid oorleef deur ’n radikale 
behandeling te ondergaan – die 
sogenaamde Milwaukee-protokol. 
Die viroloog Joan Remy is uiters skepties 

oor die Milwaukee-protokol. Sy is ook 
dolverlief op hondsdolheid.  
 
Die Standard Bank Young Artist Award 
Wenners Jaco Bouwer en Jemma Kahn 
span die eerste keer hul skeppende 
kragte saam om hierdie buitengewoon 
vreemde romantiese tragedie, losweg 
op vraaglike wetenskap gegrond, op 
die planke te bring.

12 Maart 14:00 | 13 Maart 20:30
14 Maart 20:30 | 15 Maart 10:00
60 min | Rhenish Girls’ High School
R130 – R170 | R190 by die deur
Geen o/16 (Volwasse inhoud)         

CRIMPLENE CUISINE

DRAMA
Vervaardig deur Marinda en Herman 

Marion Holm Skrywer en regisseur
Gaerin Hauptfleisch Beligtingsontwerp, 
tegniese versorging, klankbaan/musiek  
en verhoogbestuur
Ondersteun deur Spekko

Met: Marinda Engelbrecht,  
Herman Lensing

Herman Lensing en Marinda Engelbrecht 
is albei huishoudelike name en met hul 
gul persoonlikhede, wens elke Suid-
Afrikaner hulle kan net ’n rukkie saam 
met een of albei van hulle kuier. Hierdie 
produksie gee mense die kans om dit 
op ’n manier te doen. 

Dié twee neem deel aan ’n koskompetisie 
en dis die aand voor hulle hul land moet 
verteenwoordig. Hulle moet voorberei 
en besluit wat hulle gaan kook die 
volgende dag. Tussen die gesels oor kos 
kom ook ander stories uit – sommige 
snaaks, sommige nostalgies en sommige, 
miskien 'n bietjie hartseer. Crimplene 
Cuisine is kos vir die siel én lyf. 

10 Maart 09:30 | 12 Maart 09:30
13 Maart 09:30 | 14 Maart 10:00
60 min | Drostdy Teater
R130 – R150 | R170 by die deur            

Brandbaar

EA
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DIE 9DE MAAND
DRAMA
Vervaardig deur  
Lekker Jy Produksies  

Tyron Zoutman en geselskap Skrywers 
Tyron Zoutman Regie, tegniese 
versorging, kostuums
Jayd Sandorson Klankbaan 
Lesley Maasdorp Verhoogbestuurder
Arne Bosman Assistent-
verhoogbestuurder
Ondersteun deur Toyota US Woordfees, 
Baxter Theatre, Northlink College 

Met: Earl Kruger, Jayd Sanderson, 
Yanick Sweers, Zinedine Manus

Die 9de maand gaan oor verraad. 
Vier jong mans deel ’n donker, pynlike 
geheim. Elkeen het ’n storie van sy eie, 
maar iets het gebeur by ’n after-party 
wat hulle liefs wil begrawe en vergeet. 
Maar hulle moet vir hul sondes betaal. 
Hierdie stuk het by die 2019 Zabalaza 
Fees die toekennings vir Beste produksie 
en Beste ensemble gedeel.

13 MAART 15:00 | 15 MAART 10:30
90 min | HS Lückhoff
R80 – R130 | R150 by die deur
Geen o/16 (T, N)                           

DIE DINGE VAN ’N KIND
DRAMA
Vervaardig deur Arena Produksiehuis

Francois Toerien (na die roman deur 
Marita van der Vyver) Teks 
Nicole Holm Regisseur
Schalk Joubert Klankbaan 
Jeanne Steenkamp Verhoogbestuurder
Ondersteun deur NATi, Aardklop, 
LW Hiemstra Trust 

Met: Cintaine Schutte

“Stick with me, baby. Ek kan nie 
belowe dat ek jou famous sal maak 
nie. Maar jy sal fun hê langs die pad”. 
Met hierdie woorde van haar rebelse 
kamermaat begin Mart se opwindende 
én ontnugterende inisiasieproses. Dis die 
traumas van grootword, swangerskap 
en selfmoord teen die agtergrond 
van die 70’s se politieke leuens en 

die verminking van jong mans in die 
Grensoorlog. ’n Produksie vir elke ma, 
elke dogter, en die mans in hul lewe. 
Aardklop 2019 Toekenning: Beste 
vertolking in 'n solo-produksie. 

11 MAART 20:30 | 12 MAART 09:30
14 MAART 10:00 & 12:30
15 MAART 18:30 
90 min | kykNET HS Stellenbosch
R140 – R170 | R190 by die deur
Geen o/16 (T, S)                                        

 
DIE ENGEL BY DIE DAM  
DRAMA
Vervaardig deur Naskrif Produksies 
in opdrag van Toyota US Woordfees

Nico Scheepers Teks, regie,  
stel- en beligtingsontwerp
Rouve Hattingh Kostuums
Lara Hattingh Verhoogbestuurder

Met: De Klerk Oelofse, Liezl De Kock, 
Carla Smith, Len-Barry Simons, 
Carlo Daniels e.a.

Die magiese verhaal van ’n afgeleë 
plaashuis en die mense wat die kamers 
met liefde, hoop en verlange vul.
Hy maak modder soos hy loop, 
swartbaars en kurpers wat om sy lyf in 
die maanlig swem en lug hap. Hy pluk 
engele soos vye uit die koue lug en steek 
hulle een vir een op die pendorings vas.

11 MAART 16:30  
12 MAART 17:30 & 20:00  
13 MAART 10:00 | 15 MAART 10:00 
80 min | Adam Small Ouditorium
R130 – R170 | R190 by die deur
Geen o/12                                                   

Die dinge van 'n kind
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DIE GARAGE 
TRAGIKOMEDIE 
 
Rafiek Mammon Skrywer
Saartjie Botha Vertaler
Philip Rademeyer Regisseur
Ondersteun deur Artscape en  
Toyota US Woordfees

Met: Lee-Ann van Rooi, Marlo Minnaar, 
Neels van Jaarsveld

Avril Williams, ’n fisioterapeut, glo 
’n sprokiestroue wag iewers in haar 
nabye toekoms. Haar broer, Mike, 
’n meesal werklose akteur, bestuur sy 
sinisme soos ’n oopdak-Ferrari. Die 
skerpste ding in sy bagasie is sy tong. 
Wanneer die pizza-afleweraar Flip 
ook op die toneel verskyn, is die tafel 
gedek vir ’n sardoniese tragikomedie 
oor die donkersnaakse kant van 
Kaapse suburbia.

6 MAART 20:30 | 7 MAART 10:00
8 MAART 10:00 & 12:30 
10 MAART 18:00 
70 min | HS Lückhoff
R120 – R160 |  
R180 by die deur  
Geen o/12 (T)

DIE HART VERKLAP
TRAGIKOMEDIE 
Vervaardig deur Chris Vorster 

Edgar Allan Poe Skrywer
Chris Vorster en Dion van Niekerk  
Regie, vertaling en verwerking, stel-  
en beligtingsontwerp, klankbaan
Dion van Niekerk Tegniese versorging  
en verhoogbestuur
Chris Vorster Kostuums 

Met: Chris Vorster

Die hart verklap is ’n nuwe Afrikaanse 
vertaling en verwerking van die 
Amerikaanse skrywer Edgar Allan Poe 
se klassieke kortverhaal oor obsessie, 
vervolgingswaan en moord, The Tell-tale 
Heart. ’n Moordenaar probeer sy bes om 
’n onsigbare gehoor te oortuig dat hy nie 
versteurd is nie, maar hoekom wil hulle 
hom nie glo nie? Sy argument is dan so 

duidelik, sy dade so slinks, sy sintuie so 
skerp? By die Vrystaat Kunstefees 2019 
het dié stuk Blinker Toekennings vir 
Beste debuutproduksie en Beste 
kunstenaar gewen.

6 MAART 18:00 | 7 MAART 10:00
8 MAART 10:00
55 min | Drostdy Teater 
R130 – R150 | R170 by die deur         

DIE INTERMISSIE 
SKETSKOMEDIE
Vervaardig deur Scharl van der Merwe  
in opdrag van Toyota US Woordfees 

Geselskap Skrywers
Bennie Fourie Regisseur
Kunswolwe Stelontwerp
Chanél Muller Beligtingsontwerp
Wesley van der Westhuizen Musiek

Met: Bennie Fourie, Beer Adriaanse, 
Barbara Brasington, Mila Guy,  
Schalk Bezuidenhout

Die intermissie het kykers die afgelope 
jaar laat gons en vrae vra soos: “Het hulle 
ooit repeteer?” en “Waar kry ’n mens 
jou geld terug?” En nou staan die span 
ongereed met ’n nat-nuwe sketskomedie 
wat ten tyde van hierdie skrywe nog 

TONEEL

Die Intermissie
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nie bestaan nie. Die deadline maak die 
ensemble angstig, maar hulle beloof om 
hierdie vrees kreatief in te span en ’n 
skrikwekkend gemiddelde vertoning op 
te dis. Kom hoor dit soos dit is, kom lag 
vir alles en niks en word meegevoer deur 
die magiese krag van goeie bemarking.

7 MAART 12:30 & 15:00 | 8 MAART 16:00
9 MAART 20:30 | 10 MAART 10:00 & 12:30
80 min | Rhenish Girls’ High School
R120 – R180 | R210 by die deur      
Geen o/16 (T)                                    

DIE NEGENDE STAP   
DRAMA
Deon Opperman Skrywer en regisseur
Ondersteun deur die  
Toyota US Woordfees

Met: Elsabé Daneel, Marisa Drummond

Die negende stap grawe diep in die 
verhouding tussen ‘n ma (Elsabé Daneel) 
en haar dogter (Marisa Drummond), 
en werk met die temas van die 
sondes van die moeder, vergifnis en 
versoening. 'n Nuwe toneelstuk uit die 
dubbelbekroonde Hertzog-pryswenner 
Deon Opperman se pen.

8 MAART 17:00 | 9 MAART 20:30
10 MAART 10:00 | 12 MAART 20:30 
13 MAART 10:00
60 min | kykNET HS Stellenbosch
R150 – R190 | R220 by die deur
Geen o/15 (T)                                            

DIE SONKAMER     
DRAMA
Vervaardig deur RAMINIDAM 

André Gerber Skrywer en regisseur
Anél Joubert Choreograaf en regisseur
Elana-Marié Snyman Stel- en 
kostuumontwerp
Antoni Schonken Komposisies Musiek
Ondersteun deur NATi,  
Toyota US Woordfees

Met: Antoinette Kellermann,  
Lida Botha, Neels Coetzee,  
Susanne Beyers, Thandiswa Mrali, 
Adriaan Havenga

Almal word oud. Sommiges word 
onthou. Meeste word vergeet. In 
Huis Aristea bly daar egter ’n klein 
gemeenskap bejaardes wat hul stories 
wil deel. Dosyne onderhoude, briewe en 
opnames is in hierdie eksperimentele 
verbatimteaterstuk saamgestel en neem 
jou op ’n dokumentêre reis deur die lewe, 
liefde, leed, en die ontnugterende wag 
op die dood. Kwesbare fisieke teater, 
ontwrigtende komposisies en veteraan-
akteurs bied ’n eerlike blik op ons 
bejaardes wat vergete in die gange na 
die Sonkamer dwaal.

10 MAART 14:30 & 16:30 
11 MAART 20:30 | 12 MAART 09:30 
13 MAART 20:00 | 14 MAART 16:00 
15 MAART 14:30
70 min | Adam Small Ouditorium
R150 – R190 | R220 by die deur             A            

DIE VERMOEIENIS  
VAN VLERKE                         
DRAMA 
Lara Foot Skrywer
Saartjie Botha Vertaler
Sylvaine Strike Regisseur
Chen Nakar Stelontwerp
Andrea van der Kuil Kostuums 
en rekwisiete
Ondersteun deur NATi,  
Toyota US Woordfees

Met: André Roothman, Henriëtta 
Greyfenberg, Chris Gxalaba

Sara is bipolêr, kompulsief, spring-
lewendig en haat vroue wat weet hoe 

Antoinette Kellermann

A

A
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om cupcakes te maak. Haar man is op 
’n missie om die regte behandeling 
vir haar te vind. Dié kragtige stuk oor 
vriendskap, wan funksionaliteit, ver sla-
wing en engele is ’n boeiende blik op die 
impak van gemoedsteurnisse op ’n gesin. 
Saartjie Botha het die internasionaal 
bekroonde The Inconvenience of Wings 
in Afrikaans vertaal.

11 MAART 13:00 | 12 MAART 20:30
13 MAART 10:00  | 14 MAART 10:00   
15 MAART 16:00 
90 min | Rhenish Girls’ High School
R140 – R180 | R210 by die deur
Geen o/16 (T, S)                                  

DIE VOORDELE  
VAN EIERWIT
TRAGIKOMEDIE
Vervaardig deur Arena Produksies  
en Handyminds

Retief Scholtz Skrywer
Tara Notcutt Regie en klankbaan
Jaco Conradie Stelontwerp
Tara Notcutt Beligtingsontwerp
Mariska Meyer Tegniese versorging  
en verhoogbestuur
Ondersteun deur NATi, Clemengold, 
Hiemstra Trust, Tygervallei 
Winkelsentrum 

Met: Margit Meyer-Rödenbeck,  
Marion Holm          

As daar nou één dag is waarop hierdie 
twee susters nie tyd het om in ’n hysbak 
vas te sit nie, dan is dit vandag. Daar is 
’n duisend dinge: mans, kinders, specials 
by Checkers, vraestelle om te merk, 
huise om te verkoop en pa se trek na 
die aftreeoord. Maar wanneer alles tot 
stilstand ruk in dié beknopte spasie, 
word die susters gedwing om regtig 
met mekaar praat – oor die voordele van 
eierwit en selfs ernstiger sake.

6 MAART 11:00 | 7 MAART 13:00
9 MAART 10:00 & 12:30 | 10 MAART 20:30
14 MAART 16:00 | 15 MAART 11:00
70 min | kykNET HS Stellenbosch
R150 – R180 | R195 by die deur
Geen o/10 (T)                                             A            

DIS 20H15     
KOMEDIE 
Vervaardig deur Stercus Produksies

Ferdinand Bekker Skrywer
Gaerin Hauptfleisch Regisseur, stel- en 
beligtingsontwerp, tegniese versorging
Moontlik gemaak deur Gas Creations 

Met: Waldemar Schultz,  
Brendon Daniels

Dis 20h15. Dis tyd. Pieter en Francois 
beplan ’n bankroof. Omdat hulle nie 
politici is nie, weet hulle nie waar om 
te begin nie. Pieter vra die skelmste 
ou wat hy ken om hom te help – Billy 
van Cash Invaders. Maar gaan hulle ’n 
bank kan beroof? Gaan hulle ’n bank 
kan vind om te beroof? Wat verander 
wetsgehoorsame ouens, hardwerkende 
steunpilare van die samelewing, in 
amateurbankrowers? 

7 MAART 20:30 | 12 MAART 17:30
13 MAART 14:00 | 15 MAART 15:00
70 min | kykNET HS Stellenbosch
R130 – R170 | R190 by die deur
Geen o/12 (T)                                           A

TONEEL

Dis 20h15 - Brendon Daniels

A
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DONKIE
TRAGIKOMEDIE
Vervaardig deur Lets be Frank 
Productions

Dana Snyman Skrywer
Gerrit Schoonhoven Regisseur
Let’s be Frank Productions Stel-  
en beligtingsontwerp
WS Beyers Verhoogbestuurder

Met: Frank Opperman

Ontmoet mnr. Barry Swart, met die 
bynaam “Donkie”, die 58-jarige hoof 
van die Hoërskool Hans Oosthuizen, 
’n voormalige model C-skool. Mnr. 
Swart is ’n bekommerde man. Daar 
is persberigte dat die skool besig is 
om agteruit te gaan. Daar’s ernstige 
dissiplineprobleme, rassistiese voorvalle 
en dit lyk of Afrikaans se dae getel is. 
Boonop het die eerste rugbyspan nou al 
vyf wedstryde agtereenvolgens verloor. 
Mnr. Swart oorweeg dit om te bedank, 
maar dan, een Maandagoggend tydens 
saalopening, besluit hy om sy kant van 
die saak te stel.

7 MAART 17:00 | 8 MAART 13:30   
9 MAART 16:00 | 10 MAART 17:00 
60 min | kykNET HS Stellenbosch
R140 – R180 | R210 by die deur           A

DOWWE DOLLA:  
NOU OF NOOIT
KOMEDIE MET MUSIEK
Vervaardig deur Arena Produksiehuis 

Jurgen Human Regisseur, musiek  
en lirieke  
Coenraad Rall Musikale regisseur, 
verwerkings

Met: Margit Meyer-Rödenbeck, 
Coenraad Rall (klavier)

Die kalf is in die put, Cyril is in die 
middel, maar Ace is nog in die kombuis, 
Eskom se volgende reddingspakket is ’n 
hamper met Blitz en charcoal, Woolies 
verkoop hiëna-vriendelike heuning, 
Dolla is 21 jaar in die bedryf en Ouma 
Dowe Dolla kom vir ’n lang kuier, wat 
alles beteken Suid-Afrika is in groter 
moeilikheid as wat ons besef het. Dinge 
sal moet verander. Dis nou of nooit!

6 MAART 20:30 | 10 MAART 14:00
11 MAART 10:00 
80 min | kykNET HS Stellenbosch
R150 – R180 | R200 by die deur
Geen o/16 (T)                                     A

DR. HANS SPATEL  
EN DIE BOEKSUSTER
WOORDKUNS
Dr. Pieter van Biljon en  
Madeleine van Biljon Skrywers

Juanita Swanepoel Regisseur
Ondersteun deur Toyota US Woordfees

Met: Johann Nel, Susanne Beyers

Die dawerende lag van die befaamde 
radiopersoonlikheid en rubriekskrywer 
Madeleine van Biljon op ’n hele verhoog 
van vrolike woorde. Dis kwellinge en 
kwinkslae vol waarhede dié, saamgestel 
uit haar en haar man, Pieter, se werk – 
hy wat self rubrieke as mediese dokter 
geskryf het onder die skuilnaam Dr. Hans 
Spatel. Hy het sy vrou beskryf as “weder-
strewig maar verstandig”. Net so. 

Dowwe Dolla  
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6 MAART 16:00 | 7 MAART 10:00
11 MAART 09:30
60 min | kykNET Fismer
R140 – R170 | R190 by die deur            A

DUDE, WA’S MY BAKKIE?
KOMEDIE
Vervaardig deur Vulture Productions

Jeremeo Le Cordeur Skrywer
Dean van der Ventel Regisseur
Jeremeo Le Cordeur en 
Gaerin Hauptfleisch Stelontwerp
Dean Venty Sound en Entertainment 
Klankbaan en tegniese versorging 

Met: Jeremeo le Cordeur 

Wanneer Dean September ontdek sy 
bakkie is gesteel, besef hy hoeveel 
herinneringe aan daai wiele kleef. 
Daardie Nissan 1400, wat hy op sy 21ste 
gekry het, het sy lewe verander. Dit 
was die begin van onafhanklikheid en 
baie avonture. Saam met daai bakkie 
het hy eerste liefde gevind en toe ’n 
gebroke hart, padwoede en kapings 
oorleef. Op die maat van musiek uit die 
90’s, ontmoet jy verskeie karakters en 
leer jy Kaapse bruin kultuur uit ’n vars 
invalshoek ken.

6 MAART 15:00 | 7 MAART 16:30
8 MAART 14:00
60 min | HMS Bloemhof Skoolsaal
R100 – R120
R140 by die deur
Geen o/13 (ouerbegeleiding)            EA  

EKSTRA LARGE,  
ASSEBLIEF?         
KOMEDIE
Die geselskap Skrywers
Mercy Kannemeyer Regie,  
stel- en beligtingsontwerp en  
tegniese versorging

Met: Anke Cullinan, Marichje de Necker, 
Melanie Scholtz, Nane Zietsman
 
’n Groep vroue word in hegtenis 
geneem nadat hulle amok by ’n bekende 
klerewinkel gesaai het omdat die winkel 
nie klere in hul grootte het nie. Hulle 
bepleit hul saak by Konstabel Nkosi, 
maar word veroordeel tot ’n strawwe drie 
week lange gewigverloorprogram. Hulle 
swoeg en sweet, maar alles tevergeefs. 
En dan besluit hulle om terug te gaan 
na die oorsaak van die probleem – die 
klerewinkel. Wat hulle ná al die trauma 
en deurgedrafte tekkies wil hê, is steeds 
’n ekstra large, asseblief.

6 MAART 15:00 | 7 MAART 20:30
8 MAART 15:00 | 9 MAART 15:00
60 min | HS Lückhoff
R100 – R140 | R160 by die deur
Geen o/14 (T)                                             A

TONEEL

Ekstra large, 
asseblief? 
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FYNBOSFEETJIES    
WOORDKUNS
Vervaardig deur Katrien Holm 

Antjie Krog Skrywer 
Fiona Moodie Illustrasies 
Katrien Holm Tegniese versorging, 
musiek

Met: Carel Trichardt, Petru Wessels, 
Renette Bouwer (sopraan),Evolution 
of 4-strykkwartet: Johanna Roos (1ste 
viool), Sung Ha Choi-Lee (2de viool), 
Aimée Blom (altviool), Jessica Bailey 
(tjello)

Antjie Krog het ’n reeks verse geskryf 
waarin ’n unieke feetjie in elke soort 
Kaapse fynbos woon. In samewerking 
met die illustreerder Fiona Moodie, 
het hieruit die geliefde bundel, 
Fynbosfeetjies, ontstaan. Katrien Holm 
is geïnspireer deur hierdie kombinasie 
van woord en beeld en het Krog se 
gedigte vir strykkwartet en sopraan 
getoonset. Die strykkwartet Evolution 
of 4 en sopraan Renette Bouwer voer 
haar komposisies uit. Die musiek word 
aangevul deur projeksies van Moodie se 
beelde en afgewissel met voorlesings 
deur die akteurspaar Carel Trichardt en 
Petru Wessels.

7 MAART 13:00 | 9 MAART 18:00
10 MAART 11:00
50 min | kykNET Fismer
R150 – R180 | R210 by die deur             

GOEIENAG, EDELE PRINS  
DRAMA
William Shakespeare Skrywer
Eitemal Vertaler
Juanita Swanepoel Regisseur

Met: Pieter van Zyl

Goeienag, edele prins is ’n eenmanstuk, 
gegrond op ’n Afrikaanse vertaling 
van William Shakespeare se tydlose 
Hamlet. Shakespeare het sy teks op ouer 
weergawes van dié verhaal gegrond en 
sedertdien het dit wyd uiteenlopende 
interpretasies geïnspireer. Hierdie 
weergawe vind aansluiting by die antieke 
tradisie van ’n enkele storieverteller wat 
epiese verhale voordra. Cobus Rossouw, 
wat Prins Hamlet in Afrikaans vertolk 
het, beskryf die karakter as ’n “ontsaglik 
menslike mens”. Vir Pieter van Zyl is 
Hamlet, soos Michelangelo se Dawid, 
’n argetipe van misterie, suiwerheid 
en krag. Goeienag, edele prins is die 
verwesenliking van ’n ideaal wat hy 
reeds lank koester.

13 MAART 10:00 | 14 MAART 16:00
15 MAART 15:00
60 min | kykNET Fismer
R120 – R150 | R170 by die deur            

HANI: THE LEGACY  
DRAMA
Vervaardig deur Thandeka Nheke  
vir die Markteater Laboratorium

Die geselskap Skrywers
Leila Henriques Regisseur
Sibusiso Ndumndum  
Stel- en beligtingsontwerp
Kealeaboga Seodigeng Kostuums
Sibusiso Ndumndum Verhoogbestuurder

Met: Rudy Motseatsea, Darlington 
Khoza, Sinenhlanhla Mgeyi,
Vuzi Nkwenkwezi, Mthokozisi Dhludhlu,
Mathews Rantsoma, Boikobo Masibi,
Ncumisa Ndemeni, Tania Khanyiswa 
Mazwi, Khanyisile Ngwabe, Tumeka 
Matintela

Hierdie viering van Chris Hani se 
lewe, aangebied deur die Markteater 
Laboratorium, is reeds met ’n Gold 

Help vir Henna oor  
die highway

A

A
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Ovation en ’n Naledi Toekenning 
bekroon. Geïnspireer deur die 
Amerikaanse musiekblyspeltreffer 
Hamilton, word die Hani-storie met 
behulp van kontemporêre musiek in die 
vorm van hip hop, rap en ballades vertel. 
Hierdie vars aanbieding maak Hani 
se denke toeganklik vir die jeug. In ’n 
energieke uur lange vertoning word Hani 
se nalatenskap verken en gevra hoe ons 
vandag daarby aansluiting kan vind om 
vorentoe te beweeg. Hani spreek veral 
tot jonger gehore, maar dis musiekteater 
waaruit almal iets kan put.

13 MAART 15:00 | 14 MAART 21:30
15 MAART 12:30
70 min | Adam Small Laboratorium
R120 – R140 | R160 by die deur
Geen o/12                                       

HOE CHANGE HULLE     
DRAMA
Vervaardig deur Bossikop Productions

Veronique Jephtas Teks en kostuums
Lee-Ann van Rooi Regie en stelontwerp
Mannie Manim Beligtingsontwerp
Philip Theron Tegniese versorging
Roland du Preez Verhoogbestuurder
Ondersteun deur Toyota US Woordfees

Met: Marlo Minnaar, ea

Die ghetto het ’n manier van mense 
insluk en dan maak asof dit is hoe 
dinge moet wees. Shelly is in die tronk. 
Hy praat uit die hart oor sy ouers, sy 
vriende, die government en selfs Lolla, 
wat elke keer haar outjie vergewe as hy 
haar verneuk. Shelly is ’n man wat niks 
het om te veloor nie, behalwe, miskien, 
hoop. “As die lewe jou so treat, is daa 
een van twee ways: óf jy plaas jou 
vertroue innie Here, óf jy wonne’ hoekom 
het God jou desert.”

7 MAART 13:00 | 8 MAART 17:30
9 MAART 20:30 | 10 MAART 15:00
60 min | HS Cloetesville
R100 – R120 |    
R140 by die deur

Geen o/15 (T)   EA                                

IN SLAVENHUIS 39 
DRAMA
Vervaardig in opdrag van  
Toyota US Woordfees

Herschelle Benjamin Skrywer
Philip Rademeyer Regisseur en 
ontwerper

Met: Cantona James, Stephren Saayman, 
Eldon van der Merwe, Stefan Erasmus

Vier jong bruin studente deel ’n woonstel 
op Stellenbosch wat jare gelede slawe 
gehuisves het. Hulle probeer die verlede 
versoen met hedendaagse kwessies 
soos manlikheid, bendes, geloof, 
rassisme, kultuur, homoseksualiteit en 
doodeenvoudige menslikheid. Want wat 
beteken bruinwees nou eintlik?

6 MAART 16:00 | 8 MAART 20:30
12 MAART 10:0O
70 min | Rhenish Girls’ High School
R80 – R140 | R160 by die deur
Geen o/13 (T)                                              A  

 

TONEEL

Lee-Ann van Rooi

E X
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J. BOBS LIVE –  
OFF THE RECORD 
Nontobeko Mkhatshwa  
Verhoogbestuurder en koördineerder 
 
Met: J. Bobs en die Sketch Trio –  
Jefferson Tshabalala, Phillip Dikotla  
en Pule Welch 

In ’n unieke mengsel van paneel-
bespreking, geselsprogram, vasvra- en 
speletjiesprogram, maak dié 2019 
Standard Bank Jong Kunstenaar van die 
Jaar in die teater-kategorie, die gehoor 
deel van ’n teater-ervaring waarin 
grense speel-speel afgebreek word en 
alle deelnemers uiteindelik met ernstige 
kwessies en hul eie weerloosheid 
en oortuigings gekonfronteer word. 
Speletjies is mos nooit net grappies nie.

13 MAART 12:30 | 14 MAART 16:00
15 MAART 13:00
70 min | Rhenish Girls’ High School
R80 – R120 | R140 by die deur
Geen o/13 (T)                                             E

JOHNNY BOSKAK  
VOEL ’N BIETJIE... 
DRAMA
Vervaardig deur Craig Morris  

Greig Coetzee Skrywer
Barry Strydom Vertaler
Roslyn Wood-Morris en Craig Morris 
Regisseurs
Craig Morris Stelontwerp
Barry Strydom Beligtingsontwerp, 
tegniese versorging en verhoogbestuur
Syd Kitchen Klankbaan 

Met: Craig Morris

Is Johnny die laaste white trash op 
Secunda? Of die laaste cowboy met 
boots en blou jeans? Wat seker is: 
Johnny Boskak kry nie sy sit lekker in die 
nuwe Suid-Afrika nie. Hy val in die pad 
op soek na liefde, verlossing en ’n AK-
47. Resensente het dié bekroonde stuk 
beskryf as poëties en moeiteloos. Vir sy 
spel in Johnny het Craig Morris by KKNK 

2019 die Kanna vir Beste akteur gewen.

7 MAART 17:00 | 8 MAART 19:00
9 MAART 18:00
70 min | HS Lückhoff
R100 – R150 | R170 by die deur
Geen o/13                                             

A

KAMPHOER – DIE VERHAAL 
VAN SUSAN NELL  
DRAMA

Vervaardig deur Theatrerocket

Gebasseer op die topverkoper-roman 
Kamphoer deur Frans Smit en The Boer 
Whore deur Nico Moolman 
Cecilia du Toit, Sandra Prinsloo en Lara 
Foot Verwerkers 
Lara Foot Regisseur 
Patrick Curtis Stel- en beligtingsontwerp 
Birrie le Roux en Marichen Vosloo 
Kostuums 
Simon Kohler Klankbaan  
Jeanne Steenkamp Verhoogbestuurder 
Ondersteun deur KunsStig 

Met: Sandra Prinsloo

Kamphoer is gegrond op die ware 
verhaal van Susan Nell, wat gedurende 
die Anglo-Boereoorlog in die Winburg-
konsentrasiekamp verkrag en vir dood 
agtergelaat is, maar wie se paaie later 

J.BOB
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weer met dié van haar verkragter kruis. 
Sandra Prinsloo speel die uitdagende rol 
van Susan Nell in hierdie eenvroudrama 
onder regie van die veelbekroonde, 
internasionaal gerekende Lara Foot. 
Die produksie is aangewys as die 
Beste debuut by die 2019 Vrystaatse 
Kunstefees in 2019. Die drama is geskoei 
op die topverkoperdebuutroman, 
Kamphoer, deur Francois Smith en die 
niefiksie-boek The Boer Whore deur Nico 
Moolman. Smith se roman is bekroon 
met die ATKV-Prosaprys, benoem vir 
die Jan Rabie Rapport Toekenning en 
die Engelse vertaling is gekortlys vir die 
2018 Sunday Times Literêre Prys. 

6 MAART 20:00 | 7 MAART 09:30
8 MAART 16:00 | 9 MAART 09:30 & 12:30
10 MAART 10:00 | 13 MAART 16:30
14 MAART 20:00 
75 min | Adam Small Ouditorium
R150 – R190 | R220  by die deur
Geen o/14 (S, G)                                       A

KRAAI    
DRAMA
Vervaardig deur Wynand & Wian 

Mike Bartlett Skrywer
Wessel Pretorius Vertaler
Nicole Holm Regisseur en stelontwerp
Ilana Cilliers Choreograaf
Kristin Pienaar Verhoogbestuurder
Ondersteun deur Toyota US Woordfees

Met: Wynand Kotze, Wian Taljaard, 
Karli Heine, Stian Bam

John besluit om ’n blaaskans te neem 
van sy kêrel en loop hom vas in die vrou 
van sy drome. Uit skuldgevoelens en 
besluiteloosheid reël hy ’n ontmoeting 
met al die betrokke partye om uitsluitsel 
te kry. Mike Bartlett se prikkelende storie 
werp ’n speelse dog hartroerende blik 
op seksualiteit en die besef dat jy dalk 
kán kies wie jy liefhet. Wessel Pretorius 
het dié stuk in sy vertaling aangepas vir 
’n Afrikaanse konteks.

6 MAART 20:30 | 7 MAART 10:00
8 MAART 15:00 | 9 MAART 15:00
11 MAART 18:00
90 min | HS Cloetesville
R140| R155 by die deur
Geen o/16 (T, S, D)                             

A

KRAAIFONTEIN KATSKO  
KOMEDIE
Madelein Joubert, Anja van den Berg, 
Wynand Kotze Skrywers
Wynand Kotze Regisseur
Jeandré Hammond Tegniese versorging 
en verhoogbestuur

Met: Madelein Joubert,  
Anja van den Berg 

Die Nasionale Katskou in Kraaifontein 
lok elke jaar katliefhebbers van heinde 
en verre en vandag bars die Laerskool 
Fanie Theron se skoolsaal weer uit sy 
nate. Die tafels is gedek, die baniere 
teen die mure, die pepermente in 
glasbakkies, die Oros lekker flou en die 
Kraaifontein-tannies se hare stokstyf 
geperm. Die eregas – Mej. Suid-Afrika 
1987 se naas-naaswenner, Janine Botbyl 
– staan gereed om die katkampioene te 
kroon. En dan word die begin van die 
41ste Kraaifontein Katskou onderbreek 

Kamphoer
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deur ’n polisieman wat instorm vir ’n 
inhegtenisname. Jy wil nie weet wat 
gebeur het nie.

8 MAART 20:30 | 14 MAART 21:00
55 min | Drostdy Teater
R120 – R140 | R160 by die deur
Geen o/14 (T, V)                                          A              

LIEGBEK 
KULKUNS EN MUSIEK
Vervaardig deur Lammervanger 
Produksies 

Geon Nel Skrywer
Geon Nel en Wilken Calitz Regisseurs
Wilken Calitz Musiek

Met: Geon Nel, Wilken Calitz

Dié produksie is ’n sjarmante mengsel 
van musiek en kulkuns. Die gehoor is van 
die begin af deel van die vertoning wat 
draai om leuens: Hoekom jok ons en hoe 
kan ’n mens agterkom as iemand vir jou 
jok? Dis uit die staanspoor duidelik dat 
daar in een helfte van die vertoning vir 
die gehoor gejok gaan word, en in die 
ander helfte die waarheid gepraat gaan 
word. Die kyker moet maar self besluit 
wat is waar en wat nie.  
En wie is in beheer van die musiek? Is dit 
dalk die gehoor?

11 MAART 10:00 | 12 MAART 18:00
13 MAART 20:30
70 min | Drostdy Teater
R130 – R150 | R170 by die deur
Geen o/5                                                      A

LYCRA EN PETTICOATS 
TRAGIKOMEDIE
Carla Smith Skrywer, regisseur en 
beligtingsontwerp
Nico Scheepers Stelontwerp
Ondersteun deur ATKV, US Drama 
Première-fees, Toyota US Woordfees

Met: Nina Smit, Conradie van Heerden, 
Wian Taljaard, Melissa Myburgh, 
Annali Boshoff, Jean du Plessis, 
Caleb Felix, Emile Neumann

Dis die laaste kleedrepitisie. Sewe 

akteurs en ’n skaam pianis moet oor 
24 uur die gehoor aan Romeo en Juliet 
voorstel, maar laasgenoemde sukkel nog 
met haar woorde. Koppe word gestamp, 
letterkunde word verniel en iemand eet 
die heeltyd die rekwisiete op. Die akteurs 
sweet, sing en skree op ’n stel wat 
vaagweg bekend lyk – alles in ’n koorsige 
soektog na KUNS. Algehele wenner van 
die US Drama Première Fees.

6 MAART 18:00 | 7 MAART 16:00
8 MAART 20:30
60 min | HS Cloetesville
R100 – R135 |  
R155 by die deur
Geen o/12 (S, T)                                   EA

MARIETJIE! IN  
TECHNICOLOR!    
KABARET
Wessel Pretorius Regisseur en skrywer 
Nicolaas de Jongh Verhoogbestuurder

Met: Marichje de Necker,  
Christopher Petrie

Drie generasies Marietjies sit oor die 
loop van ses dekades in dieselfde 
kombuis en deel hul wel en wee. In die 
1960’s tref ons vir Ouma Marietjie aan 
as ontevrede huisvrou, in die 1980’s haar 
dogter, ’n aanstaande bruid met koue 
voete, en uiteindelik in 2020 vir klein 
Marietjie, die werklose aktrise. Elke era 
se gewilde treffers is deel van die hele 
familie gedoente.

7 MAART 14:00 | 9 MAART 09:30
10 MAART 20:30
65 min | Drostdy Teater

Melissa Myburgh
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R100 – R130 | R150 by die deur
Geen o/14 (T)                                              A

MEDIUM RARE – LIRIEKE 
VIR JAMIE EN DANNY       
DRAMA
Vervaardig deur Wordsmith’s 
Theatre Factory 

Erica Harris Skrywer
Hennie van Greunen Regisseur
Pedro Kruger Kostuums
Yolandé Kemp Verhoogbestuurder

Met: Lea Vivier, Liezl de Kock

Dit was ’n wilde troue. Jamie word 
wakker in ’n vreemde bed toe sy ’n 
koppie hoor val. Haar mond proe 
soos oorskiet, haar kop klop en sy 
weet nie waar sy is nie. Dan stap 
Danny in, koppie koffie in die hand. 
Sy glimlag. “Jy’t nie ’n clue wat my 
naam is nie, nè?” Paniekbevange 
kyk Jamie rond. Dalk is daar ’n 
mosaiëkbordjie met ’n naam op êrens 
teen die mure (moenie judge nie). 
In dialoog wat klink of dit die liefdes-
kind van Aaron Sorkin en die Gilmore 
Girls moet wees, raak twee Gen Y 
millennials aan die praat en stry in ’n 
Stellenbosse dakwoonstel. Medium rare 
is ’n scary kykie in die koppe van ’n 
generasie wat soveel kritiek kry omdat 
hulle gatvol is vir ’n wêreld waarin alles 
AMAZING of SUPER-SLEG is. Wat is 
fout daarmee om iets net ‘n bietjie te 
like, soos om jou fillet medium rare te 
bestel?

8 MAART 20:30 | 9 MAART 21:30
10 MAART 11:30 | 12 MAART 13:00
14 MAART 14:00 
90 min | Adam Small Laboratorium
R140 – R160 | R180 by die deur           A

MY MENSE IS DIE KLUTS 
KWYT (IS GROOT)            

SKETSKOMEDIE
Ludwig Binge Skrywer
Wessel Pretorius Regisseur
Nicolaas de Jongh Verhoogbestuurder
Ondersteun deur Toyota US Woordfees

Met: De Klerk Oelofse, Roeline Daneel, 
Ludwig Binge

’n Blitsvinnige, vlymskerp komedie 
in die tradisie van Monty Python en 
eenbedrywe deur Christopher Durang. 
Ná die sukses van My mense is die kluts 
kwyt, kyk My mense is die kluts kwyt 
(is groot) weer met ’n vars satiriese 
oog na die Afrikaner met al sy geite, 
vooroordele en fobies.

6 MAART 10:00 | 11 MAART 20:30
14 MAART 13:00 | 15 MAART 15:30
70 min | Drostdy Teater
R130 – R150 | R170 by die deur
Geen o/14 (T)                                              A

NAGSKOFKLIEK 
DRAMA
Vervaardig deur Retief Scholtz 

Retief Scholtz Skrywer
Etienne Fourie Regie en stelontwerp
Lize van Rooyen Beligtingsontwerp
Marné van den Burgh Kostuums
JP du Preez Klankbaan

TONEEL

Lea Viviers
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Kirstin Pienaar Verhoogbestuurder
Ondersteun deur NATi, INNIBOS,  
Brand Incorporated, Clip-Lok Simpak 
South-Africa 

Met: Melt Sieberhagen, Albert Pretorius

Hans Gouws, ’n veiligheidswag, 
spandeer sy agtste Paasnaweek in 
’n ry aan diens by We Crate You Up 
Storage Solutions. Alleen. Maar alleen 
pla nie vir Hans nie, sê hy altyd. Terwyl 
Hans gemaklik met die winkelpop in 
die hoek gesels, voel dit vir hom of 
hy alles reeds uitgefigure het. Hy het 
sy keuses gemaak en vrede gemaak 
daarmee. Hy is gelukkig en tevrede. 
Niks en niemand pla vir Hans nie, maar 
dan verskyn Man. Wat presies Man daar 
doen (en waarom hy nie wil weggaan 
nie) weet Hans nie – nóg nie. Al wat 
hy weet is Man soek antwoorde en hy 
gaan nêrens tot hy dit gekry het nie. 

10 MAART 15:00 | 11 MAART 20:30
12 MAART 18:00 | 13 MAART 20:30
14 MAART 09:00
75 min | HS Lückhoff
R140 – R170 | R190 by die deur
Geen o/13 (T)                                A                       

NAG VAN DIE SLANG-UIL 
SKURWE KOMEDIE
Sjaka Septembir Skrywer en mede-
regisseur 

Gideon Lombard Mede-regisseur 
Gertjie Besselsen Musiek

Met: Gertjie Besselsen, Gideon 
Lombard, Sjaka Septembir

Die skeppers van Bal-Oog en Brommel 
en Nagwandelaars bied aan: Die nag 
van die slang-uil – ’n aksiebelaaide 
misdaadriller met privaat speurder 
Gert “Staal” Geldenhuys, ’n geharde 
oud-polisieman en voormalige lid van 
die Valke. Sy meisie, Kassandra, word 
ontvoer. In ’n poging om haar te bevry, 
volg Staal raaiselagtige leidrade wat 
hom al hoe dieper in ’n komplot oor 
kernwapens lei. Staal moet teen geharde 
skurke en moorddadige robotte veg om 
Kassandra en die planeet te red. 

6 MAART 18:00 | 11 MAART 15:00
14 MAART 12:30
60 min | HS Lückhoff
R100 – R120 | R140 by die deur      

A

NAMAKWA-DAISY
STORIEVERTEL
Vervaardig deur Ivor Price

Danneline Ramsden Skrywer
Quinton Stuurman Regisseur

Met: Danneline Ramsden 

Die bekende storieverteller en 
woordkunstenaar van Komaggas is terug 
op die Woordfees-verhoog met sakke vol 
nuwe stories oor die Namakwalanders 
met wie haar pad oor die jare heen 
gekruis het. Kom gereed om jou klaar te 
lag. Danneline Ramsden staan nie verniet 
as die Namakwa-daisy van die Afrikaanse 
storievertelkuns bekend nie. 

14 MAART 20:30
60 min | HS Stellenbosch
R130 – R170 | R190 by die deur            A

Nagskofkliek - Melt 
Sieberhagen



129

NANCY, SHIELA & GAYLE
Vervaardig deur Keanen Engel & 
Jodecee Solomons  

DRAMA
Keanen Engel Skrywer
Jeremeo le Cordeur Regisseur
Keanen Engel en Jodecee Solomons 
Stel- en beligtingsontwerp
Robyn Douw Verhoogbestuurder 

Met: Keanen Engel, Clint Sawyer, 
Jodecee Solomons

Rooi lippies en wit leuentjies versteek 
graag die geheimpies van seuntjies 
met probleempies. In Nancy, Shiela 
en Gayle word die blote oog verneuk 
met die giertjies en maniertjies van 
drie uitspattige fopdossers wat vele 
uit verwarring, skok of pure genot na 
hul asem laat snak. Hulle paradeer in 
glansryke kostuums en dramatiese 
pruike met musiek en energieke 
danspassies. Hul oë skitter van wilde 
drome, maar hulle word ontmasker 
deur ’n wrede werklikheid. 

12 MAART 15:00 | 13 MAART 18:00  
14 MAART 16:00
60 min | HS Lückhof
R80 | R100 by die deur               EA       

’N OULAP SE ROOI 
WOORDKUNS
Audrey Blignault Skrywer
Juanita Swanepoel Regisseur

Met: Woutrine Theron

’n Oulap se rooi is ’n samestelling van 
die waarnemings en vertellings uit 
hier die beminde skrywer se rubrieke, 
essays en briewe. Sy was ’n bron van 
inspirasie en plesier vir tallose vroue in 
die 20ste eeu en is vandag nog net so 
relevant. Haar onblusbare lewensvreugde 
is opreg en eerlik. Hennie Aucamp het 
gesê: “As Langenhoven die Afrikaner leer 
lees het, het Audrey Blignault gesorg dat 
hy aan die lees bly.”

8 MAART 11:00 | 9 MAART 15:00
10 MAART 13:00
60 min | kykNET Fismer
R140 – R170 | R190 by die deur          A   

OP DIE HOEK VAN  
DIE SESDE STRAAT 
DRAMA
Kanya Viljoen Skrywer, regisseur,  
stel- en beligtingsontwerper
Hideo Date Klankbaan 
Wicus Louw Verhoogbestuurder

Met: Stefan Erasmus, Laura-Lee Mostert

In ’n woonstelblok aan die buitewyke 
van Kaapstad, staan ’n wasgoedlyn 
behang met klere, beddegoed en 
stukkies vervalle onderklere. Dit is by 
dié wasgoedlyn waar twee inwoners 
se lewe deur en om mekaar waai 
wanneer hul buurvrou, wat in die huis 
op die hoek van die sesde straat woon, 
probeer selfmoord pleeg. Dié stuk gee 
nuwe gestalte aan die Medea-verhaal 
uit die Griekse mitologie, wat deur die 
manipulasie van klere en beddegoed 
uitgebeeld word.

11 MAART 20:30 | 12 MAART 18:00
13 MAART 18:00 | 14 MAART 17:30
65 min | HS Cloetesville
R100 – R120 | R140 by die deur
Geen o/14 (T,G)                                          A       

PLANT 
MULTI-DISIPLINÊR
Wolf Britz Kurator

Plant verken die raakpunte tussen 
kuns en landbou in ’n kombinasie van 

TONEEL

Nancy, Shiela & Gayle
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vertoon- en installasiekuns. Hierdie 
groepsuitstalling is ’n versameling 
van werk wat óf geïnspireer is deur 
óf in gesprek tree met die gelaaide 
grondkwessie. Dié uitstalling aktiveer die 
Universiteit Stellenbosch en die dorp se 
ruimtes om die koloniale nalatenskap te 
bevraagteken en die kompleksiteite van 
grond wat in die besit van die akademie 
is, tasbaar te maak. 
       

RECLAIM THE PANTRY
ARTISTIEKE DEMONSTRASIE 
Met: Zayaan Khan

Zayaan Khan se plaas 
fermentasieprosesse met ’n kombinasie 
van installasie- en vertoonkuns onder 
die loep. Khan skep ’n “spens” met 
surplusprodukte ingelê in flesse. Dié 
werk kyk na kostransformasie en 
die moontlikheid van ’n voedselstel 
wat nie uitsluitlik staatmaak op 
geïndustrialiseerde landbou nie, 
maar ras, kultuur, praktyk, ruimte 
en etiek desentraliseer. Saam met 
haar installasiewerk bied sy drie, 
twee uur lange werkswinkels oor 
fermentasieprosesse aan.

12 MAART 18:00 | 13 MAART 18:00
14 MAART 10:00 | 120 min
R120 | Voor AI Perold-gebou              E

GRENSE SONDER MENSE
OPSKIET-INSTALLASIEKUNS 
Met: Neil le Roux

In hierdie installasiekunswerk word 
objekte in grond versink oftewe 
“geplant”. In ’n verkenning van 
die spanning tussen sisteem- en 
objekgeoriënteerde benaderings 
tot kunsmaak, put Le Roux sedert 
2013 inspirasie uit die alternatiewe 
landboufilosofie van Permaculture. 
Volgens Permaculture se beginsels word 
klem geplaas op grense as vrugbare 
stimuli vir lewe en interaksie, soos 
byvoorbeeld in die gebiede tussen 

woud en weiveld of grond en water. So 
’n benadering daag ’n konvensionele 
benadering tot grense uit, waarvolgens 
grense meesal gesien word as ’n 
manier om ongewenste elemente uit 
te hou en waardevolle besittings te 
beskerm. Deur beeldhouwerk met 
staalheinings en draad, daag Le Roux ’n 
mensgesentreerde idee van grense uit.

6 – 15 MAART Hou ons sosiale platforms 
dop vir meer inligting.
Nie taalspesifiek

WORDS BENEATH BRIDGES
EKSPERIMENTEEL 
Deur: Abri de Swardt
Met: Hendrik Nieuwoudt

Hierdie vertoonkuns-uitvoering is 
ontwikkel vir die Centre of the Less 
Good Idea en ontgin graffiti onder brûe 
en langs riviere as profetiese tekste 
deur die gemarginaliseerdes van die 
samelewing. Die vonk vir hierdie werk 
was graffiti onder die Coetzenburg-brug: 
“Real EYES Realize Real Lies”. Hierdie 
woorde het De Swardt geïnspireer om 
ondersoek in te stel na die onvermoë 
van joernalistiek om gay-ervarings 
te dokumenteer en verken daarmee 
saam die ontrafeling van Suid-Afrika se 
wynbougeskiedenis. Die werk bestaan 
uit vier sekwense (“sonsteke van die 
stem”) wat verskeie collage-tegnieke 
met vertoonkuns kombineer.

7 MAART 19:30 | 8 MAART 19:30  
10 MAART 19:30 | 45 min
Ons laat weet jou 24 uur voor die tyd 
waar dit gaan gebeur!   
                                                        

EA

PIETER-DIRK UYS:  
DIE DRIE POGGENPOELS 
SATIRE
Aangebied deur Pieter-Dirk Uys namens 
Evita se Perron
Daar is drie Poggenpoels in Pieter-
Dirk Uys se lewe: Evita Bezuidenhout 
- gebore Evangelie Poggenpoel in 1935, 
haar suster Bambi Kellermann - gebore 
Sarie ‘Baby’ Poggenpoel in 1938, en 
Ouma Ossewania Kakebenia Poggenpoel 

Salome



131

- gebore tydens die Boere Oorlog en 
moeder van die twee legendes.

EVITA: FAKE OF FOP

(Fake: not genuine, forged or 
counterfeit, of unknown origin)
(Fop: flous, vir die gek hou, kul, 
bedrieg)

Evita Bezuidenhout is nogsteeds die 
bekendste wit vrou in Suid-Afrika, 
gebore in Bethlehem OVS as Evangelie 
Poggenpoel in 1935. Sy is toe getroud 
met Dr JJ de V Bezuidenhout, en word 
in 1981 Suid-Afrikaanse Ambassadeur 
in die swart Tuisland Republiek van 
Bapetikosweti. Nou ouma van drie 
swart kleinkinders en lid van die ANC, 
is Tannie Evita nogsteeds deel van die 
lappieskombers van plaaslike politiek. 
Haar weeklikse realiteitsprogram op 
You Tube Evita’s Free Speech is nou sy 
230ste episode verby. Die nuus van die 
dag is haar fokus. Fake en fop is twee 
woorde wat allerdaags geword het: Wat 

is waar? Wat is propaganda? En maak 
dit nou eintlik saak? Sy glo dat 90% van 
die nuus wat ons daagliks bedonner net 
bang maak, want daar is ni5ks wat ons 
kan doen om globale probleme op te los 
nie. By die 2020 Woordfees sal Mevrou 
Bezuidenhout die nuus van die oomblik 
omhels en probeer die lig aan die einde 
van ons tonnel vind. Weet net, ons tonnel 
is nogsteeds krom! 

En bring jou vrae saam; sy sal hulle 
antwoord, nie as ‘n lid van die ANC nie, 
maar in haar persoonlike kapasiteit as 
burger, Gogo en demokraat.

10 MAART 18:30
90  min | Rhenish Girls’ High School
R140 – R200 | 
R230 by die deur
Geen o/10 (Politiek)                    

EA

NEVER TOO NAKED

An old stripper tells it all  
(Ts & Cs apply)

Bambi Kellermann is Evita 
Bezuidenhout’s younger sister - and 
that’s where the family ties end.They 
haven’t spoken for 30 years. Whereas 
iconic Tannie Evita is still the most 
famous white woman in South Africa, 
Bambi left Bethlehem and became 
a grand horizontal of the northern 
hemisphere and a super-stripper. NEVER 
TOO NAKED is the name of her game 
and she will share some of her legendary 
bedtime stories. The little boeremeisie 
from the Orange Free State found 
herself in Vienna in the late 1950s and 
soon the sweet conservative religious 
virgin made way for thesophisticated, 
funny and powerful woman who could 
fight the world with irony, humour and 
experience. Her conversation is not for 
the weak-hearted - and as she says: 
“Bring your own condoms of prejudice 
and fear. You have been warned. Now lie 
back and enjoy it.”

11 MAART 20:30
90  min | Rhenish Girls’ High School
R140 – R200 | R230 by die deur
Geen o/12 (T, S, Waarhede)        

EA

TONEEL

Evita Bezuidenhout
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OUMA OSSEWANIA  
PRAAT VUIL
(Afrikaans: bloutaal waarskuwing!)

In vandag se demokrasie is OUMA 
OSSEWANIA PRAAT VUIL ‘n ander 
weerklink van ‘n wanklank. Die ou tannie, 
nou ver oor die 100 jaar oud (en beslis 
ouer as die ANC), sit en wag vir haar 
beroemde dogter in die ouetehuis, maar 
Evita daag nie op nie. Ouma Ossewania 
kyk terug op haar lewe met woede en 
humor. Sy het destyds geglo apartheid 
was ‘n gawe van die Allerhoogste and 
nou vind sy uit dat dit nie so was nie. Het 
sy haar lewe gemors op ‘n leuen? En sal 
die huidige reënboog-vryheid iets beter 
aanbied? Ouma Ossewania gebruik haar 
geliefde Afrikaanse taal met passie en 
sonder verskonings. ‘Ek vloek nooit as 
ek praat nie; net as ek dink. Soos nou!’ is 
haar verduideliking. Nie vir die wat bang 
is vir woorde nie.

13 MAART 15:30 
90  min | Rhenish Girls' High School
R140 – R200 | R230 by die deur
Geen o/16 (T)                                       

A
            

SALOME    
TONEEL
Wilken Calitz Teks 
Gideon Lombard Regisseur en ontwerp
Gideon Lombard en Wilken Calitz 
Musiek
Marie Vogts Produksiebestuurder en 
vervaardiger
Andi Colombo Verhoogbestuurder

Ondersteun deur NATi,  
Toyota US Woordfees

Met Geon Nel 

Etienne le Roux se Sewe dae by die 
Silbersteins kry ’n herinterpretasie in 
hierdie nuutgeskepte eenmanvertoning. 
Henry van Eeden word aan ’n reeks 
bisarre scenarios blootgestel in sy soeke 
na sy aanstaande vrou, Salome. Een 
mens se tragie-komiese poging om 

homself te artikuleer in die hedendaagse 
Suid-Afrika. 
 
6 MAART 21:30 | 7 MAART 19:00
10 MAART 14:30 | 14 MAART 18:30
60 min | Adam Small Laboratorium
R130 – R150 | R170 by die deur
Geen o/12 (T)                                      

A

SECRET PROJECT 
 
Met: James Berlyn

Al ooit ’n geheim moes bewaar wat jou 
van binne af opvreet? 

Dalk steeds? Of ken jy soveel fluisterfeite 
dat mens nie weet waar om te begin 
bieg... of spog nie! Nou is jou kans om als 
te verklap sonder gevolge: Met hierdie 
een-tot-een-ervaring wys hy jou waarom 
geheime veilig is by hom, voor jy kans 
kry om in privaatheid op ’n tikmasjien te 
ontlaai. Aanskou die muur van geheime 
wat alles verhelder...

9 MAART 09:00-12:20 (7 sessies)
10 MAART 09:00-12:20 (7 sessies)
11 MAART 08:00-17:50 (5 sessies)
12 MAART 08:00-17:50 (5 sessies)

Geon Nel
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13 MAART 08:00-17:50 (5 sessies)
20 min sessies | Versfort Tent  
(tussen Boektent & Boeke-oase) 
R30                                                            E

SÊ GROETE VIR MA 
DRAMA
Vervaardig deur Artist Warehouse 

Desire Gardner Skrywer
Sandra Prinsloo Regisseur
Pieter-Jan Kapp Beligtingsontwerp
Liezel Foot Tegniese versorging en 
verhoogbestuur
Moontlik gemaak deur Mango Airlines, 
SPAR 

Met: Hannes van Wyk

Reghardt Roberts van Aswegen se hele 
lewe, menswees en bestaan draai om die 
een vrou wat hom in die lewe gebring 
het. Dit is ’n drama waar die lag en die 
traan baie na aan mekaar lê. ’n Knop-in-
die-keel, tong-in-die-kies kykie na die 
dinge wat ons almal raak: die “blerrie 
getik-tok van die klok”, oudword en 
siekte. Die produksie is vir elkeen wat 
’n ma het, gehad het of sélf een is. 

6 MAART 15:00 | 7 MAART 10:00
8 MAART 10:00 | 11 MAART 16:00
12 MAART 14:30 | 13 MAART 17:30
13 MAART 20:30 
60 min | kykNET HS Stellenbosch
R140 – R180 | R210 by die deur           A

THE ISLAND 
DRAMA
Vervaardig deur Jerry Mofokeng

John Kani, Winston Ntshona,  
Athol Fugard Skrywers
Dr. Jerry Mofokeng wa Makhetha 
Regisseur
Charl Henning Assistent-regisseur  
en tegniese versorging

Brandon Hewetson  
Stel- en beligtingsontwerp
Jani Marais Verhoogbestuurder
Rondo Mpiti Stemafrigter

Ondersteun deur National Arts Council, 
Universiteit van die Vrystaat,  
Toyota US Woordfees  

Met: Jane Mpholo, Michelle Joubert

Twee gevangenes verrig bedags 
futiele strafarbeid en snags repeteer 
hulle vir ’n opvoering van Sophocles 
se Griekse tragedie Antigone voor die 
ander tronkbewoners op die eiland. Een 
vertolk die rol van Antigone, wat die wet 
verontagsaam om sy broer te begrawe; 
die ander speel Antigone se oom Creon, 
wat hom ter dood veroordeel vir sy 
misdaad. Die dinamika verander wanneer 
een gevangene hoor hy word veel vroeër 
vrygelaat. In hierdie vars interpretasie 
van ’n klassieke teaterstuk vertolk twee 
vroue die rolle van manlike gevangenes 
in ’n drama wat skreiend relevant vir die 
hedendaagse Suid-Afrika is.

9 MAART 15:00 | 10 MAART 18:00
11 MAART 21:30 | 12 MAART 09:00
75 min | Adam Small Laboratorium
R130 – R150 | R170 by die deur
Geen o/16 (L)
Taal sluit in: Sesotho                                 E

The Island 
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TIEN DUISEND TON 
DRAMA
Vervaardig deur Carel Nel in opdrag van 
Toyota US Woordfees

Duncan McMillan Skrywer 
Nico Scheepers Vertaling, regie en 
stelontwerp

Met: Albert Pretorius, Cintaine Schutte
 
Hoe diep is die voetspoor wat ons op 
die aarde agterlaat? Wat weeg ’n kind? 
Hoe bring ’n mens ’n nuwe lewe in die 
wêreld in ’n era van politieke onrus, 
klimaatsverandering en ’n oorheersende 
gevoel van wanhoop? ’n Man en vrou 
oorweeg ’n baba, maar worstel met 
die impak wat dit kan hê – nie net op 
hul eie lewens nie, maar ook op die 
mensdom as geheel. Tien duisend ton 
gaan oor die verrassende verloop van ’n 
verhouding, oor familie, hoop en verraad. 
Beste aktrise en debuutproduksie by 
Woordfees 2019.

6 MAART 15:00 | 7 MAART 20:30
8 MAART 10:00 | 9 MAART 18:00
10 MAART 18:00 & 20:30 
80 min | HS Cloetesville
R160 | R180 by die deur
Geen o/16 (S,T)                                        A

TRIPLE AXEL   
DRAMA
Vervaardig deur Naskrif Produksies 

Nico Scheepers Teks, regie,  
stel- en beligtingsontwerp 
Ondersteun deur Toyota US Woordfees 

Met: David Viviers, Carlo Daniels 
Een verhouding, tien tydsones. 
Uiteindelik is dit dalk makliker om 
iemand ver oor die water lief te hê 
as om saam te stem oor die kleur 
van ’n rusbank.

6 MAART 18:30 | 7 MAART 15:30
8 MAART 17:30 | 10 MAART 21:30
11 MAART 11:30 
70 min | Adam Small Laboratorium

R130 – R150 
R170 by die deur
Geen o/16 (T)                                

EA

[TUSSEN]    
DRAMA
Alice Birch Skrywer
Amelda Brand Regisseur
Anke Cullinan en Alistair Seymour 
Produksiespan
Ondersteun deur Toyota US Woordfees

Met: Andrew Laubscher, Kim Cloete, 
Lisakhanya Blouw, Ariane Tela, Abigail 
Cuyler, Angelo Bergh, Joshwin Dyson, 
Brandon Eloff, Asanda Mngadi, 
Dhania Schultz, Adri-Jo Waterboer, 
Graeme Watson 
 
[TUSSEN] bestaan uit ’n aantal 
vertaalde tonele uit [BLANK] deur 
Alice Birch, wat handel oor die impak 
van kriminaliteit en korrektiewe stelsels 
op volwassenes en kinders. Teater-
makers word uitgenooi om hul eie 
produksie te bou sodat geen weer-
gawe ooreenstem met ’n vorige poging 
nie. In ’n land wat soveel probleme 
met misdaad en ’n wanfunksionele 
tronkstelsel het, is [TUSSEN] ’n gepaste 
en onthutsende stuk. Dit is veral die 
perspektief op die lot van gevonnisde 
misdadigers se kinders wat hard en 
sekuur tref.  

9 MAART 12:30 | 10 MAART 15:00
12 MAART 17:30
65 min | Rhenish Girls’ High School
R80 – R140 | 
R160 by die deur
Geen o/13 (T)                                       EA

TWEESPOOR     

Nicole Holm
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DRAMA
Vervaardig deur Calaringe Productions 

Helena Gunter Skrywer
Inge Crafford-Lazarus Verwerking
Juanita Swanepoel Regisseur 
Ondersteun deur NATi,  
Toyota US Woordfees

Met: Nicole Holm, Inge Crafford-Lazarus

Twee vroulike tydgenote, twee 
tydgleuwe, twee aktrises, een verhoog. 
Tussen oënskynlik mooi herinneringe 
aan haar plattelandse kindertyd, worstel 
Tilla met woorde en gebeure wat op die 
rand van haar rede vassteek: “karpatse 
klein dogtertjie,” “gentleman”, “mal” – 
spore uit ’n verlede wat sy agterna moet 
loop. In die hede, langs ’n verkeerslig in 
’n verspotte uitrusting, staan Frasina: 
middeljarig, wit, en o, behoede haar, 
Afrikaans. Sy wil graag, soos haar 
polities korrekte, welaangepaste susters, 
insmelt en saam met die reënboognasie 
vorentoe. Maar sy sukkel. Wanneer sy 
’n slagoffer van misdaad word, maak 
die wêreld nog minder sin, totdat sy 
gaan sterre kyk.

11 MAART 14:30 | 12 MAART 20:30
13 MAART 20:30 | 14 MAART 09:30 
& 12:30 | 15 MAART 17:30
120 min | HS Cloetesville
R130 – R150 | R170 by die deur
Geen o/16 (G, T, V)                                     A

VALSRIVIER    
DRAMA
Vervaardig deur Theatrerocket

Dominique Botha Skrywer 
Saartjie Botha Verwerker 
Janice Honeyman Regisseur 
Wolf Britz Stel- en beligtingsontwerp 
Charl-Johan Lingenfelder Klankontwerp 
Carin Bester Kostuumontwerp 
Kaylie van Heerden Verhoogbestuurder 
Amber Fox-Martin Assistent-
verhoogbestuurder 
Marie Vogts Produksiebestuurder 
Ondersteun deur NATi 
Met: Anna-Mart van der Merwe,  
Tinarie van Wyk Loots, Stian Bam, 
Robert Hindley, Wiseman Sithole, 
Peggy Tunyiswa 

Die verhoogverwerking van Dominique 
Botha se veelbekroonde roman word 
aangebied deur die vervaardigers van 
Die reuk van appels en Kamphoer. 
Dié aangrypende verhaal oor familie, 
lojaliteit, verlies en grootword is afgeëts 
teen die landskap van ’n diep verdeelde 
Suid-Afrika. ’n Jong man se lewe stuur 
onafwendbaar af op ’n tragiese einde, 
te midde van ’n nuwe demokrasie se 
geboortepyne. Politiek, persoonlike 
herinnering en ’n vergane plattelandse 
landelikheid word dramaties verweef in 
’n suster se elegie aan haar broer. 

6 MAART 13:00 | 7 MAART 20:30
8 MAART 10:00 & 12:30 | 9 MAART 16:30
10 MAART 20:00 | 11 MAART 10:00 & 
13:00
80 min | Adam Small Ouditorium
R150 – R190 | R220 by die deur     

A

Geen o/16 (S, T, N)                              

VERSE OP VERSOEK     
WOORDKUNS 

Met: Elsabé Daneel, Johann Nel

Kom geniet jou gunstelinge uit Afrikaans 
se poësieskat saam met Johann 
Nel en Elsabé Daneel. By die deur 
ontvang jy ’n lys met 50 van Johann se 
gunstelingverse en 50 van Elsabé s’n. 
Besluit oor ’n gratis glasie Leopard’s 
Leap watter verse jy wil hoor, en Elsabé 
en Johann (albei versveterane en 
versvreters van formaat op die verhoog 
én die radio) sal jóú gunstelinge op hul 
unieke manier vir jou voorlees.

Tinarie van Wyk Loots
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11 MAART 17:00 | 13 MAART 15:30
60 min | Upstage@Drostdy Teater
R120 | R140 by die deur 

WAG, WAT?     
KOMEDIE
Vervaardig deur Huurgeld Produksies   

Carla Smith Skrywer en regisseur

Met: Carla Smith, Wian Taljaard

Eva moet vir Adam voorberei op sy 
volgende lewe. Gister het hy gekom 
as Napoleon en gegaan as Elvis, maar 
sy verdien ook 'n afdag. 6 000 jaar 
nadat sy ’n  hap van die vrug gevat het, 
moet sy steeds jammer sê. Sy is selfs 
bereid om as Anne Frank terug te gaan 
aarde toe. Flink, vinnig en vlymskerp 
met 'n (subjektiewe) short course in 
geskiedenis. 'n Anderste blik op die 
dood en 'n wildvreemde blik op die 
lewe.

7 MAART 13:00 | 10 MAART 20:30
14 MAART 20:30
60 min | HS Lückhoff
R100 – R140 | R160 by die deur
Geen o/14 (T, D)                                       A         

WAT DIE WATER ONTHOU 
/ WHAT THE WATER  
REMEMBERS
WOORDKUNS
Vervaardig deur Pieter Odendaal

Pieter Odendaal, Toni Stuart, 
Lwanda Sindaphi, Afeefa Omar Skrywers 
en spelers
Jason Jacobs Regisseur
Babalwa Zimbini Embo Makwetu Nceba 
Gongxeka Musiek 
Ondersteun deur QUT Creative Lab, 
InZync Poetry, Open Book Festival, 
Toyota US Woordfees

Met: Pieter Odendaal, Toni Stuart, 
Lwanda Sindaphi, Afeefa Omar, 
Babalwa Zimbini Embo Makwetu

Hierdie veeltalige poësieproduksie 
ondersoek ons verhouding met water 
in die Moederstad vanuit uiteenlopende 
perspektiewe in Afrikaans, Engels, Xhosa 
en Somali. Die onlangse droogte in die 
Wes-Kaap is ’n voorspel tot verdere 
wateronsekerheid in die konteks van 
klimaatsverandering. Hierom sing, fluister 
en betreur vier digters die onsigbaarheid 
van water in ons daaglikse lewens en 
veg hulle verse vir die erkenning van 
hierdie noodsaaklike lewensbron. Ook 
die geskiedenis van water in Kaapstad, 
die huidige ongelyke toegang tot water, 
die traumas wat die water dra en die 
moontlikheid van genesing kom in 
dié stroom van woorde byeen.

6 MAART 15:00 | 8 MAART 14:30
11 MAART 18:30
50 min | Adam Small Laboratorium
R100 – R120 | R140 by die deur
Geen o/12 (T)                   XEA
Taal sluit in: Somali, Xhosa, Afrikaans, 
Engels               

WIT ISSE COLOUR    
DRAMA
Vervaardig deur Jason Jacobs en 
Ashwin Arendse

Nathan Trantraal en Ronelda S Kamfer 
Skrywers
Jason Jacobs Regisseur 
Ondersteun deur NATi, Kunste 
Onbeperk en Suidoosterfees,  
Toyota US Woordfees
Met: Ashwin Arendse

Gegrond op die skrywer Nathan 
Trantraal se ondervindings, daaglikse 
waarnemings en stories uit sy 
gepubliseerde skryfwerk waarin alles  

Carla Smith
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Jason Jacobs

van verwarde toxic masculinity tot ’n  
re-imagined geskiedenis van Autshumao 
en Jan van Riebeeck oneerbiedig 
ondersoek word.

12 MAART 18:30 | 13 MAART 21:30
14 MAART 10:30
50 min | Adam Small Laboratorium
R100 – R120 | R140 by die deur
Geen o/14 (T, G)                            

A
                          

Wat die water onthou / What the water remembers
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AHIMSA – JULIET STRING 
QUARTET
Met: Annien Shaw (viool 1), Matthew 
Stead (viool 2), Emile de Roubaix 
(altviool) en Babette Roosenschoon 
(tjello)

In die hindoeïstiese, boeddhistiese  
en jainistiese tradisies is “ahimsa”  
die algehele afwysing van geweld  
teenoor alle lewensvorme. Die Juliet-
strykkwartet – bestaande uit alumni van 
die Universiteit Stellenbosch – skets ’n 
reis na innerlike heling met musiek van 
Sjostakovitsj, Van Dijk en O’Conner.  
Die stappe tot heling (konflik, 
vasberadenheid en opklaring) word 
verduidelik deur komposisies wat deur  
die musikale inhoud en uitvoering 
daarvan, die gemoed geleidelik verander 
en spanning verlig. 

13 MAART 18:00
60 min | kykNET Endler
R105 – R140 | R160 by die deur
Geen o/5

BAROQUE OPERA GALA 
CONCERT 
Met: Camerata Tinta Barocca en soliste 
Lynelle Kenned en Brittany Smith 
(sopraan). Vanaf die klavesimbel gelei 
deur CTB se direkteur, Erik Dippenaar.

Camerata Tinta Barocca, die Kaapstadse 
Barok-orkes, bied ’n opwindende 
program met musiek uit van die 
gewildste 18de-eeuse operas waarin 
die virtuositeit en die spektrum van 
uitdrukking die operasangers tydens 
die Barok-era byna net so gewild 
gemaak het soos die sporthelde van 
vandag. Twee van Suid-Afrika se voorste 
jong soprane, Lynelle Kenned en 
Brittany Smith, tree op in dié galakonsert 
met musiek van Händel, Rameau 
en Pergolesi.

9 MAART 20:00
70 min | kykNET Endler
R115 – R160 | R180 by die deur
Geen o/5

KLASSIEKE 
MUSIEK
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BEETHOVEN &  
RACHMANINOV 
Met: Anmari van der Westhuizen 
(tjello) en Megan-Geoffrey Prins 
(klavier) 

Die erkende spesialiskunstenaars Anmari 
van der Westhuizen en Megan-Geoffrey 
Prins gedenk die 250ste geboortejaar 
van Beethoven met ’n uitvoering van 
sy duo-sonates. Hiermee word die 
nagedagtenis van die oud-Stellenbosser 
Ilse Schumann (pianis) ook geëer – 
Anmari het Rachmaninov se sonate saam 
met wyle Schumann opgeneem. Die 
uitvoering waarborg ’n unieke artistieke 
ervaring van hierdie hoofwerke uit die 
repertorium. 

9 MAART 15:00
60 min | kykNET Endler
R105 – R140 | R160 by die deur

BEETHOVEN-SONATES 
Met: Alissa Margulis (viool) en Luis 
Magalhães (klavier)

Die Duitse violis Alissa Margulis en die 
Stellenbosse pianis Luis Magalhães 
voer in hierdie aanbieding sonates 
van Beethoven vir viool en klavier uit. 
Dié program sluit drie sonates in en 
vorm deel van ’n projek om al agt van 
Beethoven se vioolsonates op te neem 
as deel van die wêreldwye viering van 
die 250ste herdenking van dié komponis 
se geboorte in 1770. 

8 MAART 15:00
100 min met 20 min pouse 
kykNET Endler
R115 – R160 | R180 by die deur
Geen o/4 

BRAHMS REQUIEM
Met: Die Libertas-koor en -orkes, 
Johan de Villiers (dirigent), Petri 
Salonen (konsertmeester), Zorada 
Temmingh (orrel) en soliste Lynelle 
Kenned (sopraan) en Conroy Scott 
(bariton) 

Johannes Brahms se belangrikste 
geestelike werk vir koor, orkes en soliste, 
Ein deutsches Requiem, word uitgevoer 
deur die Libertas-koor en -orkes. 
In teenstelling met die tradisionele 
Latynse requiem – die dodemis – het die 
komponis self Duitse tekste uit onder 
meer die Bybelse Psalms saamgestel 
as ’n meditasie oor lewe en dood. Sy 
gewilde, meesterlik gestruktureerde 
werk is ’n roerende boodskap van 
vertroosting, hoop en vreugde.

14 MAART 15:00 | 15 MAART 14:00
90 min | kykNET Endler
R130 – R200 | R220 by die deur
Geen o/4 

CHARL DU PLESSIS TRIO: 
IMAGINE
Met: Charl du Plessis (klavier), 
Werner Spies (bas) en Peter Auret 
(slagwerk) 

Die gewilde Charl du Plessis Trio se 
vrugbare vennootskap van die afgelope 
14 jaar het gelei tot etlike toekennings, 
verskeie opnames en deurlopende 
internasionale konserttoere. In hul nuwe 
program, Imagine, kom gewaagde 
teksture, opwindende ritmes en ryk 

Charl du Plessis Trio
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harmoniese landskappe byeen in 
onkonvensionele bewerkings van 
gunstelinge uit die musiek van Mozart, 
Verdi en Wagner. Imagine huldig dié drie 
groot figure van klassieke musiek saam 
met John Lennon se musiek. Die gehoor 
kan uitsien na groot variasie, nuwe 
kombinasies en virtuose spel.

11 MAART 11:00
75 min | kykNET Endler
R110 – R180 | R200 by die deur

DANIEL PROZESKY WITH 
THE AMICI QUARTET
Met: Daniel Prozesky (klarinet), Suzanne 
Martens (viool), David Bester (viool), 
Karin Gaertner (altviool) en Peter 
Martens (tjello)

Een van die voorste Suid-Afrikaanse 
klarinettiste en die hoofklarinettis van die 
Kaapstadse Filharmonie, Daniel Prozesky, 
bied saam met die Amici-kwartet ’n 
konsert van kamermusiek vir klarinet en 
strykers aan. Die program bestaan uit 
klarinetkwartette van Mozart (KV 581) 
en Brahms asook die eerste uitvoering 
van die Suid-Afrikaanse komponis 
Peter Klatzow s’n. 

11 MAART 15:00
90 min | kykNET Endler
R105 – R140 | R160 by die deur

DER DICHTER SPRICHT
Met: Berta Brozgul (klavier)

Der Dichter spricht is die slotitem 
in Robert Schumann se klaviersiklus 
Kinderszenen – ’n verwysing na die 
komponis as digter en skilder in klank. 
Dit is ’n nostalgiese reeks herinnerings 
uit sy kindertyd. In die tweede deel van 
die program van kort Romantiese klavier- 
“gedigte” verskyn Chopin se manjifieke 
versameling van 24 Preludes, op. 28.  

14 MAART 20:30
60 min | kykNET Fismer
R130 – R150 | R170 by die deur

DEREK GRIPPER:   
CLASSICAL GUITAR  
MEETS AFRICA 
Met: Derek Gripper (kitaar)

Dié onkonvensionele Kaapstadse 
kitaarspeler se CV is indrukwekkend: 
solo-uitvoerings in Carnegie Hall en die 
Kennedy Centre in New York, werk saam 
met John Williams in die Londense Globe 
Theatre en King’s Place, en optredes 
saam met die Indiese meester Debashish 
Bhattacharya, die Wes-Afrikaanse Trio da 
Kali en die kora-speler Toumani Diabaté. 
Sy album Libraries on Fire het in 2017 
’n Songlines-toekenning ontvang. Sy 
aanbieding sluit musiek in van Bach, 
Toumani Diabaté, Madosini, Salif Keita, 
Baaba Maal, Ali Farka Touré, Egberto 
Gismonti, Arvo Pärt en Gripper self.

15 MAART 18:30
60 min | kykNET Fismer
R130 – R150 | R170 by die deur

Derek Gripper
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DIE FORELLE: KWINTETTE 
VIR KLAVIER EN STRYKERS
Met: Pieter Grobler (klavier), Suzanne 
Martens (viool), Emile de Roubaix 
(altviool), Peter Martens (tjello), 
Mariechen Meyer (kontrabas)

Johann Hummel en Franz Schubert 
is albei tydgenote van Ludwig van 
Beethoven, maar elk het op sy eie 
manier vernuwend in hul genre gewerk. 
Die sukses van Schubert se lied 
“Die Forelle” het gelei tot ’n ikoniese 
kamermusiekwerk met ’n stel variasies 
op die tema wat vandag nog onder die 
gewildste werke in die repertorium tel. 
Hummel was self ’n belangrike komponis 
en het dieselfde instrumentale besetting 
gebruik om ’n melodieuse, vroeg-
Romantiese kamermusiekwerk met 
’n liriese aspek te skep. 

8 MAART 20:30
60 min | kykNET Fismer 
R140 – R160 | R180 by die deur
Geen o/10

DIE MAMRE TRAVIATA
Opera in Mamre in samewerking met die 
US Departement Musiek

Met: Arline Jaftha (sopraan), Wayne 
Mkhize (tenoor), Conroy Scott (bariton), 
Minette du Toit-Pearce (mezzosopraan), 
Lauren Dasappa (sopraan) en studente 
van die US Departement Musiek. 
Aangebied en begelei deur José Dias 
(klavier)

Opera in Mamre, nou reeds ‘n 10 jaar-oue 
instelling op die Kaapse musiekkalender, 
is die skepping van opera-liefhebber 
Thys Greef. Te danke aan sy passievolle 
inisiatief en toewyding, het die pragtige 
Morawiese Kerk in Mamre ‘n platform 
geword vir die eerste treë van wêreldklas-
loopbane soos dié van Pretty Yende 
en Levy Sekgapane, met José Dias as 
gereelde aanbieder en begeleier. In 2019 
is ‘n konsertweergawe van Verdi se La 
Traviata aangebied, en word nou herhaal 
by die Woordfees in samewerking met die 
US Departement Musiek. Met die bekende 
sopraan Arline Jaftha, Durbanse tenoor 
Wayne Mkhize en Woordtrofees Wenner 
bariton Conroy Scott in die hoofrolle, 
sluit die verdeling ook die personeel 
en studente van die Departement in en 
beloof om ‘n puik opera-ervaring te wees.

8 MAART 19:00
150 min met 20 min pouse | kykNET Endler
R110-R180 | R200 by die deur

FINDING | BEING 
Met: Megan-Geoffrey Prins (klavier) 

Megan-Geoffrey Prins was die 2019 
Standard Bank Jong Kunstenaar van die 
Jaar vir klassieke musiek. Hy het reeds 
groot aansien verwerf as ’n pianis met 
merkwaardige tegniese vaardigheid 
en oorweldigende musikaliteit. In 
Finding|Being voer hy musiek vanaf die 
18de eeu tot vandag uit. Dié program 
bevat tradisionele werk uit die Westerse 
kunsmusiekkanon asook musiek van 
eietydse Suid-Afrikaanse komponiste. 
Hiermee vind Prins ’n persoonlike stem en 
’n Suid-Afrikaanse klank binne die grense 
van die Westerse kunsmusiek. 

11 MAART 20:00
60 min | kykNET Endler
R115 – R160 | R180 by die deur

Megan-Geoffrey Prins
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HEMISPHERES
Met: Stellenbosch Universiteit 
Kamerkoor, Martin Berger (koorleier), 
Illinois Wesleyan University Collegiate 
Choir (VSA), J. Scott Ferguson en 
(koorleier)

Die Stellenbosch Universiteit Kamerkoor, 
onder leiding van Martin Berger, en die 
koor van die Illinois Wesleyan University 
College uit die VSA, onder leiding van 
J. Scott Ferguson, span vir die eerste 
keer kragte saam met ’n program van 
koormusiek uit twee hemisfere. Dié 
konsert betrek die ryk koortradisies van 
albei lande in ’n unieke ervaring wat die 
ooreenkomste en verskille tussen dié 
twee kulture illustreer. Die Kamerkoor 
geniet internasionale aansien en was 
reeds gaste by koorfeeste in Hong Kong, 
Hongarye en Duitsland. Die Illinois-koor 
is bekend vir uitvoerings van die beste 
gewyde en sekulêre musiek van die 
afgelope sewe eeue.

 14 MAART 20:00 
100 min met 20 min pouse | kykNET 
Endler
R115 – R160 | R180 by die deur

LANDSCAPES FOR GUITAR
Met: Nina Fourie-Gouws (kitaar),  
Gerard Seymour (kunstenaar),  
Che Adams (Flamenco-danser),  
Brent January, Damian Christians  
en Marius Otto (kitaar)

Die konsertkitaarspeler en kitaardosent 
aan die Universiteit Stellenbosch, 
Nina Fourie-Gouws, en pryswenner 
animator-kunstenaar Gerard Seymour 
werk in hul debuutprogram saam aan 
’n unieke multidissiplinêre produksie 
waarin musiek vir klassieke kitaar en 
dramatiese geanimeerde kunswerke 
teenoor mekaar gestel word. Evokatiewe 
en verbeeldingryke geanimeerde 
landskappe vorm die agtergrond vir 
musiek wat die verbindings tussen 
musiek en beeldende kuns – fisiek, 
verstandelik en metafisies – sal illustreer. 
Gehore sal op ’n musikale reis oor 
drie millennia heen gevoer word deur 
Suid-Amerika, Spanje en Turkye, vanaf 

pastorale landskappe en woelige strate 
na majestueuse katedrale en spookhuise. 
Gaskunstenaars sluit in die gevierde 
flamenco-danser en choreograaf 
Che Adams – die artistieke direkteur 
van die Tierra Flamenca Dansgroep – 
en die kitaarkwartet van die Universiteit 
se Musiekdepartement.

 12 MAART 20:30 | 14 MAART 13:00
60 min | kykNet Fismer
R140 – R160 | R180 by die deur

LGT YOUNG SOLOISTS
Met: Alexander Gilman (artistieke 
direkteur), en soloiste, Miclen LaiPang 
(viool, VSA), Otoha Tabata (altviool, 
Japan), Oliwia Meiser (tjello, Pole), Luka 
Coetzee (tjello, Suid-Afrika/Kanada), 
Katherine Yoon (viool, Suid-Korea) en 
die LGT Jong Soliste Strykensemble.

Die bekroonde LGT Jong Soliste 
Strykensemble bestaan uit talentvolle 
soliste tussen die ouderdomme van 
14 en 23 jaar, en is saamgestel uit musici 
van meer as 15 lande. In 2013 het die 
violis-pedagoog Alexander Gilman en 
pianis Marina Seltenreich ’n vennootskap 
met LGT Private Banking aangegaan om 
hierdie ideaal te verwesenlik. Dié groep 
het sedertdien meer as 80 pryse in 
nasionale en internasionale kompetisies 
gewen. In hul jaarlikse program van 
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tot 30 konserte tree hulle in van die 
belangrikste konsertsale wêreldwyd op. 
Hul program sluit werke van Sibelius, 
Beethoven, Hindemith, Sollima en 
Piazzolla in.

12 MAART 20:00 
100 min met 20 min pouse 
kykNET Endler
R115 – R160 | R180 by die deur

LIED + KUNS + LIED
Met: Minette du Toit-Pearce (mezzo-
sopraan), Bennie van Eeden (klavier)

’n Duo van mezzo-sopraan en klavier 
bied ’n program van kunsliedere in 
Frans, Spaans en Afrikaans. Werke sluit 
in Frances Poulenc se siklus Le Travail 
du Peintre met liedere wat handel oor 
kunstenaars soos Picasso, Chagall, 
Braque, Gris, Klee, Miró en Villon. Manuel 
de Falla se Siete Canciones populares 
españolas verteenwoordig die essensie 
van die Spaanse lied, en Laurens Faul 
se humoristiese siklus Noag se ark skets 
verskeie diere en hul giere in pittige 
Afrikaans. 

10 MAART 20:30 
60 min | kykNET Fismer
R140 – R160 | R180 by die deur

LUIS MAGALHÃES SOLO 
PIANO RECITAL
Met: Luis Magalhães (klavier)

Die Stellenbosse pianis Luis Magalhães 
het wye bekendheid verwerf as solis 
én kamermusikus. Hy is al geloof vir sy 
“wonderlike vol klank” (American Record 
Guide) en sy “gepoleerde, verfynde 
tegniek” (Allmusic.com). Sy uitvoering 
bestaan uit Beethoven se Ses Bagatelles, 
Schubert se Drei Klavierstücke, Ravel se 
Miroirs en Skriabin se Vers la flamme.

7 MAART 15:00
100 min met 20 min pouse  
kykNET Endler
R120-R150 | R170 by die deur

MARIAM BATSASHVILI SOLO 
PIANO RECITAL
Met: Mariam Batsashvili (klavier)

Pianis Mariam Batsashvili is ’n pianis uit 
Georgië, en die eerste vroulike pianis ooit 
om die eerste prys in die Internasionale 
Franz Liszt-klavierkompetisie (Utrecht, 
2014) te wen. Sy het ook die Junior-
jurie Toekenning en die Pers Prys 
verower. Sedertdien het sy met die 
belangrikste orkeste opgetree, insluitend 
die Nederlandse Radio-Filharmonie, die 
Koninklijke Concertgebouw Orkes, en die 
Rotterdam- en die Brussel-Filharmonie. 
Die International Piano Magazine beskryf 
haar klankproduksie as “raar en selde 
gehoor by virtuose soos sy”. Haar 
program sluit werke in van Bach, Mozart, 
Liszt en Ravel.

10 MAART 20:00
100 min met 20 min pouse| kykNET Endler
R120 – R160 | R180 by die deur

Mariam Batsashvili
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MIZAR TRIO
Met: Louisa Theart (fluit, altfluit, 
piccolo), Dylan Tabisher (marimba, 
vibrafoon) en David Pinoit 
(tjello)  

Die ongewone instrumentasie van 
die Mizar Trio bied ’n geleentheid om 
nuwe lewe in die vertolkings van die 
konvensionele klassieke repertorium te 
blaas en om eietydse komponiste aan te 
moedig om ’n nuwe klankpalet te verken. 
Die program sluit werk van J.S. Bach, 
Astor Piazzolla, Ingrid Stolzel, Matthijs 
van Dijk, The Rolling Stones en Rodrigo 
Amarante in. Die musiek strek van tango 
en barok tot ruk en rol en televisie-
temamusiek. Die drie musikante is van 
die voorste jong klassieke musici in 
Suid-Afrika en geniet dit om gehore met 
vernuwende uitvoerings te verras.

9 MAART 20:30
60 min | kykNET Fismer
R130 – R150 | R180 by die deur

MOEDERKERK-ORRELWEEK 
Byeengebring deur Zorada Temmingh

Met: Louna Stofberg, Winand Grundling, 
Marnus Greyling, Albert Troskie en 
Zorada Temmingh

Vanjaar se titel, fff…sempre in 
movimento…rfz, druk die Woordfeestema 
vir 2020, “aanhou beweeg en geraas 
maak”, in musiekterme uit. Daar is werke 
met gedurige beweging: ’n prelude, 
’n sinfonia, ’n chaconne, ’n triosonate, 
’n ostinato en ’n paar uiteenlopende 
tokkates. Werke waarin óf ongewoon 
harde akkoorde voorkom óf voorbeelde 
van wat in musiek as “geraas” deurgaan, 
naamlik toontrosse of klusters, sluit in 
’n paar marse, ’n heroïese werk en ’n fiat 
lux. Tussendeur is daar stiller stukke wat 
die ore laat rus, asook eie verwerkings 
en improvisasies. Benewens drie 
Stellenbossers is daar twee besoekende 
orreliste: Marnus Greyling van 
Johannesburg (vroeër van Cambridge) 

en die groot orrelkenner prof. Albert 
Troskie van Port Elizabeth.

9 MAART: Louna Stofberg
10 MAART: Winand Grundling
11 MAART: Marnus Greyling
12 MAART: Albert Troskie
13 MAART: Zorada Temmingh
30 min | Moederkerk
R80 | R100 by die deur

OF TRIUMPH &   
TRIBULATION
Met: Odeion-strykkwartet – Samson 
Diamond (viool), Sharon de Kock 
(viool), Jeanne-Louise Moolman 
(altviool) en Anmari van der 
Westhuizen (tjello)

Ter herdenking van Ludwig van 
Beethoven se 250ste geboortejaar 
(1770) bied die Akademie-bekroonde 
Odeion Strykkwartet Beethoven se 
majestueuse Strykkwartet op. 130 
(1826) aan. Wat dié geleentheid nog 
meer besonders maak, is die feit dat dié 
werk in sy oorspronklike vorm met die 
indrukwekkende fugale finale (“Große 
Fuge”) uitgevoer word. Die Odeion-
ensemble wil hiermee gestalte gee aan 
die gelyktydige vreugde en lyding wat 
dié komposisie ten grondslag het. In 
hierdie werk, voltooi minder as ’n jaar 
voor Beethoven se dood, het hy die 
grense van musikale uitdrukking verskuif. 

10 MAART 16:00
60 min | kykNET Fismer
R140 – R160 | R180 by die deur

Mizar Trio
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PAGANINI TOT PIAZZOLLA 
Met: David Bester (viool) en James 
Grace (kitaar) 

Die pryswenner-violis David Bester en 
die driemalig SAMA-genomineerde 
kitaarspeler James Grace versmelt die 
klanke van gestrykte en geplukte snare 
in ’n opwindende program wat hul 
verbluffende vaardigheid en verfynde 
musikaliteit ten toon stel. Benewens 
oorspronklike werke van Paganini en 
Giuliani het die program ook ’n sterk 
Latyns-Amerikaanse inslag met die 
Argentynse komponis Piazzolla se 
L’Histoire du Tango, en ’n seleksie deur 
ander Suid-Amerikaanse komponiste.

7 MAART 16:00 | 12 MAART 15:00
60 min | kykNET Fismer 
R130 – R150 | R170 by die deur

PERCUSSION   
THREADS – FROM   
ZURICH TO MZANSI 
Vervaardig deur #guerillaclassics

Met: Cosmic Percussion Ensemble: 
Lukas Rechsteiner, Tilmann Bogler, 
Thomas Büchel en Janic Sarott uit 
Switserland. Sarah Evans (altviool), 
Lungiswa Plaatjes (sang, uhadi, mbira) 
en Nomapostile Nyiki (sang en uhadi) 
uit Suid-Afrika.

Vier Switserse perkussiespelers 
onderneem hul eerste internasionale toer 
na Suid-Afrika. Die Cosmic Percussion 
Ensemble speel werke van komponiste 
van regoor die wêreld wat strek oor 

90 jaar van slagwerk-repertorium. Hul 
program sluit ook nuwe komposisies 
in van Neo Muyanga (Suid-Afrika) en 
Nik Bärtsch (Switserland). Die plaaslike 
musici Sarah Evans en Nomapostile Nyiki 
tree saam met hulle op. Dié ensemble 
streef daarna om internasionaal brûe te 
bou deur die universele taal van musiek. 

15 MAART 11:00
60 min | kykNET Fismer
R120 – R140 | R160 by die deur

PLAYING WITH FIRE
Met: Liesl Stoltz (fluit) en Albie van 
Schalkwyk (klavier)

Liesl Stoltz en Albie van Schalkwyk 
lewer ’n uitvoering van die mees geliefde 
kamermusiek vir fluit en klavier uit die 
afgelope 250 jaar. Die program sluit 
werke in van Hummel, Fauré, Enescu en 
Godard, sowel as nuwer komposisies van 
Martinů, Martin en Muczynski.

14 MAART 10:00 
60 min | kykNET Fismer
R140 – R160 | R180 by die deur

PORTRET 
Met: Magdalene Minnaar (sopraan) en 
Maryke Johnson (klavier) 

Met Portret gee die sopraan Magdalene 
Minnaar ’n intieme kyk agter die skerms 
in ’n program wat hoogtepunte uit 

Magdalene Minnaar

Paganini tot Piazzolla
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haar loopbaan vier. Sy beskryf dit as 
“die verhaal van my reis as kunstenaar, 
geïnspireer deur ’n diepliggende 
begeerte om musikale ervarings te deel”. 
Verwag enigiets van opera tot jazz, met 
interessante verrassings, en kom geniet 
ou gunstelinge soos “O mio babbino 
caro”, “Ebben? Ne andro lontana”, 
“Heimwee” en “The Rose”. 

12 MAART 18:00 | 13 MAART 13:00
50 min | kykNET Fismer 
R140 – R160 | R180 by die deur

SCHUBERT, SCHUMANN  
EN SINATRA  
Met: Zorada Temmingh (klavier) en Elna 
van der Merwe (klavier)

Op hul kenmerklike wyse bied die 
“Blondes” die bekendste melodieë van 
Schubert en Schumann as ’n keurspel 
aan. Die musiek van Schubert sluit 
temas uit sy bekendste liedere, soos 
“Die Forelle”, en ander klavierwerke in. 
Schumann se gewilde klavierkonsert in 
A mineur, asook Carnaval, Kinderszenen 
en Fantasiestücke word gehoor. Die 
ligter tweede helfte word gewy aan die 
nalaten skap van Frank Sinatra. Hoewel 
Sinatra nie musiek gekomponeer het 
nie, word verskeie gewilde liedjies wat 
met hom vereenselwig, soos “Fly Me 
to the Moon”, “Strangers in the Night”, 
“My Way”, “New York, New York” en 
“Somewhere Over the Rainbow”.

14 MAART 11:00
60 min | kykNet Endler
R120 – R160 | R180 by die deur

SOUTH AFRICAN SOUND-
SCAPES FOR REED  
QUINTET
Ondersteun deur SAMRO 

Met: Carin Bam (hobo), Frances Brand 
(klarinet), Liam Burden (saxofoon), 
Annelize de Villiers (basklarinet) en 
Simon Ball (fagot)

Die Intonga Rietkwintet is die eerste van 
sy soort in Suid-Afrika. (“Riet” verwys 

na die klankproduksie met ’n vibrerende 
riet in die mondstuk van sekere hout-
blaas instrumente.) Die ensemble sal 
oorspronklike werke en bewerkings van 
plaaslike komponiste uitvoer waarin die 
kulturele en musikale landskappe van 
ons mooi land weerklank vind. 

11 MAART 16:00
60 min | kykNET Fismer
R140 – R160 | R180 by die deur

THE FOUR SEASONS   
RECOMPOSED
Musiek: Max Richter en Hans 
Roosenschoon

Ondersteun deur Die Aleit-groep 

Met: The Flat Mountain Project – 
soliste Annien Shaw en Bonolo Kgaile 
(viool) 

Die Flat Mountain Project bring ’n unieke 
klankervaring na die verhoog met ’n aand 
van hergekomponeerde barokmusiek. 
Die lede van dié projek is ’n span van 
hoofsaaklik Kaapstadse geskoolde 
professionele musici wat byeenkom 
rondom opwindende aanbiedings waarin 
eietydse en eksperimentele klassieke 
musiek gekombineer word. In Max 
Richter se weergawe van Vivaldi se 
Vier seisoene word die oorspronklike 
musiek behou, maar kontemporêre 
musikale elemente bygevoeg. Die 
konsert sluit ’n soortgelyke eksperiment 
in – die plaaslike komponis prof. Hans 
Roosenschoon se herinterpretasie van 
Bach se “Brandenburg-concerto no. 3”.

7 MAART 20:00
60 min | kykNET Endler
R120 – R160 | R180 by die deur
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UNIVERSITEIT  
STELLENBOSCH   
SIMFONIEORKES
Met: Universiteit Stellenbosch 
Simfonieorkes, Bernhard Gueller 
(dirigent), Alissa Margulis (viool) en  
Mario Nell (orrel)

In 2020 vier die musiekwêreld Beethoven 
se 250ste verjaardag. Min komponiste 
het ’n nalatenskap vergelykbaar met dié 
van Beethoven, wie se werklys op meer 
as 650 komposisies neerkom. Ter viering 
word sy elegante en liriese Vioolkonsert 
deur die Universiteit Stellenbosch 
Simfonieorkes, onder leiding van 
die gasdirigent van die Kaapstadse 
Filharmonie, Bernhard Gueller, saam 
met die violis Alissa Margulis uitgevoer. 
In 2020 is dit ook die 40ste verjaardag 
van die manjifieke Marcussen-orrel in 
die Endlersaal. Die tweede helfte van die 
program word gewy aan Guilmant se 
eerste simfonie vir orrel en orkes,  
met Mario Nell as solis.

6 MAART 20:00
120 min met 20 min pouse 
kykNET Endler
R110 – R160 | R180 by die deur

UNIVERSITEITSKOOR 
STELLENBOSCH:   
ETENSUURKONSERTE
Met: US Koor en André van der Merwe 
(koorleier)

Die US Koor is een van die oudste en 
gevierde kore in Suid-Afrika, en bestaan 
uit studente uit verskillende akademiese 
en kulturele omgewings, wat bydra tot 
die koor se energieke en begeesterde 
uitvoerings. Die US Koor beklee reeds 
die sesde agtereenvolgende jaar die 
eerste plek op die Interkultur Ranglys 
van 1 000 internasionale kore. Kom 

beleef wêreldklaskoorkuns tydens hierdie 
etensuurkonserte, maar bespreek vinnig 
– die kaartjies is gewoonlik lank voor die 
fees uitverkoop.

12 MAART 13:15 | 13 MAART 13:15
40 min | kykNET Endler
R105  | R120 by die deur

UNIVERSITEITSKOOR  
STELLENBOSCH:   
GALAKONSERT
Met: US Koor en André van der Merwe 
(koorleier)

Die US Koor wil sy wêreldkroon 
by die 2020 Wêreldkoorspele in 
België verdedig, maar het finansiële 
ondersteuning nodig. Jy kan die koor 
help om daar te kom deur ’n kaartjie vir 
hierdie galakonsert ten bate van hul toer 
na België te koop.

12 MAART 16:00 | kykNET Endler
 R600 – R1 000 | R1 000 by die deur

Universiteitskoor
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KONTEMPORÊRE
MUSIEK

SATERDAG 14 MAART

13:00
Amazink Live: The Blacksmith 
and the Dragonfly

Amazink

13:00 Koos van der Merwe: Lente my
Weltevreden 
Restaurantteater

15:30 Skemer Tunes: Sunset Sweatshop
Jan Marais 
Natuurreservaat

16:00 ALTEmit A capella Drostdy Teater

16:00 Loki Rothman Visuele Kunste Vierkant

17:00 Skemer Tunes: Bad Peter
Jan Marais 
Natuurreservaat

17:30 Luna Paige: 21 Jaar later Visuele Kunste Vierkant

18:30 Skemer Tunes: Die Heuwels Fantasties
Jan Marais 
Natuurreservaat

18:30 Lirieke maak saak Drostdy Teater

19:00 TWEE
Weltevreden 
Restaurantteater

19:00
Vehicle: Soundings and 
Fathoms - vertoning

Landbousaal

20:00
Amazink Live: The Blacksmith 
and the Dragonfly

Amazink

21:30
Standard Bank Jazz: Schalk 
Joubert Band & Sima Mashazi

Visuele Kunste Vierkant

SONDAG 15 MAART

10:00 Zamar Klassique Drostdy Teater

13:00
Devonecia + Wilken – 
albumbekendstelling

Weltevreden 
Restaurantteater

15:00 USK Open Mic Visuele Kunste Vierkant

17:00 Koos van der Merwe: Lente my
Weltevreden 
Restaurantteater

18:00 Woorde op akkoorde Drostdy Teater

18:30 Dr Victor & The Rasta Rebels
Jan Marais 
Natuurreservaat

20:30 8 Misses Croon: SKIRT Drostdy Teater

20:30 Eet kreef! Spier Amfiteater

TOYOTA TAWWE TIEN 

 Is jy taf genoeg vir die Toyota Tawwe Tien? 

10 topkonserte | 10 dae | R1 000 

 

6 Maart  Dagdrome in die Boland 
7 Maart  Woordfees Karnaval met Maak My Famous 
8 Maart  Karen Zoid & Kaapstadse Filharmoniese Orkes 
9 Maart  Sho Madjozi 
10 Maart Jo Black 
11 Maart  Spoegwolf 
12 Maart Early B 
13 Maart Roan Ash 
14 Maart Skemer Tunes: Sunset Sweatshop, Bad Peter & Die   
   Heuwels Fantasties 
15 Maart Dr Victor & The Rasta Rebels 
 
6-8 Maart      Van der Stel Sportgronde 
9-15 Maart     Jan Marais Natuurreservaat
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8 MISSES CROON: SKIRT
Vervaardig deur 8 Misses Croon

Met: Madri Gerber, Chrisna de Wet, René 
Venter, Elizca Mulder, Talita Olivier, 
Bettie Breytenbach, Manina Pretorius  
en Alana van den Berg

Die SAMA-genomineerde a cappella-
groep, 8 Misses Croon, se nuwe 
produksie, SKIRT, draai om musiek wat 
deur vroue gesing en bekend gemaak is. 
Dit sluit Afrikaanse en Engelse liedjies 
in ’n wye verskeidenheid style in. Dié 
speelse produksie gee ook ’n ernstige 
kykie na die leefwêreld van die vrou. 

7 MAART 20:30 | 15 MAART 20:30
80 min | Drostdy Teater
R140-R160 | R180 by die deur

ALTEMIT A CAPELLA 
Vervaardig deur BO Produksies 

Olga Leonard, Babette Viljoen, 
Hilandi du Toit, Grethe van der Merwe 
Bindingsteks en musiek  
Claassen & Company Borge, donateurs 
en/of vennote

Met: Olga Leonard, Babette Viljoen, 
Hilandi du Toit, Grethe van der Merwe

Babette Viljoen (Anderkant nêrens se 
mense, God die digter, KROG), Olga 
Leonard (’n Eeu van Eybers, KROG), 
Hilandi du Toit (Gesnaarde gedigte, 
KROG) en Grethe van der Merwe 
(Ver van hier, Jy weet) is liedjieskrywer-
toonsetter-musikante van formaat. 
Altemit a capella is musiek uit hul 
eie penne en immergroen treffers in 
vindingryke, nuwe verwerkings. Dis vier 
vuurwarm alte, een verhoog en een fees 
van a capella.

6 MAART 20:30 | 8 MAART 14:30  
14 MAART 16:00
60 min | Drostdy Teater
R140 – R160 | R180 by die deur

AMANDA STRYDOM:  
STADIG OOR DIE KLIPPERS

Met: Coenraad Rall (pianis)

Amanda Strydom se kabaret Stadig 
oor die klippers is bekroon met die 
2019 Fiësta-toekenning vir Beste 
musiekgedrewe produksie (Podium). 
Strydom sing en praat in hierdie kabaret 
oor die liefde, die lewe, die menslike 
toestand, die dood, die blou planeet, 
die mens in nood, die “freaks”. Sy dek 
’n enorme spektrum emosies – van die 
skreeusnaakse tot die tragiese. Saam 
met haar eie liedjies sing sy werk van, 
onder andere, Kerkorrel, Sting, Piaf en 
Dietrich. Coenraad Rall begelei.

11 Maart 20:30 
70 min | Spier Amfiteater
R120 – R200 | R220 by die deur

ANDRÉ SCHWARTZ:  
DIE PAD

Die pad is ’n blik op André Schwartz 
se lewe. Up close and personal. In dié 
vertoning vertel hy van sy lewe – van 
kleintyd tot nou. André vertel van 
seer, swaar, curve-balls en val, maar 
belangrikste: van opstaan. Die vertoning 
is intiem en persoonlik en bevat treffers, 
liedjies uit musiekblyspele, klassieke 
musiek asook suiwer kabaret.

6 MAART 20:30
80 min | Spier Amfiteater
R120 – R200 | R220 by die deur

ALTEmit A Capella
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BAD PETER: SKEMER TUNES

Met: PG Badenhorst en Alwyn Bekker

Bad Peter is ’n energieke akoestiese 
folk-rock-duo wat oorspronklike, 100% 
organiese musiek maak. Bad Peter tree 
saam met Die Heuwels Fantasties en 
Sunset Sweatshop op.

14 MAART 15:30 (Sunset Sweatshop) 
17:00 (Bad Peter)  
18:30 (Die Heuwels Fantasties)
240 min | Toyota Jan Marais Natuurreser-
vaat
R180 | R210 by die ingang

BAND OR BUST

Kom waag ’n sprong in die mosh pit 
van die musiekbedryf. Die Band or 
Bust-wengroep stap weg met R10 000 
kontant, studio time vir die opname 
van een song en ’n professionele photo 
shoot. Inskrywings maak 17 Januarie 
2020 oop – skryf in op texxandthecity.
com of die Woordfees se webwerf. 
Die sluitingsdatum vir inskrywings is 
31 Januarie 2020. Die finale lys van 
deelnemers sal 7 Februarie 2020 op 
texxandthecity.com en die Woordfees 
se webwerf bekend gemaak word. Stuur 
e-pos aan contact@texxandthecity.com 
vir meer besonderhede.

7 MAART 16:00 

180 min | Visuele Kunste Vierkant 
R50

BUENOS AFRIKA
Vervaardig deur Harold Schenk  
en Alberto Otero 

Met: Porteños SA, Harold Schenk, 
Skhumbuzo Mhlauli, Alberto Otero, 
Silvia Otero, Natasha Otero,  
Valeria, Otero en dansers 

 
Tango is passie, nostalgie, emosie, 
weemoed en verlange in dans, lied 
en musiek. Die hartstogtelike tango 
het ontstaan gedurende die 1880’s in 
die arm woonbuurte aan die oewers 
van die Río de la Plata (“Silwerrivier”) 
– die grens tussen Argentinië en 
Uruguay. Dit het vorm aangeneem 
in die smeltkroes van kulture tussen 
vrygestelde slawe van Afrika, plaaslike 
inwoners en Europese immigrante in die 
groot gedeelde wonings van Buenos 
Aires en Montevideo. Buenos Afrika 
(“Goeie Afrika”) vier die misterie en 
wonder van die tango.

6 MAART 19:00 | 7 MAART 13:00
60 min | Weltevreden Restaurantteater
R140 | R160 by die deur

DAGDROME IN DIE BOLAND
 
Met: Francois van Coke, Early B, Jack 
Parow, Hunter Kennedy, Pierre Greeff, 
Laudo Liebenberg, Arno Carstens, 
Tasché

Dagdrome in die Boland is ’n rock ’n rap 
show met topkunstenaars en Francois 
van Coke volspoed aan die stuur. Kom 
beleef treffers soos “Toe vind ek jou”, 
“Neonlig”, “Spaar my asseblief”, “Daarsy 
boys”, “Leka djy”, “Ben Ten”, “Altyd lief 
vir jou”, “Komma”, “Dans dans dans”, 
“Blue Eyes” en vele meer – LIVE!

6 MAART 20:00 
90 min | Van der Stel Sportgronde
R180 | R220 by die ingang

DEVONECIA + WILKEN – 

André Schwartz
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ALBUMBEKENDSTELLING 
Met: Devonecia Swartz en Wilken Calitz

Devonecia Swartz (stem) en Wilken 
Calitz (kitaar, viool, bekfluitjie) gee 
in oorspronklike musiek en liriek 
gestalte aan uiteenlopende fasette van 
ons rou, mooi, hartseer, komiese en 
vreemde Suid-Afrika. Met Devonecia se 
fluweelsagte stem en Wilken se jazz- en 
klassieke agtergrond, skep hulle ’n vars 
klankpalet wat al hierdie teenstrydighede 
vasvang. Dié produksie is tegelyk die 
bekendstelling van hul eerste vollengte 
album, Devonecia + Wilken.

10 MAART 19:00 | 15 MAART 13:00
55 min | Weltevreden Restaurantteater
R140 | R160 by die deur

DIE HEUWELS FANTASTIES: 
SKEMER TUNES 
 
Die Heuwels Fantasties maak elektro- 
pop met hart, siel en humor. Hulle gaan 
liedjies van hulle splinternuwe album 
saam met al hulle groot treffers speel. 
Die Heuwels tree saam met Bad Peter en 
Sunset Sweatshop op. 
 
14 MAART 15:30 (Sunset Sweatshop) 
17:00 (Bad Peter)  
18:30 (Die Heuwels Fantasties) 
240 min | Toyota Jan Marais  
Natuurreservaat 
R180 | R210 by die ingang

 
DIE POET, WIE’S HY?
Vervaardig deur De Klerk Oelofse 
(Aapstert Produksies)
Ondersteun deur NATi

Adam Small Skrywer
Dean Balie en Frieda van den Heever 
Verwerkering en samestelling
Frieda van den Heever Regisseur
Charl-Johan Lingenfelder  
Musikale regisseur
Pierre-Arnold Theron Klanktegnikus
De Klerk Oelofse Verhoogbestuurder

Met: Dean Balie en Die Khoisan Gypsy 
Band: Frazer Berry, Garth Erasmus, 
Leon Ecroignard, Collin “The Bushman” 
Meyer, Ulric “Namasun” Roberts

Adam Small, het nie in diens van politiek 
of enige sosiale gelofies gestaan nie. 
Sy trou het by sy gewete gelê. Sy taal 
het ’n atmosfeer, ’n merkwaardige 
teenwoordigheid, ’n presence geskep. 
Dit dra die volle lot en noodlot van die 
mense wat dit praat. Wie’s die poet, 
wat ons steeds help om ons herkoms te 
erken, ons in mekaar te herken en ons 
toekoms saam te verken?

7 MAART 13:30 (Finale kleedrepetise) 
7 MAART 16:00 | 8 MAART 20:00
9 MAART 20:30
65 min | Adam Small Ouditorium
R100 – R160 | R180 die deur

DIE REISIGER IN  
WOORD EN LIED
Vervaardig deur Storm Produktionz 

Met: Simon Orange, Mel Botes,  
Sjanel Vosloo, Louella Hollad

In hierdie musiekproduksie gee die 
liedjieskrywer-kitaarmeester Mel 
Botes gestalte aan stories agter sy 
oorspronklike werk en dié van sy 
gunstelingdigters en -liedjieskrywers 
plaaslik en internasionaal, waaronder 
Piet Botha, Koos Kombuis, Anton 
Goosen, Bob Dylan en David Gilmour. 
Mel sing ook toonsettings deur die Suid-
Afrikaanse digter Nini Bennett. 

6 MAART 13:00 | 7 MAART 19:00
120 min | Weltevreden Restaurrantteater
R140 | R160 by die deur
Geen o/14

Devonecia + Wilken 
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DONKERNAGPANTOEN – DIE 
REIS VAN VERS NA LIRIEK   
Vervaardig deur Riana Scheepers en 
Vernette Wessels

Vernette Wessels en Riana Scheepers 
Skrywers
Riana Scheepers Regisseur
Marius Wessels Tegniese versorging
Vernette Wessels Musiek

Met: Riana Scheepers en die Coffee 
Snobs (Vernette en Marius Wessels) 

 
In Donkernagpantoen gee die sensuele 
musiekpaar Coffee Snobs in samewerking 
met die bekroonde skrywer-digter 
Riana Scheepers nuwe dimensies aan 
tradisionele versvorme soos die pantoen, 
villanelle, sestina, ode, ballade, parodie 
en lament. ’n Tranetrekker-smartlap en 
Kaapse moppie of twee is ook deel van 
die bittersoet plesier. Dié produksie wys 
hoe relevant ou digvorme bly en hoe diep 
dit steeds kan tref – veral wanneer dit 
gesing word.

8 MAART 19:00 | 9 MAART 13:00
60 min | Weltevreden Restaurantteater
R140 | R160 by die deur

DR VICTOR &  
THE RASTA REBELS

Dr Victor en sy Rebels is nou al meer 
as 40 jaar een van die beste inheemse 
musiekdoepas teen die blues. Kom dans 
jouself gelukkig onder die sterre op 
regruk-reggae en goeie vibes.   

15 MAART 18:30 
60 min | Toyota Jan Marais Natuurreser-
vaat
R120 | R140 by die hek

EARLY B

Sê “Early B” en jou voete wil beweeg en 
jou heupe wil swaai. Met treffers soos 
“Leka djy”, “Ben Ten” en “Potte” het die 
rymkletser uit die Oos-Kaap verlede jaar 
die Jan Marais op horings geneem en 
nou’s hy terug. Jy gaan nie “Bid vir pouse” 

nie. Jy gaan vra vir nóg. 

12 MAART 18:30 
60 min | Toyota Jan Marais Natuurreser-
vaat
R100 | R120 by die hek

EET KREEF!
Vervaardig deur  
Frank Freeman  

Met: Laudo Liebenberg, Frank Freeman, 
Schalk van der Merwe, Sheldon Yoko, 
Mikhaela Kruger

Eet kreef! vier dié ikoniese album 
deur Johannes Kerkorrel en die 
Gereformeerde Blues Band, 30 jaar 
nadat dit oorspronklik uitgereik is. Met 
die stem van Laudo Liebenberg (aKING) 
en ’n vuurwarm band is hierdie meer as 
net ’n huldeblyk – dis ’n splinternuwe ruk 
en rol-ossewa. Daar is nuwe verwerkings 
en “Energie”, maar die elemente wat 
dié plaat ’n kultustreffer gemaak het, 
is nog alles daar. Laudo Liebenberg en 
die groep se hoendervleisweergawe van 
“Hillbrow” op YouTube gee ’n voorsmaak.

15 MAART 20:30 
75 min | Spier Amfiteater
R120 – R200 | R220 by die deur
Geen o/11 (T)

ELZABÉ ZIETSMAN:  
EK EN BENTEL

Donkernagpantoen
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Met: Tony Bentel (klavier)

“Ek en Tony sing en speel liedjies 
wat ons laat glimlag, huil, lag en sug.” 
’n Zietsman-vertoning is natuurlik nie 
’n Zietsman-vertoning sonder ten minste 
een liedjie van David Kramer nie of ’n 
paar ander ou gunstelinge van Aucamp, 
Opperman of de Villiers nie. Elzabé gooi 
ook ’n draai oor die waters met ’n paar 
groot liedjies uit groot blyspele.

6 MAART 14:00 | 8 MAART 18:00
80 min | Drostdy Teater
R150 – R180 | R200 by die deur

EXPRESSION SESSION

Met: Jerome Rex

Die afgelope 13 jaar skep Expression 
Session ’n platform vir alle soorte 
kreatiewe uitdrukking – sang, 
digkuns, dans, fotografie. Daar is tans 
maandelikse Expression Sessions in 
Kuilsrivier, Worcester, Paarden Eiland, 
George en Oudtshoorn, met planne om 
uit te brei na die Paarl en Johannesburg. 
Kom na ’n Expression Session by die 
Woordfees, onder leiding van die 
rymkletser Jerome Rex, en ontdek 
Stellenbosch se vele talente. Elkeen is 
welkom om sy eie kreatiewe gawes te 
deel. Dis gratis.

13 MAART 18:30 
120 min | Upstage@Drostdy Teater
Gratis

FOLK 101
Promosie deur Iluminar Productions

Met Josh Frank (blokfluite), Annien 
Shaw (barokviool), Mariechen 
Meyer (kontrabas), John Pringle 
(handperkussie), Jan-Hendrik Harley 
(barokviool/viola/kitaar/mandolien/
musiekregie)

Here Be Dragons verken folkmusiek wat 
in en om Middel-Europese kultuursentra 
gedurende die 15de en 16de eeu gewild 
was. Dié groep wys op opwindende wyse 
hoe kuns- en folkmusiek mekaar oor 
en weer beïnvloed het van toe tot nou. 
Hulle speel musiek uit Skandinawië, die 

Britse Eilande, Frankryk, Spanje, Italië en 
Roemenië.  

11 MAART 13:00 | 12 MAART 19:00
80min | Weltevreden Restaurantteater
R140 | R160 by die deur

HALLO, MY NAAM  
IS JOHNNY CASH!
Aangebied deur InVia

Met: Etienne Terblanche, Francois van 
der Merwe, Frieda van den Heever,  
Sven Blumer, Sophia van Taak en band

Johnny Cash, ’n plaasjapie van Arkansas, 
bekend vir sy diep bariton en opstandige 
dog depressiewe Johannes die Doper-
temperament, se lewensreis was vol 
liefde en leed. Hy is die bekroonde 
bloukraag-troebadoer. Sy blootstelling 
aan Baptiste, hell-fire-and-brimestone 
en gospel-musiek, het ’n bewese invloed 
op sy lirieke en musiek gehad. Hy is die 
Amerikaanse paradoks: ’n Republikein 
met ’n groot hart vir die Ander. “Die 
opbrengste van die produksie word 
aangewend vir die ontwikkeling 
van musikante in agtergeblewe 
gemeenskappe.”

13 MAART 20:30 
70 min | Spier Amfiteater 
R100 - R160 | R180 by die deur

Dr Victor & Rasta Rebels
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HEIMWEE
Vervaardig deur Niël Rademan 
Produksies
Lucas Heinen Musikale regie en 
verwerkings

Met: Niël Rademan (sang), Lucas Heinen 
(klavier), Zorada Temmingh (orrel),  
Rhenish Girls’ High-koor o.l.v. 
Sonja van Amstel 

Heimwee is die mooiste Afrikaanse 
kunsliedere en volksmusiek uitgevoer 
deur die veelsydige Niël Rademan met 
begeleiding deur ’n driestukorkes, orrel 
en die Rhenish Girls’ High-koor. Die 
produksie bied klassieke nostalgie vir 
die ouer garde en die geleentheid tot 
opwindende ontdekkings vir jonger 
generasies.

13 MAART 20:00 
70 min | kykNET Endler
R150 - R180 | R200 by die deur

JAK DE PRIESTER:  
MIDDERNAGALLEEN

In die produksie Middernagalleen, stel 
Jak de Priester sy nuwe album bekend. 
Twintig liedjies is geskryf vir hierdie 
album waarvan 14 liedjies deel vorm 
van dié nuwe produksie. Jak sing en 
gesels oor liefde, verlange en hoop. Dis 
’n ernstige dóg humoristiese kyk na Suid-
Afrika en die wêreld waarin ons leef. 

12 MAART 13:00  
13 MAART 16:00 & 19:00 
90 min | Weltevreden Restaurantteater
R140 | R160 by die deur

JAN BLOHM

Die liefde album is Jan Blohm se eerste 
nuwe vrystelling in ses jaar, maar dis nie 
gevul met heuning-lirieke wat drup nie. 
Dis die rou, eerlike waarheid gehul in 
blues, rock en poetry; ’n sirkel wat begin 
het met frustrasies en wanhoop, en 
eindig in selfaanvaarding en die grootste 
van alles: die liefde. Jan gaan rock, ruk 

en roer met hierdie nuwe werk en al sy 
ouer treffers.

9 MAART 20:30 
90 min | Spier Amfiteater

R120 – R200 | R220 by die deur

JAZZ IN KAYAMANDI 

Met: Mandla Mlangeni, Fredrik Norén 

Hierdie opwindende vertoning bring 
twee trompetvirtuose saam – die 
2019 Standard Bank Jong Kunstenaar 
van die Jaar in die jazz-kategorie, 
Mandla Mangeni (Suid-Afrika), en die 
musiekdirekteur en hooftrompetspeler 
van die Stockholm Jazz Orkes, 
Fredrik Norén (Swede). Die kookwater 
kontrabasspeler Martin Zenker uit 
München en ’n paar van Kaapstad se 
topmusikante sluit by hulle aan. 

7 MAART 20:00 
60 min | Amazink
R80 | R90 by die deur

#JAZZJÊM

Voormalige en huidige studente van die 
Musieksertifikaatprogram span saam 
om ’n onvergeetlike aand van geliefde 
en oorspronklike Suid-Afrikaanse jazz-
deuntjies te sing en speel.

8 MAART 16:00 
60 min | Visuele Kunste Vierkant
R60 | R80 by die deur

JO BLACK

Mandla Mlangeni
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Die man met die groot hart en groot 
baard kombineer roerende, rou en eerlike 
pub rock met inspirerende boodskappe. 
Hy stuur elke luisteraar met nuwe hoop 
huis toe. G’n wonder hy het al om die 
15 miljoen kyke op YouTube nie. Hierdie 
kaartjies gaan vlieg.  

10 MAART 18:30 
60 min | Toyota Jan Marais Natuurreser-
vaat
R140 | R160 by die ingang

KAREN ZOID 20 JAAR POPS

Met: Kaapse Filharmoniese Orkes 

20 jaar, 20 songs. Onthou jy die meisie 
wat met Voortrekker-kappies op die 
verhoog verskyn het met “Afrikaners is 
plesierig” en regtig nie omgegee het 
wat enigiemand van haar dink nie? Sy 
het intussen met harde rock-treffers 
en sagte ballades Suid-Afrikaners se 
harte gesteel – en nou is dit 20 jaar 
later. Karen Zoid vier twee dekades in 
die musiekbedryf met ’n eksklusiewe 
vertoning by die Woordfees saam met 
die Kaapse Filharmoniese Orkes. Dit 
beloof om ’n onvergeetlike aand en een 
van die hoogtepunte van die 2020-fees 
te wees.

8 MAART 18:00 
120 min | Van der Stel Sportgronde
R180 – R250 | R200 – R280 by die ingang 

KAROO SUITE 2:  
KAROONAGTE
Vervaardig deur CDV Market Ideation

Deon Meyer Skrywer en verteller
Coenie de Villiers Konsep, musiek  
en klawers
Mauritz Lotz Kitare en addisionele 
produksie
NASA, asook Maryna en Sarel Cotton  
vir National Geographic-beeldmateriaal  
Diek Grobler Animasiekuns

Deon Meyer en Coenie de Villiers se 
Karoo Suite het die afgelope drie jaar 
gehore op hulle voete gehad. Hulle keer 
terug met ’n aangrypende opvolg-
produksie. Karoo Suite 2: Karoonagte 

verwys na Deon se gelyknamige boek en 
Coenie se bekende lied. Dis nagverhale 
deur Deon Meyer wat hy self op die 
verhoog vertel. Die musiek en orkestrasie 
word weer eens deur Coenie geskep en 
gespeel, bygestaan deur Mauritz Lotz 
op kitare. Dié multi-mediavertoning 
sluit beeldmateriaal van NASA en 
nagfotografie van onder meer National 
Geographic-fotograwe in, sowel as 
animasie deur die bekende kunstenaar 
Diek Grobler. 

6 MAART 20:00 | 8 MAART 16:00
9 MAART 20:00
80 min | HMS Bloemhof Sentrum
R100 – R220 | R250 by die deur

KLANKDIG
Vervaardig deur  
BO Produksies  

Babette Viljoen en Olga Leonard 
Bindingsteks en toonsettings

Met: Babette Viljoen (voordrag en 
sang), Olga Leonard (voordrag en 
sang), Izelle Claassen (viool), Inge 
Leonard (tjello), Georgie Jones 
(saxofoon en klarinet), Schalk 
Wasserman (perkussie en kontrabas)

Klankdig is toonsettings en verwerkings 
van gedigte deur, onder andere, Jolyn 
Philips, Pieter Odendaal, Corné Coetzee, 

Karen Zoid
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Antjie Krog en Petra Müller. Die digkuns 
kry hier nuwe dimensie in ryk melodieë 
en musiek wat strek van jazz en blues tot 
rock en klassiek. Babette Viljoen en Olga 
Leonard het voorheen saamgewerk aan 
KROG – toonsettings en verwerkings van 
Antjie Krog se gedigte wat in 2019 by 
Aardklop as die Beste musiekgedrewe 
produksie aangewys is.

11 MAART 20:30 | 13 MAART 20:30
60 min | kykNET Fismer
R140 – R160 | R180 by die deur

KOOS VAN DER MERWE: 
LENTE MY

Met: Koos van der Merwe

’n Konsert oor die liefde se seisoene – 
van betowering, beneweling, omhelsing 
en versoeking tot ontnugtering en 
skeiding met liedjies deur Jacques 
Brel, Toon Hermans, Herman Kleinhans, 
Al’astair, Koos du Plessis en Koos van der 
Merwe self. Hy sing ook van sy gewilde 
Bob Dylan- en Leonard Cohen-vertalings.

14 MAART 13:00 | 15 MAART 17:00
70 min | Weltevreden Restaurantteater
R140 | R160 by die deur

KYLE SHEPHERD TRIO @ 
STANDARD BANK JAZZ  
IN THE QUAD

Vervaardig deur: CTMA

Kyle Shepherd is een van sy generasie 
se voorste jazz-pianiste en -komponiste. 
Vanjaar gaan hy saam met Shane 
Cooper (baskitaar) en Jonno Sweetman 
(tromme) toor. Die musikale energie wat 
dié drie opwek, is elektrifiserend.  

10 MAART 21:30 
60 min | Visuele Kunste Vierkant
R80 | R100 by die deur

LIRIEKE MAAK SAAK

Met: Jerome Rex, Nadine Matthews,  
Ivan Willis, Demi Johnson

Hierdie is ’n reis deur die geskiedenis 
en kultuur van drie verhoogkunstenaars 
wat in die Kaap grootgeword het. In ’n 
mengsel van verskeidenheidskonsert en 
teater vertel Jerome Rex (rymkletser), 
Nadine Matthews (jazz-sangeres) en 
Ivan Willis (DJ IV Beats) hul stories van 
lewe op die Kaapse Vlakte. Jerome en 
Nadine sing bekende liedjies asook 
hul eie oorspronklike musiek, met die 
ondersteuning van ’n vyfstuk-orkes  

Coenie de Villiers & Deon Meyer
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Loki Rothman

en die bekroonde flamenco-danser  
Demi Johnson.

9 MAART 20:30 | 14 MAART 18:30
90 min | Drostdy Teater
R120 – R140 | R160 by die deur

LOKI ROTHMAN 

Loki Rothman stel sy langverwagte 
Afrikaanse debuutalbum by die 2020 
Woordfees bekend. Hy speel van hierdie 
splinternuwe liedjies saam met die 
energieke, akrobatiese one-man-band-
kitaarstukke waarvoor hy bekend is.  
Loki gaan weer die perke van die 
akoestiese kitaar toets. 

14 MAART 16:00 
60 min | Visuele Kunste Vierkant
R120 | R140 by die deur

LUNA PAIGE:  
21 JAAR LATER

Met: Luna Paige en orkes

2020 is Luna se 21ste jaar in die 
musiekbedryf, en ook die jaar waarin sy 
40 word. Dit is groot en daarom ook ’n 
sneller vir selfondersoek en vernuwing. In 
21 jaar later bied Luna iets nuuts aan haar 
gehore. Sy vier haar mondigwording 
met musiek wat geïnspireer is deur die 
sosio-politiese klimaat waarin alle Suid-
Afrikaners tans leef.

14 MAART 17:30 
60 min | Visuele Kunste Vierkant
R120 | R140 by die deur

MAAK MY FAMOUS 
MET EMO ADAMS

Met: Maak My Famous-wenner, Cheswyn 
Ruiters, en -finaliste Bernice West, 
Megan Danner, Jesmone Damonse, 
Jolene Slingers, Unknown-dansers 

Jy’t vir hulle duime vas gehou toe hulle 
op TV was en nou’s hulle famous en 
almal op een verhoog saam met Emo 
Adams in Stellenbosch.

7 MAART 20:00 
90 min | Van der Stel Sportgronde
R180 – R250 | R200 – R280 by die hek

MANDISI DYANTYIS @ 
STANDARD BANK JAZZ 
IN THE QUAD

Mandisi Dyantyis is ’n Suid-Afrikaanse 
afro-soul-jazz-kunstenaar, trompetspeler 
en sanger wat besig is om wêreldverhoë 
te verower. Hy word dikwels beskryf as ’n 
ongelooflike vars bries en ’n buitensporig 
talentvolle musikant wat volg in die 
voetspore van Moses Molelekwa.

13 MAART 21:30 
60 min | Visuele Kunste Vierkant
R80 | R100 by die deur

MET SLENTERSLAG  
NA SJANGHAI
Vervaardig deur Emma van Heyn 

Emma van Heyn en Christine Truter 
Skrywers
Christine Truter Regisseur
Janeske Rademan, Emma van Heyn  
en Christine Truter Stelontwerp
Charl van Heyningen Jnr. 
Beligtingsontwerp
Janeske Rademan Verhoogbestuurder

Met: Emma van Heyn (stem, klavier, 
sintetiseerders, elektronika)

Ná suksesvolle optredes in New York 
en Los Angeles keer Emma van Heyn 
terug na die Woordfees. Met slenterslag 
na Sjanghai draai om haar jaar lange 
ervaring as ’n musikant in ’n hotel 
in die verre noorde van Shanghai, 
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China. Sy neem jou saam na die Ooste 
met haar stories, eie komposisies, 
ou en kontemporêre treffers in nuwe 
gedaantes en sy ruk aan jou hart.

9 MAART 11:00 | 13 MAART 17:30
70 min | kykNET Fismer
R140 – R160 | R180 by die deur
Geen o/14 (Seksuele innuendo)

MY BROTHER EINSTEIN

Met lede wat gebore en getoë in vier 
verskillende streke van Suid-Afrika is, het 
My Brother Einstein ’n warm kombinasie 
van emosies en diverse style. Texx 
and the City beskryf hul vol, opruiende 
klank as ’n vars mengsel van folk en 
alternatiewe rock. Kom vind uit hoekom 
hier viermanskap besig is om vining 
opgang te maak. 

8 MAART 17:30 
45 min | Visuele Kunste Vierkant
R60 | R80 by die deur

NATANIËL: HOEKOM  
HULLE SWING

Met: Nataniël, Charl du Plessis (klavier), 
Werner Spies (bas) en Peter Auret 
(tromme)
Floris Louw Kostuums

Nataniël vertel stories uit die buurt 
en sing musiek uit die buik van soul, 
blues en jazz. Die bestanddele van 
kortstondige, lighoofdige, onvergelybare 
geluk: swing, shuffle en sequins. Voeg 
hierby ’n kollig en ’n wit-warm Charl du 
Plessis Trio en jy het Nataniël se nuutste 
vertoning, Hoekom hulle swing – met 
geen pouse en ook geen kortbroeke 
in die voorste ry nie, asseblief.

10 MAART 15:00 | 11 MAART 20:00
12 MAART 10:00
90 min | HMS Bloemhof Sentrum
R100 – R220 | R250 by die deur

’N LIEFLIKE LAWAAI
Ondersteun deur NATi
Vervaardig deur Jam Events 

Janine Neethling Musikale regisseur

Met: Amanda Strydom, Joshua na 
die Reën, Vusi Mahlasela, Stephanie 
Baartman, Janine Neethling (klavier), 
Juan Floors Oosthuizen (kitare), Bez 
Roberts (tromboon), Kevin Gibson 
(tromme), Shaun Johannes (baskitaar), 
Donveno Prins (saxofoon), Mike Magner 
(trompet), Melissa van der Spuy 
(klawerbord en akkordeon) en  
die Paul Roos Drumline 

 
’n Jubelende konsert oor hoop, liefde 
en nou en dan ’n bietjie hartseer aan die 
suidpunt van Afrika. ’n Lieflike lawaai 
word gemaak met marimbas, stemme, 
tromme en kitare soos nét uitbundige 
Suid-Afrikaners kan. Janine Neethling 
en haar span se konsert is reeds die 
afgelope drie jaar die eerste op die 
feesprogram wat uitverkoop. Gou spring. 

9 MAART 16:00 | 10 MAART 20:00
11 Maart 15:00 
90 min | HMS Bloemhof Sentrum
R100 – R220 | R250 by die deur

OESJAAR
Vervaardig deur Jannie du Toit en  
Emma Bekker

Met: Jannie du Toit, Graham Bekker 
(tjello), Chanie Jonker (klavier),  
Theuns Botha (tromme) 

Jannie du Toit is sinoniem met die 
Afrikaanse luisterlied en in 2018 het hy 
10 nuwe liedjies geskryf vir Oesjaar, wat 
wyd geprys is as die beste werk van 
sy loopbaan. Dit bevat liedjies oor ’n 
wingerd wat hy met passie en toewyding 
bewerk, ’n legendariese koffiewinkel in 
Melville en ’n ode aan sy musiekvennoot 
van 25 jaar, Christa Steyn. Daar is ook ’n 
liedjie opgedra aan Madiba, ’n liefdeslied 
(“Jy kyk sag”), credo’s waarin hy sy 
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siel ontbloot en ’n viering van die lang 
musiekpad. Dis vintage Jannie.

6 MAART 12:00 | 7 MAART 20:30
8 MAART 16:00
70 min | kykNET Fismer
R140 – R160 | R180 by die deur

ONS KLYNTJI –  
BEKENDSTELLING

Met: Getuies, Rozanne Vos, Sello Huma, 
Tom Dreyer, Thoko Madonko, Jennifer 
Pape, Gerard Rudolf, Sjaka Septembir, 
Anouk Cronjé, Jaco van Schalkwyk, 
Liesl Peyper, Fred de Vries, Elena 
Agnello, Toast Coetzer, Danie Marais, 
Erns Grundling e.a.

Kom vier die bekendstelling van die 
jongste uitgawe van die literêre zine  
Ons Klyntji met voorlesings deur 
Afrikaanse en Engelse digters en ’n 
optrede deur die rymkletsgroep Getuies. 

9 MAART 21:30 
90 min | Visuele Kunste Vierkant
R50 | R70 by die deur

POSKAARTE UIT PARYS
Vervaardig deur Rumoer Produksies

Jani Greeff Skrywer & musikale regisseur 
Adi van der Walt Oudiovisuele materiaal

Met: Jacobi de Villiers en Danie Theron

As jy een ding op ’n poskaart vir jou 
geliefde kan skryf, wat sal dit wees? 
Met Parys as die agtergrond en Franse 
chansons as die kwas, skilder die kontra-
alt Jacobi de Villiers meesleurende 
tonele. Frans en Afrikaans trou en skep 
drie liefdesverhale wat raak, roer en 
herinner hoe regte mense liefhet. Met 
musiek van Piaf, Boccara en Weill.

6 MAART 20:30 | 12 MAART 11:00
60 min | kykNET Fismer
R140 – R160 | R180 by die deur

RAMON ALEXANDER  
QUARTET @ STANDARD 
BANK JAZZ IN THE QUAD

Ramon Alexander is een van dié jong 
Cape Jazz-komponiste en -pianiste en al 
’n geliefde instelling by die Woordfees. 
Saam met Lionel Beukes (baskitaar), 
Annemie Nel (tromme) en Byron 
Abrahams (saxofoon) gaan hulle die nag 
laat swaai en die sterre bo die Visuele 
Kunste Vierkant helderder laat skitter. 

11 MAART 21:30 
60 min | Visuele Kunste Vierkant
R80 | R100  by die deur

RED SHEEP

Met: Estian Maree, Max Koenig, Olly van 
Schalkwyk, Robert Cable

Die krulkop-kitaarspeler (Estian Maree) 
en rooikoppianis (Max Koenig) het 
mekaar op Stellenbosch in Huis Visser 
se sêrgroep ontmoet. Uit hul gedeelde 
passie vir musiek is Red Sheep gebore. 
Saam met Rob Cable (tromme) en Olly 
van Schalkwyk (bas- en elektriese kitaar) 
maak dié sangduo oorspronklike folk-
pop met vars lirieke. 

10 MAART 17:30 
45 min | Visuele Kunste Vierkant
R60 | R80 by die deur

REFENTSE

Sedert sy ontdekking as 17-jarige 

Joshua na die Reën
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Roan Ash

straatmusikant in Vereeniging het 
Refentse in die afgelope vyf jaar 
meteoriese opgang in die musiekwêreld 
gemaak. Treffers soos “Reisiger”, “Oom 
Faan se plaas” en “Vuil Vanderbijl” 
het elk meer as ’n miljoen kyke op 
YouTube. Wanneer hy sy weergawe 
van “Sonvanger” onder die sterre sing, 
wil jy daar wees.

10 MAART 20:30 
80 min | Spier Amfiteater
R120 – R200 | R220 by die deur

ROAN ASH

Met: Roan Ash, Dawie de Jager 
(baskitaar), Riaan Diedericks (tromme)

Die SAMA-benoemde Roan Ash het die 
2019 Bokkies Toekenning vir Kunstenaar 
van die Jaar ontvang. In hierdie konsert 
neem hy jou van sy vroeë optredes in 
laatnagkroeë saam tot onder die blink 
verhoogligte van Nashville, Tennessee. 
Roan sing sy oorspronklike treffers, 
soos “If I Ever Saw Heaven” en “Whiskey 
to My Soul”, asook weergawes van sy 
gunstelinge deur ander kunstenaars.

13 MAART 18:30 
60 min | Toyota Jan Marais Natuurreser-
vaat 
R120 | R140 by die ingang

ROCCO SPEEL JIM MULLER
Vervaardig deur Rocco de Villiers

Rocco de Villiers Musiekregie, 
verwerkings en verhoogbestuur
Leeza Mulder Assistent-
verhoogbestuurder
Just Tonight Josephine Kostuums

Met: Rocco de Villiers (klavier), Lizelle 
le Roux (viool), Hansie Roodt Junior 
(kitaar), Kosie Beukes (konsertina)

Die pianis Rocco de Villiers en sy 
uitgevatte orkes toor met die gewilde 
keurspele van Jim Muller. Immergroen 
treffers van Nico Carstens, soos 
“Die klokkiewals” en “Zambesi”, 
“Warm snare” van kitaarlegende 
wyle Hansie Roodt Senior en deuntjies 

van Hendrik Susan, Ollie Viljoen en 
Taffie Kikillus word ook afgestof en kry 
’n nuwe 21ste-eeuse huppel in die stap. 
Voeg daarby Rocco se humorsin en 
lekker stories en jy’t ’n partytjie.

12 MAART 10:00 
90 min | kykNET Endler
R120 – R160 | R180 by die deur

ROOKSEIN

Hierdie trio maak akoestiese folk-pop 
met sterk harmonieë en lirieke wat laat 
dink. Megan Danner, wat in 2019 die 
topdrie van Maak my famous gehaal 
het, is ’n integrale deel van Rooksein 
se roerende, warm klank. 

12 MAART 17:30 
45 min | Visuele Kuns Vierkant 
R60 | R80 by die deur

RYMLIED
Vervaardig deur  
Hilandi du Toit

Hilandi du Toit en June van Merch 
Skrywers
Werner Bosman Tegniese versorging 
PRONK Visuele samestelling
Hilandi du Toit Musiek

Met: Hilandi du Toit en June van Merch

Die veteraan-aktrise June van Merch en 
sanger-liedjieskrywer Hilandi du Toit roer 
die gehoor met kragtige vertolkings van 
ou bekende gedigte en aangrypende 
stories uit hul eie lewens. Temas soos 
seksisme, rassisme, godsdiens en 
selfdegeslagverhoudings word eerlik en 
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onopgesmuk in rym en lied aangespreek. 
Rymlied is ’n samestelling van Gedig, 
my snaar (2017) en Gesnaarde gedigte 
(2018). Albei produksies is vir verskeie 
pryse benoem en laasgenoemde is met 
’n Woordtrofee bekroon.

10 MAART 13:00 | 11 MAART 19:00
60 min | Weltevreden Restaurantteater
R140 | R160 by die deur
Geen o/13 (T)

SCHALK JOUBERT BAND  
& SIMA MASHAZI @  
STANDARD BANK  
JAZZ IN THE QUAD
Schalk is een van Suid-Afrika se mees 
gevierde baskitaarspelers en kom-
poniste. Hy is tuis in verskeie genres en 
het al musiek gemaak saam met ’n wye 
verskeidenheid kunstenaars – van David 
Kramer tot Hugh Masekela. Sima het 
naam gemaak met haar rol as ’n jong 
Miriam Makeba in die verhoogproduksie 
wat dié ikoon se lewe en werk gevier 
het, Mama Africa. Saam sorg dié twee vir 
vuurwarm, virtuose vermaak. 

 
14 MAART 21:30 
60 min | Visuele Kunste Vierkant 
R80 | R100 by die deur

SHO MADJOZI

Sho Madjozi is ’n sensasie – ’n rapper, 
sanger, liedjieskrywer, aktrise en 
digter wat as een van die beste 
verhoogkunstenaars in Afrika beskou 
word. Madjozi vier die Tsonga-taal en 
-kultuur in haar werk en optredes en sy 
het in 2019 sowel die SAMA vir Nuweling 
van die jaar as die SAMA vir Vroulike 
kunstenaar van die jaar gewen. Sy gaan 
die Jan Marais laat swaai met treffers 
soos “Huku” en “John Cena”.

9 MAART 18:30 
60 min | Toyota Jan Marais Natuurreser-
vaat
R150 | R170 by die ingang

SIMFONIE VAN GEBEDE – 
AGL OPERA
Aangebied deur InVia

AGL Opera se Simfonie van gebede 
bestaan uit bekende gewyde arias en 
lofsange, uitgevoer deur van die mees 
gerekende opera-stemme in Kaapstad, 
waaronder Shirley Sutherland, Jacobi 
de Villiers, Johannes van Staden-Slab-
bert en Raimondo van Staden-Slabbert. 
Dié sangers word begelei deur ’n vyf-
stuk-orkes met, onder andere, Vanessa 
Phillips (klavier), Schalk Wasserman 
(timpani en slagwerk) en Natalie Law-
renson (Franse horing). Die inkomste 
wat uit hierdie opvoering van Simfonie 
van gebede verdien word, gaan aan die 
opleiding van musikante van agterge-
blewe gemeenskappe deur die verskaff-
ing van toerusting en mentorskap. 

8 MAART 20:30 
90 min | Spier Amfiteater
R120 – R160 | R180 by die deur

 
SPOEGWOLF

Spoegwolf gaan Jan Marais skud met 
snitte van hul nuwe 2020-album, See, 
en al die ander treffers wat van hulle 
kultushelde gemaak het.

11 MAART 18:30
60 min | Toyota Jan Marais Natuurreser-
vaat 
R120 | R140 by die ingang

SPOORLANGS 
Richard van der Westhuizen en  
Steffie le Roux Skrywers
Andrew Roos, Mariette Galjaard 
Musikale regisseur

Met: Richard van der Westhuizen, 
Steffie le Roux, Andrew Roos,  
Mariette Galjaard, Izelle Claassen

Warmte, hartlikheid en eerlikheid is 
die kenmerke van Richard van der 
Westhuizen en Steffie le Roux se musiek. 
In hul nuwe produksie tref hulle met 
die gestreepte eenvoud van liedjies 
soos “Wag nog ’n bietjie”, “Hier waar jy 
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hoort”, “Tweemantent”, “Tussen treine” 
en “Dans in die reën”.

8 MAART 13:00 | 9 MAART 19:00
60 min | Weltevreden Restaurantteater
R140 | R160 by die deur

 
STANDARD BANK JAZZ 
IN THE QUAD

Met: Kyle Shepherd Trio, Mandisi 
Dyantyis, Ramon Alexander Quartet, 
Schalk Joubert Band met Sima Mashazi, 
The Unity Band

Hierdie reeks konserte vier die 
kontemporêre klanke van die Kaap saam 
met die ryk tradisie van Suid-Afrikaanse 
jazz. Feeskunstenaars het gratis toegang 
en laatnag-invallers is baie welkom. 
Kos en ’n kroeg is beskikbaar. Sien die 
onderskeie kunstenaars se beskrywings 
vir meer besonderhede. 

10 – 14 MAART 21:30 
60 min | Visuele Kunste Vierkant
R300 vir ’n vyfnagkaartjie

STELLENBOSCH UNITED 
BROTHERS

Met: Sipho Nothanga en ’n sanggroep 
van ses

Stellenbosch United Brothers tree op by 
die Woordfees Karnaval. Dié groep vier 
Xhosa-musiek en -kultuur in optredes 
wat sterk aan Ladysmith Black Mambazo 
herinner. Hulle sing a capella en dans 
dat die aarde dreun. Al die lede van die 
groep bly in Kayamandi, maar met hul 
musiek het hulle al gereis na Duitsland, 
Mauritius, Nederland, die Verenigde 
Koninkryk en Verenigde State.

7 MAART 16:00 
45 min | Van der Stel Sportgronde 
R100 vir Karnavalkaartjies,  R120 by 
die ingang, R50 vir kinders o/16, gratis 
vir kinders o/6

SU JAZZ BAND 
CELEBRATES WOMEN 
IN JAZZ
Vervaardig deur Jam Events 
Ondersteun deur US Konservatorium

Musikale regisseur Janine Neethling

Met: Gloria Bosman, Anna Davel, Lana 
Crowster en Universiteit Stellenbosch 
Jazz Band o.l.v. Felicia Lesch 

Die SU Jazz Band hou weer makietie 
onder die sterre in hul eiesoortige, 
energieke styl met drie gewilde en 
bekroonde sangers. Die immergewilde 
Gloria Bosman, Anna Davel en Lana 
Crowster, wat naam gemaak het op 
The Voice, sing hul eie komposisies  
sowel as dié van internasionale en 
ander Suid-Afrikaanse vroue. Bring 
jou dansskoene!

12 MAART 20:30 
75 min | Spier Amfiteater
R120 – R200 | R220 by die deur

SUNSET SWEATSHOP:  
SKEMER TUNES

Sunset Sweatshop klits indie, ghoema, 
reggae, marabi en selfs boeremusiek 
deurmekaar en herinner jou met treffers 
soos “Move It” hoekom die wêreld so 
mal was oor musieklegendes soos Bright 

Sho Madjozi
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Blue, Tananas en éVoid. Net soos hierdie 
kunstenaars het Sunset Sweatshop ’n 
inheemse klank wat jou trots maak om 
deel te wees van ’n land met so ’n ryk 
musiekkultuur. Sunset Sweatshop tree 
saam met Bad Peter en Die Heuwels 
Fantasties op.

14 MAART 15:30 (Sunset Sweatshop) 
17:00 (Bad Peter)  
18:30 (Die Heuwels Fantasties)  
60 min | Toyota Jan Marais Natuurreser-
vaat
R180 | R210 by die ingang

THE UNITY BAND @  
STANDARD BANK JAZZ  
IN THE QUAD

The Unity Band, onder leiding van die 
jong tromspelerster Lumanyano Unity 
Mzi, maak innoverende jazz, fusion, 
hip hop, Afrika- en wêreldmusiek. Dié 
groep het ontmoet as studente aan die 
South African College of Music en het 
hul sedertdien bewys as van die blinkste 
jong sterre in die jazz-hemel.

12 MAART 21:30
60 min | Visuele Kunste Vierkant
R80 | R100 by die deur

TWEE

Die sangduo TWEE (Herman Kleinhans 
en Maria Rademan-Viviers) maak 
intieme, akoestiese folk en pop wat die 
hartsnare roer. Kom geniet treffers soos 

“Ek sweer”, “Vloed”, en “Stukkies” met 
’n kelkie wyn.  

13 MAART 15:00 | 14 MAART 19:00
60 min | Weltevreden Restaurantteater
R140 | R160 by die deur

USK OPEN MIC

Die Stellenbosch Universiteitskoor 
bied jaarliks hierdie Open Mic-sessie 
by die Woordfees aan. Hier stel lede 
van die koor hul verstommend diverse, 
individuele musiektalent uitbundig 
ten toon.

15 MAART 15:00 
180 min | Visuele Kunste Vierkant 
R70 | R90 by die deur

VAN BROADWAY  
NA BIRDSTRAAT/  
FROM BROADWAY  
TO BIRD STREET
Vervaardig deur  
Curro Create in samewerking met 
Wordsmith’s Theatre Factory

Hennie van Greunen en Pedro Kruger 
Regisseurs en samestellers
Melissa van der Spuy Musiekregie  
en musiek
Kobus Rossouw Beligtingsontwerp  
en tegniese bestuur
Marcel Bezuidenhout Klankontwerp
Howard Fyvie Oudiovisuele ontwerp
Rouvé Hattingh Kostuums
Trudy Fredericks en Lee Piedt 
Choreografie
Aangebied deur 
Curro Create – A Curro Initiative 

Met: Corlea Botha, Germandt 
Geldenhuys, Timothy Moloi, André 
Terblanché, Lynelle Kenned, met  
23 Curro Create-sangers/-dansers

Neem saam met ons daai geel 
baksteenpad tot in New York se 42ste 
Straat, waar akteurs aan lamppale hang 
en in die reën sing terwyl hulle Fosse dat 
die biesies bewe. Van Hamilton tot by 
Hairspray, Dreamgirls, Waitress, Chicago, 
Les Misérables, West Side Story en Dear 
Evan Hansen – met volle kostuums, groot 
dansnommers en dáárdie solo’s wat jou 
lelik laat huil, bring hierdie geselskap 

Sunset Sweatshop
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van 28 sanger-danser-akteurs jou al ons 
gunstelingliedjies van die mees ikoniese 
musicals – al die pad van Broadway na 
Stellenbosch.

7 MAART 16:00 & 20:00 | 8 MAART 11:00
120 min | HMS Bloemhof Sentrum
R100 – R200 | R220 by die deur

VANILLA

Met: Jaen-Pierre Dowling (baskitaar), 
Francois Keyser (tromme), Xander 
Stander (kitaar en sang), Tyan Odendal 
(kitaar en sang)

Vanilla gaan oud tot jonk vermaak met 
’n energieke vertoning en ’n mengsel van 
hul jongste Afrikaanse treffers, soos “Nie 
stilstaan nie” en “Almal hier om die vuur”, 
saam met bekende Engelse liedjies en 
’n paar verrassings. 

11 MAART 18:30 
45 min | Visuele Kunste Vierkant
R60 | R80  by die deur

VEHICLE: SOUNDINGS  
AND FATHOMS

Gerhard Marx Kunstenaar
Met: Toast Coetzer, Shane Cooper,  
Kyle Shepherd

Gerhard Marx bring sy enigmatiese 
Vehicle-projek na die Woordfees. Die 
projek streef om ’n “stem” (en daarmee 
storie) aan lewelose objekte te gee, 
en om dit te doen het Marx klassieke 
snaarinstrumente – ’n tjello, twee viole 
en ’n kontrabas – oorgeplant op dele van 
’n motor. Dié voertuigparte word deel 
van ’n klankkas waaruit ’n ryk, broeiende 
en hipnotiese klankwêreld getrek word. 
Dit is ’n projek van “musikale forensika” 
waarin snare ingespan word om te 
kyk hoe klank kan verander wat jy sien 
en hoe jy kyk. Dit word vermag deur 
die verkennende improvisasie van die 
fenomenale musikante Shane Cooper 
and Kyle Shepherd. Die skrywer en 
verhoogkunstenaar Toast Coetzer se 
digterlike prosa en stem gee verdere 
lae aan Vehicle se ryk, meesleurende 
landskap van klank.

12-14 MAART 19:00 
30 min | Ou Landbousaal 
R120 by die deur vir die vertonings. Buiten 
die vertoningstye is die uitstalling gratis 
– sien Visuele Kuns-afdeling vir meer 
besonderhede.

WOORDE OP AKKOORDE
Vervaardig deur OEPS_Ons Eie 
ProduksieS Pty Ltd
 
Alle kunstenaars betrokke Skrywer
Mercy Kannemeyer Regisseur
Frazer Barry Musiek, samesteller en teks
Ondersteun deur NATi en  
Kunste Onbeperk

Met: Diana Ferrus, Frazer en Deniel 
Barry, Churchil Naudé, Jolyn Phillips, 
Hermien de Vos

Wat is ’n taal sonder sy klank? Hoe 
beïnvloed ons ervaring van klank 
ons natuurlike omgewing en ons 
uitkyk op die lewe? Ses bekroonde 
woordkunstenaars speur hierdie vrae na 
en betower jou met woordkuns, sang, 
digkuns, dramatiese storievertelling, 
dreunsang en rymklets. Die produksie is 
’n viering van ons geskiedenis, die natuur 
en die ontwikkeling van klanke om sin 
te maak. Dié produksie is by die KKNK 
2019 vir drie Kanna-toekennings benoem 
en het die gehoor by Tuin van Digters 
gaande gehad.

12 MAART 20:30 | 15 MAART 18:00
60 min | Drostdy Teater
R100 – R160 | R180 by die deur
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Met: Glenda en Brenda (Dean John 
Smith en Gantane Kusch), die gewilde 
Stellenbosse groep Jedhouse, 
sepiesterre Christian Bennett aka Antie 
Gabieba, Jill Levenberg, Loukmaan 
Adams, DJ Skouers en ’n spesiale 
optrede deur Emo Adams en die 
wenners en finaliste van Maak My 
Famous. 

Bring die hele gesin en kom ontspan. 
Daar is rides, stalletjies en vermaak vir 
oud tot jonk.

7 MAART 16:00 
6 ure | Van der Stel Sportgronde 
R100 | R120 by die ingang,  
R50 vir kinders o/16, gratis vir kinders o/6

ZAMAR KLASSIQUE

Bell Events Beligtingsontwerp en 
tegniese versorging

Met: Veronica Bell (viool), Monika 
Stuchlik Kahl (trekklavier), Philip 
Vermeulen (kitaar), Warren Joubert 
(baskitaar) en Ronald Siegelaar 
(tromme)

Tussen die vyf veelsydige musikante 
van Zamar kom verskeie style op ’n 
klassieke grondslag bymekaar in ’n 
eiesoortige mengsel van tradisioneel en 
kontemporêr. Met Zamar Klassique word 
geliefde klassieke melodieë van Vivaldi, 
Piazzola, Strauss, Rimski-Korsakof, 
Brahms, Chopin en ander aangebied met 
’n Balkanese inslag, verskeie musikale 
verrassings en ’n stukkie Sound of 
Music daarby. Zamar beteken immers in 
Hebreeus “om fees te vier met die pluk 
van snare”. 

7 MAART 18:00 | 15 MAART 10:00
60 min | Drostdy Teater
R140 – R160 | R180 by die deur

DE WARENMARKT

Kom sluit jou feesdag af met ’n 
heerlike kos, wyn en live musiek by 
De Warenmarkt. 

8, 9, 11, 12, 13, 14 MAART 22:00 
De Warenmarkt | Gratis

Loukmaan Adams
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ALFRED ADRIAAN:   
VAN HANKEY
Met: Alfred Adriaan

Alfred het al in Perth, Sydney en New 
York opgetree, maar in hierdie vertoning 
kyk hy terug na sy grootwordjare op die 
Oos-Kaapse dorpie Hankey, ongemaklike 
interaksies met die skoner geslag en 
vriende se verkeerde advies. 

10 MAART 20:00
70 min | Amazink 
R130 | R150 by die deur
Geen o/16 (T)

CONRAD KOCH &  
HANNES BRÜMMER
Met: Conrad Koch & Hannes Brümmer

Verdryf die Sondagaand-blues saam 
met twee topkomediante. Die bekende 
akteur, komediant en improvisasiekoning 
Hannes Brümmer is vanaand eerste aan 
die beurt met sy hoë-energie stand-
up. Daarna is dit tyd vir Suid-Afrika se 
voorste buikspreker, Conrad Koch, wat 

beloof om verskeie heilige koeie saam 
met Chester Missing en ’n paar ander 
karakters te slag.

8 MAART 19:00
70 min | Visuele Kunste Vierkant
R150 | R170 by die deur
Geen o/14 (T)

A

A E

Conrad Koch
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DALIN OLIVER: ADULTING
Met: Dalin Oliver  
Stuart Taylor Regisseur 

Dis maar bitter om ’n grootmens te 
wees. In sy nuwe eenmanvertoning gee 
dié voormalige hoërskoolonderwyser 
(nogal in wiskunde én geskiedenis) 
’n skerp blik op die grootmenslewe 
se uitdagings, verwagtings en 
benoudhede.

12 MAART 20:00  
70 min | Amazink
R130 | R150 by die deur
Geen o/14 (T)

DALIN OLIVER &  
BENNIE FOURIE
Met: Dalin Oliver en Bennie Fourie

Bennie Fourie is bekend as skrywer-
regisseur van die trefferkomediereeks 
Hotel op kykNET en akteur in flieks  
soos Vuil wasgoed en Ander mens. 
Deesdae is hy ook ’n suksesvolle 
stand-up-kunstenaar en saam met die 
gewilde Kaapse komediant en radio-
persoon likheid Dalin Oliver neem hulle 
Saterdag aand op horings.

7 MAART 20:00
70 min | Visuele Kunste Vierkant
R150 | R170 by die deur
Geen o/14

DONOVAN GOLIATH & 
SHIMMY ISAACS 
Met: Donovan Goliath en Shimmy Isaacs

Shimmy Isaacs is ’n boorling van 
Worcester, maar sy laat mense lag van 
Stellenbosch tot in New York, Londen, 
Amsterdam en Skotland. Donovan 
Goliath, wat in Johannesburg woon, het 
grootgeword in Mthatha en kan vlot 
Xhosa praat. Hy is deel van die bekende 

Goliath and Goliath Geselskap en een 
van Suid-Afrika se opwindendste jong 
komediante.

13 MAART 20:00 
70 min | Visuele Kunste Vierkant
R150 | R170 by die deur
Geen o/14

JOEY RASDIEN &  
KG MOKGADI
Met: Joey Rasdien en Kagiso Mokgadi

Kagiso Mokgadi, of sommer net KG, is 
die seun van ’n sangoma wat jou sterk 
lagmedisyne injaag. Volg dit op met ’n 
groot humordosis van Joey Rasdien en 
jou Vrydagaand is gemaak. 

6 MAART 20:00
70 min | Visuele Kunste Vierkant
R150 | R170 by die deur
Geen o/14

MARK BANKS & 
MELT SIEBERHAGEN
Met: Mark Banks en Melt Sieberhagen

Die komediant en akteur Melt 
Sieberhagen is ’n ernstige grapjas én 
lighartige filosoof. Hy word gevolg 
deur die vreeslose stand-up-legende 
Mark Banks, wat nie kan wag om nuwe 
satiriese dwarsklappe uit te deel nie.

14 MAART 20:00 
70 min | Visuele Kunste Vierkant
R150 | R170 by die deur

A

A

A

A

E

E

E

E

E

Mariette Laubser
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MARIETTE LOUBSER: TOE 
APPLE NOG ’N VRUG WAS
Met: Mariette Loubser 

In hierdie nuwe vertoning kyk Mariette 
Loubser met humor en deernis na die 
mensdom wat kwansuis so “gevorderd” 
is met moderne tegnologie, maar tog 
verlang al wat ’n hipster is terug na 
’n markie pleks van ’n mall – toe Apple 
nog ’n vrug was. 

13 MAART 20:00 
60 min | Amazink 
R130 | R150 by die deur

MELT EN HANNES: 
DIE FLYING DUTCHMEN
Met: Melt Sieberhagen  
en Hannes Brümmer 

Die Flying Dutchmen is al beskryf as 
die ruk en rol van Afrikaanse komedie. 
Kom lag jouself ’n papie wanneer hulle 
in die styl van Whose Line Is It Anyway? 
met improvisasie-speletjies die gehoor 
betrek. 

9 MAART 20:00
60 min | Amazink
R130 | R150 by die deur
Geen o/14 (T)

NIK RABINOWITZ:   
LATE BLOOMER 
Met: Nik Rabinowitz 

Nik Rabinowitz bring ’n splinternuwe 
eenmanvertoning fees toe, wat nuwe 
ontsteltenis en lagkrampe belowe. 

11 MAART 20:00 
60 min | Amazink 
R130 | R150 by die deur
Geen o/14 (T)

NIK RABINOWITZ & 
WAYNE MCKAY
Met: Nik Rabinowitz en Wayne Mckay 

Eers gaan Wayne McKay wys hoekom 
hy al twee dekades so ’n gewilde 
komediant, akteur, radio- en TV-
persoonlikheid is. En dan gaan die 
wêreld se enigste Xhosa-sprekende 
Joodse stand-up-ster, Nik Rabinowitz, 
die malligheid nóg verder voer.

12 MAART 20:00
70 min | Visuele Kunste Vierkant
R150 | R170 by die deur
Geen o/14 (T)

RADIO RAPS:  
LANG STORIE KORT
Met: Rikus de Beer (Jonathan)

Ná verlede jaar se uitverkoopte Genuine 
by die Woordfees is Rikus de Beer 
(oftewel Jonathan van Radio Raps) terug 
met ’n nuwe eenmanvertoning. Die lewe 
is kort, maar dit bly die langste ding wat 
jy ooit sal doen.

14 MAART 20:30 
70 min | Spier Amfiteater
R130- R180 | R200 by die deur
Geen o/16 (T)

A
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Wayne  
McKay 



184

SCHALK BEZUIDENHOUT & 
TATS NKONZO
Met: Schalk Bezuidenhout en Tats Nkonzo

Die voormalige aanbieder van SA’s Got 
Talent en Idols-finalis Tats Nkonzo bring 
sy kitaar saam Woordfees toe. Daarna 
vermaak sy goeie vriend snorseun Schalk 
Bezuidenhout feesgangers met nuwe 
materiaal. En dan sing Schalkie en Tats 
dalk selfs ’n liedjie saam.

10 MAART 20:00 
70 min | Visuele Kunste Vierkant
R150 | R170 by die deur 
Geen o/14 (T) 

SCHALKIE EN CASSIE 
HOU KONSERT
Met: Schalk Bezuidenhout  
en Casper de Vries

Casper en Schalk kyk terug na hul 
skooldae en gesels oor skolesport, 
debat en redenaars, danse en 
huispartytjies en oor hoe hulle reeds 
van ’n vroeë ouderdom snaakse 
moeilikheid gemaak het. 

7 MAART 20:30 
70 min | Spier Amfiteater 
R130– R180 | R200 by die deur
Geen o/14 (T)

STUART TAYLOR &  
ALFRED ADRIAAN
Met: Stuart Taylor en Alfred Adriaan

Alfred Adriaan, grapkas van die 
Oos-Kaap, en Stuart Taylor van 
Going Nowhere Slowly-faam is ’n 
wenkombinasie wat jou lagspiere 
ernstig oefening gaan gee.

11 MAART 20:00 
70 min | Visuele Kunste Vierkant
R150 | R170 by die deur
Geen o/14 (T) A
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SPEELFILMS 
HOOGTEPUNTE VAN KYKNET  
SILWERSKERMFEES 2019

BHAI’S CAFÉ 
Maynard Kraak Regisseur 
Darron Meyer & Aaron Naidoo Draai-
boek

Met: Mehboob Bawa, Siv Ngesi, Suraya 
Rose Santos, Thabo Bopape, Rehane 
Abrahams, Fahruq Valley-Omar, Elodie 
Venece, Rameez Nordien, Khalil Kath-
rada, Carishma Basday

Bhai’s Indian Corner Cafe is al meer as 
40 jaar lank ’n instelling in die Kaapse 
voorstad van Wynberg. Saam met sy 

vrou, Mary, bedryf Magan Bhai Patel dié 
kafee met ’n vonkel in sy oog en altyd ’n 
grappie gereed. Wanneer die glibberige 
Patrick Amanzi egter opdaag en aanbied 
om hul eiendom te koop met die oog op 
die herontwikkeling van die buurt, word 
Bhai en Mary voor ’n keuse gestel wat 
dreig om die gemeenskap uitmekaar te 
skeur. Wat sake vererger, is dat Bhai se 
beeldskone dogter, Rashmi, begin om 
met Patrick uit te gaan sonder dat sy 
weet hy en haar ouers is haaks. Patrick 
besef ook nie wie se dogter Rashmi is 
nie. Wanneer dit aan die lig kom, bars 
chaos los. 

6 MAART 17:30  | 14 MAART 13:00
100 min | Pulp Cinema Neelsie 
R50 | R60 by die deur E

Die Filmfeesprogram is saamgestel 
met volwasse gehore in gedagte. 
Kinders onder 13 moet deur ’n 
volwassene vergesel word.  
Alle Afrikaanse en anderstalige 
films het Engelse onderskrifte.

 
Bhai’s Café
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DIE VERHAAL VAN   
RACHELTJIE DE BEER 
Matthys Boshoff Regisseur 
Brett Michael Innes & Matthys Boshoff 
Draaiboek

Met: Stian Bam, Antoinette Louw, Marius 
Weyers, Sandra Prinsloo, Zonika de 
Vries, Seputla Sebogodi

Beste akteur (Stian Bam) en Beste 
produksie-ontwerp (Chantel Carter) by 
Silwerskermfees 2019

Tydens die De Beer-gesin – Herman, 
Racheltjie en klein Jamie – se trek na 
die goudvelde, raak hul ossewa onklaar 
en vind hulle noodgedwonge verblyf 
op ’n afgeleë plaas in die bergagtige 
Oos-Vrystaat. Op die aand van Goeie 
Vrydag sluip Racheltjie en Jamie uit 
die huis om hul ma se lewe en dood te 
herdenk. Herman is gekant daarteen 
en betrap hulle. In ’n woede-uitbarsting 
besluit hy om summier die pad te vat. 
Die stormwolke en verwoede wind dwing 
hom egter om te wag. En dan kom 
Herman en Racheltjie agter dat Jamie 
uitgeglip het om sy verlore kalfie te gaan 
soek. ’n Soekgeselskap word uitgestuur 
terwyl Racheltjie die huis beman. Toe die 
eerste sneeuvlokkies val, besef Racheltjie 
dat Jamie waarskynlik na die mierneste 
gegaan het waar hulle ’n vorige keer 
die kalfie gevind het. Sy durf die wind 
en sneeu aan en kom uiteindelik voor ’n 
verskriklike keuse te staan. 

7 MAART 20:30 | 13 MAART 17:00 
99 min | Pulp Cinema Neelsie
R50 | R60 by die deur

V&A: Stian Bam, wat die toekenning vir 

Beste akteur by die Silwerskermfees 
2019 ontvang het vir sy rol in Racheltjie 
de Beer, en Sandra Prinsloo, wat een 
van die ander hoofrolle in dié prent 
vertolk, sal ná die vertoning op 13 Maart 
meer vertel oor die verfilming van 
hierdie geliefde ou volkslegende. Hulle 
sal ook vrae uit die gehoor beantwoord. 

13 MAART ná afloop van die vertoning   
45 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis

FIELA SE KIND 
Brett Michael Innes Regisseur & draaiboek

Met: Zenobia Kloppers, Luca Bornman, 
Wayne Smith, Wayne van Rooyen, Cindy 
Swanepoel, Drikus Volschenk

Beste klankbaan (Kyle Shepherd) by 
Silwerskermfees 2019 

Suidelike Afrika, 1865. Wanneer Fiela,  
’n hardwerkende bruin vrou ’n driejarige 
wit seuntjie op haar voorstoep ontdek, 
het haar besluit om hom in te neem 
langdurige gevolge vir haar en die kind. 
Ná ’n dekade in Fiela se sorg, neem 
regeringsowerhede Benjamin van haar 
weg en plaas hom terug in die sorg 
van die wit familie van houtkappers 
waarvandaan hulle glo hy kom. Fiela 
en Benjamin probeer in die volgende 
dekade desperaat om mekaar op 
te spoor. Fiela het ’n seun verloor 
en verval geleidelik in depressie, ’n 
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gemoedstoestand wat verder vererger 
word deur die mishandeling wat sy 
onder die gereg en Benjamin se nuwe pa 
moet verduur. Benjamin, aan die ander 
kant, beland in ’n verarmde omgewing 
waarin hy afgeknou word en gedwing 
word om ’n nuwe identiteit aan te neem.

8 MAART 20:30 | 12 MAART 20:00 
118 min | Pulp Cinema Neelsie 
R50 | R60 by die deur

FLATLAND 
Jenna Bass Regisseur & draaiboek

Met: Faith Baloyi, Nicole Fortuin, Izel 
Bezuidenhout, De Klerk Oelofse, Bren-
don Daniels, Eric Nobbs

Wanneer haar rampspoedige 
huweliksnag tot ’n onbeplande moord 
lei, vlug Natalie van haar man en ’n klein, 
afgeleë dorpie in die Karoo. Saam met 
haar opstandige, hoogswanger beste 
vriendin, Poppie, jaag sy te perd die 
eindelose, koue landskap in. Kort op 
hul hakke is Kaptein Beauty Cuba, ’n 
eensame polisievrou wat moet bewys 
dat haar lank verlore verloofde nie 
skuldig is aan Natalie se misdade nie. 
Die stryd tussen dié drie desperate 
vroue sorg vir ’n naelbytriller in die 
onherbergsame Groot Karoo.

10 MAART 20:00 | 13 MAART 14:30 
 117 min | Pulp Cinema Neelsie 
R50 | R60 by die deur | Geen o/16

GRIEKWASTAD 
Jozua Malherbe Regisseur 
Tertius Kapp Draaiboek

Met: Arnold Vosloo, Alex van Dyk, 
Jody Abrahams, Tim Theron, Albert 
Pretorius, Esther von Waltsleben, Deon 
Lotz, Ira Blankenberg, Johan Botha, 
Lida Botha, Sisanda Henna, Marvin-Lee 
Beukes, Rolanda Marais, Brent Vermeu-
len  

Die media skree “Plaasmoord!” in 
sensasionele voorbladopskrifte. Die 
mooie Marthella (net 14), boer Deon en 
sy vrou, Christel, is al drie koelbloedig 
geskiet. Net hul 15-jarige seun, Don, het 

ontsnap. Onder die geweldige druk van 
’n hele land se afgryse en verwagtinge 
moet speurder-kolonel Dick de Waal die 
waarheid op Griekwastad gaan soek. En 
dalk sy laaste hoop op onskuld in die 
proses prysgee.

6 MAART 20:00 | 15 MAART 13:00 
100 min | Pulp Cinema Neelsie
R50 | R60 by die deur | Geen o/16

V&A: Die regisseur en kinematograaf 
van Griekwastad, Jozua Malherbe, en 
die draaiboekskrywer, Tertius Kapp, 
sal ná die vertoning op 15 Maart meer 
vertel oor die proses om hierdie ware 
gruwelverhaal in ’n speelfilm te omskep. 
Hulle sal ook vrae uit die gehoor 
beantwoord. 

15 MAART ná afloop van die vertoning   
45 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis

A

A

A



190

KNUCKLE CITY 
Jahmil X.T. Qubeka Regisseur & draaiboek

Met: Bongile Mantsai, Thembekile 
Komani, Patrick Ndlovu, Faniswa Yisa, 
Siv Ngesi, Owen Sejake, Awethu Hleli, 
Nomhle Nkonyeni, Zolisa Xaluva

Beste akteur (Bongile Mantsai) by DIFF 2019 

Die Mdantsane-township staan bekend 
as Suid-Afrika se boksmekka. Knuckle 
City is die storie van Dudu Nyakama, ’n 
oor-die-muur bokser wat glo hy kan sy 
gebroke familie help deur aan nog een 
belangrike geveg deel te neem. Daar is 
noue bande tussen die bokswêreld en 
die onderwêreld, en Dudu kry onwetend 
hulp van sy vindingryke broer – ’n 
bendelid wat uit die tronk kom. Met 
sy pa wat by hom spook, besef Dudu 
weldra sy stryd by die huis is baie meer 
uitdagend as enige opponent waarteen 
hy in die kryt te staan kan kom.

9 MAART 20:00 | 13 MAART 20:00 
124 min | Pulp Cinema Neelsie 
R50 | R60 by die deur | Geen o/16
 
 
POPPIE NONGENA
Christiaan Olwagen Regisseur

Saartjie Botha & Christiaan Olwagen 
Draaiboek (Gegrond op die roman Die 
Swerfjare van Poppie Nongena deur 
Elsa Joubert)

Met: Clementine Mosimane, Anna-Mart 
van der Merwe, Chris Gxalaba, Rolanda 
Marais, Dawid Minnaar, Lida Botha, 
Nomsa Nene

Twaalf toekennings by Silwerskermfees 
2019, insluitend: Beste speelfilm, Beste 
draaiboek, Beste regisseur, Beste 
aktrise (Clementine Mosimane), Beste 
manlike byspeler (Chris Gxalaba), Beste 
vroulike byspeler (Nomsa Nene) en 
Beste ensemble-spel

Poppie Nongena vertel die aangrypende 
verhaal van ’n Afrikaanssprekende 
Xhosa-vrou wie se lewe om haar gesin 
draai terwyl sy probeer om stabiliteit te 
vind in ’n era van ondraaglike onrus in 
Suid-Afrika. Dit speel af in ’n tyd waarin 

swart vroue deur boetes, arrestasies en 
verskuiwings gedwing is om hul tuistes 
te verlaat om in afgeleë gebiede, die 
sogenaamde swart tuislande, ’n nuwe 
lewe te begin. Wanneer Stone, Poppie 
se man, te siek word om te werk, beskou 
die owerhede haar skielik as ’n onwettige 
burger in haar eie land. Sy voer ’n 
desperate stryd om wettiglik aan te  
bly en nie van haar kinders geskei te 
word nie.

8 MAART 17:00 | 11 MAART 20:00 
117 min | Pulp Cinema Neelsie
R50 | R60 by die deur | Geen o/13

V&A: Die vervaardiger van Poppie 
Nongena, Helena Spring, en die aktrise 
wat die hoofrol speel, Clementine 
Mosimane, sal ná die vertoning op 8 
Maart meer vertel oor die proses om 
Elsa Joubert se klassieke roman in ’n 
speelfilm te omskep. Hulle sal ook vrae 
uit die gehoor beantwoord. 

8 MAART ná afloop van die vertoning
Pulp Cinema Neelsie | 45 min | Gratis

X
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TOORBOS 
René van Rooyen Regisseur & draaiboek 
(Gegrond op die roman Toorbos deur 
Dalene Matthee)

Met: Elani Dekker, Stiaan Smith, Ira 
Blanckenberg, Clare Marshall, Ivan 
Abrahams, Gretchen Ramsden, Dirk 
Vermeulen, Paul Eilers

Toorbos vertel die verhaal van ’n jong 
“bosvrou” se ontworteling in die tyd van 
die laaste bosbewoners van die Suid-
Afrikaanse Knysna-woude in die 1930’s. 
Karoliena Kapp se intieme verbintenis 
met die boomhart van die bos word ’n 
hindernis in haar verhouding met die 
man wat sy liefkry. Wanneer Karoliena 
met Johannes Stander trou, ervaar sy 
die onderdrukking van ’n selfsugtige, 
geldgierige samelewing. Haar lewe word 
’n stryd om aan haarself getrou te bly.

7 MAART 17:00 | 14 MAART 15:30 
112 min | Pulp Cinema Neelsie
R50 | R60 by die deur

V&A: Die regisseur en draaiboekskrywer 
van Toorbos, René van Rooyen, sal ná 
die vertoning op 7 Maart meer vertel 
oor die proses om Dalene Matthee 
se geliefde roman in ’n speelfilm te 
omskep. Sy sal ook vrae uit die gehoor 
beantwoord. 

7 Maart ná afloop van die vertoning  
45 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis

KYKNET 
SILWERSKERM-
KORTFILMS

Al hierdie kortfilms is ontwikkel vir die 
kykNET Silwerskermfees 2019. 

BINNELANDSE SAKE  
Burger Meyer Regisseur & draaiboek 
(Gegrond op die gelyknamige kortver-
haal deur Enrique Grobbelaar – wenner 
van die kykNET-filmprys vir die 2019 US 
Woordfeeskortverhaalbundel)

Met: Ansu Visser, Gerald Steyn,  
Eddie de Jager

Silwerskerm Toekennings 2019: Beste 
aktrise (Ansu Visser), Beste klankont-
werp

Binnelandse Sake is ’n koue plek met 
harde stoele en lang rye. Klara se besoek 
aan dié kloustrofobiese ruimte lê soos ’n 
berg voor haar. Sy word gedwing om na 
ander se stories te luister, maar wanneer 
sy langs die charismatiese Gerhard 
beland, staar haar eie storie haar in die 
gesig – ’n storie wat sy liewer wil vergeet. 

7 MAART 11:30 | 10 MAART 11:30
12 MAART 11:00
22 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis

DIE BEGRAFNIS 
Johannes Pieter Nel Regisseur 
Leatitia Solomons Draaiboek

Met: Leatitia Solomons, Lee-Ann van 
Rooi, Ivan Abrahams, Roxanne Blaise, 
Ann Juries-May, Jonwin Constable, 
Christy-Ann Julies

Silwerskerm Toekenning 2019: Beste 
kostuumontwerp

Wanneer Mathilda haar geliefde man, 
Hendrik Exodus Gert Thys, aan die 
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dood afstaan, moet die reëlings vir sy 
begrafnis inderhaas getref word. Die 
familie wil ondersteun, maar soos haar 
oorle’ oupa altyd gesê het – dis net 
om gesien te wees, elkeen het sy eie 
agenda. Dan is daar nog die druk van 
die gemeenskap wat ongetwyfeld sal 
skinder oor hoe die breyani geproe het, 
die outfits en die diens. Sal Mathilda vir 
Hendrikkie die begrafnis kan gee wat hy 
verdien?

7 MAART 11:00 | 10 MAART 11:00
12 MAART 10:30 
22 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis

GEBLES 
Juri Bardenhorst Regisseur 
Bard Cloete Draaiboek

Met: Stiaan Smith, Greta Pietersen, 
Leandie du Randt, Adam Heinz, André 
Roothman

Jona is die ou wat alle ouens wou wees 
– op hoërskool. Maar nou is dit 10 jaar 
later en Jona klou nog aan die verlede 
net soos hy vasklou aan sy Insta-model-
eksmeisie, sy sukkelende loopbaan 
as ’n stock photography-model en sy 
kwynende haarlyn. Tydens ’n partytjie 
probeer Jona sy eks terugwen, maar 
’n geval van vertoningsangs ontbloot 
sy gesukkel met “grootword” verder. 
Vernederd storm Jona badkamer toe 
waar hy ’n interessante partytjieganger 
raakloop: Mieke. Jona verskyn uit die 
badkamer as ’n nuwe man – in elke 
moontlike opsig.

7 MAART 10:30 | 10 MAART 10:30 
11 MAART 14:00
 22 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis

HOE OM ’N PERD TE TEKEN 
Kaz McFadden Regisseur 
Luan Jacobs Draaiboek

Met: Luan Jacobs, Luca Bornman

Silwerskerm Toekennings 2019: Beste 
draaiboek, Beste akteur (Luan Jacobs)

Dis laat op ’n winteraand en Leander is 
moeg vir die lewe. Wanneer hy op die 
nagbus klim, verwag hy die gewone 

koue, leë sitplekke, maar dié is nie ’n 
gewone aand nie. Hy ontmoet ’n jong 
seun wat alleen op pad see toe is. Terwyl 
hy probeer om die seun te oortuig om 
huis toe te gaan, besef Leander hulle het 
baie in gemeen. Dalk té veel. Leander 
leer dat iets kleins, soos om ’n perd te 
teken, die lewe nuwe betekenis kan gee.

6 MAART 16:30 | 9 MAART 16:00
11 MAART 13:30
22 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis

JANNEMAN 
Tristram Atkins Regisseur & draaiboek

Met: Ethan Olivier, Abduraghmaan 
Adams, Ruben Engel, Simoné Benjamin, 
Oscar Petersen, Ilse Oppelt, Simone 
Biscombe

Silwerskerm Toekenning 2019: Beste 
vroulike byspeler (Ilse Oppelt)

Janneman besluit om sy biologiese pa te 
soek. Hy bestel ’n selfdoen-DNS-stel en 
begin skelmpies spoegmonsters van die 
konserwatiewe dorpie se mans versamel. 
Maar Boetie Boude, sy ma se jare lange 
vriend, is bang Janneman se hart word 
gebreek. Ant Stiena Skuinslê probeer 
Janneman se situasie uitbuit terwyl sy 
sukkel om haar geil man, Koos Koekeloer, 
in toom te hou. En Mevrou Dominee wil 
met alle mag vir Janneman stop,  
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want die storie loop dat haar man 
Janneman se pa is. Sal Janneman besef 
dat Boetie die enigste vaderfiguur is wat 
hy nodig het? 

6 MAART 15:30 | 9 MAART 15:30
11 MAART 13:00
22 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis

LAKENS 
Christian Grobbelaar Regisseur &  
draaiboek

Met: Christine van Hees, Camilla Wald-
man, Dirk Stoltz, Justin Strydom

Willie is dood. Lika probeer herstel ná 
die onlangse tragedie. ’n Pamflet wat 
beloof om jou met jou oorlede geliefdes 
te verbind, gee vir haar vir die eerste 
keer in ’n lang tyd hoop. ’n Eienaardige 
deur verskyn op haar voorstoep en dis 
net die begin. 

6 MAART 15:00 | 9 MAART 15:00
11 MAART 12:00
22 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis

MIEMIE (EN DIE   
METEORIET WAT HAAR 
DEFINITIEF GAAN TREF) 
Claudia van Zyl Regisseur & draaiboek

Met: Mila Guy, Bennie Fourie

Miemie is die ongelukkigste persoon 
op aarde. Sy is al vier keer deur weerlig 
getref en kry elke Dinsdag ’n koorsblaar. 
Die dorp se inwoners vlug wanneer hulle 
hoor ’n meteoriet is op pad aarde toe – 
almal behalwe haar tromspeler-buurman, 
Otto, wat buitengewoon gelukkig is. Hy 
het ’n vierklawer-tatoeëermerk op sy nek 
en het nog nooit geval nie. Saam probeer 
Miemie en Otto die meteoriet ontduik, 
maar die balans tussen geluk en ongeluk 
is ingewikkeld. 

6 MAART 14:00 | 9 MAART 14:00
11 MAART 11:00
22 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis

MY GELYKENIS 
Inamari Schoonraad Regisseur &  
draaiboek     

Met: Charlenè Brouwer, Lieb Bester, 
Tiaan Kelderman

Silwerskerm Toekennings 2019: Beste 
produksie-ontwerp, Beste kinematograaf

Hilde Roodt, ’n begaafde genetikus, 
wil die wêreld van al sy kwale genees, 
insluitend haar eie. Sy plaas haar 
loopbaan, verhoudings en reputasie op 
die spel in haar soeke na antwoorde en 
oplossings. Maar wanneer jy met die 
natuurlike orde begin peuter, kan daar 
ernstige gevolge wees – evolusie kom 
teen ’n prys.

6 MAART 13:30 | 9 MAART 13:30
11 MAART 10:30
22 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis

OEDIPUS: DIE MUSICAL –  
’N DOKUMENTÊR 
Stefan Benadé Regisseur & draaiboek    

Met: Ludwig Binge, Wessel Pretorius, 
Carel Nel, Hannah Borthwick, Petrus 
du Preez, Tinarie van Wyk Loots, Néna 
Butler, Neels Coetzee, Stian Bam

Silwerskerm Toekennings 2019: Beste 
kortfilm, Beste regisseur, Beste manlike 
byspeler (Ludwig Binge), Beste rediger-
ing, Beste grimering en haarstilering

In 1979 besluit KRUIK om die bekroonde 
Nederlandse regisseur Hermanus 
de Jong na Kaapstad te nooi om ’n 
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musiekblyspel gegrond op die Oedipus-
mite op die Nico Malan se planke te 
bring, met gevolge van mitologiese 
proporsies. In Januarie 1999 ontdek 
’n dokumentêrmaker die bewysstukke 
van Oedipus: Die musical en voer 
onderhoude met die oorspronklike 
geselskap. Dis 40 jaar later, maar vir die 
betrokke kunstenaars is die aand waarop 
Suid-Afrika se teaterlandskap vir altyd 
verander het, nog vars in die geheue.

6 MAART 14:30 | 9 MAART 14:30
11 MAART 11:30
22 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis

ROOILUG 
Dominique Jossie Regisseur 
Oscar Petersen Draaiboek (Gegrond  
op die teaterstuk deur  
Jefferson J. Dirks-Korkee)  
 
Met: Leighman Marshall, Keisha Louis, 
Irshaad Ally, Kay Smith, Marlo Minnaar, 
Eldene Jones

Ná sy suster se ontydige dood keer 
Boeta (35) terug na sy geboortedorp 
in die Karoo. Hy word oorweldig deur 
skuldgevoelens omdat hy destyds misluk 
het in sy plig om sy suster te beskerm. 
Ongemaklike herinneringe aan hul 
kinderdae laat hom besef hy moet met 
die verlede afreken om vrede te vind. Hy 
besluit hy móét die bose kringloop van 
gesinsgeweld probeer breek. 

6 MAART 13:00 | 9 MAART 13:00
10 MAART 17:00
22 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis

SUSSIE 
Gert Steyn Regisseur 
Juanita Mardon Draaiboek

Met: Anolé van Rooyen, Xulé Engel-
brecht, Antoinette Louw, Johan Ester-
huizen, Ira Blanckenberg 

Delia se hele wêreld draai om Sussie, 
haar jonger suster. Hulle is beste vriende 
en deel alles. Hul ma, Jana, gee meer 
om oor haar volgende drankie as haar 
dogters, en die egpaar langsaan is 
besorg. Bert is bekommerd dat hy Sussie 
vir dae nie gesien het nie, terwyl sy vrou, 
Tina, glo die meisies het blomme uit hul 
tuin gesteel. Delia sal egter alles doen 
om die geheim wat almal se wêreld in 
duie kan laat stort, te beskerm.

6 MAART 12:00 | 9 MAART 12:00
10 MAART 16:30
22 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis

SWAAIBRAAI 
Gerhard Pretorius Regisseur & draaiboek    

Met: Cintaine Schutte, Johann Vermaak

Wanneer Susan ná nog ’n laat aand 
op kantoor tuiskom en Lourens met 
sy neus in ’n bloufilm betrap, is hulle 
uiteindelik eerlik met mekaar: Hulle moet 
iets drasties doen om hul huwelik te 
red. Hulle klap ’n bottel wyn en kry die 
antwoord: SwaaiBraai – ’n eksklusiewe 
app vir swinger-partytjies. Teen hul 
beterwete in besluit hulle om dit vir 
mekaar te doen. Vrydagaand is dit sulke 
tyd! Maar toe is die gasheer Lourens se 
ou pel Bennie. Toe dit by sleutel kies 
kom, vang sy jong nimfomaniese vrou, 
Vicky, dadelik Lourens se oog terwyl 
Susan babbel en bloos voor Anton, ’n 
selfversekerde silwer vos. Gaan dit die 
vonk wees wat hul huwelik weer laat 
vlam vat? Of gaan hulle op die harde 
manier leer – as jy met vuur speel, sal  
jy brand?

6 MAART 11:30 | 9 MAART 11:30
10 MAART 16:00
22 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis
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VAN NASIONALE BELANG 
Hannes Brümmer Regisseur 
Renaldo Botha Draaiboek   

Met: Tiaan Rautenbach, Zak Hendrikz, 
Je-ani Swiegelaar, Renaldo Botha, Elo-
ise Clasen, Mari Molefe van Heerden

Stefan Naudé is ’n geheime agent wat vir 
Nasionale Intelligensie werk. Sy opdrag is 
om oproepe van Suid-Afrikaanse burgers 
te monitor vir moontlike bedreigings 
vir nasionale sekuriteit. Wanneer 
Stefan ’n gesprek afluister tussen ’n 
sluipmoordenaar en sy skelmpie, vind 
hy uit ’n minister se lewe word bedreig. 
Sy werk word egter gekompliseer deur 
sy interne konflik oor die saak. Want die 
sluipmoordenaar is Stefan se buurman. 
Die skelmpie is Stefan se vrou. Stefan 
moet in die geheim werk om sy land én 
sy vrou te red. Sy kleurryke kollegas is 
die enigste mense wat hom dalk kan 
help. Hul missie, sou hulle dit aanvaar, is 
van nasionale belang.

6 MAART 11:00 | 9 MAART 11:00
10 MAART 15:00
22 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis

VINNIE + OLGA 
Gerhard Ehlers Regisseur & draaiboek        

Met: Paul Lückhoff, Edrien Erasmus 

’n Non, Olga Vockerodt, is ’n top-agent 
vir die Vrystaatse Vampier Vegters 
(VVV) wat gestuur word om Vinnie, ’n ou 
vampier, te onderskep by sy fopbegrafnis 
en hom te elimineer. Sy ruil die twee 
kiste op pad na die begraafplaas om 
en sit vir Vinnie agter in die VVV se 
lykswa. Die missie ontaard egter in ’n 
nagmerrie, want Vinnie het sy eie plan 
beraam. Olga is salig onbewus dat die 
drywer langs haar eintlik Vinnie is en 
die regte drywer bewusteloos agter in 
die kis lê. Ná ’n naelbytrit na die VVV se 
elimineringsterrein, kry Olga uiteindelik 
die oorhand en Vinnie eindig in die 
brandende kis. Olga mag dalk die missie 
as suksesvol bestempel, maar Vinnie het 

die laaste lag wanneer sy nalatenskap 
voortleef.

6 MAART 10:30 | 9 MAART 10:30
10 MAART 14:30
22 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis

STILFILMS MET 
BEGELEIDING

Die pianis Liza Joubert se speelse 
avontuurlus kry vanjaar nuwe gestalte:  
Op haar vleuelklavier interpreteer sy  
vier klassieke stilrolprente uit die jare  
1912-1920 met oorspronlike begeleiding. 
Al die stilfilms het Engelse onderskrifte. 

LIZA JOUBERT BEGELEI 
STILFILMS – 1
THE SCARECROW, 1920 (19 MIN) 
Buster Keaton & Eddie Cline  
Regisseurs en draaiboekskrywers

Met: Buster Keaton, Eddie Cline e.a.

Twee arm, dog vindingryke plaaswerkers 
bly saam in ’n klein eenvertrekhuisie. Hulle 
ding mee om die hand van die boer se 
dogter, maar sy is nie juis beïndruk met 
een van die twee nie. Klassieke visuele 
komedie met Luke the Dog.

THE IMMIGRANT, 1917 (30 MIN)
Charlie Chaplin Regisseur en 
draaiboekskrywer

Met: Charlie Chaplin, Edna Purviance e.a.

Charlie Chaplin speel ’n immigrant wat ’n 
onstuimige seereis moet trotseer en dan 
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in die moeilikheid beland net nadat hy sy 
voet in Amerika aan wal gesit het.

7 MAART 14:00 | 9 MAART 18:30 
49 min | Pulp Cinema Neelsie
R80 | R100 by die deur

LIZA JOUBERT BEGELEI 
STILFILMS – 2
FALLING LEAVES, 1912 (12 MIN) 
Alice Guy-Blache Regisseur

Met: Mace Greenleaf, Magda Foy e.a.

’n Tienermeisie ly aan tuberkulose en 
die dokter voorspel dat sy nie langer as 
herfstyd sal leef nie. Dan maak haar klein 
sussie ’n plan. ’n Film deur die eerste 
vroulike filmregisseur, Alice Guy-Blache. 

DIFFERENT FROM THE OTHERS, 1919 
(50 MIN)
Richard Oswald Regisseur en  
mede-draaiboekskrywer

Met: Conrad Veidt, Leo Connard e.a.

Twee manlike musikante raak op 
mekaar verlief, maar afpersing en ’n 
skandaal lei tot ’n tragiese wending in 
hul verhouding. Hierdie Duitse rolprent 
word as die eerste pro-gay-film in die 
geskiedenis beskou.

8 MAART 12:30 | 11 MAART 18:00 
62 min | Pulp Cinema Neelsie
R80 | R100 by die deur

WOORDFEES-
PREMIÈRES

TJURAS4LYF 
Hesta van den Heever Regisseur en 
draaiboek        

Met: Tana Pistorius, Adam Heyns, Shan-
ay Groenewaldt, Willem van  
den Heever

Lourensa, ’n Centurion-meisie, probeer 
betekenis vind in ’n siersteenstad, 
maar die Centurion Mall-meer se visse 

hou aan vrek en haar Tinder dates is 
ewe teleurstellend. Dan trek haar nefie 
Juandré, ’n Tjuras4lyf-tipe ou wat terug 
is van die Kaap, by haar in en sy begin 
dink sy is dalk die enigste mens in 
Centurion wat nie ’n lekker tyd het nie. 

8 MAART 11:30 | 10 MAART 12:00
12 MAART 12:00 
27 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis

VROU VERSKANS
Jeandré Hammond Regisseur

Hulle sê geslag is net ’n konsep, maar 
wat gebeur as jou pa, Chris, op 47-jarige 
ouderdom besluit om ’n vrou, Christien, 
te word? Vrou verskans is ’n dokumentêr 
wat die Odendaal-gesin se aangrypende 
verhaal vertel. Christien transformeer 
van ’n bombastiese, aggressiewe 
treindrywer na ’n sagte, tevrede vrou. 
TB, maagkanker, doodsgebede, liefde en 
’n worsteling met geloof was alles deel 
van hierdie gesin se stryd om saam te 
staan onder geweldige druk van binne 
en buite. 

10 MAART 13:00 | 12 MAART 16:30 
51 min | Pulp Cinema Neelsie 
Gratis

DOKUMENTÊRE

BILLY MONK – SHOT IN  
THE DARK 
Craig Cameron-Mackintosh Regisseur  

Billy Monk was ’n uitsmyter en 
nagklubfotograaf in Kaapstad gedurende 
die 1960’s. Sy vinnige oog en vermoë om 
vlietende, selfs bisarre oomblikke vas te 
vang sorg vir onthutsende beelde. Deur 
Monk se lens vervaag die grense tussen 
ras en kultuur, kleur en klas. Op die maat 
van jazz en polsende ruk-en-rol-musiek 
slaag hy daarin om ’n ongewone blik op 
’n subkultuur van matrose, “sugar girls” 
en buitestanders in die apartheid-era te 
gee. Enkele dae voor hy uiteindelik sy 
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treffende foto’s teen ’n galerymuur sou 
sien, word hy doodgeskiet. Vyftig jaar 
later vertel hierdie intieme dokumentêr 
die ware Griekse tragedie van ’n 
kleurryke lewe met behulp van treffende 
swartwit-foto’s en onthullende gesprekke 
met vriende en kunskenners.

12 MAART 13:00 | 15 MAART 11:30 
37 min | Pulp Cinema Neelsie 
R50 | R60 by die deur

BUDDHA IN AFRICA 
Nicole Schafer Regisseur  

DIFF 2019: Beste Suid-Afrikaanse do-
kumentêr

Enock Alu, ’n Malawiese tiener in ’n 
Chinese, Boeddhistiese weeshuis, voel 
verskeurd tussen sy Afrika-wortels en die 
Chinese opvoeding wat hy ontvang. Hy 
word ’n uitblinker in die skool en droom 
daarvan om eendag soos Jet Li ’n held 
van die Oosterse gevegskuns te wees, 
maar in sy finale skooljaar moet Enock 
moeilike besluite oor sy toekoms neem. 
Moet hy terugkeer na sy familie in sy 
armoedige tuisdorp of in Taiwan gaan 

studeer? Binne die konteks van China se 
toenemende invloed op die kontinent, 
bied Buddha in Africa ’n unieke blik op 
die impak van sagte kulturele mag op 
die identiteit en verbeelding van ’n jong 
Afrikaan en sy skoolvriende wat tussen 
twee kulture grootword.

10 MAART 18:00 | 13 MAART 11:00 
90 min | Pulp Cinema Neelsie 
R50 | R60 by die deur

DALENE
Danie Bester Regisseur  

Dertien boeke het uit Dalene Matthee se 
pen verskyn. Sy is veral bekend vir haar 
vier “bosboeke” wat om Knysna afspeel: 
Kringe in ’n bos, Fiela se kind, Moerbeibos 
en Toorbos. Haar boeke is in 14 tale 
vertaal en sy het verskeie pryse vir haar 
werk ontvang. Kringe in ’n bos en Fiela 
se kind word reeds vir meer as 20 jaar 
as voorgeskrewe boeke in skole gebruik. 
Sy is die enigste Afrikaanse skrywer van 
wie meer as ’n miljoen boeke in Afrikaans 
verkoop is. Hierdie dokumentêr werp 
nuwe lig op dié fassinerende mens en 
storieverteller.

7 MAART 15:30 | 12 MAART 14:00
15 MAART 10:30
48 min | Pulp Cinema Neelsie 
R50 | R60 by die deur
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DYING FOR GOLD 
Catherine Meyburg & Richard Pakleppa 
Regisseurs

Rapid Lion Internasionale Filmfees 
2019: Beste dokumentêr

Engels en Sotho en Xhosa met Engelse 
onderskrifte

Suid-Afrika se welvaart en wit 
bevoorregting is tot ’n groot mate 
befonds deur die goudmynbedryf wat 
baie lewens gekos het. Vandag gaan 
onderontwikkelde gemeenskappe van 
goudmynwerkers gebuk onder armoede 
en die wêreld se ergste epidemie 
van TB en silikose. Deur middel van 
onderhoude met mynwerkersfamilies en 
argiefmateriaal onthul Dying for Gold die 
ware koste van Suid-Afrikaanse goud.

11 MAART 15:00 | 14 MAART 10:30 
99 min | Pulp Cinema Neelsie
R50 | R60 by die deur

MONUMENTAL  
CROSSROADS 
Tim van den Hoff Regisseur  

Dwarsdeur die Suide van die VSA loop 
gemoedere hoog oor Konfederasie-
monumente. Diegene wat dit beskou as 
simbole van wit meerderwaardigheid, 
wil hierdie gedenktekens met alle 
geweld laat verwyder, maar vir ander 
verteenwoordig dit hul voorgeslagte se 
lyding in die Amerikaanse Burgeroorlog 
en kosbare geskiedenis. Monumental 
Crossroads is ’n dokumentêre reis 
van 6 000 myl deur die voormalige 
Konfederasie. Langs die pad ontmoet die 
Nederlandse filmmaker Tim van den Hoff 
radikaal uiteenlopende ondersteuners en 
opponente – elk met ’n eie mening oor 
wat die moeite werd is om te onthou en 
vir die nageslag te bewaar. Is daar ’n weg 
vorentoe anderkant hierdie kruispad?

Hierdie dokumentêr sluit aan by die 
bespreking van die Nederlands-Suid-
Afrikaanse skrywer Fred de Vries se 
boek, Wiegelied voor de witte man. De 
Vries praat op 12 Maart om 15:30 met 

Andries Bezuidenhout oor sy boek. 
(Skrywersfeesprogram, bl. xx)

9 MAART 17:00 | 13 MAART 13:00 
54 min | Pulp Cinema Neelsie
R50 | R60 by die deur

SCENES FROM A DRY CITY 
Simon Wood en Francois Verster Re-
gisseurs 

Big Sky Documentary Film Festival 
2019: Beste mini-dokumentêr

Wat gebeur wanneer ’n groot stedelik 
gebied se watervoorraad opdroog? 
In Kaapstad vrees inwoners die koms 
van “Dag Zero” wanneer die krane 
toegedraai word en histerie begin 
posvat.

10 MAART 14:00 | 12 MAART 11:30
13 MAART 10:30 
13 min | Pulp Cinema Neelsie | Gratis

SKEEF 
Renaldo Schwarp Regisseur  

Skeef is ’n boeiende dokumentêr wat 
’n soeklig werp op die werklikhede van 
LGBTI+-individue in Suid-Afrika. Dit is 
’n eerlike, onverskrokke voorstelling 
van queer identiteit: die goed, die 
sleg en die hoë hakskoene. Die radio- 
en TV-aanbieder Renaldo Schwarp 
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reis deur Suid-Afrika en praat met ’n 
verskeidenheid gaste, insluitend die 
sanger Joe Foster, die komediant Marc 
Lottering en die medeskrywer van die 
fliek Kanarie, Charl-Johan Lingenfelder. 
Kykers maak ook kennis met Adnan Al 
Mouselli – ’n gay Siriese uitgewekene  
wat weens sy seksualiteit uit die land 
moes vlug. 

8 MAART 10:30 | 12 MAART 15:00 
41 min | Pulp Cinema Neelsie 
R50 | R60 by die deur

STROOP: JOURNEY INTO 
THE RHINO HORN WAR 
Susan Scott Regisseur 

Wenner van die 2019 Encounters 
Backsberg Audience Award vir ’n  
Suid-Afrikaanse/Afrika-film

Stroop is ’n emosionele wipwarit 
tussen Afrika en Asië wat reeds met 
20 toekennings wêreldwyd bekroon 
is. Die twee filmmakers, Bonné de Bod 
en Susan Scott, plaas hulself in die 
spervuur van die renosterstropingskrisis 
om eksklusiewe insae in hierdie oorlog 
te kry. Met behulp van veldwagters 
in Suid-Afrika en met verbysterende 
beeldmateriaal, wat onder senutergende 
omstandighede verkry is, wys Stroop 
hoe renosterhoring verwerk en in 
Asië verkoop word en onthul dit die 
wêreldwye handel in renosterhoring soos 
nog nooit tevore nie.

8 MAART 14:00 | 15 MAART 16:00 
134 min | Pulp Cinema Neelsie 
R50 | R60 by die deur

THE SPACE:    
THEATRE OF SURVIVAL 
Dan Poole & Mark Street Regisseurs

In 1972 toe apartheid nog hoogty gevier 
het en rassespanning op breekpunt was, 
het ’n groep kunstenaars alles gewaag 
om ’n veilige ruimte te skep vir artistieke, 
sosiale en politieke vryheid. Die Ruimte 
(The Space-teater in Langstraat, 
Kaapstad) het ’n plek geword waar 
jou stem gehoor kon word, ongeag 
jou kleur. Van die grensverskuiwende 
produksies wat hier opgevoer is deur 
kunstenaars soos Athol Fugard, John 
Kani, Winston Ntshona en Pieter-Dirk 
Uys het wêreldwyd opslae gemaak. Die 
destydse prys vir sulke uitdagende kuns 
was tronkstraf of selfs erger. The Space: 
Theatre of Survival herdenk hierdie 
tydperk en lig die hoed vir teatermakers 
wat geweier het om stilgemaak te word 
en daarom ’n verskil gemaak het.

7 MAART 12:00 | 12 MAART 18:00
87 min | Pulp Cinema Neelsie
R50 | R60 by die deur
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VEHICLE: SOUNDINGS AND 
FATHOMS

Gerhard Marx Feesunstenaar

Met: Toast Coetzer, Shane Cooper, Kyle 
Shepherd

Gerhard Marx verken sy belangstelling 
in die verstrengeling van betekenis en 
materiaal in verskeie dissiplines. Hy 
is bekend vir sy collage-werk met ou 
kaart-argiewe, vir tekeninge gemaak van 
plantmateriaal, vir satelietfoto’s gemaak 
uit klipmosaïeke, en verskeie openbare 
beeldhouwerke wat in samewerking met 
ander kunstenaars geskep is.  
 
Marx bring sy enigmatiese Vehicle-
projek na die Woordfees. Die projek 
streef om ’n “stem” (en daarmee 
storie) aan lewelose objekte te gee, 
en om dit te doen het Marx klassieke 
snaarinstrumente – ’n tjello, twee viole 
en ’n kontrabas – oorgeplant op dele van 
’n motor. Dié voertuigparte word deel 
van ’n klankkas waaruit ’n ryk, broeiende 
en hipnotiese klankwêreld getrek word. 
Dit is ’n projek van “musikale forensika” 
waarin snare ingespan word om te 
kyk hoe klank kan verander wat jy sien 
en hoe jy kyk. Dit word vermag deur 
die verkennende improvisasie van die 

fenomenale musikante Shane Cooper 
and Kyle Shepherd. Die skrywer en 
verhoogkunstenaar Toast Coetzer se 
digterlike prosa en stem gee verdere 
lae aan Vehicle se ryk, meesleurende 
landskap van klank.

Vehicle is geskep as deel van die The 
Centre for the Less Good Idea se 
2018-program, onder kuratorskap van 
prof. Jane Taylor, en is uitgevoer by die 
die 2019 Holland-fees in Amsterdam. 
Marx word deur die Goodman Gallery 
verteenwoordig.  

Buiten die geskeduleerde uitvoerings by 
die Woordfees sal Vehicle funksioneer as 
’n multimedia-installasie wat projeksies 
van improvisasies deur Shane Cooper en 
Kyle Shepherd kombineer met die stem 
van Toast Coetzer, wat werk voordra wat 
hy spesifiek vir hierdie projek geskryf het.

Vehicle word aangevul deur ’n uitstalling 
van Marx se werk wat ou kaart-argiewe 
herkonstrueer om landskap as ’n sosiale 
konstruksie te bevraagteken: hoe ruimte 
gekonstrueer word, en hoe ruimte 
ons dan weer konstrueer. Deur die 
fragmentering, versnippering, verplasing 
en collage van kartografiese materiaal 

Feeskunstenaar: Gerhard Marx
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verbeel hy nuwe ruimtes wat die ou 
kartografiese orde ontwrig en ondermyn 
om só nuwe ruimetelike verbeeldings 
moontlik te maak. “Hierdie fassinerende 
werk is ’n verbeeldingryke meditasie oor 
landskapskuns, wat moontlik die mees 
omstrede Suid-Afrikaanse kunskategorie 
is,” skryf Sean O’Toole. 

UITSTALLING:
6-15 MAART 9:00 - 13:00
Landbousaal | Gratis 

MUSIKALE OPTREDE:
12-14 MAART 19:00 
Landbousaal | R120

RONDLEIDING:
6, 7, 9, 10 MAART 15:00 
Landbousaal | Gratis

KUNSRONDLEIDINGS 

Stadsaal 

Daar sal daagliks om 9:30 
kunsrondleidings in die Stadsaal 
aangebied word. Die ontmoetplek is in 
die voorportaal en die rondleiding sal 
ongeveer 90 minute duur. Die laaste 
Sondag van die fees, 15 Maart, sal geen 
rondleiding aangebied word nie.

 
UITSTALLINGS IN 
DIE STADSAAL

BARBED WIRE PARADISE IS 
EXACTLY WHERE YOU ARE 
 
Liza Grobler Kunstenaar

Hierdie speelse installasie bestaan uit 
verskeie biomorfiese vorms in skakerings 

Feeskunstenaar: Gerhard Marx
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van blou. Die vorms is gemaak van 
pypskoonmakers – ’n materiaal wat 
dikwels geassosieer word met kunsvlyt 
in die kleuterskool. Hierdie klein, 
herhalende aksies waarmee voorwerpe 
met die hand gevorm word, skep ’n 
monumentale dog intieme ervaring. Die 
kyker word aangemoedig om die werk 
te betree en ’n aktiewe deel daarvan te 
word. Soos Gaston Bachelard dit stel in 
The Poetics of Space: “Die plekke waarin 
ons gedagdroom het, herskep sigself 
in ’n nuwe dagdroom. Dis omdat ons 
herinneringe aan plekke waar ons gebly 
het, herleef in dagdrome dat hierdie 
blyplekke van die verlede vir altyd in ons 
bly.”

6-11, 13-15 MAART 09:00 – 13:00  
12 MAART 09:00 – 21:00
Stadsaal | Gratis

INDLOVUKAZI 

Ashley Walters Kurator 
Zizipho Poswa e.a. Kunstenaars

In hierdie groepsuitstalling dien die 
keramiekkuns van Zizipho Poswa as ’n 
verwysingspunt vir ander kunstenaars 
wat werk in gesprek daarmee 
geskep het. Indlovukazi (olifant), die 
totemdier wat Poswa geïnspireer 
het, verteenwoordig konsepte soos 
beskerming, dapperheid en toewyding. 

6-11, 13-15 MAART 09:00 – 13:00  
12 MAART 09:00 – 21:00 | Gratis

KANTEL 

Isabel Mertz Kurator 
Isabel Mertz en Colijn Strydom 
Kunstenaars

In hierdie werk word motiewe uit 
die natuur en die mistieke saam met 
dekoratiewe argitektoniese elemente 
ingespan om die strukture en hiërargieë 
van die samelewing te bevraagteken en 
te ondermyn. 

6-11, 13-15 MAART 09:00 – 13:00  
12 MAART 09:00 – 21:00 | Gratis

MONSTRESS
 
Luami Calitz Kunstenaar

Hierdie uitstalling kombineer die 
mediums van illustrasie, teken en 
tekstielwerk. Dis ’n aweregse verkenning 
van die verkryging van mag en 
onafhanklikheid met inagneming van die 
slaggate van verantwoordelikheid wat 
daarmee gepaard gaan.

6-11, 13-15 MAART 09:00 – 13:00  
12 MAART 09:00 – 21:00 | Gratis

#JONGTALENT
 
Amy-Lyn Eveleigh Kurator

Kom ervaar die opwindende talent en 
waagmoed van jong kunstenaars. Volg 
gerus #jongtalent om meer uit te vind 
oor hoe hierdie uitstalling vorm aanneem 
en tot wasdom kom. 

6-11, 13-15 MAART 09:00 – 13:00  
12 MAART 09:00 – 21:00 | Gratis

POWELL’S PATTERNS 2, 11, 
20, 25 

Charlayn von Solms Kunstenaar

Dié reeks is ’n visuele verkenning van die 
vier afdelings van krygers in Homerus 
se Ilias. Die werk is geskep deur middel 
van die beeldhoutegniek assemblage 
(driedimensionele samestelling), 

Liza Grobler
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wat volgens die kunstenaar die 
komposisiemetodes van orale  
digkuns eggo. 

6-11, 13-15 MAART 09:00 – 13:00 
12 MAART 09:00 – 21:00 |Gratis

POZI/MEETING PLACE
 
Lunga Kama Kurator
Jabulani Patrick Dhlamini (fotograaf), 
Daniel Naudé (fotograaf), Bongo 
Flepu (illustreerder en skilder), Lunga 
Kama (fotograaf), Teboho Ramabulana 
(videograaf) Kunstenaars

Hierdie uitstalling is ’n kombinasie van 
perspektiewe en kulturele ervarings 
wat nie net die grootwordjare van die 
kurator gevorm het nie, maar hom 
ook die ubuntu van beide swart en 
wit Suid-Afrikaners gewys het. Dit 
verteenwoordig die ryk metaforiese 
“pozi’s” (plekke) wat Suid-Afrikaners 
maak wie hulle is.

6-11, 13-15 MAART 09:00 – 13:00 
12 MAART 09:00 – 21:00l | Gratis

RENAISSANCE 

Debbie Human-Van Eck Kurator
Gerhard van Eck, Christiaan Diedericks, 
Floris van Zyl, Jo Roets Kunstenaars

Nuut maak. Anders kyk. Waag. In 
herinnering aan die afsterwe van 
Renaissance-reus Raphael, 500 jaar 
gelede, weerspieël hierdie uitstalling 
die veerkragtigheid van die mens. Die 
vermoë om voort te dans ten spyte van, 
die bruisende wil om grense te verskuif 

en die ewige drang om te streef na 
groter hoogtes. 

6-11, 13-15 MAART 09:00 – 13:00  
12 MAART 09:00 – 21:00| Gratis

ROER EN KRAAK
 
Theo Paul Vorster Kunstenaar

“‘Aanhou beweeg’ interpreteer ek as Jan 
Rabie se reise van die siel en liggaam; 
‘geraas maak’ as die kommentaar wat 
hy gelewer het om mense te laat hoor 
en luister. Jan het gesoek na ander 
maniere van vertel en ander maniere 
om die werklikheid te verstaan. Dit was 
vernuwend. Met my uitstalling wil ek ook 
só aanhou beweeg en geraas maak in my 
eie, soms humoristiese, styl.” 

6-11, 13-15 MAART 09:00 – 13:00 |  
12 MAART 09:00 – 21:00| Gratis

THE SHAPE OF THINGS  
TO COME 
 
Olaf Bisschoff Kunstenaar

’n Skilderstudie oor vorms geïnspireer 
deur landskapskilderkuns.

6-11, 13-15 MAART 09:00 – 13:00  
12 MAART 09:00 – 21:00| Gratis

TOE EK 21 WAS  

Anne-Ghrett Erasmus Kurator

Kunstenaars kyk terug en skilder 
selfportrette van hoe hulle hulself as 
21-jariges onthou. 

6-11, 13-15 MAART 09:00 – 13:00  
12 MAART 09:00 – 21:00 | Gratis

Lunga Kama



205

VISUELE KUNS

VREEMDE VLIEËNDE 
VORMS/ STRANGE  
STUTTERING SHAPES
 
Liza Grobler Kurator 
Lizette Chirrime, Jeanne Hoffman, 
Seretse Moletsane, John Murray, 
Norman O’Flynn Kunstenaars

In hierdie visuele tentoonstelling in 
gemengde media dra al die onderskeie 
deeltjies by tot die toeskouer se 
ervaring van die geheel. Die uitstalling 
is gekonseptualiseer vir die verhoog 
in die Stellenbosch Stadsaal en neem 
die toeskouer op ’n visuele reis deur 
die binneste ruimte waar werklikheid 
en fiksie hand aan hand loop om nuwe 
landskappe te skep.

6-11, 13-15 MAART 09:00 – 13:00 
12 MAART 09:00 – 21:00
Stadsaal | Gratis

ANDER 
UITSTALLINGS

LUIDKEELS
 
Gerhard van Eck Kurator en fasiliterende 
kunstenaar 
Debbie Human-Van Eck en Ameerah 
Daniels Projekbestuurders

Skree dit van ons bergtoppe, sing 
dit uit elke grein van ons grond: Ek 
behoort! Luidkeels is ’n uitstalling wat 
die besoeker binnenooi na ’n ervaring 
geskep deur Graad 6-leerders uit 
verskeie skole in die Wes-Kaap. Die 
onderwerpe van identiteit, selfwaarde 
en tuishoort word ondersoek onder die 
leiding van die beeldhouer Gerhard van 
Eck. Word deel van die gesprek deur 
#luidkeels te volg en neem deel aan die 
#luidkeels-kompetisie op sosiale media. 

6-15 MAART 09:00 – 16:30 
Visuele Kunste-gebou | Gratis

PLANT

Wolf Britz Kurator
Abri de Swardt, Zayaan Khan, Neil  
le Roux Kunstenaars

Plant verken die raakpunte tussen 
kuns en landbou in ’n kombinasie van 
vertoon- en installasiekuns. Hierdie 
groepsuitstalling is ’n versameling 
van werk wat óf geïnspireer is deur 
óf in gesprek tree met die gelaaide 
grondkwessie. Dié uitstalling aktiveer die 
Universiteit Stellenbosch en die dorp se 
ruimtes om die koloniale nalatenskap te 
bevraagteken en die kompleksiteite van 
grond wat in die besit van die akademie 
is, tasbaar te maak. Die uitstalling is oop 
vir die duur van die Woordfees, maar 
bespreking is noodsaaklik om een van 
die beperkte aantal vertonings deur 
Abri de Swardt en/of Zayaan Khan by te 
woon. (Kyk by die Landbou-afdeling vir 
verdere besonderhede.)

12, 13, 14 MAART Zayaan Khan 10:00 
120 min | Venue sal bevestig word

SOOS FAMILIE /  
LIKE FAMILY

Robyn-Leigh Cedras en Eliz-Marie 
Schoonbee Kurators Uitstalling en 
boekgesprek

Van Irma Stern tot Marlene Dumas, 
David Goldblatt tot Zanele Muholi – 
die huiswerker is ’n belangrike figuur 
en tema in kuns én letterkunde. Ena 
Jansen se Soos familie/Like Family 
(wat onlangs in Nederlands en Engels 
verskyn het) bekyk die rol van dié 
tussengangers tussen wit en swart in 
veral die letterkunde, maar die boek 

Olaf Bisschoff

Lunga Kama
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bevat ook ’n bylaag afdrukke van 
bekende kunswerke wat gelei het tot 
hierdie unieke tentoonstelling. Kom 
geniet ’n koppie koffie of glasie wyn in 
die museum se splinternuwe koffiewinkel 
en bekyk kuns wat landwyd bymekaar 
gemaak is vir Soos famile/Like Family 
onder kuratorskap van die Rupert 
Museum se Robyn-Leigh Cedras en Eliz-
Marie Schoonbee. Kom luister ook na die 
openingsgesprek tussen Ena, skrywer 
Ingrid Winterbach, Myrtle Witbooi van 
die huiswerkersvakbond (SASAWU), en 
Clementine Mosimane, wat die naamrol 
vertolk in die film Poppie Nongena.

6-15 MAART Tentoonstelling
10 Maart 10:30 Gesprek | 60 min | Gratis 

11, 13 MAART 11:00 en 13:00 Rondleidings 
met Eliz-Marie Schoonbee en Ena Jansen, 
besprekings noodsaaklik 021 888 3344 I 
Rupert Museum | Gratis

STELLENBOSCH TRIENNALE 
2020: TOMORROW THERE 
WILL BE MORE OF US
Kontemporêre kuns uit Afrika, vir die 
wêreld. Kom beleef die hoogtepunte 
van die Triennale tydens ’n rondleiding 
deur Francé Beyers en dr. Mike Mavura, 
albei lede van die Stellenbosch Outdoor 
Sculpture Trust (SOST). Die toer skop 
af by die Kuratorstentoonstelling 
by die Woodmill Lifestyle Centre in 
Devonvallei, gevolg deur die On the Cusp 
Tentoonstelling in Dorpstraat, waar die 
fokus is op nege jong kunstenaars van 

die Afrika-kontinent wat hulself uitdaag 
om grense te verskuif. 

9-10 MAART  
10:00 | 180 min   
Beginpunt: Woodmill Lifestyle Centre

STELLENBOSCH-
ATELJEEBESOEKE

Stellenbosch is die tuiste van verskeie 
vooraanstaande kunstenaars. Vanjaar 
kry kunsliefhebbers die geleentheid 
om ’n kykie in die tuis-ateljees van 
drie bekendes te kry. Kom kyk hoe en 
waar Andries Gouws, Portchie en Marié 
Stander met kwashale en kleure toor. 

 

DIE REUK VAN VERF:  
PORTCHIE

11 MAART 14:30
90 min | R20 aanlyn | R40 deur

DIE REUK VAN VERF:  
ANDRIES GOUWS

9 MAART 14:30
90 min | 
R20 aanlyn | R40 deur

DIE REUK VAN VERF:  
MARIÉ STANDER

13 MAART 14:30
90 min | R20 aanlyn | R40 deur

STRAUSS & CO BIED AAN

UITSTALLINGS

STADSAAL
’n Reeks kunswerke van Strauss & Co wat 
slegs aanlyn opgeveil sal word in 2020. 
Kunskenners sal deurgaans teenwoordig 
wees om vrae te beantwoord en kliënte 
touwys te maak oor die moets en 

Norman O’Flynn
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moenies van aanlyn-veilings.  
www.straussonline.co.za

MORKELHUIS (H/V RYNE- 
VELD- EN DORPSTRAAT)
Hoogtepunte van Strauss & Co se 
versameling ná-oorlogse, moderne en 
kontemporêre kuns wat op 30 Maart 
2020 in Kaapstad opgeveil word.

LESINGS EN 
GESPREKKE

KONTEMPORÊRE  
AFRIKA-KUNS

Met: Wilhelm van Rensburg, senior 
kunsspesialis: Strauss & Co

Wilhelm van Rensburg bespreek die 
term “Kontemporêre Afrika-kuns” 
en die raakpunte wat dit met ander 
internasionale kunspraktyke het. Hy 
besin ook oor die unieke estetiese 
kenmerke van kontemporêre Afrika-kuns 
met betrekking tot kulturele praktyke, 
soos rituele en die gebruik van maskers, 
en ook hoe kuns op die vasteland in 
verskillende gebiede verskil.

9 MAART 11:30
60 min | Stadsaal
R20 aanlyn | R40 deur

 
IN GESPREK MET  
GERHARD MARX

Met: Sean O’Toole, kunskritikus, en 
Frank Kilbourn, voorsitter: Strauss & Co

Gerhard Marx is vanjaar se 
feeskunstenaar. Hy praat met Frank 
Kilbourn en Sean O'Toole oor sy oeuvre 
en die vele fasette van sy werk.  
 
Marx is ’n graduandi van die Michaelis 
School of Fine Art (beeldhouwerk) 

aan die Universiteit van Kaapstad 
en is veral bekend vir sy collage-
werke met fragmente van ou 
landkaarte en plantmateriaal, sowel 
as sy beeldhouwerk saam met 
kunstenaars soos Maja Marx en William 
Kentridge. Hy het ook al saamgespan 
met filmregisseurs, musikante en 
teatermakers soos Lara Foot. 

10 MAART 11:30
60 min | Stadsaal
R20 aanlyn | R40 deur

OUT OF THE CURIOSITY 
CABINET

Met: Vanessa Phillips, mede-besturende 
direkteur van Strauss & Co en senior 
dekoratiewekuns-spesialis, en Sophie-
Louise Fröhlich, dekoratiewekuns-
spesialis

Die JR en Mary Strong en Andrew Newall 
Versamelings wat in Maart en Oktober 
2019 by Strauss & Co verkoop is, wys 
daar is ’n groot belangstelling in die 
mark vir kunsvoorwerpe – en nie nét 
in die tradisionele beeldende kunste 
nie. Hierdie lesing fokus op die huidige 
tendense in die mark en is ’n nuttige 
inleiding tot dekoratiewe kuns.

11 MAART 11:30
60 min | Morkelhuis
R20 aanlyn | R40 deur

 

Strauss & Co
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THE A-Z OF  
AUCTIONEERING

Met: Bina Genovese, mede-besturende 
direkteur Strauss & Co, en kollegas

Hoe werk kunsveilings? Waarom maak 
dit saak? Deur middel van plaaslike 
en internasionale voorbeelde uit die 
veilingspraktyk, word die verkryging en 
waardering, versending, katalogisering 
en navorsing van werke bespreek. Ter 
afsluiting word die gehoor getrakteer op 
’n skynveiling.

12 MAART 11:30
60 min | Stadsaal
R20 aanlyn | R40 deur

WAAR STAAN SUID-AFRIKA 
IN DIE WYNWÊRELD?

Met: Roland Peens, direkteur van 
Winecellar.co.za en senior wynspesialis: 
Strauss & Co 

Die gehalte van plaaslike wyne het 
oor die laaste paar dekades aansienlik 
verbeter en Suid-Afrika word tans deur 
kenners as die opwindendste Nuwe 
Wêreld Wynprodusent beskou. Maar is 
ons deel van die fynproewerswynmark? 
Roland Peens bespreek die unieke 
eienskappe en beleggingsmoontlikhede 
van ons land se wyn.

13 MAART 11:30
60 min | Stadsaal
R20 aanlyn | R40 deur

KUIER

STRAUSS & CO:  
KUNS, KOS EN WYN
’n Driegangete met wyne van 
Kanonkop, Boekenhoutskloof, Sadie 
Family en Alheit Family Vineyards 
in die geskiedkundige Morkelhuis 
omring deur van die belangrikste Suid-

Afrikaanse kuns van Strauss & Co se 
Maart 2020-veiling. Gaste proe saam 
met Strauss & Co Fine Wine Auctions 
Vennoot Roland Peens van Suid-Afrika se 
topvintage- en kontemporêre wyne. Hoe 
vergelyk die legendariese produsente 
met die sogenaamde New Wave Wyne 
waaroor die wêreld gons?

12 MAART 18:30
Morkelhuis
R1 500 p.p.
Besprekings: 021 683 6560  
ct@straussart.co.za

EVALUASIES EN  
RONDLEIDINGS IN DIE  
RUPERT MUSEUM
Die Strauss & Co Spesialiste doen 
vir twee dae kunsevaluasies met 
rondleidings in die Rupert Museum. 
Hulle is beskikbaar om jou kuns te 
waardeer, veral post-oorlog, moderne 
en kontemporêre werke asook Verre-
Oosterse keramiek en silwerware.

Maak ’n afspraak by 021 683 6560 of 
jean@straussart.co.za. Die rondleidings 
begin daagliks om 12:30 en word deur 
kenners van die betrokke uitstalling 
behartig. 

Rondleidings: Bespreek by 021 888 3257 of 
info@rupertmuseum.org.

10 MAART 12:30   
Irma Stern: Matthew Partridge,  
kontemporêrekuns-spesialis,  
Strauss & Co
  
12 MAART 12:30
JH Pierneef se Stasiepanele en Anton van 
Wouw Beeldhouwerke: Dr. Alastair Mere-
dith, hoof van Strauss & Co Kunsdeparte-
ment, Johannesburg  
  
Evaluasies: Maak 'n afspraak by 021 683 
6560 of jean@straussart.co.za

10&12 MAART 13:00-17:00
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SPESIALE   
GELEENTHEDE

LANGARM-SNACK-DANS

Oud en jonk kappityt op die WOW 
Woordfees Dansbaan. Die Elgineers sal 
sorg dat niemand te lank gaan stilsit nie.

31 JANUARIE 19:30
240 min | Laerskool Weber Gedenksaal 
R100

LANGTAFEL
Aangebied deur Toyota US Woordfees 
en US Alumni

Die Langtafel het vir baie Woordfees-
entoesiaste ’n jaarlikse hoogtepunt 
en geliefde tradisie geword. Dit is 
aan hierdie Langtafel, onder die 
bome in Victoriastraat, waar daar op 
die afskop van die 21ste Toyota US 
Woordfees geklink sal word. Daar 

gaan straatkunstenaars, musiek, 
top-spyseniering en -wyn wees. 
Vanjaar kry gaste opwindende nuwe 
spyskaartkeuses. Van Stellenbosch se 
beste restaurante verskaf die kos en 
gaste kan kies by watter restaurant se 
langtafelsegment hulle wil eet. 
 
Die opening van die Woordfees se 
Visuele Kuns-program word ook by die 
Langtafel gevier. Langtafelgaste sal dus 
eerste die geleentheid hê om 2020 se 
ryk verskeidenheid uitstallings te geniet. 

5 MAART 18:30
240 min | Voor Admin B, Victoriastraat  
R450 p.p. – R1 200 p.p. afhangende van 
watter restaurant jy verkies.  
Gaste kan vooraf op Computicket kies 
waar hulle wil eet. R450-R1 000

Langtafel
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WOORDFEES BRAVO! BAL
Aangebied in samewerking met Bravo!

Kom geniet ’n aand van swierige 
elegansie en sweef op die maat van 
big band-musiek saam met bekendes 
oor die dansbaan in die statige Stellen-
bosch Stadsaal. SARIE se kosredakteur, 
Herman Lensing, berei ’n verruklike 
driegangmaal voor.  
 
Dié aand sluit ’n kunsveiling in ten 
bate van die Ben de Haeck Beurs vir 
eerstegenerasie-dramastudente en 
die Teaterbystandsfonds.

29 FEBRUARIE 18:30
Stadsaal | R12 000 per tafel, R1 500 p.p.

WOORDTROFEES- 
TOEKENNINGSAAND

’n Uitgebreide paneel kundiges woon 
alle vertonings tydens die Woordfees 
by en die beste kunstenaars en 
aanbiedings word op die laaste 
dag van die fees in 18 kategorieë 
bekroon tydens die WoordTROfees 
Toekenningsgeleentheid by die 
Adam Small Teater. Die benoemdes 
en uiteindelike wenners sal op die 
Woordfees se webwerf, sosialemedia-
platforms en in ander media bekend 
gemaak word. Hierdie geleentheid kan 
slegs op uitnodiging bygewoon word 
en is nie oop vir die publiek nie.

15 MAART 18:30 vir 19:00
180 min | Adam Small Ouditorium 
Slegs op uitnodiging

BUITELUG

AANDWANDELING
Aangebied deur die Stellenbosch 
Museum

Op ’n begeleide toer van die middedorp 
vertel Pietman Retief die geskiedenis 
van geskiedkundige geboue en ander 

interessante staaltjies oor die dorp. 
Deelnemers moet verkieslik gemaklike 
stapskoene en ’n trui saambring. Ver-
versings word tydens die wandeling by 
sekere geboue aangebied. Deel nemers 
is beperk. Besprekings en navrae by 
Esmé Adriaanse: 021 887 2937.

10 MAART 18:00 
120 min | Vertrek vanaf VOC Kruithuis
R170

ARGITEKTONIESE   
WANDELING
Aangebied deur die  
Stellenbosch Museum

Wil jy sien en hoor hoe geboue die storie 
van ’n dorp kan vertel? Die bekende 
kultuurhistorikus Matilda Burden sal 
jou met ander oë na die hart van die 
Eikestad en sy argitektoniese juwele laat 
kyk. Twee roetes word aangebied op 
alternatiewe dae.

9, 11, 13 MAART 17:00 na die middedorp
10, 12, 14 MAART 17:00 na die Braak
Oggendwandelings: 
10 MAART 10:00 na die middedorp
12 MAART 10:00 na die Braak
Vertrek vanaf Erfurthuis | R50 

Woordfees BRAVO! Bal
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CHASE THE SUN:   
STELLENBOSCH 
In samewerking met  
Women’s Health en Men’s Health

Kry ’n energie-inspuiting met ’n vroeg-
oggend-oefensessie in die buitelug. 
Kom strek, word bewus en kalm, en 
laat los. Dié program begin net voor 
sonsopkoms. Drie vinnige klasse van 
strek- en ontspanningsoefeninge en 
’n sonsopkoms-bewegingsessie.

7 MAART 06:30 (Hekke open: 06:00)
120 min | Van der Stel Sportgronde | R150

DIE DAGBREEK  
STRAATMYL

Die straatmyl word vanjaar vir die tiende 
keer aangebied. Daar is sewe wedlope en 
13 afdelings. Almal van o.13 tot meesters 
is welkom. Die enigste skaatsplank-
mylwedloop in Suid-Afrika word ook 
aangebied. Daar is medaljes en pryse vir 
wenners en ’n gelukkige prystrekking. 

4 MAART 18:00
Victoriastraat | R50 | Navrae by  
info@straatmyl.co.za of 083 368 5948

DORPSTUINETOER: 
JONKERSHOEKWEG 23  
& STIAS
In samewerking met Tuis

Johann en René Slee se tuin in 
Jonkershoekweg 23 is ses jaar oud. 
Aan die suidekant van die erf vloei 
die “agtertuin” van die huis met drie 

terrasse af tot waar ’n tennisbaan 
voor  heen was. Dié is omskep in ’n werf 
met vrugtebome, plantpotte, groente-
beddings en baie waterelemente. Die 
tuin aan die noordekant grens aan 
die Jan Marais Natuurreservaat en is 
baie ongestruktureerd aangeplant om 
’n natuurlike veldgevoel te gee.  
 
Stap straataf na die geskiedkundige 
STIAS (Stellenbosch Institute for 
Advanced Study), geleë op die ou 
Mostertsdriftplaas, ’n perseel van 
geweldige geskiedkundige belang.  
Dié grondstuk was deel van een van 
’n aantal plase wat Simon van der Stel 
in 1779 aan die oewer van die Eerste- 
rivier geïdentifiseer het. Dit is op 
15 November 1968 tot Nasionale 
Gedenkwaardigheid verklaar en in 
Augustus 1996 deur die Universiteit 
Stellenbosch op ’n veiling gekoop.  
 
Die tuine is slegs deur pendeldiens-
vervoer bereikbaar. Onderstaande tye is 
die vertrektye van die bussies – 15 minute 
voor die begin van die begeleide toere, 
vanaf die pendeldiensstasie by Hoërskool 
Stellenbosch. Tee en happies by STIAS is 
ingesluit by die kaartjieprys.

11, 13 MAART 08:00
135 min | HS Stellenbosch  
Parkeer & Pendel | R120 

Chase the sun: Stellenbosch
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DYLAN LEWIS ATELJEE-  
EN BEELDHOU-TUINTOERE 

’n Unieke ervaring wag op kunslief-
hebbers en natuurgeesdriftiges in ’n tuin 
waar meer as 60 van Dylan Lewis se 
beelde uitgestal word. Die kunstenaar 
self of die topgids Hanlé Hill bied 
begeleide toere aan. Die tuin is slegs 
deur pendeldiensvervoer bereikbaar. 

Geen parkering is op die perseel 
beskikbaar nie. Onderstaande tye is die 
vertrektyd van die bussies – 30 minute 
voor die begin van die begeleide 
toere, vanaf die pendeldiensstasie 
in Kochstraat.

BEGELEIDE TOERE MET DYLAN LEWIS  
6 MAART 08:00 & 15:00 | 13 MAART 
08:00 | 14 MAART 08:00 & 15:00 

BEGELEIDE TOERE MET HANLÉ HILL 
10 MAART 08:00 & 15:00 
11 MAART 08:00 & 15:00 
12 MAART 08:00 & 15:00

120 min | Kochstraat Parkeer & Pendel 
R300

JOHNMAN TUINTOER 
In samewerking met Tuis

’n Wandeltoer deur Dorothy en Charles 
Johnman se lieflike leiwatertuin by 
Hertestraat 8. Gedurende die toer word 
’n oorsig van Hertestraat en die Johnman 
Musieksentrum en Tuine se geskiedenis 
gegee. Besoekers geniet ’n vingerontbyt 
in die oorsponklike Johnman Blikskuur. 

6, 9, 10, 11 & 13 MAART 10:00 
90 min  | Herstestraat 8 | R280

JONKERSHOEKVALLEI  
TUINETOER: LINGEN EN  
OLD NECTAR  
In samewerking met Tuis

In die Jonkershoekvallei tussen ou 
akkerbome en olienhoute is die Lingen 
Kleinhoewe. Coreen Krige begelei julle 
deur die tuin waar onder meer kamelias, 
asaleas, krismisrose en boslelies groei. 
Dit is veral die roostuin met meer as 
1 000 rose, wat in kleurblokke van 
geel, oranje, rooi, pers en pastelkleure 
geplant is, wat in die lente en somer 
die oog vang. Die groentetuin het ’n 
groot verskeidenheid slaaie en kruie 
en hoër op in die tuin groei inheemse 
bolle en plante.  
 
Old Nectar bestaan uit 12 individuele 
tuine wat een indrukwekkende geheel 
vorm. Die beroemde, ronde roostuin 
spog met variëteite wat meer as 50 jaar 
oud is. Die Pergola Tuin kronkel met die 
openbare pad langs tot in Jonkershoek. 
Old Nectar is die enigste private tuin op 
die Suid-Afrikaanse Erfenislys en is die 
skepping van die wyle tuinmaak-legende 
Una van der Spuy. Die middelpunt is die 
ikoniese Kaaps-Hollandse herehuis, wat 
tussen 1700 en 1815 gebou is.  
 
Die tuine is slegs deur pendeldiens-
vervoer bereikbaar. Onderstaande 
tye is die vertrektye van die bussies 
– 20 minute voor die begin van die 
begeleide toere, vanaf die pendeldiens-
stasie by Hoërskool Stellenbosch.  

Dylan Lewis Beeldhoutuin



215

LEEFSTYL

Tee en happies by Old Nectar is ingesluit 
by die kaartjieprys.

10, 12 MAART 8:00 
135 min | HS Stellenbosch  
Parkeer & Pendel | R120

PARSTYDMAAL 
OP KLEINOOD 

Kleinood is ’n klein plasie in die Blaauw-
klippen Vallei tussen Stellenboschberg 
en die Helderberg, waar jy parstyd 
eerstehands kan ervaar. ’n Begeleide 
toer neem ’n klein groepie deur die 
wingerde en olyfboorde, ’n lushof van 
bome, struike, fynbos, rose, byekorwe, 
voëls en donkies tot in ’n bedrywige 
kelder. Daarna wag ’n langtafel met 
Tam boers kloof Wyne, De Boerin Olyfolie, 
heuning en verjuice om saam met ’n ligte 
parstyd maal te geniet. As die weer mooi 
is, word die langtafel in die woud gedek. 
Anders word in die proelokaal gekuier.

7, 10, 11, 12 & 13 MAART 11:00  
120 min | Kleinood-wynlandgoed | R220

 
RUSTENBERG PLAAS:  
DIE SKEPPINGSDRANG  
EN DIE DRUIF

Kom geniet parstyd op een van die 
oudste Bolandse wynplase, Rustenberg 

Wines. Ons proe Rustenberg Wyne, stap 
deur Schoongezicht se pragtige tuin met 
sy unieke labirint en besoek Brampton 
Bull Pens Art Studio en die inwonende 
kunstenaar Maritza Breitenbach. Hier 
drink ons Muti Gin&Tonic, eet varsgepluk 
en -gebak van die oestafel en Maritza 
neem ons stap vir stap deur die beeld-
hou werkproses. Pendeldiens vanaf 
Hoërskool Stellenbosch 9:30 of 15:30.

7, 8, 11 MAART 10:00
10 MAART 16:00
13 MAART 16:00
14 MAART 10:00 
180 min | Rustenberg Wynlandgoed | R300

NUWE BESIENS WAAR DIG-
HEDE OP KAMPUS:  
BEGELEIDE TOER

Met: Dr. Leslie van Rooi,  
Senior Direkteur: Sosiale Impak  
en Transformasie

Met die Universiteit Stellenbosch 
se visuele regstellingsprojek, wat in 
Augustus 2019 onthul is, is verskeie 
nuwe kampussimbole geskep. Dié 
inisiatief se fokus is om nuwe kuns werke 
en visuele simbole tot die kampus-
landskap toe te voeg wat wys op ’n 
gedeelde geskiedenis en dialoog oor 
openbare simbole en geskiedkundige 
figure stimuleer. Kom loop saam met 
Dr. Van Rooi oor die kampus en kry insae 
in hierdie vernuwende installasies.

9, 11, 14 MAART 09:00
90 min | AI Perold-gebou, Rooiplein  
Gratis

RSG-LEEFSTYL@WOORD-
FEES MET MARTELIZE 
BRINK, HAIDEE MULLER  
EN MAGDALEEN KRUGER

’n Verskeidenheid gaste en temas –  
van taaldinge en verklarings tot 
godsdiens en ligte musiek.

8 MAART 10:00 - 12:00 
120 min | Die Plataan | Gratis

Old Nectar
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RSG-LEEFSTYL@ 
WOORDFEES MET 
JOHAN RADEMAN

’n Verskeidenheid gaste gesels oor 
toerisme, kos en wyn en vertel stories. 
Tussendeur is daar ligte musiek.

14 MAART 10:00 
180 min | Die Plataan | Gratis

INVIA REEKS
 
 
 “DIE OPBRENGSTE VAN DIE 
PRODUKSIE WORD AANGEWEND VIR 
DIE ONTWIKKELING VAN MUSIKANTE 
IN AGTERGEBLEWE GEMEENSKAPPE.

OUDERDOMS-
DISKRIMINASIE
Met: Frieda van den Heever, 
Theo Geyser, dr. Martin de Villiers, 
prof. John de Gruchy 

Langlewendheid gaan die nuwe 
ongelykheid word. Die grootste, 
groeiende deel van die bevolking is ouer 
as 65. Die arbeidsmark sukkel reeds om 
afgetredenes te befonds, maar soos 
besetenes gryp ons na verjongingskure 
en ’n langer lewe. Frieda van den Heever 
en Theo Geyser gesels met kenners op 
die vakgebied van gerontologie en kyk 
na die rol wat ’n gesonde spiritualiteit 
binne veroudering kan speel. 

8 MAART 10:00 
50 min | Protea Hotel, Tegnopark | R60

DIGTERBY
Met: Frieda van den Heever en vriende

DJ Opperman het glo dikwels digters 
afgeraai om hulle te vereenselwig met 
die kerk omdat dit hul vrye denke en 
kreatiwiteit sou inperk. Ons digters sit 
steeds nie altyd die kerkbanke vol nie, 
maar ondersoek dikwels ’n spiritualiteit 
ver anderkant die kerkmure waarin 
twyfel en geloof nie teenpole is nie.  
In Digterby word hierdie wyer landskap 
verken met voorlesings en toonsettings 

van werk deur klassieke digters soos 
Sheila Cussons, NP van Wyk Louw, 
Breyten Breytenbach en Antjie Krog, 
asook nuwe opwindende stemme 
soos Pieter Odendaal, Jolyn Philips 
en W.L. van der Merwe.

15 MAART 10:00 
50 min | Protea Hotel, Tegnopark | R80

INVIA BIED OOK “HALLO, MY NAAM IS 
JOHNNY CASH!” EN “SIMFONIE VAN 
GEBEDE – AGL-OPERA” AAN. SIEN DIE 
KONTEMPORÊRE MUSIEK AFDELING 
VIR BESONDERHEDE.

KELDER EN KROEG 

CABERNET-VAT-PROE  
OP WATERFORD 
In samewerking met Stellenbosch 
Cabernet Collective 

Kom proe Stellenbosch se beste 
Cabernet Sauvignons, uit die vaatjie 
uit! ’n Geleentheid wat normaalweg 
slegs vir wynmakers beskore is. Hierdie 
unieke proe word aangebied deur die 
“Stellenbosch Cabernet Collective” by 
Waterford Landgoed (tesame met hul 
2018-oesjaarvrystelling) en beloof om 
enige rooiwynliefhebber se hartsnare  
te roer. 

12 MAART 18:00 
120 min | Waterford Wynlandgoed | R350

DIE INVLOED VAN TERROIR 
OP PINOTAGE 

Aangebied deur Agri-Expo en Cape 
Vintners Classification (CVC) 

Die “terroir” (grond, klimaat, ligging en 
topografie) waarin ’n wyn verbou word, 
het ’n groot invloed op die uiteindelik 
wyn. Kom luister wat kundiges oor 
die sleutelrol van terroir te sê het en 
proe CVC-geakkrediteerde pinotage-
wyne van Durbanville, Stellenbosch 
en Botrivier.
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12 MAART 12:00
90 min | Die Khaya  
R130 | R150 by die deur 

FAIRVIEW-PROE  
Aangebied deur Agri-Expo en Fairview

Geniet ’n informatiewe proe aangebied 
deur Charles Back van Fairview en 
ontdek die kuns om waarde toe te voeg 
tot ’n wynreeks met ander gehalte-
landbouprodukte.

11 MAART 12:00
90 min | Die Khaya 
R130 | R150 by die deur 

PROE DIE UITNEMENDE 
WYNE VAN SPIER 
Aangebied deur Agri-Expo en 
Spier Wines

Veritas se paneel van vyf vooraan-
staande internasionale en 95 plaaslike 
spesialiste, het 1 491 medalje-
aanspraakmakers tydens ’n blinde 
proe-sessie van vyf dae beoordeel. Spier 
is bekroon met nege dubbelgoue en 
sewe goue medaljes – die beste prestasie 
sedert die ontstaan van die Veritas 
Toekennings. Kom proe ses van Spier se 
dubbelgoue en gouemedalje-wenwyne 
saam met keldermeester Frans Smit. 

15 MAART 12:00
90 min | Die Khaya 
R130 | R150 by die deur 

PROE J.C. LE ROUX –  
OP VONKELWYN!  
Aangebied deur Agri-Expo en 
J.C. Le Roux

J.C. Le Roux bied ’n wye verskeidenheid 
kreatiewe variëteite – van roemryke 
oesjaarreserwes tot gesellige 
gunstelinge, van delikaat droog tot 
heerlik soet. 

8 MAART 12:30
90 min | Die Khaya 
R130 | R150 by die deur 

PROE WENNERS VAN 
STANDARD BANK  
CHENIN BLANC TOP-10 

Aangebied deur Agri-Expo, Standard 
Bank en die Chenin Blanc Assosiasie

Suid-Afrika het meer chenin blanc-
wingerde as enige ander land ter wêreld. 
Proe van die Standard Bank Chenin 
Blanc Top 10 Challenge Wenners en vind 
uit hoekom hierdie veelsydige variëteit 
se gewildheid wêreldwyd toeneem.

6 MAART 12:00
90 min | Die Khaya
R130 | R150 by die deur 

SNOEKBRAAI OP 
KANONKOP
Aangebied deur Kanonkop en 
Stellenbosch VISIO

Met: Martelize Brink

’n Wynproe op Kanonkop onder 
leiding van wynmaker Abrie Beeslaar 
is al feestelik genoeg. Voeg hierby 
die eienaars Johann en Paul Krige 
se legendariese snoekbraai plus die 
geselskap van RSG se Martelize Brink, 
en jy’t ’n kuierresep soos min. Verál 
as dié kuier boonop saamval met die 
bekendstelling van Emile Joubert se 
pragboek Kanonkop Wine.

11 MAART 10:30
180 min | Kanonkop Wynlandgoed | R480 

Fairview-proe
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WOORDFEES  
STRAAT SOIREE 
In samewerking met  
Stellenbosch Wynroetes

Kom skink ’n glasie en vier die kunste 
en goeie wyn by die gewilde Woordfees 
Straatsoiree. Die Stellenbosse Wynroetes 
hou ’n spesiale straatmakietie en bied 
’n keurspel van kosstalletjies en kelders 
wat wynlandse gasvryheid, druifgenot 
en musiek soos ’n goeie versnitwyn 
laat harmonieer. 

14 MAART 18:00
120 min | Rynveldstraat | R180 vir  
’n wynglas en 12 wynproe-koepons 

KOEK, BOEK EN TEE 

HIGH TEA MET CHRISTINE 
BARKHUIZEN-LE ROUX

My naam is Prins en ek slaap met die 
lig aan is ’n storie oor ’n seuntjie wat 
deur die stelsel in die steek gelaat is 
en 40 jaar later, as ’n volwasse man, 
probeer om die stukke op te tel. 
Roepman se Jan van Tonder gesels met 
Christine Barkhuizen-le Roux oor taboes 
en hoekom ons geleer word mans mag 
nie huil nie. Geniet hierna ’n legendariese 
Oude Werf high tea in die binnehof van 
dié gerestoureerde praghotel.

11 MAART 10:30
120 min | Oude Werf Hotel | R300

STELLENBOSCH 
WYNPROE-SAFARI
In samewerking met  
Stellenbosch Wynroetes 

Hop, pas en proe. Verken Stellenbosch 
op jou eie tyd te voet en hop tussen 
vyf wynkroeë vir ’n wyn-en-pashappie 
proetoer. Drink die Stellenbosch kultuur 
in tussen vyf wyn-stoppe, ’n kort 
loopafstand van mekaar.  

6 -15 MAART tussen 11:00 en 20:30
Stellenbosch Middedorp | R250

STRAUSS & CO:   
KUNS, KOS EN WYN

’n Driegangmaal met wyne van 
Kanonkop, Boekenhoutskloof, Sadie 
Family en Alheit Family Vineyards in die 
geskiedkundige Morkelhuis omring deur 
van die belangrike Suid-Afrikaanse kuns 
van Strauss & Co se Maart 2020-veiling. 
Gaste proe saam met Strauss & Co 
Fine Wine Auctions Vennoot Roland 
Peens van Suid-Afrika se topvintage- 
en kontemporêre wyne. Hoe vergelyk 
die legendariese produsente met die 
sogenaamde New Wave Wyne waaroor 
die wêreld gons?  
 
Besprekings by 021 683 6560 of  
ct@straussart.co.za.

12 MAART 18:30 | Morkelhuis | R1 500 

WHISKYSPROKIES –  
CHARLIE EN DIE   
TJOKLITFABRIEK 

Kom geniet die bekende whisky-kenner 
Chris Koch se weergawe van Roald 
Dahl se Charlie en die Tjoklitfabriek. 
Proe Skotse enkelmout-whiskies in 
kombinasie met heerlike sjokolade. 
Leer meer oor wat elke whisky uniek 
maak, terwyl jy vermaak word deur 
Chris Koch se stories.

7 MAART 15:30 | 14 Maart 17:00
75 min | Die Khaya 
R180 | R210 by die deur

Woordfees Straatsoiree
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INSPIRASIE-AAND:   
LIVING COLOURED 
Aangebied deur Jacana Media

Vir Yusuf Daniels was ’n sessie 
met akupunktuur die begin van sy 
skryfloopbaan. Eers net stories op 
Facebook, en toe ’n boek, Living 
Coloured (Because Black & White 
Were Already Taken), oor grootword 
op die Vlakte met bittersoet en soms 
skreeusnaakse herinneringe aan die 
swirlkous, streng dog liefdevolle ouers, 
bruide en breyani, straatspeel en anties 
met pantoffels, poetse en pakke slae – 
vertel in ’n baldadige Engels deurspek 
met Afrikaans en Kaaps. “True story” 
soos Yusuf sê, en ’n inspirerende een 
daarby. Tee vooraf is by die kaartjie- 
prys ingesluit.

12 MAART 18:00 
60 min | Kerksaal VGK Idasvallei 
R80 | R90 by die deur

KOMBUISKUIERS 

DU TOITSKLOOF EN   
ARMAND KOOK (WEER) 
KAAL

Aangebied deur Du Toitskloof Wyne

Met: Armand Aucamp en Ed Beukes

Kaal kos. Eerlike kos. Opregte kos. 
Hierdie konsep verkondig Armand 
Aucamp al sedert sy eerste kookboek 
uitgegee, uitverkoop, toe herdruk, 
vertaal en toe omskep is in ’n nuwe, 
slanker weergawe – Die maer uitgawe 
met 50 resepte. Armand en Ed Beukes 
kom weer bymekaar ná vier uitverkoopte 
Kook kaal-aande by Woordfees 2019, en 
dek die tafel nou met agt nuwe resepte, 
canapé-styl, en agt wynpasmaats van 
Du Toitskloof.

11 – 14 MAART 20:00
120 min | Die Khaya 
R190 | R220 by die deur

HERMAN LENSING –   
DIT PROE SOOS HUIS 
Aangebied deur Human & Rousseau

Dit proe soos huis is sy ma se boek, sê 
SARIE se kosredakteur, Herman Lensing. 
Hierin weef hy haar gunstelingresepte, 
passie vir kos en hul eie stories van saam 
kosmaak bymekaar. Dis onthouresepte 
dié – ’n kosverhaal van dít wat is, verbind 
met dít wat was. 

7 MAART 10:00
60 min | Die Khaya 
R95 | R120 by die deur

LIENTJIE WESSELS   
SE GEURE
Aangebied deur Annake Müller 
Publishing

In Geure, Idees se kosboek-met-
’n-verskil, kyk Lientjie Wessels, 
dekorghoeroe en Kokkedoor-deelnemer, 
na 13 geure en geurkombinasies wat haar 
na aan die hart lê – van daardie eerste 
snuif aan ’n kombinasie soos kaneel en 
vars suurlemoen, die invloed van ander 
lande se kosstyle en olyf, sesamsaad 
en tahini en die geur van blomme. Haar 
Kokkedoor-maat, die Vryeweekblad-
leefstyljoernalis Annelize Visser, gesels 
met haar. 

9 MAART 14:30 | 60 min | Die Khaya 
R95 | R120 by die deur
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MEDITERREENS IN DIE KAAP 
Aangebied deur Penguin Random House

Ilse van der Merwe, VIA se Klankbord-
aanbieder en ook die skrywer van die 
gewilde The Food Fox-blog, glo die 
Kaap was nog maar altyd Mediterreens. 
Sy gesels oor haar lieflike Cape 
Mediterranean – The Way We Love 
to Eat met Douw Steyn, al die pad uit 
Griekeland, waar hy en Frederik de Jager 
Mediterreens leer kook het as eienaars 
van The Talking Table op die Griekse 
eiland Lesbos. Daarna wys en laat 
hulle mense proe aan wat Ilse sommer 
“gelaaide hummus” noem.

11 MAART 14:30
60 min | Die Khaya 
R95 | R120 by die deur

SAAM MET    
ERRIEDA DU TOIT 
Aangebied deur Penguin Random House

Die bekende Huiskok van Rapport en 
kosgees agter Kokkedoor, Errieda du 
Toit, het vir SAAM landwyd gaan soek 
na gemeenskapsboekies – resepteboeke 
deur gemeenskappe saamgestel – en 
só op juwele afgekom wat wys hoe 
vir meer as 100 jaar kos gemaak is in 
Suid-Afrikaanse kombuise. Sy het meer 
as 150 sulke boekies deurgewerk, en ruil 
van haar speurstories en vondse uit met 
kosboekredakteur en mede-smulpaap 
Daleen van der Merwe.

12 MAART 14:30
60 min | Die Khaya  
R95 | R120 by die deur

TWEE M’E EN ’N H
Aangebied deur VIA

Met: Marion Holm, Herman Lensing en 
Marinda Engelbrecht

Dié drie is ou hande agter die stoof 
en bakpan en sommer op die verhoog 
ook. Die SARIE-kosredakteur, Herman 
Lensing, en Kokkedoor se lipstiekkok 
Marinda Engelbrecht het met Marion 

Holm aan die stuur, in Voorskoot en 
lipstiek hul teaterdebuut gemaak en is 
nou in Crimplene-cuisine te sien. Marinda 
het ook haar eie resepteboek, Maklik 
met Marinda, op die rak, en vertel saam 
met die ander twee agter-die-verhoog-
(en kosskerms)-stories en deel van haar 
kortpaaie met kosmaak.

10 MAART 14:30
60 min | Die Khaya
R95 | R120 by die deur

VEGETARIES OP DIE KOLE 
Aangebied deur Penguin Random House

’n Worsie en ’n tjoppie op die kole is een 
ding. Maar hoe gemaak met vegetariërs 
en veganiste? Met plantgebaseerde diëte 
wat al hoe gewilder word en ná sewe 
jaar van haar eie koslorrietjie bestuur, 
het Adele Maartens besluit dis tyd vir 
My Vegetarian Braai. Ingrid Jones van 
kykNET se Tussen ons wil meer weet 
oor daardie geroosterde drie-kaas-
sampioenpastei en harissa-gegeurde 
tofu-en-perskeslaai.

13 MAART 14:30
60 min | Die Khaya 
R95 | R120 by die deur
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KOS-ERVARING

AFVAL OP MURATIE 

Annatjie Melck bedien ’n driegangmaal 
uit haar tradisionele kombuis op Muratie. 
’n Voorgereg en ’n glas witwyn word 
gevolg deur die hoofgereg van afval, rys 
en ’n glas rooiwyn, beetslaai en gebakte 
brood. Nagereg is gebakte kwepers 
met room en ’n glasie dessertwyn. 
Pendeldiens vanaf Hoërskool 
Stellenbosch om 11:30.

11 & 13 MAART 12:00
120 min | Muratie Wynlandgoed | R600

TAMATIESTRAAT 

Tamatiestraat se gewilde kookervarings 
en -demonstrasies kry vir die Woordfees 
’n kabaret-aanslag. Reinée & Deon 
Brand berei ’n driegangmaaltyd met 
ses resepte voor terwyl 14 gaste 
ontspanne rondom hul lang toonbank 
kuier. Terwyl die geregte geniet word, 
word gaste vermaak met musiek en 
poësie deur Reinée en musikante. 
Leopard’s Leap verskaf wyn wat elke 
gereg komplementeer én die gaste 
neem gedrukte resepte van wat gekook 
is, huis toe. 

10 MAART 10:30 | 13 MAART 18:30
180 min | Tamatiestraat | R990

BELEEF SPRINGBOKRUGBY

Beleef 100 jaar se gedenkwaardighede 
in die wêreld se grootste private 
rugbymuseum. Kom geniet praatjies van 
Theuns Stofberg en ander voormalige 
en huidige Springbokke, tesame met ’n 
ligte ete. Die ervaring sluit toegang tot 
die museum, 45-60 minute se gesels met 
rugbylegendes en ’n ete met wyn, bier of 
’n nie-alkoholiese drankie in. Pendeldiens 
vanaf Hoërskool Stellenbosch om 11:30 
en 14:30.

6, 9, 10, 11, 13 MAART 15:00
7, 8, 14 MAART 12:00
180 min | Ultimate Rugby Experience@
Nooitgedacht | R450

KERNEELS, TOPKOS EN 
CABERNET 
Aangebied deur Stellenbosch VISIO in 
samewerking met De Warenmarkt en 
die Stellenbosch Cabernet Collective

Die stersjef van De Warenmarkt, 
Norman Human, tower Italiaans 
geïnspireerde geregte op uit 
Kerneels Breytenbach se jongste 
roman, Hond se gedagte. Dit word 
bedien met plaaslike uitsoekwyne van 
die Stellenbosch Cabernet Collective. 

10 MAART 19:00  
150 min | De Warenmarkt | R750

KONSORTIUM MERINO 
Aangebied deur Agri-Expo,  
Konsortium Merino en Veritas

Kom proe sappige lamsvleis gekielie oor 
die kole, voorgesit met dubbelgoue en 
goue Veritas Rooiwyne, aangebied deur 
Kaapse Wynmeester Bennie Howard.

7 MAART 12:00
90 min | Die Khaya 
R180 | R200 by die deur

SKRYWERS-LANGTAFEL 
Met: Kabous Meiring en Loftus Marais 
as aanbieders

Kan ’n mens deur boeke met mekaar 
praat, mekaar só beter leer ken en 
beter leer verstaan? Twaalf skrywers sit 
saam met gaste by ’n langtafel aan en 
gesels oor taal-, kultuur- en landsgrense 
heen. Met Anoeschka von Meck, die 
Nederlander Benno Barnard, Bibi 
Slippers, Carina Stander, China Mouton, 
die New Yorker Suketu Mehta, die Skots 
Damian Barr, Fatima Dike, Fred Khumalo, 
Jolyn Phillips, Marita van der Vyver en 
Olivia M. Coetzee.

11 MAART 18:30 vir 19:00
150 min | De Volkskombuis Restaurant 
R450-R650
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RUGBYPRAATJIES@ 
NOOITGEDACHT 
Aangebied deur Jacana Media en 
Queillerie

Met: Heindrich Wyngaard gesels met 
Corné Krige, McNeil Hendricks, Liam 
Del Carme en Erns Grundling

Die Wêreldbeker is verby, die Bokke het 
die beker huis toe gebring, die manne 
rus. Sportskrywer Liam de Carme, wat 
saam met die Bokke in ’n bedompige 
Japan was, vertel meer oor Winging It, 
sy boek oor die lewe van ’n reisende 
sportskrywer, toerstories oor die jare, 
Bok-blues en hoogtepunte. Hy deel 
die verhoog by ’n rugby-ete saam met 
oud-Springbokkaptein Corné Krige, 
oud-Bok McNeil Hendricks wat ook 
die rol van Chester Williams in die fliek 
Invictus gespeel het, en reisskrywer 
Erns Grundling (Sushi en shosholoza). 
Geniet ’n driegang-ete en praat, kyk 
en luister rugby in Nooitgedacht se 
rugbymuseum, waar die grootste 
private rugbyversameling in die land 
gehuisves word. 

12 MAART 12:00 | 150 min | Ultimate 
Rugby Experience@Nooitgedacht | R500 

SAGTEVRUGTEFYNPROE
Aangebied deur Agri-Expo en 

HORTGRO 

Op 17 April 1662 is die eerste appels in 
die Kompanjiestuin aan die Kaap gepluk. 
En in 1892 is die eerste Suid-Afrikaanse 
perskes op Covent Garden Mark in 
Londen verkoop. Leer meer oor die 
geskiedenis van vrugte en die wetenskap 
van vrugteboerdery by die appelkenners 
Buks Nel en Henk Griessel van Tru-Cape, 
en kom proe smake waarvan jy nog nooit 
gehoor het nie.

13 MAART 12:00
90 min | Die Khaya 
R130 | R150 by die deur

VOEDSEL MET INTEGRITEIT
Aangebied deur AGRI-EXPO en  
GFASA (Veldvleisvereniging  
van Suid-Afrika) 

Voedselintegriteit hang af van etiese 
voedselproduksie en -verbruik. Die 
belang van regeneratiewe landbou, 
naspeurbaarheid en geheel karkas-
benadering in die plaaslike rooivleis-
bedryf word onderskat. GFASA wil 
verbruikers in samewerking met Restory 
en Landbouweekblad motiveer om te 
vra, uit te vind en te verifieer.

14 MAART 13:15
90 min | Die Khaya 
R130 | R150 by die deur

KUNSERVARING

ARGITEKTUUR: VLAAN DERE 
VERSUS SUID-AFRIKA

Argitektuur in dié twee lande het 
dieselfde uitdagings, insluitend 
vernuwing, gehalte, duursaamheid, 
respek in verbondenheid en aandag 
aan die genius loci.  
 
Die Suid-Afrikaanse argitek dr. Rudolf 
Perold praat oor informele vermoëns, 
sy doktoraatsondersoek aan die 
Universiteite van Hasselt en Stellenbosch 
as ’n verkenning van gegronde 
argitektuur in ’n oorgang na volhoubare 

Ultimate Rugby Experience



223

LEEFSTYL

verstedeliking in Kaapstad en omgewing. 
 
Die Vlaamse argitek Jan Keymis, met 
’n meestersgraad aan die Mandela 
Universiteit in Port Elizabeth, verduidelik 
die verskille tussen, asook die voor- 
en nadele van onder- en bogrondse 
boukuns.  
 
Emeritus-prof. argitek Dolf Wieërs sluit 
af met ’n praatjie oor die rykdom van 
Afrikaanse en Nederlandse volkswysheid 
in gesegdes en idiome wat verband hou 
met bouwe en wone. 

12 MAART 15:30
105 min (3 sessies van 35 min)  
Adam Small Seminaarkamer | Gratis

FLIEK VIR BLOEMHOF 
FONDS 

’n Bloemhofbond Fliekaand word 
aangebied ten bate van die Bloemhof-
bond Hulpfonds wat behoeftige huidige 
leerders die kans gun om deel te bly 
van die ervaring by Bloemhof. Kom kyk 
saam na die gewilde musiekblyspel The 
Greatest Showman en word herinner dat 
niemand se negatiewe omstandighede 
of tekortkominge hulle ooit noodwendig 
hoef te weerhou van sukses of geluk nie.

14 MAART 18:00
120 min | Pulp Cinema Neelsie | R130 

THE PRIVATE   
HOTEL SCHOOL-
REEKS

ONTBYT MEESTERKLAS: 
VAT 5!

Wat het jy nodig om ’n heerlike ontbyt te 
maak? Altesame vyf items en vyf minute. 
Kom luister na professionele sjefs by die 
Private Hotel School, wat idees deel oor 
hoe jy ’n liplek-lekker ontbyt in ’n japtrap 
kan maak. Ná die demonstrasie sal ’n 
spog-ontbyt voorgesit word, spesiaal 
voorberei deur die sjefs. 

9 MAART 09:00
60 min | Debut@ The Private Hotel School
R140 | R160 by die deur

FILM-ETE: CHEF!

Kom eet en lag lekker met die film Chef. 
Sjef Carl Casper werk in een van die 
toprestaurante in Los Angeles, maar 
die eienaar laat hom nie toe om sy 
kreatiwiteit uit te leef nie. Ná ’n baie 
negatiewe resensie van ’n koskritikus 
bedank Casper en begin hy ’n foodtruck-
onderneming wat sy passie vir kos en 
avontuur weer laat vlam vat. Die sjefs 
van The Private Hotel School berei 
kos voor wat saamgestel is uit geregte 
uit die fliek. 

9 MAART 18:30 | 210 min  
Debut@The Private Hotel School 
R380 | R420 by die deur

ONTBYTGESPREK:  
VAN TUIN NA TAFEL  
MET HELEEN MEYER

Leer by die kosboekskrywer en bekende 
radio- en TV-persoonlikheid Heleen 
Meyer hoe om gesond, lekker en uit 
jou eie tuin te eet. Dis baie makliker as 
wat jy dink, opwindend, ekstra geurig, 
meer bekostigbaar en volhoubaar. 
Heleen is bekend vir haar maklike 
resepte met alledaagse bestanddele 
en praktiese wenke. 

10 MAART 09:00 | 120 min  
Debut@The Private Hotel School 
R195 | R210 by die deur 

VIS- EN WYNPROE MET 
SUSINA JOOSTE

Vergeet van die ou idee dat witwyn saam 
met vis en rooiwyn saam met rooivleis 
moet gaan. Kom geniet ’n informele aand 
saam met Susina Jooste, medeskrywer 
van Die Suid-Afrikaanse vis- en seekos-
kookboek en wynkenner, wat jou anders 
oor wyn-en-koskombinasies sal laat dink. 

10 MAART 18:30 | 210 min  
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Debut@The Private Hotel School
R380 | R420 by die deur

GENIET ’N MEESTERKLAS- 
ONTBYT 

Kom luister na professionele sjefs by The 
Private Hotel School, wat idees deel oor 
hoe jy ’n liplek-lekker ontbyt kan maak 
met dit wat jy in jou yskas oorhet. Ná die 
demonstrasie sal ’n spogontbyt bedien 
word, spesiaal voorberei deur die sjefs. 

11 MAART 09:00 | 60 min  
Debut@ The Private Hotel School 
R140 | R160 by die deur 

ONTBYTGESPREK:  
DEEG(LIK) MET  
CARMEN EKSTEEN

Kom geniet ’n DEEG-like gesprek en 
demonstrasie deur ’n oudstudent van 
The Private Hotel School – die deegsjef 
Carmen Eksteen. Sy gesels oor hoe om 
met deeg te werk en wys hoe om ’n 
paar heerlike deeghappies te maak. Ná 
die demonstrasie word ’n heerlik ontbyt 
bedien, voorberei deur die sjefs van die 
Private Hotel School.
12 MAART 09:00 | 120 min  
Debut@The Private Hotel School 
R195 | R220 by die deur

CHEF CHALLENGE 

Kom geniet ’n interaktiewe driegang-
maaltyd saam met die sjefs van 
Cavalli – Michael Deg en Logan Leisse 
(’n oudstudent van The Private Hotel 
School). Een van hulle gaan die 
voorgereg voorberei en die ander die 
hoofgereg. Gaste moet dan raai wie 
watter gang gemaak het. ’n Mandjie 
met geheime bestanddele waarmee 
hulle ’n nagereg moet optower, sal 
die twee sjefs se vaardighede daarna 
behoorlik toets. 

12 MAART 18:30 | 210 min  
Debut@The Private Hotel School 
R380 | R420 by die deur

JOGA EN ONTBYT MET 
MARLIEN WRIGHT

Kom verken jou asem, jou liggaam en die 
stilte binne jou. Marlien Wright, skrywer 
van The Yoga Kitchen en The Mandala 
Kitchen, lei jou deur ’n oggendjoga-
sessie langs die fontein by die groen 
binnehof van The Private Hotel School. 
Sy gesels en deel ook van die resepte 
uit haar boeke, waarna ’n heerlike ontbyt 
bedien sal word, voorberei deur die sjefs 
van The Private Hotel School.

13 MAART 9:00 | 90 min 
Debut@The Private Hotel School, 
Binnehof | R195 | R220 by die deur

BRING EN BRAAI: VAT HOM 
SOOS ’N VRYDAG

Is jy ’n braaimeester? Bring jou spesiale 
sousie en speserye en kom wys jou 
slag. Vier spanne van vyf skryf in vir 
’n braaikompetisie. Elke span kry alles 
wat nodig is vir ’n behoorlike braaivuur 
asook die kos wat hulle op die vuur moet 
gaarmaak. Die professionele sjefs van 
The Private Hotel School sal elke span se 
eindproduk beoordeel en besluit wie die 
braaikampioene is. Daarna sit almal aan 
vir ’n braaifeesmaal met heerlike bykosse 
voorberei deur die sjefs van The Private 
Hotel School. 

11, 13 MAART 18:30  
210 min | Debut@The Private Hotel School 
R380 | R420 by die deur

WYS MY HOE

BLOMSALON 

Die moderedakteur Jackie Burger sluit 
aan by stilis Alwijn Burger (aka BLOM-
BOY) in sy ateljee om die liefde tussen 

Private Hotel School
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blomme en skoonheid te vier. Die 
oggend skop af met Styl-sentiment, waar 
Jackie haar modekennis deel, gevolg 
deur Borrels met Bloeisels, wanneer die 
gaste ’n glas vonkelwyn met blom-
infusies kan geniet. Laastens is daar ’n 
werksessie aangebied deur BLOM BOY, 
waarin gaste kreatief raak met blomme 
en saam speel, skep en kuier.

11 & 13 MAART 11:00
6 ure | Hertestraat 19 | R1 980

GLASMOSAÏEK OP GAAS 
VIR TUINPOTTE

Kom leer om met loodglas ’n mosaïek op 
gaas te maak en gebruik jou kunswerk 
om ’n ou tuinpot of sementstapsteen te 
verfraai. Heidi Ansley van Piet-My-Vrou 
Mosaïek-ateljee deel reeds 17 jaar haar 
ondervinding met haar studente. Kom 
leer glassny- en kniptegnieke en ontdek 
die moontlikhede van hierdie veelsydige, 
kleurryke kunsvorm.

12 MAART 10:00 
180 min | Bibsaal | R420

JOHANNES DE VILLIERS: 
BLYDSKAP EN MEDITASIE 
Aangebied deur Tafelberg

Johannes de Villiers wys hoe geluk ’n 
haalbare doel vir enigiemand is. Sy nuwe 
boek, Blydskap in die malle gejaag, is 
’n omvattende kykie na lewensvreugde, 
met praktiese wenke en ware verhale as 

voorbeelde. In sy twee oggendslypskole 
op ’n uitgestrekte grasperk onder 
akkerbome deel hy tegnieke wat jou kan 
help om meer vreugdevol en bewustelik 
te leef. Koffie en tee is ingesluit.

10 & 12 MAART 08:30 
180 min | Lanzerac | R80

LINOSNEE-WERKSESSIE

Hermien van der Merwe, bekende 
kunstenaar van Kaapstad, deel haar 
kunservaring en elke deelnemer gaan 
’n klein lino-kunswerk maak. Word stap 
vir stap gelei om ’n ontwerp te maak, 
dit op ’n lino-blok te teken, uit te sny en 
op papier te druk. Alle kunsmateriale 
word voorsien. Bring iets saam wat jou 
inspireer, soos ’n blaar, ’n takkie of foto.

13 MAART 10:00  
180 min | Bibsaal R500

MAAK DIE REGTE GERAAS 
EN BEWEEG AAN

Kom kry idees om radikaal eerlik 
met nuwe oë na jouself te kyk. 
Dr. Hettie de Jager leer jou om jou 
lewensverhaal te verwerk deur middel 
van verbeeldingryke terapie. Wat 
kan jy verwag? Deur te luister na ’n 
illustrasie van die betekenis en waarde 
van narratiewe terapie, kan jy leer hoe 
om nuwe betekenis aan jou eie storie 
te gee en hoe om klaar te maak met 
onafgehandelde sake van gister sodat jy 

Jackie Burger Alwyn Burger
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voluit vandag kan leef as ’n heel mens in 
’n stukkende wêreld vol geraas.

13 MAART  11:30
60 min | Upstage@Drostdy Teater 
R120 | R150 by die deur

MAAK ’N KUNSWERK 
VAN JOU LEWE

Gegrond op die werk van dr. Viktor 
Frankl, Man’s Search for Meaning, 
stel hierdie werksessie jou bekend 
aan logoterapie en die riglyne vir ’n 
betekenisvolle, doelgerigte en gelukkiger 
lewe. Om die ondervinding nóg meer 
spesiaal te maak word dit aangebied in 
die Universiteit Stellenbosch Botaniese 
Tuin. Net 12 deelnemers per werksessie 
word toegelaat. Klasie Wessels, wat die 
werksessie aanbied, is ’n internasionaal 
gekwalifiseerde logoterapeut en fasiliteer 
ook spiritualiteitstoere na Indië en Nepal.

9, 11, 13 MAART 9:00
120 min | Botaniese Tuin Prieel (Gebruik 
ingang in Neethlingstraat en die prieel is 
20 tree verder aan jou linkerkant.) | R360

NATURALLY BEAUTIFUL 
HAIR SESSIONS 

Versorgingswenke vir natuurlike hare 
word gedeel asook voorstelle vir 
haarstyle wat ideaal is vir besige vroue 
met min tyd vir haarstilering. Modelle 
stel die verskillende haarstyle ten toon 
en die gebruik van chemikalieë en 
haarprodukte word bespreek. As jy 
graag wil teruggaan na ’n natuurlike 
voorkoms, maar nie weet hoe nie, is dít 
die plek om uit te vind.

9, 10, 11, 12 MAART 
9:00 – 12:00 | 180 min  
R130 | R150 by die deur

OLD VINE PROJECT

Linosnee-werksessie

Hettie de Jager
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Die Old Vine Project (OVP) is begin deur 
die Suid-Afrikaanse wingerdboukundige 
Rosa Kruger, wat vergete en 
verwaarloosde wingerde opgespoor en 
gedokumenteer het. Johann Rupert het 
finansiering beskikbaar gestel om die ou 
wingerde in die grond te hou. Hierdie 
unieke wyne is uiters skaars en nie in 
die algemene handel beskikbaar nie. 
Kom proe en hoor waarom ou wingerde 
steeds waardevol is.

12 Maart 19:00
120 min | Hofmeyrsaal | R1 350 

OM MOOI TE KAN SKRYF 

Die bekende kalligrafiekunstenaar 
Heleen de Haas van Prins Albert kom 
leer jou om weer met die hand te skryf. 
In hierdie eendag-slypskool leer jy 
hoe om jou handskrif mooi te plooi en 
aan die woorde na aan jou hart met 
kalligrafie gestalte te gee.  
Benodighede: HB-potlood, swart pen

9 MAART 10:00
7 ure | Visuele Kunste-gebou, Chapel  
R640

PORTRETSTUDIE 

Portretkunstenares Marié Stander 
bied ’n portretwerksessie vir onervare 
kunstenaars in haar gunstelingmedium, 
houtskool, aan. Alle materiale word 
verskaf. Pendeldiens vanaf Kochstraat 
om 09:30. 

9 MAART 10:00
180 min | Ostaraweg 47, Jamestown,  
Stellenbosch | R640

WYNSKOOL
In samewerking met  
Stellenbosch Wynroetes

Leer, proe, spoeg of sluk – die Woordfees 
Wynskool is ’n prestige-geleentheid 
om meer oor wyn te leer. Die Wynskool 

bestaan uit drie klasse oor verskillende 
kultivars, aangebied deur wynmakers 
of wynpersoonlikhede. Ontvang ’n 
Woordfees Wynskool-sertifikaat ná 
elke suksesvolle bywoning. Die sessies 
bestaan uit:

1.     Borrels 101
2.     Chenin Blanc 101
3.     Pinotage 101

9, 11 en 13 Maart 18:00
90 min | Adam Small Seminaarkamer | 
R150

Naturally beautiful hair sessions
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Die landbou-verwante aanbiedings op die 
Woordfees se Leefstylprogram het die afgelope paar jaar aansienlik 
uitgebrei danksy goeie ondersteuning. Op grond van hierdie groeiende 
belangstelling en omdat daar veel meer aan landbou as proe en 
demonstrasies is, verpak ons vanjaar Landbou as ’n eie afdeling. 
Naas die tradisionele gunstelinge, bied ons ’n diskoersreeks oor 
aktuele landbou-sake aan, terwyl die multi-dissiplinêre aanbieding 
Plant raakpunte tussen die kunste en landbou ondersoek deur middel 
van installasie- en vertoonkuns. 

LANDBOU
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LANDBOU BY  
DIE WOORDFEES     
 
AGRI-EXPO  
LANDBOUPROEREEKS: 
ONTDEK PROE-PROE DIE 
KUNS VAN LANDBOU

DIE INVLOED VAN TERROIR 
OP PINOTAGE

Aangebied deur Cape Vintners 
Classification (CVC)

Die “terroir” (grond, klimaat, ligging en 
topografie) waarin ’n wyn verbou word, 
het ’n groot invloed op die uiteindelik 
wyn. Kom luister wat kundiges oor die 
sleutelrol van terroir te sê het en proe 
CVC-geakkrediteerde pinotage-wyne van 
Durbanville, Stellenbosch en Botrivier.

12 MAART 12:00
90 min | Die Khaya 
R130 | R150 by die deur

FAIRVIEW-PROE

Aangebied deur Fairview

Geniet ’n informatiewe proe aangebied 
deur Charles Back van Fairview en 

ontdek die kuns om waarde toe te voeg 
tot ’n wynreeks met ander gehalte-
landbouprodukte.

11 MAART 12:00
90 min | Die Khaya 
R130 | R150 by die deur 

KONSORTIUM MERINO

Aangebied deur Konsortium Merino  
en Veritas  

As ’n braaivleisrokie in die lug hang, water 
jou mond. Min dinge is so eie aan Suid-
Afrika en sy erfenis as ’n skaaptjoppie oor 
die kole. Kom proe vanjaar Konsortium-
Merino se sappige lamsvleis wat by die 
Woordfees oor die kole gekielie gaan 
word. Dis watertand-lekker. Hierdie 
lamsvleis sal gekomplementeer word 
deur bekroonde dubbelgoud en goud 
Veritas Rooiwyne, aangebied deur Bennie 
Howard, vise-voorsitter van Veritas en 
Kaapse Wynmeester. Die skaap word 
met toewyding en trots in die wye, oop 
vlaktes van die Karoo geteel. 

Kom deel vanjaar in die visie van die 
Konsortium-span – proe hul vleis en 
ervaar hul entoesiasme en passie.

7 MAART 12:00 
90 min | Die Khaya 
R130 | R150 by die deur

PROE ’N SELEKSIE VAN 
STANDARD BANK  
CHENIN BLANC TOP 10 
CHALLENGE WENNERS 

Aangebied deur Standard Bank en  
die Chenin Blanc Assosiasie

Suid-Afrika het meer chenin blanc-
wingerde as enige ander land ter wêreld. 
Proe van die Standard Bank Chenin Blanc 
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Top 10 Challenge Wenners en vind uit 
hoekom hierdie veelsydige variëteit se 
gewildheid wêreldwyd toeneem.

6 MAART 12:00
90 min | Die Khaya 
R130 | R150 by die deur 

PROE J.C. LE ROUX –  
OP VONKELWYN!

Aangebied deur J.C. Le Roux

J.C. Le Roux bied ’n wye verskeidenheid 
kreatiewe variëteite – van roemryke 
oesjaarreserwes tot gesellige  
gunstelinge, van delikaat droog tot 
heerlik soet.

8 MAART 12:30
90 min | Die Khaya 
R130 | R150 by die deur 

SAGTEVRUGTEFYNPROE

Aangebied deur HORTGRO

Op 17 April 1662 is die eerste appels in 
die Kompanjiestuin aan die Kaap gepluk. 
En in 1892 is die eerste Suid-Afrikaanse 
perskes op Covent Garden Mark in 
Londen verkoop. Leer meer oor die 
geskiedenis van vrugte en die wetenskap 
van vrugteboerdery by appelkenners 
Buks Nel en Henk Griessel van Tru-Cape, 
en kom proe smake waarvan jy nog 
nooit gehoor het nie.

13 MAART 12:00
90 min | Die Khaya 
R130 | R150 by die deur

VOEDSEL MET INTEGRITEIT

Aangebied deur GFASA 
(Veldvleisvereniging van Suid-Afrika)

Voedselintegriteit hang af van etiese 
voedselproduksie en -verbruik. Die 
belang van regeneratiewe landbou, 
naspeurbaarheid en geheelkarkas-
benadering in die plaaslike rooivleis-
bedryf word onderskat. GFASA wil 
verbruikers in samewerking met Restory 

en Landbouweekblad motiveer om te 
vra, uit te vind en te verifieer.

14 MAART 13:15
90 min | Die Khaya 
R130 | R150 by die deur 

PLANT

Wolf Britz Kurator
Met: Abri de Swardt, Zayaan Khan,  
Neil le Roux

Plant verken die raakpunte tussen 
kuns en landbou in ’n kombinasie van 
vertoon- en installasiekuns. Hierdie 
groepsuitstalling is ’n versameling werk 
wat óf geïnspireer is deur óf in gesprek 
tree met die gelaaide grondkwessie. 
Dié uitstalling aktiveer die Universiteit 
Stellenbosch en die dorp se ruimtes 
om die koloniale nalatenskap te 
bevraagteken en die kompleksiteite van 
grond wat in die besit van die akademie 
is, tasbaar te maak. 

Zayaan Khan se Reclaim the Pantry 
plaas fermentasieprosesse met 
’n kombinasie van installasie- en 
vertoonkuns onder die loep. Zayaan 
skep ’n “spens” met surplusprodukte 
ingelê in flesse. Dié werk kyk na 
kostransformasie en die moontlikheid 
van ’n voedselstelsel wat nie uitsluitlik 
staatmaak op geïndustrialiseerde 
landbou nie, maar ras, kultuur, praktyk, 
ruimte en etiek desentraliseer. Saam 
met haar installasiewerk bied sy drie 
werksessies van twee uur lank oor 
fermentasieprosesse aan.

In Neil le Roux se installasiekunswerk, 
Grense sonder mense, word objekte 
in grond versink oftewel “geplant”. 
In ’n verkenning van die spanning 
tussen sisteem- en objekgeoriënteerde 
benaderings tot kunsmaak, put Neil 
sedert 2013 inspirasie uit die alternatiewe 
landboufilosofie van Permaculture. 
Volgens Permaculture se beginsels word 
klem geplaas op grense as vrugbare 
stimuli vir lewe en interaksie, soos 
byvoorbeeld in die gebiede tussen 
woud en weiveld of grond en water. Só 
’n benadering daag ’n konvensionele 
benadering tot grense uit, waarvolgens 
grense meesal gesien word as ’n manier 
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om ongewenste elemente uit te hou en 
waardevolle besittings te beskerm. Deur 
beeldhouwerk met staalheinings en 
draad, daag Neil ’n mensgesentreerde 
idee van grense uit.

Abri de Swardt se 45 minuut lange 
vertoonkuns-uitvoering, Words Beneath 
Bridges, met Hendrik Nieuwoudt en 
Quinton Manning, is ontwikkel vir 
die Centre of the Less Good Idea en 
ontgin graffiti onder brûe en langs 
riviere as profetiese tekste deur die 
gemarginaliseerdes van die samelewing. 
Die vonk vir hierdie werk was graffiti 
onder die Coetzenburg Brug: “Real EYES 
Realize Real Lies”. Hierdie woorde het 
Abri geïnspireer om ondersoek in te stel 
na die onvermoë van joernalistiek om 
gay-ervarings te dokumenteer en verken 
daarmee saam die ontrafeling van Suid-
Afrika se wynbougeskiedenis. Die werk 
bestaan uit vier sekwense (“sonsteke van 
die stem”) wat verskeie collage-tegnieke 
met vertoonkuns kombineer.

Die uitstallings is oop vir die duur van 
die Woordfees, maar bespreking is 
noodsaaklik om een van die beperkte 
aantal vertonings deur Zayaan Khan en/
of Abri de Swardt by te woon.

LANDBOU-DISKOERS     
 
Paneelgesprekke oor aktuele  
landbousake onder voorsitterskap  
van prof. Mohammad Karaan. 
 

KLIMAATVERANDERING: 
KAN ONS AANPAS?

Kom luister na ’n nugter ontleding van 
wat die stand van sake is en wat die 
landbougemeenskap te doen staan. 
Deelnemers sluit in prof. Nick Vink 
(Voorsitter: US Departement Landbou-

ekononie), prof. Francois Engelbrecht 
(Departement Klimatogie by Wits)  
en ander kenners.

9 MAART 09:30
60 min | Hofmeyrsaal | Gratis

FAMILIEBOERDERYE:  
HOE OM TE OORLEEF

Saamboer en die oordrag van boerde-
rye oor generasies heen is nie meer 
in Suid-Afrika die norm nie. Hoe kan 
’n familie boerdery volhoubaar bedryf 
word? Van die grootste rolspelers gesels 
saam: Kallie Schoeman (Schoeman 
Boerdery) en ander deel hulle insigte.

10 MAART 09:30
60 min | Hofmeyrsaal | Gratis

WATERBESTUURS-
PRAKTYKE VAN DIE  
TOEKOMS
Die impak van die onlangse droogte, 
waterskaarste en aardverwarming laat 
georganiseerde landbou met geen ander 
keuse as om water noukeurig te bestuur 

Mohammad Karaan



235

LANDBOU

nie. Kom steek kers op by die kenners:  
prof. Eduard Hoffman (US Grondkunde) 
en Rashid Khan (Wes-Kaapse 
Departement Water en Sanitasie).

11 MAART 09:30
60 min | Hofmeyrsaal | Gratis

PLAASBESTUURDERS 
RAAK AL SKAARSER

Lei ons genoeg plaasbestuurders op? 
Hoe kompeteer ons met aanloklike 
oorsese aanbiedings en geleenthede? 
Kom luister na leiers in die veld.

12 MAART 09:30
60 min | Hofmeyrsaal | Gratis

GRONDHERVORMING:  
WAT WERK?

Kan landbou regkry wat politiek nie kan 
nie? Wat is die lesse wat ons leer en nie 
leer nie? ’n Konstruktiewe gesprek oor 
’n brandende kwessie gelei deur van ons 
voorste meningsvormers:

Annelize Crosby (AgriSA), Jeff Every 
(Amadlelo) en ander.

13 MAART 09:30
60 min | Hofmeyrsaal | Gratis

WOORDFEES WYNSKOOL

In samewerking met Stellenbosch 
Wynroetes

Leer, proe, spoeg of sluk – die Woordfees 
Wynskool is ’n prestige-geleentheid 
om meer oor wyn te leer. Die Wynskool 
bestaan uit drie klasse oor verskillende 
kultivars, aangebied deur wynmakers 
of wynpersoonlikhede. Ontvang ’n 
Woordfees Wynskool-sertifikaat ná elke 
suksesvolle bywoning. 

Die sessies bestaan uit:
1. Borrels 101
2. Chenin Blanc 101
3. Pinotage 101

9, 11 en 13 MAART 18:00
90 min | Adam Small Seminaarkamer 
 R150

OLD VINE PROJECT

Kom proe en hoor waarom ou wingerde 
steeds waardevol is en waarde toevoeg 
tot die wynbedryf. Die Old Vine Project 
(OVP) is in 2016 begin waartydens 
Johann Rupert en Rosa Kruger 
betrokke was by die totstandkoming.  
Belangstelling het vinnig gegroei, beide 
plaaslik en internasionaal. ’n Reeks van 
hierdie skaars en bykans onbekombare 
wyne gaan geproe word en word geniet 
saam met ’n spyskaart opgestel en 
voorberei deur een van Stellenbosch se 
toonaangewende sjefs.

12 MAART 19:00
120 min | Hofmeyrsaal | R1 350
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‘A’ VIR ALGORITMIES 

Vervaardig deur Darkroom 
Contemporary

Louise Coetzer Choreograaf  
Oscar O’Ryan Tegniese versorging & 
verhoogbestuurder

Ondersteun deur Brydon Bolton Music 
Institute for Creative Arts

Met: Darkroom Contemporary

’n Speelse danswerk wat handel 
oor moderne (mis)kommunikasie – 
tegnologie verbind ons, maar ontkoppel 
ons terselfdertyd van onsself en mekaar. 
‘A’ vir algoRITMIES is ’n vindingryke 
verkenning van digitale lawaai en die 
nuwe skeidslyne wat gevorm word 
deur ons groeiende afhanklikheid van 
tegnologie. Die geluide van ’n outydse 
dot-matrix-drukker op die verhoog 
verskaf die basis van die eksperimentele 
elektroniese musiek wat Brydon Bolton 
vir dié produksie geskep het.

6 MAART 18:00 | 8 MAART 20:30  
9 MAART 18:00
45 min | HMS Bloemhof Skoolsaal
R80 – R100 | R120 by die deur

Die insluiting van Dans as volwaardige, nuwe kategorie 
op die Woordfeesprogram gee erkenning aan die opwindende opbloei in 
dansgeselskappe. Hierdie aanbiedings sal nuwe gehore wys dans is nie net 
mooi passies of onverstaanbare teater nie – dis ’n aangrypende taal wat tot 
al jou diepste emosies spreek en verrassende gewaarwordinge moontlik 
maak. Om verdere groei in dié kunsvorm te stimuleer is danswerksessies en 
-uitreike deel van die feesaanbod. Hou die Woordfees-webwerf en sosiale 
media dop vir meer besonderhede.

‘A’ Vir Algoritmies - Oscar O’Ryan  
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ABAKHULU –  
THE GREAT ONES 
Vervaardig deur Indoni Dance Arts and 
Leadership Academy

Sbonakaliso Ndaba Regie, choreografie 
en beligtingsontwerp 
Ondersteun deur Nasionale 
Loterykommissie

Met: Indoni Dance Arts and Leadership 
Academy-geselskap

Abakhulu is ’n ontroerende dansstuk 
wat op die maat van Afrika-ritmes en 
neo-klassieke klanke ondersoek instel 
na die jeug se omgang met die konsep 
van respek soos dit uitdrukking vind 
in die inisiasieproses in Afrika-kulture. 
Die choreograaf Sbonakaliso Ndaba 
maak gebruik van herinneringe uit haar 
eie kinderjare, waarin gesprekke met 
haar ouers oor die waarde van respek 
’n prominente rol gespeel het. Dié stuk 
beeld ’n verskeidenheid dinamiese, 
verweefde verhoudings uit en ook hoe 
dinge soms drasties verkeerd kan loop.

8 MAART 11:00 | 10 MAART 20:30  
11 MAART 18:00
60 min | HMS Bloemhof Skoolsaal
R80 – R100 | R120 by die deur

 

BAQAMILE  
(THE SHINING ONES)
Vervaardig deur Buhlebezwe Siwani, in 
opdrag van die Belluard-fees, Fribourg, 
Switzerland

Buhlebezwe Siwani Regie, teks, stel- en 
beligtingsontwerp 
Mbali Mnqibisa Kostuums 
Ncebakazi Mnukwana, Linda Kibido en 
Mpho Nkuzo Musiek 
Bulumko Mbete Verhoogbestuurder 
Ondersteun deur Toyota US Woordfees, 
Bart van Dijk  

Met: Buhlebezwe Siwani, Ncebakazi 
Mnukwana, Linda Kibido en  
Mpho Nkuzo 

Baqamile beteken “die stralendes” 
en sinspeel op die idee dat die sterre, 
voorouers en die ondergrondse met 
mekaar verbind is, sowel spiritueel as 
fisiek. Ons voel dat hulle wat ons verlaat 
het, iewers bo ons teenwoordig is, maar 
wanneer ons voete die aarde skud, 
beweeg hulle ook onder ons voete waar 
ons hulle begrawe het. Só word die 
dansende liggaam die plek waar hierdie 
parallelle wêrelde ontmoet. Baqamile 
kombineer verskeie Suid-Afrikaanse 
deurgangsrites en maak van video, 
sang, musiek, klanklandskappe en dans 
gebruik om ’n sensueel oorweldigende 
ervaring te skep.

6 MAART 12:00 | 7 MAART 11:30 
8 MAART 11:00 | 9 MAART 17:30
60 min | Adam Small Laboratorium
R130 – R150 | R170 by die deur

Abakhulu - Dex Goodman  

Abakhulu – The Great Ones



239

DANS
KRUMMELPAP,  
AFVAL EN 
SUNLIGHTSEEPBADDENS
Vervaardig deur John Linden, Alfred 
Hinkel, en Garage Produksies

Ronelda Kamfer Digter 
Alfred Hinkel Regisseur en choreograaf 
Al Richards Verhoogbestuurder 
Ondersteun deur NAC, NLC, Noord-
Kaapse Dep. van Sport, Kuns en Kultuur

Met: Garage Dance Ensemble

’n Deernisvolle dansnarratief verweef  
met die bekroonde digter Ronelda 
Kamfer se poësie, wat veral fokus op 
die persoonlike en politieke situasie van 
bruin mense in die Noord- en Wes-Kaap. 
Die eklektiese klankbaan sluit musiek in 
deur ikoniese musikante soos die Soweto 
String Quartet, Abdullah Ibrahim en 
Miriam Makeba. 

10 MAART 18:00 | 11 MAART 20:30  
12 MAART 15:30
60 min | HMS Bloemhof Skoolsaal
R80 - R120 | R140 by die deur

LANDSCAPES  
FOR GUITAR
 
Met: Nina Fourie-Gouws (kitaar), 
Gerard Seymour (animasie-kunstenaar), 
Che Adams (Flamenco-danser en 
choreograaf), Brent January (kitaar), 
Damian Christians (kitaar), Marius Otto 
(kitaar)

Die konsertkitaarspeler en kitaardosent 
aan die Universiteit Stellenbosch, Nina 
Fourie-Gouws, en pryswenner animasie-
kunstenaar Gerard Seymour werk in 
hul debuutprogram saam aan ’n unieke 
multidissiplinêre produksie waarin 
musiek vir klassieke kitaar en dramatiese 
animasie-kunswerke teenoor mekaar 
gestel word in kombinasie met Flamenco-
dans deur Che Adams. Gehore word 
meegevoer oor drie millennia heen deur 
Suid-Amerika, Spanje en Turkye, vanaf 
pastorale landskappe en woelige strate na 
majestueuse katedrale en spookhuise. 

12 MAART 20:30 | 14 MAART 13:00
60 min | kykNet Fismer
R140 – R160 | R180 by die deur

POLLUTION
 
Abdoulaye Diallo Konsep, choreografie 
en stelontwerp 
Oumar Sène Mede-choreograaf 
Ondersteun deur Centre of Cultural 
Blaise Senghor of Dakar en  
Association Kaay Fecc

Met: Abdoulaye Diallo

In hierdie werk gee Abdoulaye 
Diallo uitdrukking aan die nood en 
lyding van Moeder Aarde in die era 
van klimaatverandering. Diallo is ’n 
boorling van Senegal en hy span 
die musiek van kunstenaars uit sy 
geboorteland as klankbaan in. Musiek 
van onder andere Yandé Codou Sène, 
Samira Coulibaly en Yaffa et Leila 
word vermeng met opnames van 
poësie wat die dringendheid van die 
besoedelingskwessie onderstreep. 

6 MAART 20:30 | 7 MAART 20:30  
9 MAART 16:00
25 min | HMS Bloemhof Skoolsaal
R30 – R50 | R70 by die deur

Garage Dance 
Ensemble-
Ruth  Smith



240

WAG | WAITING
Vervaardig deur Figure of 8 Dance 
Collective

Geselskap o.l.v. Grant van Ster en 
Shaun Oelf Choreografie 
Carin Bester Stelontwerp 
Benever Arendse Beligtingsontwerp 
Shaun Oelf Klankbaan

Met: Gabriela Dirkse, Grant van Ster en 
Shaun Oelf, Dustin Jannetjies

Elke dag wag ons – op allerhande 
maniere op baie dinge. Wag, wat in 
2019 by die Baxter Teater gedebuteer 
het, kyk hoe ons hierdie situasies 
hanteer en ondersoek die emosies 
wat die alewige gewag binne ons wek. 
Die musiek is ’n volwaardige ekstra 
karakter. Neo-klassieke klanke word 
met minimalistiese elektroniese musiek 
gekombineer – deels met bestaande 
werk deur onder andere Dexter Britain 
en Murcof. Dis ’n opwindende produksie 
wat uitbundig dans op en om daardie 
fyn lyn tussen humor, hartseer en 
afwagting.

9 MAART 20:30 | 11 MAART 16:00
50 min | HMS Bloemhof Skoolsaal
R80-R120 | R140 by die deur

DANS-WERKSWINKELS

Verskeie dans-werksessies word deur 
professionele Suid-Afrikaanse dansers 
en choreograwe aangebied. Kom leer by 
die danslegende Alfred Hinkel (Garage 
Dance Ensemble) van improvisasie en 
die vele opwindende moontlikhede wat 
in alternatiewe ruimtes opgesluit lê.
Siphenathi Mayekiso, wat al in verskeie 
hoedanighede saam met Unmute 
Dance Company en Magnet Theatre 
gewerk het, bied ’n werksessie oor 
karakterisering en geïntegreerde dans 
aan. Geïntegreerde dans verwys na werk 
waarin fisiek gestremde dansers saam 
met ongestremde dansers optree. 

10, 11, 12 MAART 10:00
180 min | Fisieketeater-studio,  
US Dramadepartement
R70 | Afslag op groepsbesprekings. Stuur 
e-pos na: info@marievogts.com

 
DANS-UITREIK

Optredes van verskeie dansorganisasies 
se uitreikgroepe vind gedurende die 
Woordfees plaas. Hou die Woordfees 
se Facebook-blad en webtuiste dop vir 
besonderhede.

Abdoulaye Diallo
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5 LESBIANS EATING 
A QUICHE
KOMEDIE
Evan Linder en Andrew Hobgood 
Skrywers
Elizabeth van Vuuren Regisseur
Amber Fox-Martin  
Stel- en beligtingsontwerp 

Met: Klara van Rooyen, Mia Louw, 
Justine Rubesch, Lascelles Marais, Ane 
Koegelenberg

“Geen mans, geen vleis, geen 
maniere.” Dis die leuse van die 
Susan B. Anthony-genootskap vir 
die Susters van Gertrude Stein – ’n 
trotse vrouevereniging wat niks met 
groter ontsag huldig as “DIE EIER” 
nie. By hul quiche-ontbyt van 1956 

word die jaar se quiche-kampioen 
gevier. Die feestelikheid word egter 
onverwags onderbreek en met dié vyf 
vroue vasgekeer in ’n kelder kan niks 
behalwe waansin uitbroei nie. 

10 MAART 13:00 | 11 MAART 19:00  
15 MAART 16:00
55 min | Fringe-tent
R50 | R60 by die deur
 

“BLESS” DIE BLOU BAL 
Vervaardig deur Huurgeld Produksies 

SKETS- KOMEDIE
Melissa Myburgh Teks, regie, stel- 
en beligtingsontwerp, kostuums en 
klankbaan
Carla Smith Tegniese versorging en 
verhoogbestuur 

Die Fringe is dié plek vir algemene onverantwoordelikheid en groot kansvattery. 
Moenie jou ouma saambring nie, behalwe as sy wild en op en wakker is. 
Ook nie gerig op honde, kleuters of kakiebroeke met vooropgestelde 
idees nie. Oopkoppe en hoodies sonder houdings is welkom.

E

PRODUKSIE DATUM

5 Lesbians Eating a Quiche 10, 11, 15 Maart

"Bless" die blou bal 9, 10, 11 Maart

Hettie se Kersfees 12, 13, 14 Maart

Hier gaan ôs alwee 7, 13 Maart

Kantlyn 6, 8, 11 Maart

Kort onderhoude met aaklige hekse 12, 13, 14, 15 Maart

Kroeskop 10, 13, 14 Maart

Meeting up with the Mansini's 6, 8 Maart

Moord, op die 8ste gat 12, 13, 14, 15 Maart

NiksAllesTogIets 6, 15 Maart

PAN. 8, 9, 11 Maart

Put 7, 14 Maart

Ratel en Diertjie 7, 10 Maart

Reënboë bestaan wel in die Transvaal 7, 11 Maart

Reminiscing René 6, 9 Maart

Seisoenaal 6, 7, 9 Maart

Stager Rangers 10, 12 Maart

You Are Stressed 9, 12 Maart
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Met: Melissa Myburgh, Conradie van 
Heerden, Ayden Kruger, Anya Human, 
Jean du Plessis

Kristen Cilliers sit met ’n groot 
dilemma: Op 27 is sy steeds ’n maagd. 
Ná weke se beplanning en ’n uitstappie 
Makro toe het sy besluit, vanaand is 
die aand wat sy haar blom weggee. 

9 MAART 16:00 | 10 MAART 16:00  
11 MAART 10:00
60 min | Fringe-tent
R50 | R60 by die deur 
Geen o/12 (T, Inhoud)                                 

HETTIE SE KERSFEES   
Vervaardig deur Ilse-Lee van Niekerk 

DONKER KOMEDIE
Steven Berkoff Skrywer
Ilse-Lee van Niekerk Vertaler  
Maude Sandham Regie, tegniese 
versorging en verhoogbestuur
Stefan Benade Stel- en 
beligtingsontwerp
Lood van Niekerk Klankbaan

Met: Ilse-Lee van Niekerk

Hettie haat Kersfees. Altyd ’n tannie 
wat ’n nare nagereg voorberei, ’n oom 
wat onvanpaste opmerkings maak – en 
as nog een persoon haar vra hoekom 
sy nog nie getroud is nie gaan sy hulle 
met ’n braaitang klap. Sy’s liewers 
alleen. Sy’t darem haar kat en so drie 
Kerskaartjies om haar geselskap te 
hou. Hoe erg kan nog ’n Kersfees voor 
die TV wees?

12 MAART 19:00 | 13 MAART 10:00   
14 MAART 16:00 
55 min | Fringe-tent
R50 | R60 by die deur
Geen o/13 (T)                                              A  

HIER GAAN ÔS ALWEE? 
Estelle Olivier Fasiliteerder

SATIRE
Met: Wahnice Du Toit, Stephren 
Saayman, Nekita Hill, Wyatt Afrika

“Alles is polities en politiek is in alles.“ 
‘n Nuwe wet word neergelê, maar 

die parlement stem glad nie saam 
nie. Madam Speaker het die perfekte 
oplossing en Pravishka Gordini 
se hande is glad nie lui nie. Twee 
karakters konkel om die reënboognasie 
heeltemal omver te gooi. Maar die 
vraag bly staan: Waarheen gaan die 
toekoms van Suid-Afrika?

7 MAART 19:00 | 13 MAART 19:00
30 min | Fringe-tent
R50 | R60 by die deur
Geen o/13 (T)                                               

KANTLYN 
Vervaardig deur Alles-vir-die-huis 
Produksies

KOMEDIE
Nane Zietsman Skrywer
Emma Wiehman Regie, stelontwerp  
en tegniese versorging
Emma Wiehman en Divan Bosman 
Beligtingsontwerp
Emma Wiehman en geselskap Kostuums 
Nane Zietsman Verhoogbestuurder 

Met: Divan Bosman, Josua Eva, Willem 
Horn, Marchanté Grant, Jan Harm van 
Helsdingen, Carl Thomas, Liardus Nel, 
Trompie Booysen

Ná ’n vernederende nederlaag in 
die AVBOB Sevens-toernooi word 
daar geroep vir nuwe leierskap in 
die Impi-span. Met houdings so 
suur soos die lemoene wat Bees 
se ma halftyd verskaf het, moet ’n 
moeilike keuse gemaak word. Tussen 
botsende persoonlikhede, manne met 
muisneste en ’n ontruimde stadion, 

Kantlyn

EA

A
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speel kleedkamer-intriges uit wat 
Binnelanders mak laat lyk.

6 MAART 19:00 | 8 MAART 13:00   
11 MAART 13:00
20 min | Fringe-tent
R50 | R60 by die deur

KORT ONDERHOUDE 
MET AAKLIGE HEKSE    
Vervaardig deur Maude Sandham 
en Louis Roux

DRAMA
Louis Roux Skrywer
Louis Roux en Maude Sandham 
Regisseurs 

Met: Maude Sandham

Die Moeder van Trane het swaar onder 
die Swart Dood en die gepaardgaande 
heksejag gely. Die lewe van haar 17de-
eeuse afstammeling wat Suid-Afrika 
toe ontvoer is om as broeikas te dien, 
was ook nie speletjies nie. En soos 
haar agter-agter-agter-kleindogter 
kan getuig, loop ’n millennial-heks ook 
in die 21ste eeu onder minagting en 
agterdog deur. Maar dié familie werk 
aan ’n towerspreuk wat die hele vuil 
spul op sy kop sal keer.

12 MAART 10:00 | 13 MAART 13:00  
14 MAART 22:00  | 15 MAART 10:00
50 min | Fringe-tent
R50 | R60 by die deur                                A  

KROESKOP
Vervaardig deur The Stage Performing 
Arts Studio 

KOMEDIE
Braeden Buys en Jumaine M. Hansen 
Skrywers
Yolande Rabe  
Regie en beligtingsontwerp
Matthew Van Niekerk Stelontwerp, 
tegniese versorging en verhoogbestuur
Marika van Heerden Kostuums
The Stage Klankbaan

Kyra Swarts Assistent-
verhoogbestuurder 

Met: Braeden Buys, Jumaine M. Hansen

Tweelingbroers, Marlon en Nolan 
Kroeskop, ontvang die nuus dat hulle 
pa afgestef het. Wat gebeur nou met 
Kroeskop Fisheries? Elkeen wil bewys 
dat hy die beste erfgenaam is: Marlon 
met sy kennis van die visbedryf en 
Nolan met sy sertifikaat in Viskunde. 
In Kraaifontein het elke Jan Rap en 
sy maat ’n stertjie om by te las: van 
Shameega, hul ontvangsdame, tot die 
plaaslike shampoo girl, Soovuila. Dis 
’n familie-skandaal met interessante 
grate.

10 MAART 19:00 | 13 MAART 16:00  
14 MAART 10:00
50 min | Fringe-tent
R50 | R60 by die deur 
Geen o/10 (T)                                      A  E     

MEETING UP WITH 
THE MANSINIS
KOMEDIE
Danica Daniels-Wilson en Dante Sims 
Teks, regie en stelontwerp
Wahnica du Toit Verhoogbestuurder 

Met: Danica Daniels-Wilson, Dante Sims, 
Kelly-Robyn Morey, Tammy Simpson 

Die Osbournes. Die Kardashians. En 
nou, die Mansini’s. Suid-Afrika se 
eerste Siciliaanse sosialemedia-diva, 
Dina, wys jou haar wilde lewe se 
binnegoed. Dinge raak warm wanneer 
“momager”-mamma Rina en Tannie 
Margie meeding vir die Beste dogter-
kroon in die aanloop tot Nonna se 

Meeting up with the Mansinis
A
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80ste verjaardagviering. Daar’s geen 
groter drama as familiedrama nie.

6 MAART 22:00 | 8 MAART 10:00
45 min | Fringe-tent
R50 | R60 by die deur                                E

MOORD, OP DIE 8STE GAT
Vervaardig deur Regardt Visser en 
Augusta Zietsman 

DRAMA
Augusta Zietsman Skrywer
Regardt Visser Regisseur en tegniese 
versorging

Met: Augusta Zietsman

Baie Suid-Afrikaners vlug van misdaad 
na veiligheidskomplekse, maar 
moeilikheid trek dikwels agterna. In 
die Kalagarie Golf Estate probeer drie 
vrouens sin maak van hul verhoudings, 
kinders en die moord op die dominee 
se vrou.

12 MAART 16:00 | 13 MAART 22:00
14 MAART 19:00 | 15 MAART 13:00
45 min | Fringe-tent
R50 | R60 by die deur                                A

NIKSALLESTOGIETS
Vervaardig deur Keanen Engel en 
Jodecee Solomons

KABARET
Geselskap Skrywers

Veronique Jephtas Regisseur
Grethe van der Merwe Pianis en 
fasiliteerder

Met: Robert Hindley, Allistair Seymour, 
Melissa Myburg, Kyla van Der Merwe, 
Wynand Kotze, Wian Taljaard

De Bois en Manie wil die wêreld red. 
Dit lyk goed op De Bois se CV, veral 
as hy die titel as Meneer Suid-Afrika 
uiteindelik wil verower. Manie het ’n 
meesterplan, maar om die wêreld 
‘n beter plek te maak is ’n groot 
verantwoordelikheid. Hulle plan is te 
klein vir twee.|

6 MAART 10:00 | 15 MAART 19:00  
60 min | Fring-tent 
R50 | R60 by die deur                          

 
PAN.  
Vervaardig deur Andi Colombo 
in samewerking met die 
Toyota US Woordfees 

DRAMA 
Andi Colombo in samewerking met 
Tailyn Ramsamy Skrywers 
Andi Colombo Regie, stel- en 
beligtingsontwerp, tegniese versorging, 
kostuums, klankbaan  
Ondersteun deur UCT CTDPS,  
Zabalaza-fees 

Met: Andi Colombo, Tailyn Ramsamy

Wat is die nagmerrie wat deur jou 
kop flits net voor jy aan die slaap 

Moord, op die 8ste gat PAN.

A
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raak? Wat as jy dit nooit kan ontsnap 
nie? In PAN. sif Julia en Mo deur die 
ingewikkelde verstrikkings van ’n 
lewe met angs, stroop hulle alles tot 
die hart van vrees en die eenvoudige 
vraag: Waarvoor is jy werklik bang? 
PAN. is benoem vir Beste regisseur, 
Beste aktrise en Beste produksie by 
die 2018 Zabalaza-fees en het die 
toekennings vir Beste teks en Beste 
manlike byspeler gewen.

8 MAART 16:00 | 9 MAART 13:00 
11 MAART 22:00
55 min | Fringe-tent
R50 | R60 by die deur                                E

PUT    
TRAGI-KOMEDIE
Elsa Tirsa Skrywer 

Met: Elsa Tirsa

Hattieput is ’n Faroa, ’n vrou en 
(sedert Maandag) dood.  Sy moet 
rêrig aanbeweeg, maar die hof van 
Osiris staan tussen haar en die land 
van bokmelk en heuning. Miskien 
sal haar goeie dade genoeg wees? 
Miskien vat Osiris bribes? En het haar 
geliefde nie belowe om saam te reis na 
die hiernamaals nie? ’n Joodse slavin 
en terroris van ’n byvrou (Isis) praat 
saam. Net lui mense “rus in vrede”. 

7 MAART 10:00 | 14 MAART 13:00
40 min | Fringe-tent
R50 | R60 by die deur                                A

RATEL EN DIERTJIE     
Vervaardig deur Mandri Sutherland 

DRAMA
Mandri Sutherland en Sarlee van den 
Berg Skrywers
Sarlee van den Berg Regie, stelontwerp 
en kostuums
Jeandré Hammond Verhoogbestuurder 

Met: Mandri Sutherland, Sarlee van den 
Berg

‘n Verhaal oor twee vriendinne en 
die kompleksiteit van liefde, lojaliteit, 

fantasieë en vrouwees in ‘n wêreld 
soos vandag.

7 MAART 22:00 | 10 MAART 10:00
60 min | Fringe-tent
R50 | R60 by die deur                                A

REËNBOË BESTAAN WEL IN 
DIE TRANSVAAL 
Vervaardig deur Jean Spies

DRAMA
Jean Spies Teks, regie, stelontwerp en 
kostuums
Kaitlin Caine Beligtingsontwerp, 
tegniese versorging en verhoogbestuur
Ondersteun deur Premiére Teaterfees 

Met: Jean Spies

Mother Monster verskyn een aand in 
‘n kleurlose wêreld aan Andries, ‘n 
millennial met kleindorpsindroom. Van 
toe af bestaan reënboë. Even in die 
Transvaal.

7 MAART 16:00 | 11 MAART 16:00
60 min | Fringe-tent
R50 | R60 by die deur
Geen o/13 (T)                                              A

Reënboë bestaan wel in die Transvaal
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REMINISCING RENÉ
Vervaardig deur Die Edna’s Produksies

KABARET
Anja van den Berg Skrywer
Madelein Joubert Regisseur
LENA-LISA Designs Kostuums
Anja van den Berg en Throy Petersen 
Klankbaan / Musiek
Throy Petersen Begeleiding
Jeandré Hammond Verhoogbestuurder 

Met: Anja van den Berg

Haar naam is René Visser en die 
Vissers is nie jou speelmaats nie. 
René is boonop ’n besonder dwars 
Visser. Sy is beeldskoon, modieus, 
braaf en blerrie kliphardegat. Sy is 
ook ’n kampioendromer en toegewyde 
niksdoener. Dié kabaret is gegrond 
op ’n ware verhaal – René se 
liefdesteleurstelling van die dekade.

6 MAART 13:00 | 9 MAART 19:00
45 min | Fringe-tent
R50 | R60 by die deur                               A

SEISOENAAL    
Vervaardig deur Mienke Ehlers in 
samewerking met Incanda Meubels 

DRAMA
Mienke Ehlers Skrywer
Ian van der Westhuizen Regisseur
Ondersteun deur Incanda Meubels 

Met: Mienke Ehlers

Lente word 21. Die aand voor haar 
verjaardag word sy geskud deur ’n 
droom. ’n Onbekende stem vertel haar 
niemand bestaan werklik nie. In plaas 
daarvan om ’n makietie op ’n wynplaas 
te hou of om saam met haar vriende 
see toe te gaan, verdwyn Lente die 
volgende oggend spoorloos. Haar 
bekommerde ma, Liezel, en beste 
vriendin, Lizanne, gaan soek na haar, 
maar Lente weet self nie meer waar 
sy is nie. 

6 MAART 16:00 | 7 MAART 13:00  
9 MAART 10:00
40 min | Fringe-tent
R50 | R60 by die deur                                A

STAGER RANGERS    
Vervaardig deur The Stage Performing 
Arts Studio 

IMPROVISASIE
Yolande Rabe Regie en kostuums
Pieter van Helslandt Klankbaan / Musiek
Marika van Heerden Verhoogbestuurder 

Met: Braeden Buys, Matthew van 
Niekerk, Jumaine M. Hansen, 
Kyra Swarts, Siobhan Taljaard, Cara van 
der Merwe

Die Stager Rangers skep unieke tonele 
in die oomblik. Dié geselskap het 
improvisasieteater tot ’n vlymskerp 
komiese kunsvorm verfyn waarmee 
hulle gehore dwarsoor die wêreld 
verstom. Elke optrede is ’n verrassing. 

10 MAART 22:00 | 12 MAART 22:00
60 min | Fringe-tent
R50 | R60 by die deur
Geen o/10 (T)                                      A  E

YOU ARE STRESSED
Vervaardig deur Die Edna’s Produksies

KOMEDIE
Carla Spies Skrywer
Dante Sims Lirieke
Danica Daniel-Wilson, Clarischa Ray, 
Dante Sims, Carla Spies Regisseurs en 
ontwerpers
Danica Daniels-Wilson Choreografie
Kaitlin Caine Tegniese versorging
Throy Petersen Begeleiding
Amelda Brand Fasiliteerder 

Met: Danica Daniels-Wilson, Clarischa 
Ray, Dante Sims, Carla Spies

Jy is gestres. Jy word uitgenooi 
om die amptelike bekendstelling 
by te woon van The Scientists™ 
se reeks lewensveranderende 
middels, wat gewaarborg is om dié 
gesondsheidsepidemie van die 21ste 
eeu op te los. Onmoontlik? Ons dink 
nie so nie.

9 MAART 22:00 | 12 MAART 13:00
30 min | Fringe-tent
R50 | R60 by die deur                              

E
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KINDERFEES

Luidkeels 6 - 15 Maart

Die avonture van Robin Hood 6, 7, 8 Maart

Spekkies in Tamatiestraat 6, 9, 10 Maart

Lollos, jou slim ding! 7 Maart

Huppelkind 7, 8, 9, 12 Maart

Visuele kuns: Kinderrondleiding 9, 11, 13 Maart

WOW Skrywersfees: Graad 4-5 10 Maart

Babah 10, 11, 12 Maart

Archipelago 10, 11 Maart

WOW Skrywersfees: Graad 6-7 11 Maart

WOW Skrywersfees: Graad 8-10 12 Maart

Jakkals & Wolf Onbeperk 12, 13, 14 Maart

WOW Skrywersfees: Graad 3 9 Maart
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ARCHIPELAGO 
Vervaardig deur Ruby Lim-Yang

Roberto Frabetti Skrywer en regisseur 
Schoeme Grobler Vertaler  
ACT 3 International Stel- en beligtings-
ontwerp, tegniese versorging en  
kostuums  
 
Met: Schoeme Grobler, Andrea Lim

Archipelago gaan oor ’n klein eiland 
wat, soos dit enige nuuskierige kind 
betaam, losruk van die moedereiland en 
op ’n ontdekkingsreis gaan. Die verhaal 
draai om familie, lewe, geboorte en 
onafhanklikheid en word vertel deur ’n 
kombinasie van fisieke beweging, klank 
en liriese teks. Dis ’n stuk wat peuters en 
kleuters saam met hul ouers sal bekoor. 

10 MAART 12:30 & 14:00 
11 MAART 09:30 & 10:30   
12 MAART 12:30
45 min | HMS Bloemhof Skoolsaal
R80 – R100 | R120 by die deur
Gemik op 1- tot 4-jariges EA Archipelago
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BABAH 
Vervaardig deur PuppeTrix  
 
Schoeme Grobler Skrywer en regisseur 
Hildegard Grobler Kostuums 
Hilletje Moller Bashew Klankbaan / 
Musiek 
 
Met: Schoeme Grobler,  
Hilletje Moller Bashew 

Vir die eerste ontmoeting met teater 
word ’n unieke sensoriese ervaring 
vir babas (4-12 maande) en hul ouers 
geskep. Interessante voorwerpe en 
musiek word gebruik om die verbeelding 
van die kleingoed te prikkel. Baba 
ontmoet Afrika-diere, hoor Afrika-
klanke, sien, voel en ruik selfs ’n pragtige 
Afrika-sonsopkoms. Die babas se 
reaksies wys jou teater is magies – vir alle 
ouderdomme. 

10 MAART 09:00 & 10:00
11 MAART 12:00 & 13:00  
12 MAART 13:00 
30 min | HMS Bloemhof Skoolsaal
R80 – R100 | R120 by die deur
Nie taal-spesifiek

DIE AVONTURE  
VAN ROBIN HOOD 
Vervaardig deur Reckless Haven Produc-
tions  
 
Jan Brink Skrywer 
André Stolz Regisseur 
Danielle Retief, André Stolz Stelontwerp 
Piérre Thomas Retief Beligtingsontwerp, 
tegniese versorging en verhoogbestuur 
Hollywood Costumes Kostuums 
Jaco van der Merwe, Casper Labuschagne 
Klankbaan / Musiek 
 
Met: Rowlen von Gericke, Danielle Retief, 
Deànré Reiners, Wenzel Grobler, JP Lom-
bard, Jesse Fourie, Tivan de Villiers

“Hallo maatjies, en welkom in Sherwood 
Forest!” Dis hoe die Sheriff van 
Nottingham ons vreeslose gehoor groet 
wanneer hy sy kant van die Robin Hood-
avonture begin vertel. Hierdie aksie-
gedrewe, sjarmante produksie volg Robin 
Hood, Maid Marian, Will Scarlet, Friar 
Tuck en Little John op ’n nuwe avontuur 
om die nare Prins John te keer, want hy 
wil natuurlik weer chaos in die koninkryk 
saai. Maak jou reg vir swaardgevegte, 
boogskietkompetisies en verskeie 
noodlotsbesluite, wat deur die dapper 
gehoor geneem moet word.

6 MAART 09:30 | 7 MAART 9:30  
8 MAART 16:00
55 min | HMS Bloemhof skoolsaal
R90 – R110 | R130 by die deur                                

HUPPELKIND   
Vervaardig deur Maryke van Jaarsveld en 
Elana-Marié Snyman 
 
W.O. Kühne Skrywer 
Marthinus Basson Verwerker en regisseur 
Elana-Marié Snyman Ontwerp 
Braam du Toit Musiek 
Kyra-lee Alberts Assistent- 
verhoogbestuurder 
 
Met: Joanie Combrink, Stian Bam,  
Andrico Goosen, René Cloete

“In die middel van die wêreld in die 
middel van die vlei, het ’n vrolike klein 

Babah

A
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KINDERFEES

knapie by sy oupa gebly. Sy naam was 
Huppel…” Só begin een van ons mees 
geliefde kinderverhale. Met ’n huppel en 
’n hop het dié klein seuntjie in duisende 
kinders, en grootmense wat kinders 
was maar nooit vergeet het nie, se harte 
gewip om daar te woon. Pragtige poppe 
en uitstaande stemwerk gee nuwe lewe 
aan W.O. Kühne se klassieke Huppelkind.

7 MAART 12:30 & 14:00   
9 MAART 12:30 & 14:00 | 8 MAART 18:00 
12 MAART 09:00 & 10:30
40 min | HMS Bloemhof Skoolsaal
R80 – R120 | R140 by die deur               A     

JAKKALS & WOLF  
ONBEPERK  
Vervaardig deur US Dramadepartement 
 
Malan Steyn Skrywer 
Amelda Brand Regisseur 
Elana Snyman Stelontwerp 
Estelle Olivier Choreograaf 
Elana Snyman & die US-span  
Tegniese versorging  
Elana Snyman Kostuumontwerp 
Elrina Marais & die US-span Kostuums 
Frazer Barry Klankbaan / Musiek 
Amber Fox-Martin Verhoogbestuurder 
Kunste Onbeperk/KKNK (met Nati 
ondersteuning), US Drama Departement 
Borge, donateurs en/of vennote 
 
Met: Kabous Meiring, Wahnice du Toit, 
Robert Hindley, Cantona James, Ve-
ronique Jephtas, Ané Koegelenberg, 
Melissa Myburgh, Alistair Seymour, 
Nisa Smit, Devonecia Swartz, Wian Tal-
jaard, Frazer Barry, Deniel Barry, 
Breyten Treurnicht

Jakkals en Wolf Onbeperk bied ’n 
humoristiese en kontemporêre blik op 
die bekende dierestories wat al vir langer 
as ’n honderd jaar deel van ons inheemse 
storieskatkis is. Hierdie geliefde stories 
kry nuwe lewe wanneer Jakkals, Wolf en 
’n paar ander diere ’n TV-span vra om 
’n werklikheidsreeks oor hulle te maak. 
Hulle is egter gou ontevrede wanneer 
Koning Leeu die kalklig probeer steel. 
Die kameraspan veroorsaak groot 
moeilikheid in die diereryk en wat 
daarop volg, is ’n verhaal van verraad 

en oorlewing, met ’n lewensles of 
twee daarby. 

12 MAART 14:30 | 13 MAART 13:00   
14 MAART 09:00 & 12:00
75 min | Adam Small Ouditorium
R100 – R140 | R160 by die deur             A

 
LOLLOS, JOU SLIM DING! 
Vervaardig deur Lollos Productions 
 
Minki Burger Skrywer en regisseur 
Lollos Productions Klankbaan / Musiek 
 
Met: Linecia Matthee-Daniels, Redi-
one Stephens, Hein Poole,  
Mar-li van der Merwe

Dié kleurryke vertoning fokus op die 
interaktiewe vaslegging van al die 
lessies wat Lollos en Lettie al op hul 
vele avonture geleer het. Met ener gieke 
danspassies op die maat van treffers 
soos “Tandeborsel”, “Babbelbekkie”, 
“Die vriendelike dokter” en “Oppaktyd” 
is dit maklik vir die maatjies om saam 
te leer, saam te lag en saam te dans. 

7 MAART 10:00
45 min | HMS Bloemhof Sentrum
R90 | R110 by die deur                            

Jakkels & Wolf Onbeperk

A
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SPEKKIES IN  
TAMATIESTRAAT 
Vervaardig deur Spektrum Kinderteater 
 
Gaerin Hauptfleisch Teks, regie en teg-
niese versorging 
Gas Creations Borge, donateurs  
en/of vennote 
 
Met: Isak van Zyl e.a.

Spekkies die Eekhoring het ’n groot 
probleem. Sy vriende is weg en hy kan 
hulle nie kry nie. Almal wat hy ken, 
sal moet inspring om te help met die 
soektog en die gehoor sal ook moet 
hand bysit. Dit gaan ’n groot gesing, 
gelag en gedans afgee.

6 MAART 12:30 | 9 MAART 09:30   
10 MAART 16:00
50 min | HMS Bloemhof Skoolsaal
R90 – R110 | R130 by die deur                

VISUELE KUNS:  
KINDERRONDLEIDING

Bring die kinders saam en kom 
kyk na die uitstallings by die 
US Konservatorium, aangebied deur 
Illana Maree en moontlik gemaak 
deur die Vriende van Afrikaans

9 MAART 15:30 
11 MAART 15:30   
13 MAART 15:30
90 min I Stadsaal | Gratis

LUIDKEELS 

Gerhard van Eck Kurator en 
fasiliterende kunstenaar 
Debbie Human-Van Eck en Ameerah 
Daniels Projekbestuurders

Skree dit van ons bergtoppe, sing 
dit uit elke grein van ons grond: Ek 
behoort! Luidkeels is ’n uitstalling wat 
die besoeker binnenooi na ’n ervaring 
geskep deur Graad 6-leerders uit 
verskeie skole in die Wes-Kaap. Die 
onderwerpe van identiteit, selfwaarde 
en tuishoort word ondersoek onder die 
leiding van die beeldhouer Gerhard van 
Eck. Word deel van die gesprek deur 
#luidkeels te volg en neem deel aan die 
#luidkeels-kompetisie op sosiale media.

6 – 15 MAART 09:30 – 16:30
Visuele Kunste-gebou | Gratis

WOW SKRYWERFEES 
Moontlik gemaak deur LAPA Uitgewers

Hoe skryf jy ‘n grappieboek? Die 
Wow Leeskringe betrek deur die jaar 
leerders van 25 hoër- en laerskole 
asook graad R-leerders. Hulle beoordeel 
onder meer kinder- en jeugboeke vir die 
ATKV Woordveertjies en ontmoet hul 
gunstelingskrywers en leer die geheime 
van stories skryf by dié ervare skrywers. 

Vir meer inligting oor die verskillende 
aanbiedinge sien bladsy.

Graad 3
9 Maart 09:30 | 90 min    
US Biblioteek Ouditorium | Gratis

Graad 4-5
10 Maart 09:30 | 90 min   
US Biblioteek Ouditorium | Gratis

Graad 6-7
11 Maart 09:30 | 90 min    
US Biblioteek Ouditorium | Gratis

Graad 8-10
12 Maart 09:30 | 90 min    
US Biblioteek Ouditorium | Gratis

Lollos, jou slim ding!

A
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WOORDE OPEN WÊRELDE
(WOW)

Woorde Open Wêrelde (WOW) is ’n bemagtigingsprojek van 
die Toyota US Woordfees. Kreatiewe programme gerig op die 
bevordering van taal, letterkunde en die kunste word deur WOW 
in voorheen benadeelde gemeenskappe aangebied om leerders 
en opvoeders se horisonne te verbreed. WOW gee voornemende 
studente al die inligting oor tersiêre studie wat hulle nodig het, en 
WOW Studiebeurse van die Universiteit Stellenbosch word aan 
talentvolle kandidate toegeken.

Die Sanlam WOW Spelfees is die grootste spelkompetisie in die 
land, word in al nege provinsies aangebied en gee jong leerders 
in ’n vroeë stadium reeds blootstelling aan die Universiteit 
Stellenbosch en die geleenthede wat dié instansie bied.

WOW bied ook jaarliks ’n program by die Toyota US Woordfees 
aan ter viering van die verruimende waarde van die geskrewe en 
gesproke woord in al sy gedaantes.
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WOW 
SKRYWERSFEES
Moontlik gemaak deur LAPA Uitgewers

GRAAD 3 

Met: André Trantraal, Fanie Viljoen en 
Bianca Flanders

Die kinderboekskrywer-illustreerder 
André Trantaal kom stel ’n nuwe reeks, 
Keegan en Samier, aan die leerders 
bekend. André sal die leerders leer om 
die twee interessante karaktertjies te 
teken. Die bekende kinderboekskrywer 
Fanie Viljoen kom gesels met die gr. 3’s 
oor die jongste boek in sy Lulu-reeks en 
sal die leerders laat rympies skryf. Die 
aktrise Bianca Flanders kom praat oor 
haar debuutboek, Prinses Pampoenpit.

9 MAART 09:30 | 90 min   
US Biblioteek Ouditorium | Gratis

GRAAD 4-5 

Met: Fanie Viljoen en Jaco Jacobs

Albei hierdie skrywers is lief daarvoor 
om vir hierdie ouderdomsgroep te 
skryf. Jaco Jacobs praat oor sy twee 
nuwe Zackie Mostert-boeke: Zackie 
Mostert en die monstermelkskommel en 
Zackie Mostert en die fantastiese fliek. 
Leerders kry die geleentheid om self 
hul eie monstermelkskommel te skep. 
Fanie Viljoen kom vertel die leerders 
van sy drie opwindende boeke Pieksel, 
Aksieheld Austin: Onheil op Skedelbaai 
en Olka Bolka, Lulu. Die leerders maak 
saam met Pieksel se hoofkarakter 
papierbootjies met ’n boodskap in. 

10 MAART 09:30 | 90 min   
US Biblioteek Ouditorium | Gratis 

GRAAD 6-7 

Met: François Bloemhof en  
Theresa van Baalen 

Professor Margriet van der Waal van 
die Universiteit van Amsterdam voer 
’n gesprek met die skrywers van 
Spooksoeker en Z-A-K: Die blou planeet. 
Leerders moet dapper wees, want 
hulle gaan skouers skuur met aliens 
en spoke. Theresa gaan hulle origami-
VVV’s (UFO’s) laat maak en François 
gaan hulle gebruik as spooksoekers. 
(Daar is natuurlik baie spoke in die 
Universiteitsbiblioteek!)  

11 MAART 09:30 | 90 min   
US Biblioteek Ouditorium | Gratis

GRAAD 8-10

Met: Nanette van Rooyen en Zelda  
Bezuidenhout

Professor Margriet van der Waal praat 
met die twee bekroonde skrywers 
oor hulle nuutste werk vir tieners. 
Die sewentiende veer van Nanette 
dek interessante aspekte rondom 
die moderne stadstiener se lewe, o.a. 
steampunk, tattoos, baristas. Sy gaan 
bring ’n droomvanger saam en gaan 
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leerders interessante skryfopdragte gee. 
Zelda se boek Die ses weke van Thomas 
en Ella handel oor Ella wat in ’n wêreld 
van chauffeurs, rooi tapyte en pêrels leef. 
Thomas is die bywoner in die buitekamer, 
die ou wat die perfekte meisie rondry, nie 
die ou wat haar kry nie.
12 MAART 09:30 | 90 min   
US Biblioteek Ouditorium | Gratis

SPESIAAL VIR 
WOW STUDENTE

MATIES GESELS OOR…

Kom maak jou stem dik! Hier word al 
die brandende kwessies wat studente 
raak bespreek. Bestuurslede van 
studenteverenigings gesels met 
medestudente en ander genooides. 
Toegang sluit gratis pizza en ’n drankie in.

10 MAART 20:00 | 60 min  
Die Khaya | R25

SPESIAAL VIR ONS 
WOW ASPIRANT-
SKRYWERS 

SKRYFSKOOL
In samewerking met PEN Afrikaans

Gekeurde, belowende WOW-skrywers 
word deur gevestigde skrywers geslyp 
in die skryf van kreatiewe skryfstukke. 
Die einddoel van hierdie projek is om 
’n bundel met dié skrywers se werke 
uit te gee.

7  MAART 09:00 | 180 min 
Lettere en Sosiale Wetenskappe-gebou 
Gratis, maar plek is beperk

RSG RADIODRAMA-
SLYPSKOOL
Aangebied deur RSG

Leerders word touwys gemaak in die 
skryf van radiodramas deur kundiges van 
RSG. Alle noodsaaklike komponente van 
’n radiodrama word bespreek en deeglik 
deurgewerk. 

7 MAART 09:00 | 180 min   
Lettere en Sosiale Wetenskappe-gebou

SPESIAAL VIR  
DIE SENIORS

WOW-DAG VIR  
GRAAD 12-LEERDERS
Ondersteun deur ATKV

Bekende rolmodelle uit die mediawêreld 
gesels met voornemende studente en 
motiveer hulle om eendag hul drome 
aan die US te kom verwesenlik. Daarna 
gee Afrikaansspesialiste van die WKOD 
wenke oor hoe om ’n NSS Vraestel vinnig 
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en suksesvol te voltooi. Ná ’n sessie oor 
tersiêre studies aan die US deur die 
Sentrum vir Studentewerwing, ontmoet 
leerders bekende akteurs onder leiding 
van ’n WOW Gespreksleier. Spesiale 
gaste gaan ook met almal gesels voordat 
daar musiek gemaak word. Daarna kuier 
almal saam by die Karnaval.

7 MAART 08:00 | 6 ure | Coetzenburg 
Sentrum | Gratis | Besprekings vir  
WOW Skole sluit 31 Januarie 2020

WOW SKOOL-
MEDIAKURSUS 

Kom ontwikkel jou neus vir nuus! In 
dié voldagprogram met slypskole 
vir 200 leerders en hul onderwysers 
van deelnemende WOW Skole word 
die wêreld van gedrukte en digitale 
media op ’n prettige manier ontsluit. 
Verskillende aspekte van die joernalistiek 
word bespreek, met raad oor hoe om ’n 
skoolkoerant interessant, maar steeds 
prakties aan te pak. Deelnemers kry ’n 
voorsmaak van die fantastiese pryse en 
beursmoontlikhede wat aan die projek 
gekoppel is. Só begin ’n opwindende 
nuwe jaarprogram vir skoolkoerante.

7 MAART 09:00  | 5 ure  
Neelsie: Vroueverenigingsaal | Gratis  
Besprekings sluit 31 Januarie 2019.

WOW DEBATFEES

Dis ons 12de debatfees by die 21ste 
Woordfees. Ons syfers is net mooi 
omgedraai en ons gaan ons woorde en 
sinne ook lekker draai en argumenteer 
dat dit kraai. Debatvoerders van 
hoërskole uit die Wes- en Oos-Kaap 
kom slyp hul vaardighede. Onderwerpe 
sluit aan by vanjaar se Woordfeestema: 
“Aanhou beweeg en geraas maak”. 

14 MAART 08:00 | 7 ure | Lettere en  
Sosiale Wetenskappe-gebou & Opvoed-
kunde-gebou | R400 per span (drie leerd-
ers en een opvoeder) | Inskrywings sluit  
31 Januarie 2020.

WOW TONEELSLYPSKOOL: 
HOËRSKOLE 

Aspirant-akteurs en -dramaturge van 
WOW Skole ontvang hier kreatiewe 
leiding oor basiese teoretiese 
onderwerpe soos spel, teks, regie en 
ontwerp. Tegniese aspekte word ook 
bespreek. Van die deelnemers voer 
hul vertonings op en kry terugvoer 
en praktiese wenke. Dan kom die 
aanbieding van spreekkore aan die 
beurt. WOW help ook opvoeders om 
woordkunsprogramme self saam te stel. 

14 MAART 8:30 | 150 min   
Laerskool Cloetesville 
Gratis, maar plek is beperk.

SPESIAAL VIR  
DIE JUNIORS

VERF-EN-VERS-SLYPSKOLE

Dié gewilde slypskole wakker kreatiwiteit 
en ’n liefde vir lees by leerders in die 
grondslag- en intermediêre fase aan. 
Opvoeders word ook touwys gemaak 
in nuwe, prettige maniere om slypskole 
in kreatiewe skryfwerk te kombineer 
met visuele geletterdheid, teken- en 
verfwerk. Aktiwiteite word aan kreatiewe 
skryftegnieke en die Woordfees-
tema, “Aanhou beweeg en geraas 
maak”, gekoppel. Deelnemers skryf 



261

WOW

kort gediggies en stel dit skeppend 
op A3-papier voor. Die eindproduk: 
’n kleurryke plakkaat met elke leerder 
se gediggie daarop. Elke kunswerk kom 
in aanmerking vir WOW se jaarlikse 
Verf-en-vers-wedstryd met pryse vir 
die wenplakkate.

7 MAART 9:00 | 240 min | St. Idas Primêr 
Gratis, maar plek is beperk

WOW REDENAARS
 
WOW bied ’n redenaarsfees vir graad 
6- en 7-leerders van die omliggende 
en belangstellende skole aan.

13 MAART 14:00 | 180 min  
Bruckner de Villiers Primêr 
R50 per leerder 
Inskrywings sluit 31 Januarie 2020.

WOW TONEELSLYPSKOOL: 
LAERSKOLE 

Aspirant-akteurs en -dramaturge van 
WOW Skole ontvang hier kreatiewe 
leiding oor basiese teoretiese 
onderwerpe soos spel, teks, regie en 
ontwerp. Tegniese aspekte word ook 
bespreek. Van die deelnemers voer 
hul vertonings op en kry terugvoer 
en praktiese wenke. Dan kom die 
aanbieding van spreekkore aan die 
beurt. WOW help ook opvoeders om 
woordkunsprogramme self saam te stel. 

14 MAART 14:30 | 150 min 
Laerskool Cloetes ville 
Gratis, maar plek is beperk.

SPESIAAL VIR 
ONDERWYSERS

WOW DAG VIR 
ONDERWYSERS 

Sowat 200 onderwysers en 
finalejaarstudente van UWK volg 

’n dagprogram wat begin met ’n 
skrywersgesprek tussen WOW Studente 
en bekende skrywers. Nadine Blom en 
Anzil Kulsen tree in gesprek rondom 
hul jongste boek, Skarlakenkinders, oor 
die uiters relevante tema: mensehandel. 
Nadine praat ook oor haar en haar seun, 
Adriaan, se tienerboek, Blits 2, wat om 
dieselfde tema draai. Opvoeders geniet 
daarna ’n PharosAanlyn Aanbieding 
deur Marietta Schoeman. ’n Genooide 
kunstenaar sorg vir vermaak voor ’n ligte 
ete met agtergrondmusiek. Die dag word 
afgesluit met ’n vertoning in die Adam 
Small Teater van 13:30 tot 14:30.

7 MAART 10:00 | 180 min   
Goldfields | Gratis

GRONDSLAGFASE-
GELETTERDHEID
In samewerking met NB-Uitgewers

Mart Meij gesels oor die gebruik van 
rympies en liedjies in die klas, asook 
oor aanpakvaardighede- en speletjies 
vir woordsomme sodat leerders op ’n 
prettige manier leer. Elana Bredell gesels 
oor Fanie Viljoen se belangrike boek oor 
kindermolestering, Die dag toe die draak 
gekom het. Wenke en bruikbare notas 
oor die leeskoördinering en die onderrig 
van lees in die Grondslagfase word 
verskaf. Alles word aan die hand van die 
KABV (CAPS) Dokumente gedoen.

7 MAART 09:30 | 210 min 
RW Wilcocks-gebou 1001 | Gratis
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LEES IS ’N FEES IN DIE 
INTERMEDIÊRE FASE  
VIR WOW LEESKRINGE

Die WOW Leeskringe by laerskole 
bespreek hul jaarprogramme asook die 
boekpakkette wat die ATKV verskaf het. 
Leeskringe deel vernuwende idees uit 
oor hoe om lees prettig en leersaam 
by hul skole aan te pak.

10 MAART 14:30 | 150 min   
Laerskool Weber Gedenksaal | Gratis

LEES IS ’N FEES IN  
DIE SENIOR FASE VIR  
WOW LEESKRINGE

WOW Leeskringe bespreek strategieë 
om lees by hoërskole pret te maak. 
New Orleans Sekondêr deel waardevolle 
wenke met die aanpak van hul leeskring-
aksies vir 2019. Jaarprogramme word 
bespreek en op WOW Kalender 
aangeteken.

11 MAART 14:30 | 150 min   
Laerskool Weber Gedenksaal | Gratis

WOW KUIER MET 
SKOOLHOOFDE
In samewerking met  
NB-Uitgewers en AON

As deel van WOW se 50-skole-
student-projek-aksie word skoolhoofde 
genooi om te gesels oor kwessies wat 
belangrik is vir sekondêre en hoër 
onderwys. WOW se ondersteuning aan 
voornemende en huidige studente word 
gedeel en NB oorhandig ’n waardevolle 
geskenkpakkie aan elke skoolhoof. 
Prof. Elizabeth Wasserman gesels met 
die skoolhoofde oor die waarde van 
WOW Skrywersbesoeke en Pharos 
doen ’n aanlyn demonstrasie van hul 
woordeboeke. Daan Potgieter deel ook 
waardevolle wenke oor hoe die AON 
skole kan ondersteun.

12 MAART 14:30 | 150 min   
Teologie-gebou: Raadsaal | Gratis

WOW VOORLEES-
WERKSESSIE 
In samewerking met Vriende van 
Afrikaans, ’n afdeling van die ATKV

Kom gesels saam met Chareldine van 
der Merwe (VVA) en Mandie Ehlers 
(ATKV) oor hoe ’n mens ’n liefde vir 
boeke by kinders kweek. Hulle bespreek 
ook die waarde van boeke en voorlees. 
Nicolette van den Heever (Doen en 
Leer Leesondersteuningspesialis) 
gesels oor die belangrikheid van 
vroeë kinderontwikkeling vir lees- 
en leergereedheid. 

12 MAART 14:30 | 150 min   
Laerskool Weber Gedenksaal | Gratis
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WOW

WOW SE BIBLIOTEEKDAG
In samewerking met LAPA Uitgewers  
en VVA (Vir personeel van laer-, 
hoërskole en openbare biblioteke)

Die eerste WOW Biblioteekdag het in 
2019 plaasgevind en was ’n dawerende 
sukses. Bring ’n middag in die geselskap 
van boeke en skrywers deur. Kom leer 
by voorslagbibliotekarisse, verken die 
US Biblioteek saam met ’n toergids 
en geniet ’n skemerkelkie met nuwe 
boekevriende. Navrae en besprekings 
by kathiev@lapa.co.za 

12 MAART  14:00 
US Biblioteek Ouditorium

SPESIAAL VIR  
WOORDFEES- 
GANGERS

LANGARM-SNACK-DANS

Ten bate van gemeenskapsontwikkeling
Oud en jonk kappityt op die dansbaan. 
Ná al die lees en notas maak en lag, is 
dit tyd vir dié feesinstelling. Woordfees-
gangers gaan hier behoorlik beweeg en 
geraas maak. Die Elginiars Orkes sal sorg 
dat niemand te lank stilsit nie.

31 JANUARIE 19:30 | 240 min   
Laerskool Weber Gedenksaal | R100

WOORDFEES 
KARNAVAL

Met: Glenda en Brenda (Dean John 
Smith en Gantane Kusch), die gewilde 
Stellenbosse groep Jedhouse, 
sepiesterre Christian Bennett aka 
Antie Gabieba, Jill Levenberg, 
Loukmaan Adams, DJ Skouers en 
’n spesiale optrede deur Emo Adams 
en die wenners en finaliste van 
Maak My Famous.

Bring die hele gesin en kom ontspan. 
Daar is rides, stalletjies en vermaak vir 
oud tot jonk.

7 MAART 16:00 tot laat 
Van der Stel Sportgronde
R100 | R120 by die hek
Kinders o/6 gratis | Kinders o/16 - R50
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TUISKOMS

WAARNA JY  
KAN UITSIEN

LANGTAFEL
In samewerking met  
Toyota US Woordfees en US Alumni 

Die Langtafel het vir baie Woordfees-
entoesiaste ’n jaarlikse hoogtepunt 
en geliefde tradisie geword. Dit is 
aan hierdie Langtafel, onder die 
bome in Victoriastraat, waar daar op 
die afskop van die 21ste Toyota US 
Woordfees geklink sal word. Daar 
gaan straatkunstenaars, musiek, 
top-spyseniering en -wyn wees. 
Vanjaar kry gaste opwindende nuwe 
spyskaartkeuses. Van Stellenbosch se 
beste restaurante verskaf die kos en 
gaste kan kies by watter restaurant 
se langtafelsegment hulle wil eet. 
Die opening van die Woordfees se 
Visuele Kuns-program word ook by die 
Langtafel gevier. Langtafelgaste sal dus 
eerste geleentheid hê om 2020 se ryk 
verskeidenheid uitstallings te geniet. 

5 MAART 18:30
240 min | Voor Admin B, Victoriastraat 
R450 p.p. – R1 200 p.p. afhangende van 
watter restaurant jy verkies.  
Gaste kan vooraf op Computicket kies 
waar hulle wil eet.

 
TUISKOMS LEIERSKAPS-
BERAAD – LEIERSKAP IN 
TYE VAN KRISIS

Hoe lei jy ’n onderneming, gemeenskap 
of ’n span in tye van krisis? Ons het 
’n paar inspirerende leiers uitgenooi 
om hul gedagtes oor hierdie belang-
rike tema met jou te deel tydens 
ons Tuiskoms Leierskapsberaad op 
Donderdag 5 Maart om 18:00. 

Die Universiteit Stellenbosch 
(US) se Tuiskoms-en-
familienaweek vir alumni 
vind vanaf 5 tot 9 Maart 
2020 op ons skilderagtige 
Stellenbosch-kampus plaas. 
Ons sien uit om jou terug te 
verwelkom en het verskeie 
geleenthede beplan, spesiaal 
vir jou. 

Ons het ook ’n wye 
verskeidenheid Woordfees-
geleenthede ingesluit as deel 
van die Tuiskoms-naweek. 
Oud-Maties kry boonop 
ook ’n spesiale 10%-afslag 
op uitgesoekte Woordfees-
produksies.
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TUISKOMS ETE:  
GROOTSTE REÜNIE NÓG

Op Vrydag 6 Maart om 18:00 word jy 
uitgenooi na ons Tuiskoms Ete onder die 
eikebome by Coetzenburg se Die Stal, 
die onlangs opgeknapte Alumni Klub. 
As jy in 1970, 1980, 1990, 2000 of 2010 
’n eerstejaar-Matie was, kom deel in ons 
grootste reünie tot nog toe. Verwag 
’n heerlike makietie en goeie geselskap. 

TUISKOMS PARKRUN

Vir die fikses en amper-fikses onder 
ons, duur die feestelikhede op Saterdag 
7 Maart om 08:00 by ons Tuiskoms 
Parkrun in Kayamandi voort. Trek jou 
maroen aan en bring jou gesin, jou 
vriende en jou troeteldiere saam. Kom 
vul jou longe met vars lug en strek 
daardie bene. Hardloop, draf of stap 
die 5 km saam met ons.

TUISKOMS #MOVE4FOOD 
FIETSRIT

Het jy ingeskryf vir die Kaapse 
Fietsrytoer? Op Sondag 8 Maart kan 
jy die fietstoer aanpak saam met 
die US Rektor, prof. Wim de Villiers, 
sy seun, Braam, en dogter, Gera, ter 
ondersteuning van die #Move4Food 
Veldtog. Geniet die afdraande pret en 
Suikerbossie, die fondsinsameling en 
kameraadskap. Inskrywings vir alumni-
fondswerwers is te koop. Kontak 
ontwikkeling@sun.ac.za. 

TUISKOMS RUGBY 

Op Maandag 9 Maart kan sport-
liefhebbers uitsien na ’n opwindende 
rugbywedstryd wanneer Maties XV en 
Ikeys XV mekaar by die Danie Craven 
Stadion pak as deel van die Varsitybeker 
Toernooi. Jy is ook welkom om die 
Alumni Klub by Die Stal of die Maties 
Rugby Klubhuis in die stadion voor en 
ná die wedstryd te besoek.

TUISKOMS  
FONDSINSAMELING

As ’n spesiale fondsinsameling vir 
die Craven Beursfonds bied ons die 
Rugbykapteinsmiddagete op Maandag 
9 Maart om 14:00 aan, waar voormalige 
Maties en Ikeys-rugbykapteins en 
-spelers hul wedstrydherinneringe 
sal deel. Ondersteun asseblief hierdie 
fondsinsamelingsgeleentheid vir die 
beurs. Dis die voorskou tot die groot 
wedstryd om 18:00. Kontak dfvandyk@
sun.ac.za vir meer inligting.

Registrasie vir die alumni-naweek is 
noodsaaklik. Ons het slegs ’n paar 
opwindende geleenthede uitgelig om 
jou in die regte luim te kry. Besoek 
asseblief www.matiesalumni.com vir 
meer inligting oor hoe om vir hierdie 
geleenthede te bespreek. Volg ons 
sosialemedia-platforms – Facebook, 
Instagram en Twitter – vir die jongste 
inligting oor al ons aktiwiteite.

FILOSOFIEKAFEE
In samewerking met  
Toyota US Woordfees en US Alumni 

Met: Stan du Plessis as 
seremoniemeester en die filosowe 
Louise du Toit, Vasti Roodt, 
Hannes Smit, Anton van Niekerk

Filosowe, woordsmouse en wysgere 
gebruik woorde om mekaar om die 
bos te lei, kluitjies te bak en spek te 
skiet by die altyd vinnig uitverkoopte 
Filosofiekafee. Wie gaan vir wie 
ore aansit? Stem ná afloop vir jou 
gunsteling-bogprater.

9 MAART 19:00
120 min | Visuele Kunste Vierkant 
R100 | R120 by die deur
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