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Algemene Inligting
FEESKANTOOR
Die KKNK-kantoor is by Die Neelsie in Jan van Riebeeckweg 217 op die 
Arbeidsgenot-perseel. Loer gerus in of skakel ons met enige navrae by 

044 203 8600 of stuur ’n WhatsApp-boodskap na 065 285 2337 of e-pos na 
info@kunste.org.za.

PROGRAM
Hou gerus ons webblad en sosiale media-platforms dop vir nóg inligting en 
enige programveranderings.

KAARTJIEVERKOPE
Hoe vroeër, hoe beter! Kaartjies wat vooraf gekoop word, is goedkoper as 
kaartjies wat tydens die KKNK by die deure of hekke gekoop word. Bespreek 

jou feesmark- en teaterkaartjies aanlyn by www.webtickets.co.za of by jou naaste 
Pick n Pay. Tydens die fees kan jy by Oudtshoorn se Pick n Pay in Voortrekkerweg 
kaartjies bespreek. Daar is ook ’n kaartjiekantoor by die De Jager Sportkompleks en 
die Netwerk24-feeskafee. Dié kantore is oop van 09:00 tot 18:00.

VERBLYF
Bespreek jou verblyf deur LekkeSlaap, by 
www.lekkeslaap.co.za/akkommodasie-naby/kknk.

VRIENDE VAN DIE KKNK (VOORHEEN DIE KLIEK-KLUB)
Sluit aan by die Vriende van die KKNK vir ’n jaar se eksklusiewe voordele op 
Kunste Onbeperk-projekte. Ván die vele voordele sluit onder meer in dat jy 

spesiale afslag kry op kaartjiepryse. Alle besonderhede is op ons webblad by 
www.kknk.co.za.
 

KLASSIFIKASIE

SOSIALE MEDIA 
Deel met ons jou feeservarings: Of dit drama, komedie, kuns, 

musiek, leefstyl, ’n koue lafenis in die hand of jou inkopies by die feesmark is, ons 
hoor graag van jou op sosiale media. 
#KKNK2022 #KKNK #HaalAsem 

T - Taal/Language 
G - Geweld/Violence 
S - Seks/Sex 
N - Naaktheid/Nudity 

V - Vooroordeel/Prejudice 
D - Diviniteit/Divinity 
OB - Ouerbegeleiding/Parental Guidance

Voorbladkunswerk: Mary Sibande – In the midst of chaos, there is opportunity
Foto met vergunning van die SMAC-Gallery
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Die 26ste Klein Karoo Nasionale Kunstefees (KKNK) is terug in Oudtshoorn! Alhoewel 
die KKNK nie stilgesit het sedert ons die 2020-fees moes kanselleer nie en ons op 
ander maniere en platforms gewikkel het, is dit heerlik om weer ons feesvriende in 
lewende lywe te verwelkom.

Een ding wat ek besef het die afgelope tyd is dat niks vanselfsprekend is nie. Dit is ‘n 
voorreg om deel te wees van die kunste en om ‘n fees te mag en kan reël. My hart juig!

Die fees sou egter nie moontlik gewees het sonder mense en vennote wat hul nek 
uitgesteek het nie. Dankie aan die Kunste Onbeperk-direksie onder voorsitterskap 
van Crispin Sonn, wat die KKNK-bestuur ondersteun het om ‘n fees te mag aanbied; 
aan alle vennote en verál ons hoofborg, Absa, en stigtersborg, Media24; die 
Oudtshoorn-munisipaliteit, NATi, die Het Jan Marais Nationale Fonds en talle ander 
donateurs en borge. Hul het almal ten doel om weer die uitvoerende kunste aan 
die gang te kry, gehore te inspireer en ‘n inspuiting van kuns en kultuur te gee, en 
natuurlik ook die dorp en streek te ondersteun. ’n Groot dankie ook aan alle KKNK-
personeel!

Ons wil graag hê almal moet lekker fees hou en kuier, maar ons moet dit veilig 
doen. By alle amptelike KKNK-areas en venues sal toegangsbeheer toegepas word 
en sekere protokol sal gevolg word. Baron van Reedestraat sal nie weer afgesper 
word nie; die markte-area, oftewel die KKNK-feesmark, skuif na die De Jager-
sportkompleks. Ons maak ook gebruik van talle opelug-areas en spog bietjie met 
Oudtshoorn se skoonheid by verskeie nuwe fees-venues. Maak beslis ’n draai by die 
Absa Rooiplein en die Netwerk24-feeskafee.

Die kreatiewe program is noukeurig en met liefde saamgestel, en ek is dankbaar 
dat so baie kunstenaars, ook dié wat lanklaas by die fees 
was, terug is! Kunstenaars kan nie wág om weer vir 
hul gehore op te tree nie, en gehore kan nie wag 
om weer die kunste in lewende lywe te 
beleef nie.

Kom ons vier almal terwyl hul leef; kom ons vier 
die kunste; kom ons vier die lewe. Kom ons haal 
weer asem! Mag ons elke oomblik aangryp en 
die wêreld deur die kunste ‘n beter plek maak.

Hugo Theart
Artistieke direkteur: Kunste Onbeperk

Ons fees in persoon, met dank en oorgawe!
Hoe lekker om dít vir KKNK-feesgangers te kan sê en 

te weet die strate van Oudtshoorn dreunsing hierdie 
deuntjie saam soos die voete toeloop en die gees hoog 
loop. Die een ding wat met die terugkeer van die fees 
vanjaar uitstaan, is die absolute honger en lus waarmee 
almal wat iets daarmee te make het, die KKNK aanpak. 
Lanklaas in die land se feesheugenis was daar so ’n 

gemeenskaplike verligting om weer saam te kan kom 
en net ’n oomblik of wat te neem om asem te haal, en die 

lewe te kan geniet. 

Dit mag dalk haar eerste keer in twee jaar terug op Oudtshoorn wees, en sy mag 
dalk effens anders lyk as voorheen, maar wat hierdie fees gelyk maak met al haar 
voorgangers, is die absolute ooraanbod van gehalte-feesmateriaal. 

Van Zoid tot KLOP! tot tapaservarings en wynproe; tot Andrew Lloyd Webber en 
Amanda en Nataniël – hier is iets vir ieder en elk én hul beste maat. Benewens die 
groot verskeidenheid wat na die planke gebring word, is daar die lekker musiek met 
die lekker groot name wat dit aanbied; en as jy eerder net gees wil vang en deur 
die fees wil drentel, loer in by die KKNK-feesmark. Hier sal beslis iets wees vir jou sak 
én smaak. 

Soos gewoonlik is daar geen tekort aan fleur of kleur of geur nie, en die Kunste 
Onbeperk-direksie staan met trots terug en aanskou hierdie gelukkige samekoms 
van mense van heinde en ver met die besef dat ons ’n klein, maar wesenlike 
aandeel in die terugkeer het na wat ook al hierdie “nuwe normaal” is, kon hê. 

Wat verál ons harte vinniger laat klop, is die terugkeer na die streek van die 
broodnodige ekonomiese hupstoot wat die fees vir sy mense – die KKNK-mense – 
bring.

Vier saam met ons die dorp en sy mense met die hartsprojek wat sentraal staan 
tot KKNK 2022: Karoo Kaarte – ’n multi-vlakkige aanbieding wat die siel van 
Oudtshoorn blootlê en beslis besoekers se siel sal aanraak, soos die stories van 
Oudtshoorn deur die oë en talente van oud en jonk, met sang, dans en visuele kuns, 
lewend word. Moet dit nie misloop nie. Ons vier die kunste, die saamwees én die 
lewe hier by KKNK 2022.

Crispin Sonn
Voorsitter: KKNK-direksie

Welkom! Welcome! Wamkelekile! 
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Gesamentlike 
Operasionele Sentrum (GOS)

Die GOS is die sentrale punt vir alle logistieke inligting, onderhoudswerk 
en ontruiming, waar die SAPD, Oudtshoorn se munisipale dienste, verkeer, 
munisipale wetstoepassers, die brandweer, feessekuriteit en ’n mediese 
beampte gebaseer is. Die GOS word tydens die fees 24 uur per dag beman en 
is geleë in die Koukuskamer-uitbreiding, tussen die Oudtshoorn-munisipaliteit 
en die Absa Burgersentrum, met toegang vanaf die Vredestraat-parkeerarea. 
Kontak die GOS by 079 031 9844 met enige vrae.

Inligting
As jy enige feesnavrae het, besoek die inligtingspunt in Baron van Reede-straat 
by die CP Nel-museum/Netwerk24-feeskafee waar ons inligtingsbeamptes 
gereed staan om jou te help. Jy kan ook inligting kry deur die KKNK-kantoor 
te besoek (Jan van Riebeeckstraat 217) of skakel 044 203 8600 of stuur ’n 
WhatsApp na 065 285 2337 of ’n e-pos na info@kunste.org.za.

Markte-kantoor
Alle stalletjienavrae kan daagliks van 09:00 tot 18:00 by die Markte-kantoor 
by die Feesmark gedoen word. Of kontak Daventia Kennedy by 071 182 6533 of 
stuur ’n e-pos na daventia@kunste.org.za. 

Noodhulp en noodgevalle
Noodhulppunte is by die GOS en by die Feesmark ingerig. Vir noodhulpbystand 
of noodgevalle bel 079 031 9844.

Lughawe-vervoer
Ons bied ’n veilige en gerieflike vervoerdiens van die George-lughawe na die 
fees en terug. Voorafbesprekings is noodsaaklik. Vir nog inligting en om jou 
sitplek te bespreek, kontak ons by 044 203 8600 of stuur ’n e-pos na  
info@kunste.org.za.

Parkering
Maak gebruik van een van dié sentrale parkeerterreine, wat ook duidelik op 
die feeskaart aangedui is:
Die Checkers-terrein uit Voortrekkerweg en Hoogstraat
Die sportterrein van die Hoërskool Oudtshoorn uit Voortrekkerweg
Die terrein oorkant die Drilsaal uit Kerkstraat
Die Pick n Pay-parkeerterrein uit Voortrekkerweg
Die Meent oorkant die Victoria Memorial Hall in Baron van Reede-straat

Pendeldiens
Moeg gestap tussen jou motor, die Feesmark, feesvenues en jou verblyf? Maak 
gebruik van die pendeldiens wat jou sal vervoer tussen punt A en B. Los jou 
motor by ’n parkeerterrein en maak van dié gerieflike vervoer gebruik. Kaartjies 
is te koop by die Pendelsdiens-basis of by die bussies, wat gemerk is om hulle 
van ander ongeoorloofde diensverskaffers te onderskei. Die pendeldiens word 
op eie risiko gebruik. Skakel 079 031 9844.

Rolstoele
Die meeste venues en terreine is maklik begaanbaar vir rolstoele, maar  
indien jy enige hulp met toegang benodig, laat weet gerus die GOS vooraf by 
079 031 9844.

FEES 
DIENSTE

ALGEMENE INLIGTING - 044 203 8600 of info@kunste.org.za

STALLETJIENAVRAE - 071 182 6533 of daventia@kunste.org.za

NOODNOMMER - 079 031 9844
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Die tekstiel- en drukkunskunstenaar Anni Albers het gesê: “Art is something that 
makes you breathe with a different kind of happiness.” Daar kan kwalik ’n meer 
gepaste aanhaling wees vir die Klein Karoo Nasionale Kunstefees (KKNK) se 26ste 
fees in 2022, met Absa wat die afgelope 17 feeste ’n trotse vennoot en borg is. En 
watter beter manier is daar om hierdie mylpaal te gedenk as om Suid-Afrikaners 
terug te verwelkom in Oudtshoorn om die vreugde van dié vooraanstaande 
kunstefees in te asem.

Vanjaar by die Absa Rooiplein (by die Absa Burgersentrum) bied ons vir 
feesgangers ’n viering van kuns en kleur op ’n prettige en verkwikkende manier. 
Besoekers kan uitsien na ’n magdom van ervarings, wat sommige van Afrika se 
progressiefste kunswerke uit ons uitgebreide kunsversameling insluit wat selde 
te sien is – waarvan sommige van meesters wat van die eeuwisseling van die 
vorige eeu dateer. Die immergewilde Koffietafel-kuiers met Hannes van Wyk 
sal weer in die Absa Kuierkamer aangebied word, sowel as verskeie aktuele 
sakeverwante besprekings. Diegene wat hul dae wil deurbring deur te ontspan 
en die besienswaardighede en ervaringe van die skilderagtige dorp in te drink, 
nooi ons om by ons in die Absa Kuiertuin aan te sluit en te teug aan plaaslik 
vervaardigde verversings, met Absa se helderkleurige versierings as 
agtergrond.

Ons borgskap van die KKNK strek verder as net kuns en kultuur. 
Ons glo daarin om terug te gee aan die gemeenskap wat Absa en 
die duisende besoekers jaarliks so gulhartig by die fees ontvang. 
Vanjaar gaan Absa ten nouste met die Toekomsrus-gemeenskap 
saamwerk om ’n volhoubare groentetuin te skep, wat ’n lus 
vir oog sal wees en die liggaam sal voed. Een van Absa se 
kernfokusgebiede in die samelewing is om betekenisvolle 
verhoudinge te bou waar ook al ons betrokke is.

Dit is vir Absa ’n vreugde om feesgangers by KKNK 
2022 te verwelkom en ons hoop ons sien julle by die 
Absa Rooiplein om die lewenskragtigheid van die 
kunstebedryf te vier.

John Tshabalala
Besturende uitvoerende hoof: 
Verhoudingsbankwese, 
Wes- en Oos-Kaap (Absa Groep 
Beperk)

Asem die vreugde van die kunste in 

 FLOREER MET DIE REGTE   
 BEFONDSING,  
 ONDERSTEUNING EN  
 VENNOOTSKAPPE 

BASA.CO.ZA 
# B I Z A R T Z A
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“Welkom by die Klein Karoo Nasionale Kunstefees.” Hierdie woorde klink soos 
musiek in my ore en dis heerlik om ná twee jaar weer saam op Oudtshoorn 
te kan kuier. Die kunste, en die kunstefeeste, lê ons na aan die hart en as 
trotse stigtersborg sien ons uit na die verskeidenheid aanbiedings wat op 
feesgangers wag.

Die KKNK bied oudergewoonte iets vir almal en is waarlik ’n familiefees. 
Dankie aan al die organiseerders, kunstenaars, produksiespanne, 
medeborge en veral die mense van Oudtshoorn wat weer hard agter die 
skerms – en binnekort op die verhoog! – saamwerk om dinge te laat gebeur. 
Ons kan nie wag om ou gunstelinge weer in aksie te sien en om nuwe talent 
te ontdek nie.

Die geliefde handelsmerke uit die Media24-stal 
is slaggereed om jou by die Feeskafee te  
verwelkom. Ons het weer ’n stampvol program  
en sien daarna uit om jou daar  
te ontvang.

Namens Media24 wens ek jou ’n  
heerlike en veilige KKNK toe.  
 
Geniet dit!
 
Ishmet Davidson
Uitvoerende hoof: Media24

Media24: KKNK-
feesboodskap 2022 

Die tweede seisoen van Die Testament word NOU daagliks, 
Maandae tot Vrydae, uitgesaai. Meer intrige, meer spanning, 

en nog meer geheime en leuens.

Met: Sandra Prinsloo, Rolanda Marais, André Roothman,
Stefan Erasmus en Tim Theron.
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Tribuo is ’n kunstenaarshulpfonds .
Besoek www.tribuo.co.za 
en ondersteun die kunste. Chad Louw

Uitvoerende burgemeester: 
Groter Oudtshoorn-munisipaliteit

Ons kan uiteindelik ’n heelhartige verwelkoming aan alle feesbesoekers uitstuur, 
as die afgelope twee moeilike jare van die pandemie in ag geneem word. Dit is 
wonderlik om julle met ons te hê en ek glo ons kan almal by die tema van “Kom, 
haal asem” aanklank vind. Laat ons byeenkom en die feestelikhede, die kultuur en 
die kos geniet wat die fees ons beloof, en wanneer jy ’n blaaskans neem van dit 
alles, onthou net dat die Groter Oudtshoorn-streek bekend is vir ons uitstekende 
toeriste-aantrekkings.Geniet die fees, geniet Oudtshoorn, en baie welkom by ons 
gulhartige en vriendelike dorp! Kom, en haal asem!

Anroux Marais
Wes-Kaapse LUR vir kultuursake en sport

Die KKNK is ’n riem onder die hart vir die Wes-Kaapse regering op meer as een 
manier: Enersyds omdat dit ’n ekonomiese oase bied vir die gemeenskappe in die 
omgewing, en andersyds omdat dit tot groot voordeel strek van die ontwikkeling 
van jong kunstalent en -vaardighede. Ons hoop hierdie is die eerste van vele 
kunstefeeste wat die provinsie en die land se kunstebedryf sal stimuleer ná die 
verbysterende gevolge van die pandemie.
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 Cornelia Faasen
Uitvoerende hoof: Nasionale Afrikaanse Teaterinisiatief

Daar is nie genoeg woorde om te beskryf hoe opgewonde NATi is daaroor 
om weer vanjaar by die KKNK betrokke te wees nie. Ons smag nie net na die 
gemeensaamheid van die gedeelde teaterervaring nie, maar ons sien ook 
uit daarna om die gemeenskap van Oudtshoorn en die groter Klein Karoo te 
ondersteun. Maar bowenal kan ons nie wag om gehalte-teater in lewende lywe te 
sien nie. Dankie aan die KKNK en die span agter die fees wat hierdie besonderse 
dapper stap neem om ’n fees in lewende lywe aan te bied – ons kunstenaars, ons 
gehore en ons land het dit nodig.

Sonél Brits
Besturende direkteur: ATKV-MSW

C.J. Langenhoven het eens op ’n tyd gesê: “Van die paaie wat ek gister gekom 
het, dink ek vandag met die meeste genot aan die swaar opdraande wat ek 
uitgesukkel het, en met die minste genot aan die maklike afdraande wat ek 
afgerol het.” Die ATKV het beslis die impak van Covid-19 aan sy eie lyf gevoel 
en dis hoekom ons eerstens vanjaar se fees saam met julle wil vier, maar ook 
tweedens ons onvoorwaardelike ondersteuning wil onderstreep. As ’n organisasie 
verstaan ons dit wat julle moes oorkom en ons salueer julle vir elke nuwe inisiatief 
wat van stapel gestuur is om te bly voortbestaan. Dit is immers die ATKV se 
missie om pro-aktief en op ’n volhoubare wyse om te sien na die diverse taal- en 
kultuurbehoeftes van die Afrikaanssprekende gemeenskap, en kunstefeeste bied 
die ideale platform hiervoor. Die ATKV is opgewonde om vanjaar deel te wees 
van die KKNK, ons wil deel in jul kreatiwiteit en uiteindelik saam met julle bou aan 
die toekoms, want uiteindelik is kunstefeeste onherroeplik deel van ’n suksesvolle 
Suid-Afrika.
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Arnold Taute
Suid-Kaapse geleentheidsbestuurder: Coca-Cola Beverages Suid-Afrika

Dit is vir Coca-Cola Beverages Suid-Afrika ’n voorreg om deel te wees van 
vanjaar se KKNK op Oudtshoorn! Ná twee jaar van stilte op die dorp is dit werklik 
verblydend om te sien dat die organiseerders kan voortgaan, en ons sal hulle 
ondersteun waar ons kan. Ons wens is dat een en almal hulself hier sal kom 
geniet. En wat is dan nou ook so eie aan die warm Karoo as ’n glas yskoue Coca-
Cola? So, kom fees toe, kry vir jou ’n glas – met ys – en klink daardie glasie op die 
sukses van vanjaar se fees!

Given Masase 
Streeksgeleentheidspesialis: Suid-Afrikaanse Brouerye

Die SAB verwelkom al 2022 se KKNK-feesgangers in Oudtshoorn. Die uitstekende 
programmering van die Castle Lager-verhoog sal vir seker jou wêreld op sy kop 
keer terwyl jy by die Feesmark inkopies doen en, natuurlik, een van ons eie geniet. 
Onthou, ons is 100% gebrou vir jou, en 100% Suid-Afrikaans. #tasteslikecastle

MADE
FROM THE
SOUTH
AFRICAN
SPIRIT,

ENJO
Y

R
ESPONSIBLY

NOT FOR PERSONS UNDER THE AGE OF 18.
ENJOY RESPONSIBLY.
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Waldimar Pelser 
M-Net-direkteur van kykNET-kanale

kykNET is geweldig opgewonde om op Oudtshoorn te wees vir die KKNK, ’n ikoniese 
kunstefees waarmee ons ’n jare lange verhouding het. Hoe heerlik om weer te 
kan skouers skuur op die feesterrein en in donker sale teater sáám te kan geniet. 
Ons hoop dat die saamwees en die kennismaking met wêreldklaskuns in die 
Klein Karoo vir duisende besoekers dít sal gee wat hulle hier kom soek het: Om 
vermaak te word, om gevoed te word, om weer inspirasie te vind. Ons huldig die 
kunstenaars wat ná twee hoogs ongewone jare hul skeppende werk met ons kom 
deel. Ons eer ook die kaartjiekopers wat met hul hard swaarverdiende rande wys 
dat hulle, soos kykNET, die waarde daarin sien om in die kunste te belê.

Louise Jooste
Sakebestuurder, RSG

Vir RSG is dit ’n voorreg om vanjaar die 26ste Klein Karoo Nasionale Kunstefees 
(KKNK) met regstreekse oorskakelings en aanlyn inhoud te ondersteun. Ná ’n 
onderbreking van twee jaar is almal opgewonde dat die fees weer in die hartjie 
van die Klein Karoo met ’n nuwe baadjie aangebied word. Dankie vir elkeen se 
lojale ondersteuning van die kunste – gedurende die Covid-19-pandemie, en veral 
nou wat ’n nuwe era aanbreek! Al is RSG nie vanjaar fisiek in Oudtshoorn nie, bring 
ons as getroue vennoot van die KKNK die fees tot in luisteraars se leefruimtes met 
oorskakelings vanaf die fees. Mag die KKNK van krag tot krag gaan! Geniet die fees 
– en wees veilig.
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Nic Barrow
Die eerste saadjie vir die ontstaan van die KKNK is in 1992 geplant toe die Oudtshoorn-
sakeman Nic Barrow saam met sy vrou, Ferda, en hul dogters, Olga en Nicolene, die 
Standard Bank National Arts Festival in Makhanda (destyds Grahamstad) bygewoon 
het. Die fees het ’n groot indruk op Barrow gemaak. Hy het besef dat daar geen 
soortgelyke Afrikaanse fees in die land is nie, en net daar is die droom van ’n Afrikaanse 
kunstefees op Oudtshoorn gebore. As groot liefhebber van die kunste, en ook 
suksesvolle sakeman, het Barrow besef wat so ’n fees vir die kunste in Suid-Afrika kan 
beteken, maar ook vir die ekonomie van ’n Klein Karoo-dorp, die streek en die provinsie. 
Almal wat hom ken weet egter hy is nie net ’n dromer nie, maar ook ’n doener. En 
wanneer hy doen, doen hy dit met ’n geesdrif en passie wat almal om hom inspireer, 
en hy streef altyd na uitmuntende gehalte. Barrow het sy aanvanklike idee met Andrew 
Marais, eertydse skakelhoof van Nasionale Pers (nou Naspers), gedeel en die droom 
het gegroei, met ander borge wat aan boord gekom het. Inwoners is geïnspireer en ’n 
eerste komitee van geesdriftige Oudtshoorniete het aan die werk gespring. Kundiges 
soos die dramaturg Pieter Fourie, wat as feeshoof gedien het, en die rolprentmaker en 
draaiboekskrywer Jans Rautenbach is betrek. Die res is geskiedenis. Die invloed van die 
KKNK op teater en musiek in Suid-Afrika is massief. Later jare was hy ook die dryfveer 
agter Klein Karoo Klassique en is ook die beskermheer van dié jaarlikse klassieke 
musiekfees wat ook deur Kunste Onbeperk in Oudtshoorn aangebied word. Nou 
woonagtig in Franschhoek het hy en Ferda ook gestalte gegee aan die Franschhoek 
Chamber Music Festival, wat vanjaar in Februarie vir die eerste keer aangebied is.

Nic Barrow se passie vir die KKNK en die kunste het nooit afgeneem nie. Vir ons 
almal sal hy altyd die gewaardeerde vader van dié fees wees.

Frank Opperman
Die geliefde verhoog- en televisie-akteur Frank Opperman (61) is vereer met die KKNK 
se Kunste Onbeperk-prys vir vertolking vir 2022 en sal by vanjaar se fees te sien wees 
in Aardklop se bekroonde soloproduksie Ek wens, ek wens. Gelukkig vir Suid-Afrikaanse 
gehore en kykers het Opperman se aanvanklike plan om regte te studeer vinnig 
skipbreuk gely toe die Latyn hom gepootjie het en hy ná ’n jaar opgeskop het en vir 
diensplig opgeroep is. Ná sy diensplig, waar hy by die weermag se orkes betrokke was, 
het hy drama aan die destydse Technikon Pretoria (nou die Tshwane-Universiteit van 
Tegnologie) gestudeer. Hoewel hy tot vandag toe steeds aangespreek word as Ouboet 
danksy sy vertolking van dié karakter in die TV-reeks Orkney snork nie, het hy deur die 
jare ook gestalte gegee aan verskeie besondere karakters op die verhoog. Wyle Harry 
Kalmer, skrywer en dramaturg, het vir Opperman die soloproduksies 25 vrouens en 
Meneer de Beer geskryf. Sy latere samewerking met Dana Snyman het onder meer 
gelei tot die verhoogkarakters Pottie Potgieter, ds. Tienie Benade en Donkie (bynaam vir 
die skoolhoof Barry Swart). Vir ds. Tienie het hy ’n kykNET Fiësta-prys vir die beste akteur 
in ’n solovertoning gewen. Hy is ook benoem vir ’n Fiësta vir Saartjie Botha se drama 
Toutjies en Ferreira, wat onder meer ’n Fiësta vir beste aanbieding gewen het. Terwyl 
TV-kykers nog ’n wyle sal moet wag om hom in die rol van die gehate pa in die tweede 
reeks van Nêrens, Noord-Kaap op kykNET te sien, oorrompel hy intussen gehore met sy 
aangrypende vertolking in Ek wens, ek wens, waarvoor Opperman by verlede jaar se 
Aardklop opwipfees as beste akteur bekroon is. In dié verwerking van Zirk van den Berg 
se bekroonde gelyknamige roman gee Opperman gestalte aan nog ’n onvergeetlike 
karakter, die lykbesorger Seb, wat vertel van sy ontmoeting met die agtjarige kankerlyer 
Gawie. Komiese elemente is daar heelwat, maar dit sal wys wees om sneesdoekies 
byderhand te hê vir die belewenis van Opperman se volkome vakmanskap as 
verhoogakteur.

Kunste Onbeperk-prys vir bydrae tot die KKNK Kunste Onbeperk-prys vir vertolking

Foto: Antonia Steyn
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Jolyn Phillips 
Jolyn Phillips pak die lewe aan op ’n drafstap. Daar is nie ’n menigte wat op die 
ouderdom van 31 jaar oud kan sê hulle het reeds vier grade agter hul naam nie en het 
reeds drie boeke gepubliseer nie. En haar beskrywing as “verhoogkunstenaar” sluit talle 
rolle in: vervaardiger, skrywer, komponis, sanger en vertolker. Dit is nou buiten dat sy as 
’n dosent in Afrikaans verbonde is aan die Universiteit van Johannesburg…
Dit is dan ook al die rolle wat Phillips vervul in die KKNK-debuutproduksie Bientang: 
bloedspoor/!nau, wat die verhaal vertel van die legendariese vrou Bientang, wat 
in ’n grot in Hermanus gewoon het. Dit is ’n verwerking van haar tweede digbundel, 
Bientang, wat in 2020 verskyn het en waarvoor sy in 2021 die Eugène Marais-prys gewen 
het. Phillips het gedebuteer as skrywer in 2016 met die Engelse kortverhaalbundel 
Tjieng Tjang Tjerries & Other Stories, wat oorspronklik deur Modjaji Books en later deur 
Human & Rousseau uitgegee is. Die fokus van die verhale is van haar komvandaanplek, 
Gansbaai. Hiervoor het sy die National Institute for the Humanities and Social Sciences-
prys vir beste fiksie (2018) gewen. In 2017 debuteer sy as digter met die bundel 
Radbraak, wat met die UJ-prys vir beste debuut (2018) bekroon is. Sy het Tjieng Tjang 
Tjerries saam met die skrywer-regisseur Jason Jacobs verwerk vir die verhoog vir die 
Toyota US Woordfees in 2018.

Phillips is besig met haar doktorsgraad in kreatiewe skryfkuns aan die 
Universiteit van Wes-Kaap (waar sy haar meestergraad in kreatiewe skryfkuns 
behaal het). Haar BA-graad het sy verwerf met drie hoofvakke: sielkunde, Frans 
en Engels. Op 31 inderdaad nog ’n jong stem, maar wat reeds wyd weerklink.

Mary Sibande 

Mary Sibande sit haar reis voort met haar triomfantelike alter ego SophieMajestueus. 
Daar is geen ander manier om die gevierde en bekroonde Mary Sibande se 
kunswerke van haar alter ego Sophie te beskryf nie. Die karakter Sophie wat sy as 
jong, opkomende kunstenaar geskep het met verwysing na die drie generasies van 
haar familie wat as huiswerkers gewerk het. Lewensgroot, geskep uit ’n afgietsel van 
haar eie liggaam, tooi sy Sophie dikwels in koningsblou, soms in purper, ander kere in 
’n bloedrooi gewaad.  In uitrustings wat dikwels herinner aan Victoriaanse oordaad 
word Sophie verhef tot superheldstatus, wat uittroon bo die beperkende huishoudelike 
ruimte van witheid.   In die uitstalling In the Midst of Chaos, There Is Opportunity, wat 
in 2017 voltooi is en by die KKNK te sien sal wees, skep Sibande ’n ruiterin-figuur op ’n 
perd geklee in ’n helderrooi oorlogsgewaad, omring deur aggressiewe mitiese diere 
en ’n reeks vroulike figure op speelgoedhoutperde wat aan soldate herinner. Sibande 
is in 1982 in Barberton, Mpumalanga, gebore, het in 2004 ’n diploma in beeldende 
kuns aan die Witwatersrandse Tegniese Kollege verwerf en in 2007 ’n honneursgraad 
aan die Universiteit van Johannesburg. Intussen het sy die wêreld verower. Sy is 
onder meer bekroon met die Standard Bank Jong Kunstenaars-prys vir visuele kuns 
(2013), die Johannesburg Alumni Dignitas-prys (2014) en die Smithsonian National 
Museum of African Arts-prys (2017). Kunstenaarsverblyf en genootskap-toekennings 
strek van Switserland, Duitsland en Frankryk tot by die VSA. Sy het ook van 2018 tot 
2019 die Virginia C. Gildersleeve-leerstoel aan die Barnard-kollege van die Columbia-
Universiteit in New York beklee.

Skaars 40 sit Mary Sibande haar reis met haar triomfantelike Sophie voort.

Kunste Onbeperk-prys vir ’n jong stem Feeskunstenaar

Foto: Antonia Steyn
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TITEL KUNSSOORT BLADSY

KKNK Boekstories Gesprekke 98

Absa-besigheidsgesprek Gesprekke 113

Absa-koffietafelkuiers met Hannes van Wyk Gesprekke 110

Absa-kunsgesprek met dr. Paul Bayliss Gesprekke 113

Afrika Blues met Louis Mhlanga Musiek 60

Agteraf Toneel 36

Agulhasvlakte Toneel 37

Alfred Adriaan Live Toneel 36

Algoa FM Buite-uitsending Feesterrein 78

Allan Gray Sake & Sauvignon Gesprekke 106

Amanda Strydom: Nostalgie Musiek 61

Anna Davel: 21 Musiek 61

Bientang: bloedspoor/!nau Toneel 38

Bossafari-wyn-en-tappastoer Klein Karoo-ervaring 136

David Kramer Vanaand Musiek 62

Die dinge van ’n kind Toneel 42

Die halwe huis Toneel 40

Die Burger Praat Saam-diskoersgesprekke Diskoersgesprekke 94

die oerkluts kwyt Toneel 44

Die wensput Kinderteater 77

Dr. David Piedt-gedenklesing Spesiale geleentheid 113

Drie kaalkoppe kuier tesame Toneel 42

Ek wens, ek wens Toneel 48

Ek, Anna van Wyk Toneel 46

Ek, Eva Toneel 43

Elvis Blue: Meer as genoeg Musiek 63

Emo Adams & Take Note Musiek 64

Feesmark Feesterrein 78

Felias en Pokkel Kinderteater 76

Grensloos Musiek 65

Gustavo Romero: Beethoven and Beyond Musiek 66

Historiese wandeltoer Klein Karoo-ervaring 137

Holmruggery Toneel 49

Kalm ná die storm: Luna Paige en Schalk Joubert Musiek 66

Kameras, konserte en kleedkamers Toneel 49

Karatara Toneel 50

Karen Zoid: Akoesties in die Klein Karoo Musiek 67

TITEL KUNSSOORT BLADSY

KKNK Karoo Kaarte: Afsluitingskonsert Musiek 90

Karoo Kaarte: Skolewerksessies Werkswinkel 90

KKNK Karoo Kaarte: Rondleidings Visuele kuns 124

Kinderkuns-vermaak Visuele kuns 126

Kiss of the Spider Woman Toneel 51

Kitaarkonings Musiek 68

KKNK 2022: Vereerdes-geleentheid Spesiale geleentheid 112

kykNET KLOP!-gesprek met Heindrich Wyngaard Gesprekke 113

Liewe Heksie en die rolskaatse Kinderteater 75

Loki & Margot Rothman Musiek 70

Lucky Pakkie-teater Toneel 72

‘n Betowerde geskiedenis van Jeanne Baret Jeugteater 74

Nêrens, Noord-Kaap Toneel 51

Olifant-ontbyt Klein Karoo-ervaring 136

Olive to Oil Klein Karoo-ervaring 137

Onse vaders Diskoersgesprek 95

Op hierie dag Toneel 52

OppieStoep Woordkuns/
Vertellings 52

Oskar en die pienk tannie Toneel 55

Ontbyt met Johannes de Villiers: Blydskap en meditasie Spesiale geleentheid 133

Ontbyt met Lizz Meiring: Die eeue oue simboliek/betekenis van 
blomme en plante Spesiale geleentheid 134

Ontbyt met Lizz Meiring: ‘n Mooi storie Spesiale geleentheid 134

Pietersielie en Roosmaryn vertel stories Kinderteater 76

PRIMA DONNA Musiek 69

Rocco speel Jim Muller, Hansie Roodt & Nico Carstens Musiek 70

Schalk sing sleg Toneel 53

Shadow Boxing Toneel 53

Spertyd Toneel 54

Spoegwolf: 10 Jaar Musiek 71

Sterrekyk ‘Crankie’-stories Kinderteater 77

Teatergesprekke Gesprekke 107

Terminaal 3 Toneel 57

The Music of Sir Andrew Lloyd Webber Musiek 71

Transpirant Toneel 58

Uncle Marc Toneel 58

Visuele Kunsuitstallings Visuele kuns 115

Visuelekunsgesprek en -rondleidings Visuele kuns 117

Visuelekuns-openingsgeleentheid Visuele kuns 117

Alfabetiese Program
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BEGIN TYD TITEL VENUE KUNSSOORT PRYS DEUR 
PRYS

MAANDAG 28 MAART 2022
18:00 Visuelekuns-

openingsgeleentheid Prince Vintcent-gebou VISUELE KUNS Gratis Beperkte 
sitplekke 

20:00 90 min. PRIMA DONNA Absa Burgersentrum MUSIEK R290 R320

DINSDAG 29 MAART 2022
Van 

09:00 Visuele kuns oop Prince Vintcent-gebou VISUELE KUNS Gratis

Van 
10:00 Feesmark oop Feesmark FEESTERREIN R50 R50

8:30 60 min. Hoe red ‘n mens ‘n dorp? Netwerk24-feeskafee DISKOERSGESPREK Gratis

8:30 120 min. Historiese wandeltoer Vanaf St. Jude- 
Anglikaanse kerk

KLEIN KAROO-
ERVARING R85 R85

9:00 70 min. Agulhasvlakte Gimsaal TONEEL R160 R180

9:00 50 min. Pietersielie en Roosmaryn vertel 
stories Laerskool Wesbank KINDERTEATER R75 o.12 

R100
R75 o.12 
R100 

9:00 60 min. Terminaal 3 Johnny Bischoff-saal TONEEL R195  R215 
9:00 60 min. KKNK Karoo Kaarte: Rondleiding Toekomsrussaal VISUELE KUNS Gratis
9:30 90 min PRIMA DONNA Absa Burgersentrum MUSIEK R290  R320 
10:00 60 min. Agteraf Die Werf TONEEL R180  R200 
10:00 90 min. Op hierie dag Toekomsrussaal TONEEL R165  R185 
10:00 90 min. Schalk sing sleg kykNET Hoërskoolsaal TONEEL R180  R200 
11:00 45 min. Ivoor & Vlam Netwerk24-feeskafee BOEKSTORIES Gratis

11:00 60 min. Olive to Oil De Rustica Olive Estate KLEIN KAROO-
ERVARING R90  R90 

11:00 75 min. Lucky Pakkie-teater: Melkbaard Laerskool Wesbank TONEEL R120  R120 

11:00 75 min. Visuelekunsgesprek en 
-rondleiding Prince Vintcent-gebou VISUELE KUNS Gratis

12:00 60 min. Absa-koffietafelkuiers met 
Hannes van Wyk Absa Kuierkamer GESPREKKE Gratis

12:00 60 min. Ek, Eva Laerskool Wesbank TONEEL R120  R140 

12:00 150 
min.

KKNK Karoo Kaarte: 
Skolewerksessie Toekomsrussaal WERKSWINKEL Gratis

13:30 70 min. die oerkluts kwyt Gimsaal TONEEL R185  R205 
14:00 45 min. Seuns sonder pa’s Netwerk24-feeskafee BOEKSTORIES Gratis

14:00 60 min. Olive to Oil De Rustica Olive Estate KLEIN KAROO-
ERVARING R90  R90 

14:00
135 min. 
(15 min. 
pouse)

Ek, Anna van Wyk Johnny Bischoff-saal TONEEL R195  R220 

14:00 75 min. Lucky Pakkie-teater: Sagtebaard Laerskool Wesbank TONEEL R120  R120 
14:00 75 min. Spertyd Absa Burgersentrum TONEEL R195  R215 
14:00 15 min. Sterrekyk ‘Crankie’-stories Laerskool Wesbank KINDERTEATER Gratis
14:00 75 min. Transpirant kykNET Hoërskoolsaal TONEEL R180  R200 
15:00 70 min. Bientang: bloedspoor/!nau Toekomsrussaal TONEEL R165  R185 

Dagprogramme BEGIN TYD TITEL VENUE KUNSSOORT PRYS DEUR 
PRYS

DINSDAG 29 MAART 2022 (VERVOLG)
15:00 55 min. ‘n Betowerde geskiedenis van 

Jeanne Baret Laerskool Wesbank JEUGTEATER R75 o.12 
R100

 R75 o.12 
R100 

15:00 60 min. Kinderkuns-vermaak Prince Vintcent-gebou VISUELE KUNS Gratis

16:00 45 min. 1 Recce: Onsigbaarheid is ons 
krag Netwerk24-feeskafee BOEKSTORIES Gratis

16:30 45 min. Teatergesprek:  
Bientang: bloedspoor/!nau Toekomsrussaal TEATERGESPREK Gratis  

17:00 75 min. Lucky Pakkie-teater: Hardebaard Laerskool Wesbank TONEEL R120  R120 

17:30 60 min. Kameras, konserte en 
kleedkamers kykNET Hoërskoolsaal TONEEL R180  R200 

18:00 80 min. Ek wens, ek wens Absa Burgersentrum TONEEL R195  R220 
19:00 70min Drie kaalkoppe kuier tesame Karusa Vineyards TONEEL R190  R210 
19:00 115 min. Kiss of the Spider Woman Gimsaal TONEEL R165  R185 

20:00 60 min Emo Adams & Take Note Surval Olive Boutique 
Estate MUSIEK R180  R200 

20:30 80 min. Amanda Strydom: Nostalgie Absa Kuierkamer MUSIEK R220  R240 

20:30 75 min. Anna Davel: 21 Cape Karoo Ostrich 
Emporium MUSIEK R170  R190 

van 
21:00 Laatnag Netwerk24-feeskafee MUSIEK Gratis  

WOENSDAG 30 MAART 2022
Van 

09:00 Visuele kuns oop Prince Vintcent-gebou VISUELE KUNS Gratis

Van 
10:00 Feesmark oop Feesmark FEESTERREIN R50  R50 

8:30 60 min. Onse vaders Netwerk24-feeskafee DISKOERSGESPREK Gratis

8:30 120 min. Historiese wandeltoer Vanaf St. Jude- 
Anglikaanse kerk

KLEIN KAROO-
ERVARING R85  R85 

9:00 65 min. Die halwe huis Gimsaal TONEEL R165  R185 
9:00 75 min. Nêrens, Noord-Kaap Johnny Bischoff-saal TONEEL R180  R200 

9:00 50 min. Pietersielie en Roosmaryn vertel 
stories Laerskool Wesbank KINDERTEATER R75 o.12 

R100
 R75 o.12 
R100 

10:00 60 min. Agteraf Die Werf TONEEL R180  R200 
10:00 70 min. Bientang: bloedspoor/!nau Toekomsrussaal TONEEL R165  R185 
10:00 80 min. Ek wens, ek wens Absa Burgersentrum TONEEL R195  R220 
10:00 75 min. Transpirant kykNET Hoërskoolsaal TONEEL R180  R200 

10:00 60 min. Ontbyt met Lizz Meiring: ‘n Mooi 
storie Karusa Vineyards SPESIALE 

GELEENTHEID R200  

10:15 45 min. Teatergesprek: Die halwe huis Gimsaal  
(in die voorportaal) TEATERGESPREK Gratis

10:30 60 min. Absa-besigheidsgesprek Absa Kuierkamer GESPREKKE Gratis
11:00 45 min. In die tyd van die gif Netwerk24-feeskafee BOEKSTORIES Gratis

11:00 60 min. Olive to Oil De Rustica Olive Estate KLEIN KAROO-
ERVARING R90  R90 

11:00 75 min. Lucky Pakkie-teater: Melkbaard Laerskool Wesbank TONEEL R120  R120 

11:00 55 min. ‘n Betowerde geskiedenis van 
Jeanne Baret Laerskool Wesbank JEUGTEATER R75 o.12 

R100
 R75 o.12 
R100 

11:00 75 min. Visuelekunsgesprek en 
-rondleiding Prince Vintcent-gebou VISUELE KUNS Gratis
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BEGIN TYD TITEL VENUE KUNSSOORT PRYS DEUR 
PRYS

WOENSDAG 30 MAART 2022 (VERVOLG)

12:00 360 
min. Algoa FM Buite-uitsending Feesmark FEESTERREIN

Ingesluit 
by 
Feesmark-
kaartjie

12:00 60 min. Absa-koffietafelkuiers met 
Hannes van Wyk Absa Kuierkamer GESPREKKE Gratis

12:30 115 min. Kiss of the Spider Woman Gimsaal TONEEL R165  R185 

13:00
135 min. 
(15 min. 
pouse)

Ek, Anna van Wyk Johnny Bischoff-saal TONEEL R195  R220 

14:00 45 min. Koöperasiestories Netwerk24-feeskafee BOEKSTORIES Gratis

14:00 60 min. Olive to Oil De Rustica Olive Estate KLEIN KAROO-
ERVARING R90  R90 

14:00 90 min. Elvis Blue: Meer as genoeg Absa Burgersentrum MUSIEK R180  R200 

14:00 KKNK 2022: Vereerdes-
geleentheid Absa Kuierkamer SPESIALE 

GELEENTHEID Gratis Beperkte 
sitplekke 

14:00 35 min. Die wensput Laerskool Wesbank KINDERTEATER Gratis

14:00 60 min. Kameras, konserte en 
kleedkamers kykNET Hoërskoolsaal TONEEL R180  R200 

14:00 75 min. Lucky Pakkie-teater: Sagtebaard Laerskool Wesbank TONEEL R120  R120 
14:00 60 min. KKNK Karoo Kaarte: Rondleiding Toekomsrussaal VISUELE KUNS Gratis

14:10 45 min. Teatergesprek: 
Kiss of the Spider Woman

Gimsaal  
(in die voorportaal) TEATERGESPREK Gratis

15:00 60 min. Ek, Eva Laerskool Wesbank TONEEL R120  R140 
15:00 90 min. Op hierie dag Toekomsrussaal TONEEL R165  R185 
15:00 60 min. Kinderkuns-vermaak Prince Vintcent-gebou VISUELE KUNS Gratis

16:00 45 min. Grootgeluk Netwerk24-feeskafee KKNK 
BOEKSTORIES Gratis

16:30 70 min. die oerkluts kwyt Gimsaal TONEEL R185  R205 
17:00 60 min. Karatara Laerskool Wesbank TONEEL R160  R180 
17:00 75 min. Lucky Pakkie-teater: Hardebaard Laerskool Wesbank TONEEL R120  R120 
17:30 60 min. Allan Gray Sake & Sauvignon Netwerk24-feeskafee GESPREKKE Gratis
17:30 90 min. Schalk sing sleg kykNET Hoërskoolsaal TONEEL R180  R200 
18:00 75 min. Spertyd Absa Burgersentrum TONEEL R195  R215 
18:30 60 min. Terminaal 3 Johnny Bischoff-saal TONEEL R195  R215 
19:00 70 min. Drie kaalkoppe kuier tesame Karusa Vineyards TONEEL R190  R210 
19:30 70 min. Agulhasvlakte Gimsaal TONEEL R160  R180 

20:00 60 min. Emo Adams & Take Note Surval Olive Boutique 
Estate MUSIEK R180  R200 

20:30 80 min. Amanda Strydom: Nostalgie Absa Kuierkamer MUSIEK R220  R240 

20:30 75 min. Anna Davel: 21 Cape Karoo Ostrich 
Emporium MUSIEK R170  R190 

van 
21:00 Laatnag Netwerk24-feeskafee MUSIEK Gratis  

BEGIN TYD TITEL VENUE KUNSSOORT PRYS DEUR 
PRYS

DONDERDAG 31 MAART 2022
Van 

09:00 Visuele kuns oop Prince Vintcent-gebou VISUELE KUNS Gratis

Van 
10:00 Feesmark oop Feesmark FEESTERREIN R50  R50 

8:30 60 min. Die impak van aardverhitting op 
SA landbou Netwerk24-feeskafee DISKOERSGESPREK Gratis

8:30 120 min. Historiese wandeltoer Vanaf St. Jude- 
Anglikaanse kerk

KLEIN KAROO-
ERVARING R85  R85 

9:00 70 min. Agulhasvlakte Gimsaal TONEEL R160  R180 

9:00 45 min. Felias en Pokkel Laerskool Wesbank KINDERTEATER R75 o.12 
R100

R75 o.12 
R100 

9:00 60 min. Terminaal 3 Johnny Bischoff-saal TONEEL R195  R215 
9:00 60 min. KKNK Karoo Kaarte: Rondleiding Toekomsrussaal VISUELE KUNS Gratis

10:00 60 min. Olifant-ontbyt Buffelsdrift Game Lodge KLEIN KAROO-
ERVARING R430  R430 

10:00 60 min. Agteraf Die Werf TONEEL R180  R200 
10:00 90 min. Die dinge van ’n kind kykNET Hoërskoolsaal TONEEL R165  R185 
10:00 90 min. Op hierie dag Toekomsrussaal TONEEL R165  R185 
10:00 75 min. Oskar en die pienk tannie Absa Burgersentrum TONEEL R195  R215 
10:15 45 min. Teatergesprek: Terminaal 3 Johnny Bischoff-saal TEATERGESPREK Gratis
10:30 60 min. Absa-besigheidsgesprek Absa Kuierkamer GESPREKKE Gratis
11:00 45 min. Vlug Netwerk24-feeskafee BOEKSTORIES Gratis

11:00 60 min. Olive to Oil De Rustica Olive Estate KLEIN KAROO-
ERVARING R90  R90 

11:00 75 min. Lucky Pakkie-teater: Melkbaard Laerskool Wesbank TONEEL R120  R120 

11:00 75 min. Visuelekunsgesprek en 
-rondleiding Prince Vintcent-gebou VISUELE KUNS Gratis

11:30 60 min. Karatara Laerskool Wesbank TONEEL R160  R180 

12:00 60 min. Absa-koffietafelkuiers met 
Hannes van Wyk Absa Kuierkamer GESPREKKE Gratis

12:00 150 
min.

KKNK Karoo Kaarte: 
Skolewerksessie Toekomsrussaal WERKSWINKEL Gratis

12:30 65 min. Die halwe huis Gimsaal TONEEL R165  R185 
13:30 75 min. Nêrens, Noord-Kaap Johnny Bischoff-saal TONEEL R180  R200 
14:00 45 min. Hier waar ek nou is Netwerk24-feeskafee BOEKSTORIES Gratis

14:00 60 min. Olive to Oil De Rustica Olive Estate KLEIN KAROO-
ERVARING R90  R90 

14:00 80 min. Ek wens, ek wens Absa Burgersentrum TONEEL R195  R220 
14:00 75 min. Holmruggery kykNET Hoërskoolsaal TONEEL R180  R200 
14:00 75 min. Lucky Pakkie-teater: Sagtebaard Laerskool Wesbank TONEEL R120  R120 
14:00 15 min. Sterrekyk ‘Crankie’-stories Laerskool Wesbank KINDERTEATER Gratis
14:00 60 min. KKNK Karoo Kaarte: Rondleiding Toekomsrussaal VISUELE KUNS Gratis

14:30 60 min. Dr. David Piedt-gedenklesing Absa Kuierkamer SPESIALE 
GELEENTHEID Gratis Beperkte 

sitplekke 

15:00 180 
min. Bossafari-wyn-en-tappastoer Buffelsdrift Game Lodge KLEIN KAROO-

ERVARING R430  R430 

15:00 60 min. Ek, Eva Laerskool Wesbank TONEEL R120  R140 
15:00 90 min. Op hierie dag Toekomsrussaal TONEEL R165  R185 
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BEGIN TYD TITEL VENUE KUNSSOORT PRYS DEUR 
PRYS

DONDERDAG 31 MAART 2022 (VERVOLG)
15:00 60 min. Kinderkuns-vermaak Prince Vintcent-gebou VISUELE KUNS Gratis
16:00 45 min. Tussen twee vure Netwerk24-feeskafee BOEKSTORIES Gratis
16:00 70 min. die oerkluts kwyt Gimsaal TONEEL R185  R205 
17:00 75 min. Lucky Pakkie-teater: Hardebaard Laerskool Wesbank TONEEL R120  R120 
17:00 60min. Shadow Boxing Laerskool Wesbank TONEEL R120  R132 
17:30 60 min. Allan Gray Sake & Sauvignon Netwerk24-feeskafee GESPREKKE Gratis

17:30
135 min. 
(15 min. 
pouse)

Ek, Anna van Wyk Johnny Bischoff-saal TONEEL R195  R220 

18:00 60 min. Grensloos Absa Burgersentrum MUSIEK R200  R220 
18:00 70 min. Bientang: bloedspoor/!nau Toekomsrussaal TONEEL R165  R185 
18:00 75 min. Uncle Marc kykNET Hoërskoolsaal TONEEL R180  R200 
19:00 115 min. Kiss of the Spider Woman Gimsaal TONEEL R165  R185 
20:30 80 min. Amanda Strydom: Nostalgie Absa Kuierkamer MUSIEK R220  R240 

20:30 75 min. Anna Davel: 21 Cape Karoo Ostrich 
Emporium MUSIEK R170  R190 

21:00 70 min. Alfred Adriaan Live kykNET Hoërskoolsaal TONEEL R160  R180 
van 
21:00 Laatnag Netwerk24-feeskafee MUSIEK Gratis  

VRYDAG 1 APRIL 2022
Van 

09:00 Visuele kuns oop Prince Vintcent-gebou VISUELE KUNS Gratis

Van 
10:00 Feesmark oop Feesmark FEESTERREIN R50  R50 

8:30 60 min. Hoe floreer die private sektor in 
‘n welsynstaat? Netwerk24-feeskafee DISKOERSGESPREK Gratis

8:30 120 min. Historiese wandeltoer Vanaf St. Jude- 
Anglikaanse kerk

KLEIN KAROO-
ERVARING R85  R85 

9:00 70 min. die oerkluts kwyt Gimsaal TONEEL R185  R205 

9:00
135 min. 
(15 min. 
pouse)

Ek, Anna van Wyk Johnny Bischoff-saal TONEEL R195  R220 

9:00 60 min. Liewe Heksie en die rolskaatse Laerskool Wesbank KINDERTEATER R75 o.12 
R100

R75 o.12 
R100 

9:00 60 min. KKNK Karoo Kaarte: Rondleiding Toekomsrussaal VISUELE KUNS Gratis

10:00 60 min. Olifant-ontbyt Buffelsdrift Game Lodge KLEIN KAROO-
ERVARING R430  R430 

10:00 60 min. Grensloos Absa Burgersentrum MUSIEK R200  R220 
10:00 60 min. Agteraf Die Werf TONEEL R180  R200 
10:00 75 min. Holmruggery kykNET Hoërskoolsaal TONEEL R180  R200 
10:00 90 min. Op hierie dag Toekomsrussaal TONEEL R165  R185 

10:00 120 min. Ontbyt met Johannes de Villiers: 
Blydskap en meditasie Karusa Vineyards SPESIALE 

GELEENTHEID R200  

10:30 60 min. Absa-besigheidsgesprek Absa Kuierkamer GESPREKKE Gratis
11:00 45 min. Boekgesprek: Bientang Netwerk24-feeskafee BOEKSTORIES Gratis

11:00 60 min. Olive to Oil De Rustica Olive Estate KLEIN KAROO-
ERVARING R90  R90 

11:00 45 min. Felias en Pokkel Laerskool Wesbank KINDERTEATER R75 o.12 
R100

R75 o.12 
R100 

11:00 75 min. Lucky Pakkie-teater: Melkbaard Laerskool Wesbank TONEEL R120  R120 

BEGIN TYD TITEL VENUE KUNSSOORT PRYS DEUR 
PRYS

VRYDAG 1 APRIL 2022 (VERVOLG)
11:00 75 min. Visuelekunsgesprek en 

-rondleiding Prince Vintcent-gebou VISUELE KUNS Gratis

11:30 45 min. Teatergesprek: Ek, Anna van Wyk Johnny Bischoff-saal TEATERGESPREK Gratis

12:00 60 min. Absa-koffietafelkuiers met 
Hannes van Wyk Absa Kuierkamer GESPREKKE Gratis

12:30 115 min. Kiss of the Spider Woman Gimsaal TONEEL R165  R185 
13:00 60min. Shadow Boxing Laerskool Wesbank TONEEL R120  R140 
14:00 45 min. Moer Netwerk24-feeskafee BOEKSTORIES Gratis

14:00 60 min. Olive to Oil De Rustica Olive Estate KLEIN KAROO-
ERVARING R90  R90 

14:00 75 min. Afrika Blues met Louis Mhlanga Absa Burgersentrum MUSIEK R180  R200 
14:00 35 min. Die wensput Laerskool Wesbank KINDERTEATER Gratis
14:00 75 min. Lucky Pakkie-teater: Sagtebaard Laerskool Wesbank TONEEL R120  R120 

14:30 60 min. Absa-kunsgesprek met dr. Paul 
Bayliss Absa Kuierkamer GESPREKKE Gratis

14:30 75 min. Nêrens, Noord-Kaap Johnny Bischoff-saal TONEEL R180  R200 

15:00 180 
min. Bossafari-wyn-en-tappastoer Buffelsdrift Game Lodge KLEIN KAROO-

ERVARING R430  R430 

15:00 70 min. Bientang: bloedspoor/!nau Toekomsrussaal TONEEL R165  R185 

15:00 55 min. ‘n Betowerde geskiedenis van 
Jeanne Baret Laerskool Wesbank JEUGTEATER R75 o.12 

R100
R75 o.12 
R100 

15:00 75 min. Uncle Marc kykNET Hoërskoolsaal TONEEL R180  R200 
15:00 60 min. Kinderkuns-vermaak Prince Vintcent-gebou VISUELE KUNS Gratis
16:00 45 min. ‘n Hart is so groot soos ‘n vuis Netwerk24-feeskafee BOEKSTORIES Gratis

16:00 60 min. kykNET KLOP!-gesprek met 
Heindrich Wyngaard Absa Kuierkamer GESPREKKE Gratis

16:30 70 min. Agulhasvlakte Gimsaal TONEEL R160  R180 
17:00 60 min. Karatara Laerskool Wesbank TONEEL R160  R180 
17:00 75 min. Lucky Pakkie-teater: Hardebaard Laerskool Wesbank TONEEL R120  R120 
17:30 60 min. Allan Gray Sake & Sauvignon Netwerk24-feeskafee GESPREKKE Gratis

17:45 45 min. Teatergesprek: Agulhasvlakte Gimsaal  
(in die voorportaal) TEATERGESPREK Gratis

18:00 75 min. Oskar en die pienk tannie Absa Burgersentrum TONEEL R195  R215 
18:15 45 min. Teatergesprek: Karatara Laerskool Wesbank TEATERGESPREK Gratis
18:30 90 min. Die dinge van ’n kind kykNET Hoërskoolsaal TONEEL R165  R185 
18:30 60 min. Terminaal 3 Johnny Bischoff-saal TONEEL R195  R215 

18:30 75 min. OppieStoep Karusa Vineyards WOORDKUNS/
VERTELLINGS R200  R220 

19:30 65 min. Die halwe huis Gimsaal TONEEL R165  R185 

20:00 80 min. Karen Zoid: Akoesties in die Klein 
Karoo Welgeluk Verepaleis MUSIEK R220  R240 

20:00 70 min. Spoegwolf: 10 Jaar Celebratio 
Granaatplaas MUSIEK R250  R275 

20:30 75 min David Kramer Vanaand Absa Kuierkamer MUSIEK R250  R270 

20:30 75 min. Kalm ná die storm: Luna Paige 
en Schalk Joubert

Cape Karoo Ostrich 
Emporium MUSIEK R170  R190 

van 
21:00 Laatnag Netwerk24-feeskafee MUSIEK Gratis  
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BEGIN TYD TITEL VENUE KUNSSOORT PRYS DEUR 
PRYS

SATERDAG 2 APRIL 2022
Van 

09:00 Visuele kuns oop Prince Vintcent-gebou VISUELE KUNS Gratis

Van 
10:00 Feesmark oop Feesmark FEESTERREIN R50  R50 

8:30 60 min.
Hoe het die oorlog in Oekraïne 
die geopolitieke landskap 
verander?

Netwerk24-feeskafee DISKOERSGESPREK Gratis

8:30 120 min. Historiese wandeltoer Vanaf St. Jude- 
Anglikaanse kerk

KLEIN KAROO-
ERVARING R85  R85 

9:00 65 min. Die halwe huis Gimsaal TONEEL R165  R185 

9:00 60 min. Liewe Heksie en die rolskaatse Laerskool Wesbank KINDERTEATER R75 o.12 
R100

R75 o.12 
R100 

9:00 60 min. Terminaal 3 Johnny Bischoff-saal TONEEL R195  R215 

9:00 75 min. Visuelekunsgesprek en 
-rondleiding Prince Vintcent-gebou VISUELE KUNS Gratis

9:30 75 min. Spertyd Absa Burgersentrum TONEEL R195  R215 

10:00 60 min. kykNET KLOP!-gesprek met 
Heindrich Wyngaard

Aurial College  
(in Springbokweg) GESPREKKE Gratis

10:00 45 min. ‘n Baie lang brief aan my dogter Netwerk24-feeskafee BOEKSTORIES Gratis

10:00 60 min. Olifant-ontbyt Buffelsdrift Game Lodge KLEIN KAROO-
ERVARING R430  R430 

10:00 60 min. Agteraf Die Werf TONEEL R180  R200 
10:00 75 min. Holmruggery kykNET Hoërskoolsaal TONEEL R180  R200 

10:00 60 min. Ontbyt met Lizz Meiring: ‘n Mooi 
storie Karusa Vineyards SPESIALE 

GELEENTHEID R200  

11:00 60 min. Olive to Oil De Rustica Olive Estate KLEIN KAROO-
ERVARING R90  R90 

11:00 75 min. Lucky Pakkie-teater: Melkbaard Laerskool Wesbank TONEEL R120  R120 

11:00 75 min. Visuelekunsgesprek en 
-rondleiding Prince Vintcent-gebou VISUELE KUNS Gratis

12:00 60 min. Absa-koffietafelkuiers met 
Hannes van Wyk Absa Kuierkamer GESPREKKE Gratis

12:00 90 min. Op hierie dag Toekomsrussaal TONEEL R165  R185 
12:00 60min. Shadow Boxing Laerskool Wesbank TONEEL R120  R140 

12:00 150 
min. Karoo Kaarte skolewerksessie Toekomsrussaal WERKSWINKEL Gratis

12:30 70 min. die oerkluts kwyt Gimsaal TONEEL R185  R205 

13:00
135 min. 
(15 min. 
pouse)

Ek, Anna van Wyk Johnny Bischoff-saal TONEEL R195  R220 

13:30 90 min. Die dinge van ’n kind kykNET Hoërskoolsaal TONEEL R165  R185 
14:00 45 min. Die wet van Gauteng Netwerk24-feeskafee BOEKSTORIES Gratis

14:00 60 min. Olive to Oil De Rustica Olive Estate KLEIN KAROO-
ERVARING R90  R90 

14:00 75 min. Kitaarkonings Absa Burgersentrum MUSIEK R180  R200 
14:00 75 min. Lucky Pakkie-teater: Sagtebaard Laerskool Wesbank TONEEL R120  R120 
14:00 15 min. Sterrekyk ‘Crankie’-stories Laerskool Wesbank KINDERTEATER Gratis
14:00 60 min. KKNK Karoo Kaarte: Rondleiding Toekomsrussaal VISUELE KUNS Gratis

BEGIN TYD TITEL VENUE KUNSSOORT PRYS DEUR 
PRYS

SATERDAG 2 APRIL 2022 (VERVOLG)
14:30 60 min. Absa-kunsgesprek met dr. Paul 

Bayliss Absa Kuierkamer GESPREKKE Gratis

15:00 180 
min. Bossafari-wyn-en-tappastoer Buffelsdrift Game Lodge KLEIN KAROO-

ERVARING R430  R430 

15:00 70 min. Gustavo Romero: Beethoven 
and Beyond

Cape Karoo Ostrich 
Emporium MUSIEK R200  R220 

15:00 70 min. Bientang: bloedspoor/!nau Toekomsrussaal TONEEL R165  R185 

15:00 55 min. ‘n Betowerde geskiedenis van 
Jeanne Baret Laerskool Wesbank JEUGTEATER R75 o.12 

R100
 R75 o.12 
R100 

15:00 60 min. Kinderkuns-vermaak Prince Vintcent-gebou VISUELE KUNS Gratis
16:00 45 min. Eugene Netwerk24-feeskafee BOEKSTORIES Gratis
16:30 70 min. Agulhasvlakte Gimsaal TONEEL R160  R180 
17:00 60 min. Karatara Laerskool Wesbank TONEEL R160  R180 
17:00 75 min. Lucky Pakkie-teater: Hardebaard Laerskool Wesbank TONEEL R120  R120 
18:00 70 min Loki & Margot Rothman Absa Burgersentrum MUSIEK R195  R215 
18:00 75 min. Uncle Marc kykNET Hoërskoolsaal TONEEL R180  R200 

18:30 75 min. OppieStoep Karusa Vineyards WOORDKUNS/
VERTELLINGS R200  R220 

19:00 90 min. KKNK Karoo Kaarte: 
Afsluitingskonsert Toekomsrussaal MUSIEK Gratis Beperkte 

sitplekke 

20:00 80 min. Karen Zoid: Akoesties in die Klein 
Karoo Welgeluk Verepaleis MUSIEK R220  R240 

20:00 120 min. The Music of Sir Andrew Lloyd 
Webber

Celebratio 
Granaatplaas MUSIEK R350  R385 

20:30 75 min. David Kramer Vanaand Absa Kuierkamer MUSIEK R250  R270 

20:30 75 min. Kalm ná die storm: Luna Paige 
en Schalk Joubert

Cape Karoo Ostrich 
Emporium MUSIEK R170  R190 

van 
21:00 Laatnag Netwerk24-feeskafee MUSIEK Gratis  

SONDAG 3 APRIL 2022
9:00 65 min. Die halwe huis Gimsaal TONEEL R165  R185 

9:00
135 min. 
(15 min. 
pouse)

Ek, Anna van Wyk Johnny Bischoff-saal TONEEL R195  R220 

10:00 80 min. Rocco speel Jim Muller, Hansie 
Roodt & Nico Carstens Absa Burgersentrum MUSIEK R180  R200 

10:00 60 min. Agteraf Die Werf TONEEL R180  R200 
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SMS "TBF" na 49701 om R30.00 te skenk
ABSA Rekening  9305 193 377
OWO Nommer  930 000 322

Theatre Benevolent Fund Theatre Benevolent Fund

www.tbfsa.co.za

92 Baron van Reede Street, Oudtshoorn
Trading Hours:  Mon-Sat  from 8:30 to 18:00

044-2792130 
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Agteraf

DUBUUTKOMEDIE

MET Waldemar Schultz, Francois Toerien 
en Jurgen McEwan TEKS Ferdinand 
Bekker REGIE Gaerin Hauptfleisch

Herman en At, twee gesoute akteurs, is 
betrokke by ’n kinderteaterproduksie. 
Dit is nie noodwendig hoe hulle hul 
loopbane sien ontvou het nie, maar 
dit hou die pot tydens die pandemie 
aan die kook. Om sake te vererger, 
is hul medespeler ’n ywerige pas 
afgestudeerde akteur vir wie daar nie 
’n beter geleentheid as dié is nie. Soos 
die toneelstuk ontvou, kry die gehoor 
’n blik agter die skerms wanneer die 
akteurs spook met woorde, rekwisiete 
en ekstra entoesiastiese lede in 
die gehoor. Hulle spartel ook met 
tekortkominge, nie net in die toneelstuk 
nie, maar ook in hul eie lewe.

Afrikaans • Gesin • 60 min. 
R180; R200 (by die deur)
Die Werf

29 Maart 10:00 • 30 Maart 10:00 
31 Maart 10:00 • 1 April 10:00  
2 April 10:00 • 3 April 10:00

Alfred Adriaan Live

STAND-UP

MET Alfred Adriaan REGIE Alfred Adriaan 
VERHOOGBESTUURDER EN VERVAARDIGER Erns 
Grundling 

Alfred Adriaan het homself as een van 
Suid-Afrika se topkomediante gevestig, 
bekend vir sy energieke vertonings en 
vlymskerp humor. Adriaan is ’n boorling 
van Hankey, maar het sy vlerke al wyd 
gesprei met optredes in Perth, Sydney en 
New York. Hy het veral tydens die inperking 
groot sukses met sy skreeusnaakse video’s 
op sosiale media behaal en in die harte 
van derduisende Suid-Afrikaners gekruip. 
Hy is ook deesdae ’n bekende gesig op 
televisie as aanbieder en komediant. 
Beleef Alfred Adriaan in sy volle glorie – in 
Afrikaans – met nuwe materiaal oor alles 
van ongemaklike interaksie met die skoner 
geslag tot familie se verkeerde advies 
en vele meer. Pappa kom KKNK toe, wees 
gereed vir skaterlag!

Afrikaans • OB • Geen o.16 • T • 70 min. 
R160, R180 (by die deur)
kykNET Hoërskoolsaal

31 Maart 21:00

Agulhasvlakte

DEBUUTDRAMA
’N KKNK-PRODUKSIE IN SAMEWERKING MET DIE SUIDOOSTERFEES, DIE VRYSTAAT KUNSTEFEES EN DIE TOYOTA US  
WOORDFEES, MOONTLIK GEMAAK DEUR NATI EN ONDERSTEUN DEUR DIE NAC

MET Kay Smith, René Cloete en Wilhelm van der Walt TEKS Herschelle Benjamin REGIE 
Kanya Viljoen VERHOOGBESTUURDER Kyra-lee Alberts ONTWERP Nell van der Merwe en 
Kanya Viljoen VERVAARDIGER Kanya Viljoen en Herschelle Benjamin in samewerking met 
Vukallective 

Milly, ’n bloemis, veg haar hele lewe lank teen die verandering van natuurskoon in 
’n spesiale gebied van biodiversiteit wat ook haar geboortegrond is, naamlik die 
Agulhasvlakte. Amy kom met wêreldwysheid van die stad, waar sy probeer het om 
iets van haarself te maak, anders as haar ouer suster. Sy het gaan studeer, maar 
het bekendheid op sosiale media verwerf waar sy ’n groot aantal volgelinge het. 
In haar stryd vir ’n beter lewe het sy haarself totaal en al verloor. Soveel so, dat ’n 
geestesversteuring by haar gediagnoseer is. Hierdie verhaal van twee susters gaan 
nie net oor hul identiteit in verhouding tot die grond, familie en in die wêreld nie, dit 
ondersoek ook op ’n menslike en eerlike manier twee groot kwessies wat jongmense 
vandag in die gesig staar.

Afrikaans • Geen o.16 • G, S, T • 70 min. 
R160, R180 (by die deur)
Gimsaal 

29 Maart 09:00 • 30 Maart 19:30 • 31 Maart 09:00 • 1 April 16:30 • 2 April 16:30
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Bientang: bloedspoor/!nau

DEBUUTWOORDKUNS EN MUSIEKTEATER
MOONTLIK GEMAAK DEUR DIE NATIONAL INSTITUTE FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES WORKING 
GROUPS PROGRAMME, ONDERSTEUN DEUR NATi

MET Charlton George, Frazer Barry, Jolyn Phillips en Deniel Barry TEKS 
Jolyn Phillips REGIE Amelda Brand MUSIEK Frazer Barry en Jolyn Phillips 
CHOREOGRAFIE Kayla van der Merwe VERHOOG- EN PRODUKSIEBESTUURDER 
Amber Fox-Martin ASSISTENTVERHOOGBESTUURDER Lulu Kieser ONTWERP Maia 
Lehr-Sacks KOSTUUMS Elrina Marais BELIGTINGSONTWERP Bennie Arendse 
VERVAARDIGER Attakwa Productions

Bientang: bloedspoor/!nau is ’n verwerking van 
die bekroonde digter Jolyn Phillips se tweede 
digbundel, Bientang. Die produksie kyk 
na die legende van ’n vrou, Bientang, 
wat in Hermanus in ’n grot gewoon 
het. Haar geskrewe geskiedenis word 
op die agterkant van ’n plaaslike 
restaurantspyskaart saamgevat 
as: “Die laaste Strandloper.” 
Die vertellers verken en gebruik 
deurlopend verskillende 
elemente van storievertel 
en musiek. Dié produksie 
ondersoek die ervaring 
van historiese en 
kontemporêre 
inheemswees: Hoe 
word ’n mens ’n laaste?

Afrikaans • OB • 70 min. 
R165, R185 (by die deur)
Toekomsrussaal

29 Maart 15:00 • 30 Maart 10:00 • 31 Maart 18:00  
1 April 15:00 • 2 April 15:00 
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Die halwe huis

DEBUUT DRAMA
’N KKNK-PRODUKSIE IN SAMEWERKING MET DIE SUIDOOSTERFEES, MOONTLIK 
GEMAAK DEUR NATi

MET Marlo Minnaar TEKS Ricardo Arendse REGIE Lee-
Ann van Rooi MUSIEK Leslie Javan VERHOOGBESTUURDER 
Roland du Preez VERVAARDIGER Bossikop Productions en 
die KKNK

Vandag is die dag wat Bumper alles gaan beëindig. 
Sy mes is skerp en hy’t mooi nageslaan oor hoe hy 
moet sny, maar voor hy sy twee polse oopvlek, wil hy 
darem sy kant van die storie vertel. In dié eenmanstuk 
neem draaiboekskrywer Bumper Jansen ons op reis 
deur sy kinderdae op Oudtshoorn, sy tienerdae op die 
Kaapse Vlakte en sy grootmensjare in Johannesburg. 
Ons word met sy monoloog en poësie gekonfronteer 
deur verskillende temas, waaronder patriargie, 
geslagsgebaseerde geweld en verslawing. Hy laat 
ons in sy Ouma Bettie se huis sit en stel ons voor aan 
sy Oupa Kerneels, die bruin man wat soos ’n wit man 
lyk en swart mense haat. Hy vertel ons ook van sy pa, 
Daniel, onder wie se vuishoue sy ma, Cathy, deurloop. 
Alles in ’n poging om die volgende vraag te antwoord: 
Wat dryf ’n man, wat besig is om ’n pad vir homself 
oop te skryf en op die punt is om ’n groot deurbraak in 
sy loopbaan te maak, tot selfdood?

Afrikaans • Geen o.16 • S, T • 65 min.  
R165, R185 (by die deur)
Gimsaal

30 Maart 09:00 • 31 Maart 12:30 • 1 April 19:30  
2 April 09:00 • 3 April 09:00
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Drie kaalkoppe kuier tesame

DEBUUT-STORIEVERTELLING, MUSIEK EN KOMEDIE

MET Koos Kombuis, Dana Snyman en Erns 
Grundling MUSIEK Koos Kombuis VERVAARDIGER 
EN VERHOOGBESTUUR Erns Grundling

Drie gesoute reisigers op die agterpaaie, 
ompaaie en kortpaaie van die lewe – Koos 
Kombuis, Dana Snyman en Erns Grundling 
– deel herinneringe deur voorlesings, 
gedigte, staaltjies, stories en musiek, wat 
’n paar verrassende Koos-liedjies insluit. 
Die produksie het ’n sterk reistema en is 
gestruktureer rondom verskeie onderwerpe, 
maar daar is meer as genoeg ruimte vir 
spontane oomblikke en nuwe insigte. Koos, 
Dana en Erns is bekend by lesers, kykers en 
feesgangers vir hulle humor, deernisvolle blik 
en fyn waarnemings. Hulle het baie meer 
ooreenkomste as die feit dat hulle al drie 
kaalkoppe is! Drie kaalkoppe kuier tesame 
se doel is om te vermaak, te inspireer en vir 
teatergangers hoop te gee vir al die reise – 
in persoon en na binne – wat vir almal voorlê 
in hierdie geliefde, maar ook geknelde land. 
Beperkte sitplekke, bespreek jou kaartjie voor 
dit te laat is. 

Afrikaans • Geen o.14 • T • 70 min.  
R190, R210 (by die deur)
Karusa

29 Maart 19:00 • 30 Maart 19:00

Die dinge van ’n kind

DRAMA
MOONTLIK GEMAAK DEUR DIE AARDKLOP  
NASIONALE KUNSTEFEES, NATi EN  
DIE LW HIEMSTRA TRUST

MET Cintaine Schutte TEKS Francois 
Toerien,  geskoei op Marita van der 
Vyver se gelyknamige roman REGIE 
Nicole Holm MUSIEK Schalk Joubert 
VERHOOGBESTUURDER Lize van Rooyen 
VERVAARDIGER Arena Produksiehuis

Marita van der Vyver se roman 
Die Dinge van ‘n Kind bly ná 28 
jaar steeds relevant. “Stick with 
me, baby. Ek kan nie belowe 
dat ek jou famous sal maak nie. 
Maar jy sal fun hê langs die pad.” 
Mart se opwindende, maar ook 
ontnugterende inisiasieproses 
begin met hierdie woorde van haar 
rebelse kamermaat. Die traumas 
van grootword, swangerskap 
en selfdood word geplaas teen 
die agtergrond van die 1970’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.

Afrikaans • Geen o.16 • S,T • OB 
90 min. R165, R185 (by die deur)
kykNET Hoërskoolsaal

31 Maart 10:00 • 1 April 18:30  
2 April 13:30

Ek, Eva

BEWEGINGSTEATER

MET Robyn September, Melanie Scholtz, Wahnice du Toit en Britney Singrew TEKS 
Stephren Saayman en die geselskap REGIE Stephren Saayman CHOREOGRAFIE EN 
VERHOOGBESTUURDER Wyatt Afrika VERVAARDIGER Wes-Kaapse departement van 
kultuursake en sport en Selcouth Productions

“Bedek my met vyeblare en verstik my met jou vrot vrugte, maar ek weet jy is besig 
om my te bedrieg.” Vanjaar word die Vrouemaand-funksie deur ’n onverwagse figuur 
gereël. Maggie, Jessica en Michaela is toevallig op dieselfde plek wanneer hul paaie 
met mekaar en hierdie figuur kruis. ’n Uitnodiging word aan elkeen van hulle gerig, 
maar soos enige ander vrou het hulle nog take om af te handel. Ná die uitnodiging 
word die donker waarheid oor hul take onthul. Is dit dalk die figuur se werke of is alles 
maar net per toeval? Dié produksie was die wenner van 2019/20 se DCAS Eden-
dramakompetisie. 

Afrikaans • Geen o.13 • OB • T • 60 min. R120 | R140 (by die deur)
Laerskool Wesbank

29 Maart 12:00 • 30 Maart 15:00 • 31 Maart 15:00
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die oerkluts kwyt

DRAMA
’N KO-PRODUKSIE VAN DIE KKNK, DIE SUIDOOSTERFEES EN AARDKLOP, MOONTLIK GEMAAK DEUR NATi

MET Antoinette Kellermann en die Ancient Voices TEKS Antjie Krog REGIE EN SAMESTELLING 
Frieda van den Heever PRODUKSIEBESTUURDER Anna Davel

Antjie Krog en Antoinette Kellermann, wyd bemind en veel bekroond in die skryf- en 
teaterwêreld, word in 2022 albei 70. Kom vier dié dubbele mylpaal saam met ons 
en luister hoe Antoinette Antjie se onsterflike woorde – deurdrenk in eerlikheid, erns, 
ironie, genade, liefde en al die hot flushes en cold turkeys tussenin – vertolk. Dié 
spesiale produksie gaan jou ontvlerkd op jou voete laat.

Afrikaans • OB • T • 70 min. R185, R205 (by die deur). Gimsaal

29 Maart 13:30 • 30 Maart 16:30 • 31 Maart 16:00 • 1 April 09:00 • 2 April 12:30

Foto: Antonia Steyn
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Ek, Anna van Wyk

DEBUUTDRAMA

MET Tinarie van Wyk Loots, Dawid Minnaar, Albert Pretorius, Carlo Daniels, Wilhelm 
van der Walt, Geon Nel, Gideon Lombard en René Cloete TEKS Pieter Fourie REGIE EN 
ONTWERP Marthinus Basson PRODUKSIE- EN VERHOOGBESTUURDER EN BELIGTINGSONTWERP 
Nicolaas de Jongh ASSISTENTVERHOOGBESTUURDER Philip Theron

In 1999 debuteer ’n nuwe produksie van Pieter Fourie se Ek, Anna van Wyk by die 
KKNK. Die produksie het gehore en resensente gaande gehad en het die mees 
bekroonde Afrikaanse produksie van alle tye (met onder meer verskeie Fleur du Cap- 
en Vita-teaterpryse) geword. Die produksie het ná die KKNK speelvakke in Kaapstad, 
Pretoria, Bloemfontein en Durban gehad.

Met die afsterwe van Fourie in 2021 herleef die produksie in 2022 as ’n huldiging aan 
Fourie se bydrae tot die Afrikaanse teaterbedryf  – met ’n nuwe geselskap, maar 
steeds met Marthinus Basson as regisseur.

Ek, Anna van Wyk word beskou as ’n klassieke werk in Afrikaans en is ook voorgeskryf 
vir skole. Dis een van die sterkste en mees komplekse vrouerolle 

wat in Afrikaans geskryf is. Met die vryheid wat slegs 
teater bied, word Anna se eie groot trek na lig 

deur die hel van alkoholverslawing 
ook ’n aangrypende spel met 

werklikheid en transformasie. 
’n Persoonlike waarheids-

en-versoenings-
inkwisisie… Anna 

(vertolk deur Tinarie 
van Wyk Loots)… ’n 
gevangene van 
haar keuses, haar 
kliere, haar hart, 
haar land en 
geloof…

’N KKNK-PRODUKSIE, ONDERSTEUN DEUR NATi

Die 1999-produksie – aan die einde van die vorige millennium – het vir Basson 
die vryheid gegun om Ek, Anna van Wyk deur die oë van ’n hoogs begaafde jong 
regisseuse (vertolk deur René Cloete) in stryd met die heersende realiteite van 
teatermaak in die destydse Suid-Afrika te ondersoek, en nou weer in 2022 in ’n 
pandemie met die bedryf op sy knieë.

“Die spel van die realiteit en die realiteit van die spel het in Fourie se drama een 
geword op ’n manier wat ’n soort oorrompeling is; ’n verwarring en ’n verbasing wat 
by nadenke betower. Dit wil sê: die Brecht-effek sonder die dramaturgie van Brecht. 
En uiteindelik is daar weer ’n verhoogkarakter wat net so moeilik verstaanbaar is as 
elke mens en elke lewende bewussyn.” – Dieter Reible (bekende Duitse regisseur) 

Afrikaans • Geen o.16 • T • 135 min. (sluit 15 min. pouse in)
R195, R220 (by die deur)
Johnny Bisschoff-saal

29 Maart 14:00 • 30 Maart 13:00 • 31 Maart 17:30  
1 April 09:00  • 2 April 13:00 • 3 April 09:00
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Ek wens, ek wens

DRAMA
ONTWIKKEL MET DIE ONDERSTEUNING VAN AK21, NATi, AARDKLOP EN DIE 
ATTERBURY TRUST

MET Frank Opperman TEKS Philip Rademeyer, geskoei 
op Zirk van den Berg se gelyknamige roman REGIE 
Philip Rademeyer VERHOOGBESTUURDER Jeanne 
Steenkamp STEL- EN BELIGTINGSONTWERP Philip 
Rademeyer KOSTUUMS EN REKWISIETE Mariska Meyer 
VERVAARDIGER Alexa Strachan en Anna Davel vir die 
Aardklop Nasionale Kunstefees

“…Opperman se spel beïndruk die meeste. Die 
toonaard waarin hy praat, al die bewegings. Alles 
so perfek uitgewerk. Dat jy sal lag, is gewis, maar dit 
bevat ’n ongelooflike erns. Want terwyl jy Opperman 
sy fyn vakmanskap perfek sien uitvoer, wonder jy 
oor die lewe. En die pragtige slotsin laat jou verder 
dink. So gaan kyk eerder self. Dié stuk verdien dit.” – 
AJ Opperman, Netwerk24 

Ek wens, ek wens is ’n fabelagtige verhaal oor 
Seb, ’n lykbesorger wat ’n grys, eenvoudige en 
ongelukkige bestaan lei. Sy lewe is een van roetine 
en kleinighede en hy sien lankal nie meer die 
wonder en grootsheid van die lewe raak nie. Tot hy 
eendag ’n engelagtige seuntjie, Gawie, ontmoet. Die 
magiese gevolge van hierdie ontmoeting noop Seb 
om te vra: As ek net een wens het, waarvoor sal ek 
wens? 

Zirk van den Berg se sprokie vir grootmense 
is bekroon met die WA Hofmeyr- sowel as die 
kykNET-Rapport-prys. Ek wens, ek wens is as die 
Aardklop Nasionale Kunstefees 2021 se beste 
produksie bekroon, en Frank Opperman word 
aangewys as beste akteur vir sy kragtoer in hierdie 
eenmanvertoning.

Afrikaans • OB • Geen o.13 • T • 80 min. 
R195, R200 (by die deur)
Absa Burgersentrum

29 Maart 18:00 • 30 Maart 10:00 •31 Maart 14:00 

Holmruggery

KOMEDIE

MET Marion Holm SAMESTELLING 
Marion Holm VERVAARDIGER 
Handyminds 

Selfs Marion Holm het die laaste 
twee jaar weinig rondom haar kon 
sien om oor te lag. Toe besluit sy 
om deur haar vertonings van die 
afgelope 17 jaar te gaan krap en 
dáár laggoed te gaan soek, want 
die hemele weet, lag moet ons 
nou lag. 

Só het dit gekom dat sy stories 
van lank terug op ’n nuwe 
manier inspan in die vertoning 
Holmruggery om vir ons 
emosionele verligting te bring 
in ’n tyd waarin dit voel of die 
ellende ons verswelg. Maar dit sal 
nie! Want ons het die heel beste 
teenvoeter: LAG.

Afrikaans • OB • Geen o.10 • 75 
min.
R180, R200 (by die deur)
kykNET Hoërskoolsaal

31 Maart 14:00 • 1 April 10:00  
2 April 10:00 

Kameras, konserte en kleedkamers

KOMEDIE

MET Lizz Meiring TEKS EN REGIE Lizz Meiring 
VERHOOG- EN PRODUKSIEBESTUURDER Yvette 
Hanekom BELIGTINGSONTWERP Jak J. Brits 
VERVAARDIGER Lizz Meiring

Vanjaar vier Lizz Meiring 51 jaar in die 
vermaaklikheidsbedryf. Sy het al alles 
gespeel: van Lady Macbeth tot ’n singende 
Australiese pop-up toaster. In Kameras, 
konserte en kleedkamers, ’n klets-en-
sketskonsert, vertel sy van die woelinge en 
waansin, die tragedies en triomfe, die chaos 
en kreatiwiteit, die beroemdes en berugtes 
en die vreugdes en vertwyfelings van ’n 
lewe as aktrise. Sy onthul die ver paaie se 
reis, plaaslik en internasionaal, die vreemde 
kleedkamers, verhoë, rolprent- en TV-stelle 
en die soms vreemde gedrag van gehore, 
luisteraars, kykers en bewonderaars. In dié 
uiters vermaaklike stuk, vol verrassings oor 
die vermaaklikheidsbedryf, kry die gehoor ’n 
agter-die-skerms-ervaring soos nog nooit 
vantevore nie. Daar is ook fiktiewe karakters 
en sketse.

Afrikaans • OB • Geen o.13 • T • 60 min.
R180, R200 (by die deur)
kykNET Hoërskoolsaal

29 Maart 17:30 • 30 Maart 14:00 



51
KKNK • 29 MAART TOT 03 APRIL • FEESPROGRAM TONEELTONEEL50

Karatara 
 
DEBUUT DANSTEATER

‘N KKNK-PRODUKSIE IN SAMEWERKING MET DIE SUIDOOSTERFEES EN DIE TOYOTA US WOORDFEES, 
MOONTLIK GEMAAK DEUR NATi

MET Dean Balie, Shaun Oelf en Grant van Ster TEKS Shaun Oelf en Wilken 
Calitz REGIE EN KLANKONTWERP Gideon Lombard CHOREOGRAFIE Geselskap 
VERHOOGBESTUURDER Andi Colombo PRODUKSIEBESTUURDER Marie Vogts

Karatara is op die Knysna-brande van 2018 gebaseer. Op 29 Oktober, in die 
middel van die nag, verorber die vuur die dorp. Die inwoners verloor alles, party 
hul lewens. Dié persoonlike dansdrama vertel die verhaal van ’n gemeenskap 
se verlies aan familie, grond en ’n heenkome. Dit ondersoek die komplekse 
dinamika en geskiedenis tussen die gemeenskappe van die gebied en wys hoe 
die media en politici ’n tragedie as ’n geleentheid gebruik het.

Afrikaans en Engels • Geen o.10  
T • 60 min. R160, R180 (by die deur)
Laerskool Wesbank

30 Maart 17:00 • 31 Maart 11:30  • 01 April 17:00 • 02 April 17:00 

Kiss of the Spider Woman

DRAMA
’N BAXTERTEATER-PRODUKSIE, ONDERSTEUN DEUR DIE STAD 
KAAPSTAD

MET Wessel Pretorius en Mbulelo Grootboom 
TEKS Manuel Puig VERTALING Allan Baker 
REGIE Sylvaine Strike MUSIEK Brendan Jury 
PRODUKSIEBESTUURDER Marisa Steenkamp 
STEL- EN KOSTUUMONTWERP Wolf Britz 
BELIGTINGSONTWERP Mannie Manim 
VERHOOGBESTUURDER Solomon Mashiane 
PRODUKSIEBESTUURDER Marisa Steenkamp 
ADMINISTRATIEWE VERVAARDIGER Libie Nel  

B.V. Smith skryf in 2015 van Kiss of the 
Spider Woman: “Oorspronklik in 1972 in 
Spaans geskryf, het hierdie werk deur 
Manuel Puig gehore se aandag getrek met 
sy romantiese drama, politieke protes en 
die postmoderne styl waardeur die twee 
karakters, Molina en Valentin, uitgebeeld 
word. Die intrige volg twee selmaats in ’n 
Argentynse tronk, wat hulle dae deurbring 
deur flieks te onthou en te herskep. Wat 
aanvanklik blyk om ’n eenvoudige en reguit, 
selfs halfhartige verhaal van twee teen-
oorgestelde mense – die romantiese en die 
revolusionêre – te wees, word onthul as ’n 
verhaal van politieke intrige en bedrieëry.”

Engels • OB • Geen o.16 • S, N, T • 115 min. 
R165, R185 (by die deur)
Gimsaal

29 Maart 19:00 • 30 Maart 12:30 
31 Maart 19:00 • 1 April 12:30 

Nêrens, Noord-Kaap

DRAMA
’N TOYOTA US WOORDFEES-PRODUKSIE

MET Albert Pretorius, De Klerk 
Oelofse en Geon Nel TEKS, REGIE 
EN BELIGTINGSONTWERP Nico 
Scheepers VERHOOGBESTUURDER 
Andi Colombo 
PRODUKSIEBESTUURDER Marie 
Vogts  VERVAARDIGER Toyota US 
Woordfees

Nêrens, Noord-Kaap is terug 
op die planke! Die broers 
Frans, Andries en Ronnie 
het mekaar jare laas gesien 
en is effe vervreem van 
mekaar. Hulle keer terug na 
hul geboorteplaas, Nêrens, 
in die Noord-Kaap vir hul pa 
se 65ste verjaardagbraai. 
Hulle is gewone mense wat 
worstel met emosies van 
liefde en haat, en soeke 
na die broederskap wat 
hulle langs die pad verloor 
het. ’n Skreeusnaakse en 
hartroerende produksie.

Afrikaans • OB •  
Geen o.16 • T • 75 min. 
R180, R200 (by die deur)
Johnny Bisschoff-saal

30 Maart 09:00  
31 Maart 13:30 • 1 April 14:30 
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OppieStoep

DEBUUT STORIEVERTELLINGS, KOMEDIE  
EN MUSIEK

MET Pietman Geldenhuys, 
Lyntjie Jaars en Schalk Joubert 
TEKS OppieStoep REGIE Pietman 
Geldenhuys MUSIEK Schalk 
Joubert en Pietman Geldenhuys 
VERVAARDIGER OppieStoep

Pietman Geldenhuys, Lyntjie 
Jaars en gaste vertel Afrikaanse 
stories soos gesien op die 
televisieprogram OppieStoep. 
Schalk Joubert en vriende sorg vir 
die musiek.

Afrikaans • Gesin • 75 min.
R200, R220 (by die deur)
Karusa

1 April 18:30 • 2 April 18:30 

Schalk sing sleg

STAND-UP-KOMEDIE EN KABARET

MET Schalk Bezuidenhout en Wesley van der 
Westhuizen TEKS EN REGIE Schalk Bezuidenhout  
en Wesley van der Westhuizen MUSIEK Wesley  
van der Westhuizen VERVAARDIGER Erns 
Grundling 

Schalk Bezuidenhout is bekend as 
’n vreeslose én skreeusnaakse komediant. 
Sy video’s op Instagram en Facebook was 
vir tienduisende Suid-Afrikaners die beste 
lagmedisyne sedert die lockdown begin 
het. Schalk keer terug na die KKNK met ’n 
unieke vertoning wat Afrikaanse stand-
up-komedie met vlymskerp oorspronklike 
liedjies en musiek – oor alles en nog wat – 
kombineer. Schalk mag dalk koor gesing het 
op skool en hy was selfs ’n Kanarie op die 
silwerdoek, maar die slotsom is: Schalk sing 
sleg. Sy fans reken wel hierdie is sy beste 
vertoning ooit! Schalk deel die verhoog 
met die talentvolle musikant Wesley van 
der Westhuizen. O ja, Wesley speel verskeie 
instrumente, Schalk tree dus nie op met 
backtracks soos een of ander snotkop met 
’n snor nie. Kom tuit jou ore en lag jouself ’n 
papie, want Schalk se liedjies sal jou laat mis, 
eet, slaap, herhaal én skater!

Afrikaans • OB • Geen o.14 • 90 min.
R180, R200 (by die deur)
kykNET Hoërskoolsaal

29 Maart 10:00 • 30 Maart 17:30 

Shadow Boxing

DEBUUTDRAMA

MET Daniel Newton TEKS James 
Gaddas REGIE EN CHOREOGRAFIE 
Mdu Kweyama 
VERHOOGBESTUURDER Buntu 
Jobela VERVAARDIGERS Mdu 
Kweyama en Daniel Newton

’n Emosioneel-belaaide en 
hoogs fisieke stuk. Flynn, 
die seun van ’n bokser wat 
nie kon wen nie, word ’n 
suksesvolle vegter deur 
algehele toewyding. Maar is sy 
uitmergelende opleiding bloot 
’n vermydingstaktiek? ’n Krisis 
bou op soos wat die titelgeveg 
nader kom en die drama kom 
tot ’n verwoestende einde.

Engels • OB • Geen o.14 • T   
60 min.
R120; R140 (by die deur)
Laerskool Wesbank

31 Maart 17:00 • 1 April 13:00 
2 April 12:00

Op hierie dag

DEBUUT ’n Tragikomiese musiekproduksie
‘N KKNK-PRODUKSIE, ONDERSTEUN DEUR DIE ATKV, NATi, DIE  
OUDTSHOORN MUNISIPALITEIT, DIE WES-KAAPSE DEPARTEMENT  
KULTUURSAKE EN SPORT, ABSA, DIE NEDERLANDSE AMBASSADE IN 
SUID-AFRIKA, DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH AFDELING VIR SO-
SIALE IMPAK EN TRANSFORMASIE, DIE C.P. NEL MUSEUM EN DIE SON

MET onder andere Janion Kennedy 
(Noemwoord), Clarissa Saaiman, Theo Witbooi, 
Danny B asook Lida Botha en Neels Coetzee 
TEKS Tiffany Saterdaght en Neil Coppen, 
Janion Kennedy, Theo Witbooi en Hannes 
Visser REGIE Neil Coppen en Tiffany Saterdaght 
VERVAARDIGERS NEIL COPPEN EN VAUGH SADIE VIR 
KKNK

Op hierie dag, deel van die die KKNK Karoo 
Kaarte-projek, is ’n diep en treffende teaterreis 
wat as kringteater aangebied word met ’n 
uiteenlopende rolverdeling van beide professionele 
en opkomende Oudtshoorn-akteurs, -sangers en 
-musikante. 

Ná elke opvoering is daar ’n halfuur-gesprek met 
die rolverdeling, die kreatiewe span en die gehoor. 
Besoek gerus die Karoo Kaarte-kunsuitstallings, 
wat verder uitbrei op die karakters en kontekste 
wat in dié toneelstuk bekend gestel word.

Lees meer oor dÍe produksie en die KKNK Karoo 
Kaarte-projek op bl. 87.

Afrikaans • OB • Geen o.14 • 90 min.
R165, R185 (by die deur) • Toekomsrussaal 

29 Maart 10:00 • 30 Maart 15:00 • 31 Maart 10:00  
31 Maart 15:00 • 1 April 10:00 • 2 April 12:00 
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Spertyd

DRAMA
ONTWIKKEL MET DIE ONDERSTEUNING VAN NATi, DIE AARDKLOP 
NASIONALE KUNSTEFEES, DIE LW HIEMSTRA TRUST EN  
CLEMENGOLD

MET Sandra Prinsloo TEKS Philip Rademeyer, 
geskoei op Elsa Joubert  se gelyknamige roman 
REGIE Philip Rademeyer MUSIEK Simon Kohler 
VERHOOGBESTUURDER Jeanne Steenkamp 
VERVAARDIGERS Margit Meyer-Rödenbeck, 
Sandra Prinsloo en Alexa Strachan

Spertyd is tydens grendeltyd onder die 
Aardklop-vaandel ontwikkel. Ná slegs hierdie 
een speelvak is Prinsloo vir ’n Fiësta-prys as 
beste aktrise benoem. Spertyd is ’n reis deur 
die kontinent van ouderdom: “My lewe is nou 
’n doodloopstraat. My dogter sê: ‘Ma, mens 
bly nooit in ’n doodloopstraat nie. Jy draai om, 
ry terug en kry ’n nuwe koers.’ Dit klink baie 
dapper, maar ek is nie meer dapper nie.” Só 
eerlik en onsentimenteel skryf die bekroonde 
Elsa Joubert oor die oudwordproses. Prinsloo 
volg haar vorige, kragtige eenvrouvertonings 
(Kamphoer, Oskar en die pienk tannie en 
Die naaimasjien) op met hierdie werk wat 
inspireer en ontroer, maar ook vertroos.

Joubert is op 14 Junie 2020 midde-in die 
Covid-19-pandemie oorlede. Kort voor haar 
afsterwe het sy die teksverwerking gelees en 
was sy opgewonde oor Prinsloo se vertolking 
van haar lewensverhaal. Die karakter kyk op 
95-jarige ouderdom terug op haar vol lewe; 
van haar kinderjare en haar huwelik tot waar 
sy as weduwee in ’n aftreeoord woon. Dit bied 
’n helder insig in hierdie merkwaardige skrywer 
se lewensbeskouing en nooi jou uit om diep 
na te dink oor jou bestaan.

Afrikaans • OB • 75 min.
R195, R215 (by die deur)
Absa Burgersentrum 

29 Maart 14:00 • 30 Maart 18:00 • 2 April 09:30 

Oskar en die pienk tannie

DRAMA

MET Sandra Prinsloo TEKS Eric-Emmanuel 
Schmitt VERTALING Naòmi Morgan REGIE 
Lara Bye KLANKBAAN Braam du Toit 
BELIGTINGSONTWERP Pieter-Jan Kapp 
VERVAARDIGERS Alexa Strachan en Sandra 
Prinsloo 

“Elke nou en dan, min of meer een maal per 
jaar, gebeur ’n teaterstuk wat ’n mens nie 
durf misloop nie. Die soort teaterbelewenis 
wat jou oorrompel met ’n verpletterende 
besef dat die lewe broos en verganklik is. 
Hoendervleis-oomblikke op sy beste. So 
’n stuk is Oskar en die pienk tannie.”  – 
Deborah Steinmair. 

Hierdie veelbekroonde stuk deur Eric-
Emmanuel Schmitt is verruklik: Dis terloops 
hartseer en terloops snaaks. Prinsloo 
vertolk die rol van ’n tienjarige seuntjie wat 
terminaal siek is. En dié van ’n ouma én 
’n paar ander karakters in die kindersaal. 
Sy vervel naatloos en gee lyf aan ’n reeks 
karakters wat bybly. Wees gewaarsku: 
Dit is sneesdoekie-gebied, ’n mens se 
wange word vroeg al nat. Oskar gee ’n 
blik op grootmense, die liefde, hormone, 
God en die dood. Prinsloo skitter in hierdie 
tydlose eenvrouvertoning. Dit is ’n roerende, 
deernisvolle kragtoer wat jy beslis nie moet 
misloop nie.

Afrikaans • OB • Geen o.10 • T • 75 min.
R195, R220 (by die deur)
Absa Burgersentrum

31 Maart 10:00 • 1 April 18:00 
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Meer oor die skrywer 
Lars Norén
Die Sweedse dramaturg Lars 
Norén is in Januarie 2021 in die 
ouderdom van 76 aan Covid-19 
oorlede. Hy word deur die 
Sweedse Instituut beskryf as een 
van die land se invloedrykste 
en bekendste skrywers. Hy 
het gedebuteer as ’n digter 
en het ook romans geskryf, 
maar het in sy loopbaan van 
ses dekades veral bekendheid 
verwerf as dramaturg. Van sy 
talle dramas (meer as ’n 100) 
is ook internasionaal opgevoer  
– van Moskou tot in New York. 
In ’n onderhoud met die Britse 
Financial Times in 2018 het hy dit 
baie duidelik gemaak dat dit nie 
stories is wat hom interesseer 
nie, maar oomblikke. “Wat my 
fassineer, is die materiaal, en 
stories verhinder jou om daarby 
uit te kom. Ek wil na hierdie punt 
kyk, soos in musiek, wanneer jy 
voel die materiaal kry lewe en 
daarmee saam kom ’n manier 
van hoe jy dinge sien. Ek is 
geïnteresseerd in individuele 
oomblikke, prente of fragmente, 
wat iets skielik vir jou helder 
maak.” Wat gehore betref (hy 
het ook heelwat regie gedoen), 
het hy die volgende te sê gehad: 
“ ’n Gehoor absorbeer die beste 
en die slegste tye van die lewe. 
Jy hoef nie met die karakters te 
identifiseer nie. Dit wat jy gesien 
het, is wat jy met jou saamneem, 
binne-in jou.”

Terminaal 3

DEBUUTDRAMA
’N KKNK-PRODUKSIE, IN OORSPRONKLIKE SAMEWERKING MET  
DIE FUGARDTEATER, ONDERSTEUN DEUR DIE JOHAN BRINK TRUST

MET Edwin van der Walt, Carla Smith, Stian Bam,  
Anna-Mart van der Merwe en André Roothman  
TEKS Lars Norén REGIE EN ONTWERP Marthinus Basson 
PRODUKSIE- EN VERHOOGBESTUURDER EN BELIGTING Nicolaas de 
Jongh ASSISTENTVERHOOGBESTUURDER Amber Fox-Martin

In ’n hospitaalwagkamer wag ’n jong getroude paartjie op 
die geboorte van hul eersteling, terwyl ’n geskeide ouerpaar 
wag om die lyk van hul 19-jarige kind uit te ken. Terminaal 3 is 
’n aangrypende drama wat handel oor die skade van eiebelang 
en wat dit aan kinders doen. Dit beloof om een van 2022 se 
teaterhoogtepunte te wees. Lars Norén, wat beskou word as die 
grootste Sweedse dramaturg ná August Strindberg, se werke word 
wêreldwyd opgevoer en is bekend vir die emosioneel treffende 
aard daarvan.

Afrikaans • Gesin • 60 min. R195, R215 (by die deur)
Johnny Bisschoff-saal

29 Maart 09:00 30 Maart 18:30 • 31 Maart 09:00 • 01 April 18:30 
02 April 09:00 
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Transpirant

SKETSKOMEDIE

MET Schalk Bezuidenhout en Bennie Fourie 
REGIE Schalk Bezuidenhout en Bennie Fourie 
VERVAARDIGER Erns Grundling  

Dis eenvoudig: Schalk Bezuidenhout en 
Bennie Fourie was vir heeltemal te lank 
toegesluit in ’n kamer met slegs ’n outydse 
truprojektor as geselskap. Die resultaat 
van hierdie selfopgelegde kwarantyn 
is ’n sketskomedie wilder as daardie 
matrieklaaitie wat uitgehaak het en sy hare 
swart ge-dye het. Propvol improvisasie, 
’n bietjie struktuur, ’n liedjie of twee en 
minstens een ongemaklike stilte. Jy gaan op 
presies dieselfde manier uit die show stap 
as wat jy ingestap het, net ligter. ’n Resensie 
van ’n subjektiewe, gemeenskaplike vriend 
spreek boekdele: “Dit is nogal snaaks.” 
Bezuidenhout en Fourie is as komedie-duo 
verantwoordelik vir baie van die lag in Hotel 
en die sketskomedie-videoreeks Ben & Bez. 
Hulle is albei baie selfbewus as hulle vir 
ander mense moet braai en hulle het baie 
uiteenlopende maniere van vakansie hou.

Afrikaans • OB • Geen o.14 • T • 75 min. 
R180, R200 (by die deur)
kykNET Hoërskoolsaal

29 Maart 14:00 • 30 Maart 10:00 

Uncle Marc

STAND-UP-KOMEDIE

MET Marc Lottering TEKS Marc 
Lottering REGIE Anwar Mc Kay 

Uncle Marc is Marc Lottering 
se splinternuwe vertoning. “Die 
afgelope tyd noem verskeie mense, 
insluitend totale vreemdelinge, my 
uncle Marc. Ek is nie seker hoe ek 
daaroor voel nie. Kom ons gesels 
daaroor, maar ook oor ander goed, 
asseblief.” Lottering is een van Suid-
Afrika se topkomediante. Hierdie 
vertoning is nie geskik vir kinders nie.

Engels • Geen o.16 • 75 min.
R180, R200 (by die deur)
kykNET Hoërskoolsaal

31 Maart 18:00 • 1 April 15:00  
2 April 18:00 

MUSIEK
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Afrika Blues  
met Louis Mhlanga, Albert 
Frost, Schalk Joubert en Sima 
Mashazi

DEBUUT KONTEMPORÊRE MUSIEK

MET Schalk Joubert (baskitaar), 
Sima Mashazi (sang), Albert Frost 
(kitaar en sang), Louis Mhlanga 
(kitaar en sang) en Jonno Sweetman 
(perkussie) TEKS Schalk Joubert 
REGIE Schalk Joubert MUSIEK 
Schalk Joubert, Albert Frost, 
Louis Mhlanga en Sima Mashazi 
PRODUKSIEBESTUURDER Vicky Davids 

Die blues is in Afrika gebore 
en sy wortels is steeds diep in 
ons vasteland gevestig. Dit het 
oorgespoel in soveel van ons 
plaaslike musiek – van boeremusiek 
tot township jive. Met die bekroonde 
Sima Mashazi se klokhelder stem 
en die virtuose musikante Louis 
Mhlanga, Schalk Joubert, Albert 
Frost en Jonno Sweetman is hierdie 
vertoning gelaai met uitstaande 
kitaarspel, aansteeklike ritmes en 
die ontdekking van die oorsprong 
van vele van ons land se mees 
bekende liedjies en style.

Afrikaans, Xhosa en Shona 
Gesin • 75 min. 
R180, R200 (by die deur)
Absa Burgersentrum

01 April 14:00

Amanda Strydom: Nostalgie

DEBUUT KABARET

MET Amanda Strydom, Coenraad Rall (pianis) 
en Susan Mouton (tjello) TEKS Amanda Strydom 
REGIE Amanda Strydom MUSIEK Amanda 
Strydom, Bob Dylan, Jacques Brel, John Lennon 
en Koos du Plessis VERWERKINGS Coenraad Rall 
VERVAARDIGER Amanda Strydom 

Die veelbekroonde Amanda Strydom, 
doyenne van die kabaretverhoog, neem jou 
op ’n nostalgiese reis vol stories, poësie en 
“onthou jy nog?”-musiek. Strydom, pianis 
Coenraad Rall en tjellis Susan Mouton wag 
al twee jaar lank om hierdie produksie vir 
KKNK-gehore op te voer. ’n Lafenis vir moeë 
pandemiesiele met lieflike verwerkings van 
bekende liedjies van o.a. Strydom, Bob Dylan, 
John Lennon, Jacques Brel, Koos du Plessis en 
Don McLean.

Strydom vier uiteindelik haar 26ste KKNK 
en 43ste jaar in die bedryf met hierdie 
produksie – sy is die enigste kunstenaar in die 
geskiedenis van die KKNK wat sedert 1995 by 
elke fees opgetree het.

Afrikaans, Engels, Frans en Duits  
Gesin • 80 min. 
R220, R240 (by die deur)
Absa Kuierkamer

29 Maart 20:30 • 30 Maart 20:30  
31 Maart 20:30 

Anna Davel: 21

KONTEMPORÊRE MUSIEK

MET Anna Davel en Matthys Maree 
(pianis) TEKS Anna Davel MUSIEK  
Anna Davel MUSIEKREGISSEUR Matthys 
Maree VERVAARDIGER Anna Davel 

’n Nostalgiese terugblik op 21 
jaar van road trips, grondpaaie 
en kronkelpaaie. Never a dull 
moment. En uit elke avontuur word 
daar ’n song gebore. Geniet ’n 
verskeidenheid musiekhoogtepunte 
so reg in Davel se styl, met ’n 
program van oorspronklike musiek 
uit haar eie pen. Sien uit na liedjies 
wat sy oor die afgelope 20 jaar 
opgeneem het, waaronder “Pers”, 
“Te lank al” en “Die gypsy in jou oë”. 
Musiek van haar nuutste album, 
Moment, word ingesluit, asook ’n 
paar gunstelinge uit haar vroeëre 
swing-repertoire, wat gereeld 
versoek word. Die fenomenale 
pianis en vervaardiger Matthys 
Maree sluit by haar aan.

Afrikaans • Gesin • 75 min.
R170, R190 (by die deur)
Cape Karoo Ostrich Emporium 

29 Maart 20:30 • 30 Maart 20:30   
31 Maart 20:30 
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LAATNAG 
KONTEMPORÊRE MUSIEK

Aan die einde van elke 
feesdag is dit tyd vir 
musiek en kuier tot 
laatnag. Geniet die 
gesellige atmosfeer 
van die Netwerk24-
feeskafee se Laatnag-
kuier en sluit die dag 
op ‘n hoë noot af. 
Verskeie musikante 
sal jou elke aand 
vermaak.

Geen o.18 | Gratis
Netwerk24-feeskafee

29 Maart tot 2 April  
Vanaf 21:00 tot laat

David Kramer Vanaand

KONTEMPORÊRE MUSIEK

MET David Kramer MUSIEK EN TEKS David Kramer

Met David Kramer Vanaand kry gehore die seldsame geleentheid om die 
sangerliedjieskrywer in ’n intieme omgewing te ervaar. In Vanaand is dit net Kramer 
op sy eie, met sy kitaar, wat liedjies sing en stories vertel. “Dit sal wees soos in die 
1970’s toe ek begin het,” sê hy.

Met dié dat hy reeds 50 jaar in die bedryf is, is daar inderdaad ’n skatkis van liedjies 
waaruit hy kan kies om dit te vier. Sy onlangse konserte in Die Boer het binne enkele 
ure uitverkoop. Omdat hy deesdae selde in lewende lywe optree, moet jy nie die fout 
maak om hierdie geleentheid by jou te laat verbygaan nie.

Afrikaans en Engels • Geen o.13 • T  • 75 min. 
R250, R270 (by die deur)
Absa Kuierkamer

01 April 20:30 • 02 April 20:30

FOTO: JOHN HOGG

Elvis Blue: Meer as genoeg

DEBUUT KONTEMPORÊRE MUSIEK

MET Elvis Blue VERVAARDIGER Elvis Blue Music CC

Soos vir menigte ander was die afgelope twee jaar 
vir Elvis Blue ’n uitdaging, maar ook ’n seën. Een 
van die groot gewaarwordinge in die tyd van die 
pandemie was hoe ’n mens daaglikse dinge as 
vanselfsprekend aanvaar, soos om tyd saam met 
jou gesin deur te bring of selfs in die natuur te gaan 
stap. Hy het sy tyd benut, ook om aan nuwe musiek 
te werk – en so het die album Meer as genoeg tot 
stad gekom. Buiten vir die gelyknamige titelsnit 
wat getuig van sy dankbaarheid, verklap hy dat 
aanhangers ook kan uitsien na meer liefdesliedjies. 
Nog ’n nuwe liedjie wat hom na aan die hart lê, is 
“Goud uit die vuur”, wat hy glo tekenend is van die 
tyd waarin ons leef: “Ek het die afgelope tyd self 
gevoel soos ’n klip wat in die vuur gegooi is en ’n 
mens hoop daar kom iets positiefs daaruit.” Sluit aan 
by Elvis Blue vir ’n musikale reis van sy pandemie-
gewaarwordinge, maar wees gerus, van sy ou 
treffers is ook op die musikale spyskaart.

Afrikaans • Gesin • 90 min. 
R180 • R200 (by die deur)
Absa Burgersentrum

30 Maart 14:00 
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Emo Adams & Take Note

KONTEMPORÊRE MUSIEK

MET Emo Adams (stem), Sean de Vries (baskitaar), Shaun Francke (kitaar), Marco 
Mentoor (klawers), Lance Rhoda (tromme) MUSIEKREGISSEUR Sean de Vries  
VERVAARDIGER Emo Adams

Ná vyf jaar, ingesluit twee jaar van die Covid-19-pandemie, is Emo Adams en Take 
Note terug by die KKNK om gehore met komedie en sang te vermaak. Bring jou 
hele familie saam – jonk en oud – om te deel in die vreugde van die wonderlike 
vertoning en die elektriese energie van Emo en sy band, wat Sean de Vries op 
baskitaar, Shaun Francke op kitaar, Marco Mentoor op klawers en Lance Rhoda op 
tromme insluit. Daar is nie ’n kat se kans dat jy gaan stilsit nie, so as jou dansbene 
bietjie uit oefening is, is dit die ideale geleentheid om die litte weer los te kry.

Afrikaans en Engels • Gesin • 60 min. 
R180, R200 (by die deur)
Surval

29 Maart 20:00 • 30 Maart 20:00 

Grensloos

MUSIEKTEATER

MET Coenie de Villiers (stem en klavier), André Schwartz (stem en 
klavier) TEKS Coenie de Villiers en André Schwartz REGIE Coenie de Villiers 
en André Schwartz MUSIEK Coenie de Villiers, André Schwartz en andere 
VERVAARDIGER CDV Market Ideation 

Grensloos is bekendes Coenie de Villiers en André Schwartz se 
langverwagte samewerking wat vir uitverkoopte teaters by Theatre 
on the Bay in Kaapstad en Montecasino in Johannesburg gesorg het. 
Dit word beskryf as ’n vertoning sonder grense: Sonder grense van 
taal, of ouderdom, of repertoire, maar ook ’n vertoning wat optimisme 
weerspieël. Grensloos beteken immers dat ’n mens nie huil nie! De 
Villiers en Schwartz deel die verhoog met twee klaviere. “Min mense 
ken André as pianis. Dis vir ons ’n voorreg om uiteindelik saam op te 
tree,” sê De Villiers. ’n Eenmalige musiekproduksie wat nie misgeloop 
moet word nie.  

Afrikaans en Engels • OB • 60 min. 
R200, R220 (by die deur)
Absa Burgersentrum

31 Maart 18:00 • 01 April 10:00 
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Gustavo Romero:  
Beethoven and Beyond

DEBUUT KLASSIEKE MUSIEK

MET Gustavo Romero (Klavier)

Die Amerikaanse pianis Gustavo 
Romero word deur die Washington 
Post as ’n “geniale” pianis beskryf. Hy 
speel klavierwerke van Beethoven, 
Fazil Say, Chopin en Liszt. Romero het 
pas Beethoven se 32 klaviersonates in 
Kaapstad en Stellenbosch opgevoer 
en toer tans deur Suid-Afrika. Van sy 
opnames sluit die werke van Chopin, 
Mompou, Debussy, Albéniz, Scarlatti en 
die vyf Beethoven-konserte saam met die 
English Chamber Orchestra in.

Engels • Gesin • 90 min.
R200, R220 (by die deur)
Cape Karoo Ostrich  
Emporium

02 April 15:00 

Kalm ná die storm: Luna 
Paige en Schalk Joubert

KONTEMPORÊRE MUSIEK

MET Luna Paige (kitaar, elektriese 
klavier en sang) en Schalk Joubert 
(baskitaar) MUSIEK EN VERVAARDIGER  
Luna Paige

Luna stel KKNK-gehore bekend 
aan haar jongste kortspeler, “Calm 
after the Storm”. In Augustus 
2021 het sy met groot opwinding 
haar eerste kortspeler, “Behold, 
My Heart”, bekend gestel. In Kalm 
ná die storm kan aanhangers 
dié nuwe musiek in lewende lywe 
ervaar, ’n paar ou gunstelinge 
hoor en ’n voorsmakie kry van 
nuwe musiek wat later vanjaar 
bekend gestel gaan word. Luna en 
Schalk Joubert maak sedert 1999 
saam musiek. Met dié dat hulle 
al meer as 20 jaar die verhoog 
deel, is dit altyd ’n spesiale 
belewenis om hul gesamentlike 
kunstenaarskap te ervaar. 

Afrikaans • OB • Geen o.10 • 75 
min.
R170, R190 (by die deur)
Cape Karoo Ostrich Emporium

1 April 20:30 • 2 April 20:30 

Karen Zoid & Henry Steel: Akoesties in die Klein Karoo

KONTEMPORÊRE MUSIEK

MET Karen Zoid en Henry Steel

Karen Zoid en Henry Steel op akoestiese kitare!

Meesters en wêreldklas in wat hulle die beste doen! Jy gaan bietjie huil en 
baie lag, en as jy daar wegstap jou “Covid-babelas” vir nou eers agterlaat!

Afrikaans en Engels • OB • 80 min.
R220, R240 (by die deur)
Welgeluk Verepaleis

1 April 20:00  
2 April 20:00 
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Kitaarkonings

DEBUUT KONTEMPORÊRE MUSIEK

MET Schalk Joubert (baskitaar), Loki Rothman (kitaar en sang), Albert Frost (kitaar en 
sang), Louis Mhlanga (kitaar en sang), Guy Buttery (kitaar en sang), Jonno Sweetman 
(perkussie), Hannes Coetzee (kitaar) en Jonno Sweetman (perkussie) REGIE Schalk 
Joubert MUSIEK Schalk Joubert, Albert Frost, Louis Mhlanga, Loki Rothman en Guy Buttery  

Beleef kitaarmusiek in sy volle glorie saam met ses van Suid-Afrika se mees 
bekroonde kitaarspelers. Die alombekende Louis Mhlanga, die Sama-bekroonde 
Albert Frost, die unieke multi-instrumentalis, komponis én Sama- en  
Standard Bank Jong Kunstenaar-pryswenner Guy Buttery, die gewilde  
Loki Rothman, Hannes Coetzee van Karoo kitaar blues-faam en die  
meester van die baskitaar Schalk Joubert span kragte saam met die  
wêreldklas-perkussievirtuoos Jonno Sweetman vir ’n wonderlike  
verskeidenheid van unieke kitaarklanke. Die musiek is meestal hul eie  
komposisies, met een of twee bekende verrassings tussenin.  

Afrikaans, Xhosa en Shona • Gesin • 75 min. 
R180, R200 (by die deur)
Absa Burgersentrum

2 April 14:00

PRIMA DONNA

DEBUUT-MUSIEKTEATER

MET Nataniël, Matthys Maree (klavier), Juan Oosthuizen (kitaar), Werner Spies (bas) en 
Peter Auret (tromme)

Nataniël is terug by die KKNK. Met meer as 90 oorspronklike verhoogproduksies 
oor die afgelope 35 jaar het die sanger, komponis, verwerker en skrywer Nataniël 
sy eie tradisie gevestig. Hy gebruik in feitlik elke produksie ’n ikoniese lied en of dit 
nou dateer uit die dertiger-, vyftiger- of tagtigerjare, hierdie lied word gekies vir 
sy onsterflike melodie, tydlose of ongewone lirieke, ryk geskiedenis en prominente 
teenwoordigheid in populêre kultuur.

Met slegs twee vertonings van PRIMA DONNA bring Nataniël ’n versameling van 
hierdie grootse en immergroen liedere na die  
verhoog. Daar is, soos altyd, heelwat  
splinternuwe stories en natuurlik word  
daar kiste propvol ontwerpersuitrustings  
(met moeite!) na Oudtshoorn gesleep vir 
 hierdie eerste KKNK-teaterverskyning in  
12 jaar.

Geeneen wat vir ’n paar oomblikke van alle  
vaalheid, uitputting of uitdagings wil  
vergeet, kan hierdie glansryke 90  
minute misloop nie!

Afrikaans en Engels • OB • 90 min. 
R290, R320 (by die deur)
Absa Burgersentrum

28 Maart 20:00  
29 Maart 09:30
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Rocco speel Jim Muller, Hansie 
Roodt & Nico Carstens

KONTEMPORÊRE MUSIEK

MET Rocco de Villiers (Klavier)

Boeremusiek op die klavier soos jy dit 
nog nie vantevore gehoor het nie. Die 
flambojante pianis Rocco de Villiers 
toor met die gewilde keurspele van Jim 
Muller. Immergroen treffers van Nico 
Carstens (soos “Die klokkiewals” en 
“Zambesi”), onder meer “Warm snare” 
van wyle Hansie Roodt snr. en musiek 
van Hendrik Susan, Ollie Viljoen en Taffie 
Kikillus word afgestof en blink gepoets 
en kry ’n nuwe huppel in die stap vir die 
21ste eeu. Enersyds is dit ’n huldeblyk en 
’n nostalgiese musiekreis, maar ook ’n 
blik op die toekoms waarin ’n mens nie 
van die verlede moet vergeet nie. Voeg 
daarby Rocco se humorsin en dat die 
voete beslis sal begin jeuk, en jy weet 
sommer jy wil hierdie konsert op jou 
feeslys plaas.

Afrikaans • Gesin • 70 min. R180, R200 
(by die deur)
Absa Burgersentrum

3 April 10:00 

Loki & Margot Rothman

DEBUUT KONTEMPORÊRE MUSIEK

MET Loki Rothman (kitaar en sang) en 
Margot Rothman (sang)

Die broer-en-suster-duo Loki en 
Margot Rothman is vir die eerste  
keer by die KKNK saam op die 
verhoog, met ’n akoestiese  
vertoning wat jy nie kan misloop nie. 
Verwag Loki se unieke  
solo-kitaarspel wat klink soos ’n volle 
orkes en Margot se  
ongelooflike stem in perfekte 
harmonie. Loki het al die  
verhoog met bekendes soos Laurika 
Rauch, Die Heuwels Fantasties en 
Francois van Coke gedeel. Luister na  
die stories agter die treffers –  
die pad wat Loki en Margot saam  
in hul musiekloopbane gestap het.
Afrikaans en Engels • Gesin 70 min.
 R195, R215 (by die deur)
Absa Burgersentrum

2 April 18:00

Spoegwolf: 10 jaar

AFRIKAANSE ROCK
ONDERSTEUN DEUR NETWERK24 EN DIE HOORN

MET Danie du Toit (sang, kitaar, 
klavier), Moskou du Toit (tromme, 
perkussie en sang), Chris von Wielligh 
(kitaar, klavier), Albert van der Merwe 
(baskitaar, sang, rymklets) MUSIEK 
Spoegwolf  

Spoegwolf, met Danie en Moskou du 
Toit, Albert van der Merwe en Chris 
von Wielligh, kyk in Spoegwolf: 10 jaar 
terug op ’n musiekloopbaan propvol 
hoogtepunte en pryse. Hulle maak in 
2019 geskiedenis met hul album Koma 
as die eerste Afrikaanse groep wat 
die nommereen-plek op die “Apple 
Music South Africa Album Chart” vir alle 
genres behaal. Verwag splinternuwe 
liedjies, asook van hul grootste treffers. 
Die konsert is vir almal wat jonk van 
gees en vol energie is. 

Die vertoning word in die buitelug 
op ’n granaat-uitvoerplaas buite 
Oudtshoorn aangebied. Feesgangers 
kan heerlik op die terras kom kuier en 
daar is verskeie kos- en wynstalletjies 
(oop vanaf 18:00) en ’n pragtige 
uitsig oor die berge en boorde. Geen 
kosmandjies word toegelaat nie. Geen 
grondpad om te ry nie.

Afrikaans • Gesin • 70 min. 
R250, R275 (by die deur)
Celebratio Granaatplaas 

1 April 20:00 

The Music of sir Andrew Lloyd 
Webber

DEBUUT KLASSIEKE MUSIEK
ONDERSTEUN DEUR NETWERK24 EN DIE HOORN

MET Lynelle Kenned (sopraan), André 
Schwartz (sanger), Corneil Muller 
(tenoor), Paul Loeb van Zuilenburg 
(dirigent) en die Stellenbosch 
Stadsorkes REGIE Paul Loeb van 
Zuilenburg MUSIEK Andrew Lloyd Webber 
PRODUKSIEBESTUURDER Gerhard Meyer 
KLANK EN BELIGTING Adriaan Drotsky 
VERVAARDIGER Celebratio Produksies

Die grootste en gewildste treffers uit 
die roemryke pen van Andrew Lloyd 
Webber word uitgevoer deur onder 
andere Suid-Afrika se bekendste 
Phantom, André Schwartz. Saam met 
hom op die verhoog is Lynelle Kenned 
en Corneil Muller, asook die Stellenbosch 
Stadsorkes, onder leiding van Paul Loeb 
van Zuilenburg. Maak jouself reg vir ’n 
eiesoortige belewenis onder die Klein 
Karoo-sterre.Die vertoning word in die 
buitelug op ’n granaat-uitvoerplaas 
buite Oudtshoorn aangebied. 
Feesgangers kan heerlik op die terras 
kom kuier en daar is verskeie kos- en 
wynstalletjies (oop vanaf 18:00) en ’n 
pragtige uitsig oor die berge en boorde. 
Geen kosmandjies word toegelaat nie. 
Geen grondpad om te ry nie.

Afrikaans en Engels • Gesin • 120 min.
R350, R385 (by die deur)
Celebratio Granaatplaas 

2 April 20:00
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LUCKY  
PAKKIE-TEATER
UITVOERENDE KUNSTE • ONDERSTEUN DEUR NATI 

Verskeie tale en genres • 75 min. • R120
Laerskool Wesbank

Lucky Pakkie-teater het iets vir almal se smaak! Kies 
uit drie Lucky Pakkies: melkbaard, sagtebaard of 
hardebaard. Elke Lucky Pakkie bestaan uit vier vertonings 
van 15 minute elk. Die Lucky Pakkies werk nés die 
gelukspakkies waarmee jy grootgeword het – die inhoud 
is hoogs geheim. Maar moenie bekommer nie, ons het ver en 
wyd gaan soek om vir jou kraakvars teaterkonsepte te bring, van 
die Moot tot in Milnerton. Kies jou vibe en vertrou ons met die res...

So, voel jy lucky?
MELKBAARD 

Alle ouderdomme/
gesin 

29 Maart tot  
2 April  om 11:00

SAGTEBAARD 
Ouerbegeleiding word 

aanbeveel

29 Maart tot  
2 April om 14:00

HARDEBAARD 
Geen onder 16

29 Maart tot  
2 April om 17:00

ONDERSTEUN DEUR NATi
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DEBUUT-JEUGTEATER
ONDERSTEUN DER NATI 

MET Klara van Rooyen, Kayla van der Merwe 
en Ané Koegelenberg TEKS Klara van Rooyen 
REGIE Ané Koegelenberg VERHOOGBESTUURDER 
Anisa Ayyoub STEL- EN REKWISIETE-ONTWERP 
Klara van Rooyen KOSTUUMONTWERP Ané 
Koegelenberg 

Een kruievrou. Een diepsee-avontuur. 
Die verhaal van Jeanne Baret is so 
wonderbaarlik dat dit onwaarskynlik klink: 
’n vrou van die Franse platteland wat in 
die 1700’s haar kappie vir ’n broek verruil en 
daarin slaag om oor die wêreld heen te reis. 
’n Betowerende geskiedenis van Jeanne 
Baret vereer Baret sonder om haar binne die 
grense van die verlede vas te pen. Met geen 
rekord daarvan in haar eie woorde nie, bied 
hierdie produksie ’n verbeeldingryke blik 
op haar verhaal, wat die inspirerende aard 
van haar storie tot die fantastiese verhef. ’n 
Komeet, ’n seemonster en die bougainvillea-
blom – fantasie ontmoet geskiedenis in 
hierdie epiese verhaal. 

Afrikaans • Gesin • 55 min. 
R75 vir kinders o.12 • R100 vir volwassenes
Laerskool Wesbank

29 Maart 15:00 • 30 Maart 11:00  
1 April 15:00 • 2 April 15:00

’n Betowerde geskiedenis van Jeanne Baret

Die Laerskool Wesbank is vanjaar ’n bymekaarkomplek vir die hele 
familie! Kinder- en jeugtoneel, asook die KKNK se nuwe konsepteater, 
Lucky Pakkie, word hier aangebied.

Jonk en oud kan in die Sasko-tee-en-kindertuin 
ontspan vóór of ná produksies en aktiwiteite.

Liewe Heksie en die rolskaatse

KINDERTEATER

MET Margit Meyer-Rödenbeck en Deon van Zyl 
TEKS Margit Meyer-Rödenbeck geskoei op Verna 
Vels se verhale REGIE Margit  
Meyer-Rödenbeck VERVAARDIGER Arena 
Produksiehuis

Die geliefde Liewe Heksie is terug! Haai oe, 
maar sy het bietjie vergeet van verjaarsdae 
en daarom vier sy haar “eerste” verjaarsdag 
vanjaar in Oudtshoorn by die KKNK. Met haar 
presente, ’n biki-kini en rolskaatse beloof sy 
om Blommeland nog kleurryker te maak. Maar 
ai, die groot grillerige Geelheks probeer haar 
vieringe in die (rolskaats)wiele ry. Levinia vra 
mooi: “Asseblief, klein en groot kaboutervriende 
van Menseland, help my dat ons al die stoute 
karnallies kan verwilder.” (En o, ja – sy sukkel 
ook bietjie met haar masker…)Verna Vels se 
immergroen verhale kry nog meer lewe met 
baie gehoordeelname en voortsnellende aksie. 
Margit Meyer-Rödenbeck is die “ultimate”, 
nimlike Heksie en die uiters talentvolle Deon 
van Zyl draf die rolle van Karel Kat, die 
Geelheks en Koning Rosekrans lag-lag kaf. ’n 
Aanbieding vir die hele gesin: By vorige KKNK’s 
het selfs van die volwassenes gesê dit was hul 
vermaaklikste produksie in jare!

Afrikaans • Gesin • 60 min.  
R75 vir kinders o.12 (sluit ’n gratis aktiwiteit in ná 
afloop van die vertoning, moontlik gemaak deur 
Sasko) • R100 vir volwassenes 
Laerskool Wesbank

1 April 09:00 • 2 April 09:00

Jy kan die volgende te 
wagte wees:

Elke dag om 09:00 
’n Kinderteaterproduksie, wat 
gevolg word deur ’n gratis 
kinderaktiwiteit in die kindertuin, 
aangebied deur Sasko; 

Elke dag om 14:00 
GRATIS kindervermaak, wat 
kort buitelugoptredes, asook 
boekvoorlesings, insluit, terwyl 
ouers in die Sasko-teetuin 
ontspan;

Elke dag ’n 
jeugteaterproduksie
met interessante temas en 
vars aanbiedings (Ek, Eva; 
Shadow Boxing; ’n Betowerende 
geskiedenis van Jeanne Baret);

Karatara, 
die KKNK se dansteaterproduksie 
wat handel oor 2018 se Knysna-
brande met die bekroonde Figure 
of 8 Dance Collective en Dean 
Baillie; en

Lucky Pakkie-teater, 
die KKNK se nuwe inisiatief. Drie 
pakkies (melkbaard, sagtebaard 
en hardebaard) wat elk vier 
optredes insluit. Wie speel daarin? 
Wat gaan hulle doen? 
Dis ’n verrassing!
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Pietersielie en Roosmaryn vertel 
stories
KINDERTEATER
‘N SUIDOOSTERFEES-PRODUKSIE ONDERSTEUN DEUR NATi

MET Dean Balie en Bianca Flanders Balie TEKS 
Dean Balie REGIE EN MUSIEK Dean Balie en 
Bianca Flanders Balie VERHOOGBESTUURDER 
Kathleen Stephens STELONTWERP Koos 
Marais VERVAARDIGER Suidoosterfees

Pietersielie en Roosmaryn hou baie van 
stories en musiekmaak. Hulle reis die hele 
wêreld vol met hul magical klein karavaan 
op soek na vriende, boeke en kinders, nie 
net om hul stories te deel nie, maar ook 
om nuwe stories by hul nuwe maatjies te 
leer. Met vele instrumente, ’n poppekas en 
hul kleurryke persoonlikhede is dié twee 
veral passievol oor die waarde van stories. 
Op hul reise ontmoet hulle vir Prinses 
Pampoenpit en Faizel, ’n meisietjie en ’n 
seuntjie, wat deur hul stories die belangrike 
les leer dat almal uniek en spesiaal is. Kom 
kuier saam met Pietersielie en Roosmaryn 
en onthou om saam te sing en dans as die 
magical klein karavaan by jou kom stop!

Afrikaans • Gesin • 50 min. 
R75 (sluit ’n gratis aktiwiteit in ná afloop van 
die vertoning, moontlik gemaak deur Sasko) • 
R100 vir volwassenes
Laerskool Wesbank

29 Maart 09:00 • 30 Maart 09:00

Felias en Pokkel

DEBUUT KINDERTEATER

MET Lizz Meiring, Hannes Brümmer 
en Richard van der Westhuizen 
TEKS, REGIE, MUSIEK, CHOREOGRAFIE, 
VERHOOGBESTUURDER EN VERVAARDIGER 
Jakkie Louw 

Felias en Pokkel staan gereed om kinders 
speel-speel meer oor maniere en  
gevare te leer. Dié twee veldmuise  
woon in broer Jakkie se huis. Felias  
is ’n slim, lang, maer muis met ’n  
brilletjie en Pokkel ’n kort, ronde, jong 
muis met ’n groen hoedjie op sy kop. 
Pokkel het baie vrae en boetie Felias 
staan bont om te verduidelik. Tussendeur 
moet hulle ook nog die honger kat 
dophou. Dié produksie sorg vir baie 
komedie en opwinding vir oud en jonk.

Afrikaans • Gesin 
45 min. • R75 (sluit ’n gratis aktiwiteit in ná 
afloop van die vertoning, moontlik gemaak 
deur Sasko) • R100 vir volwassenes
Laerskool Wesbank

31 Maart 09:00 • 1 April 11:00

Sterrekyk ‘Crankie’-stories
DEBUUT-KINDERTEATER

MET Klara van Rooyen 
VERHOOGBESTUURDER Anisa Ayyoub 
STELONTWERP Klara van Rooyen 

Stories is diep en ver in ons Suid-
Afrikaanse kultuur gewortel. Stories is 
die netwerke en gereedskap wat ons 
gebruik om die wêreld te verwerk en 
te verstaan. Ons voorvaders het om 
’n vuur kreature en monsters geskep 
om sin van die wêreld te maak. 
Hierdie produksie beweeg terug na 
dié etos en poog om die ou staaltjies 
te versamel en oor te vertel, of om 
heeltemal nuwe stories voor te stel, 
wat deur die omliggende plaaslike 
omgewing en mense geïnspireer is. 
Met behulp van ’n crankie-teater (’n 
ou visuele boks met ’n geïllustreerde 
boekrol wat vir storievertel gedraai 
word), reis hierdie produksie om 
nuwe en ou stories te deel. Verhale 
kan vooraf aangevra of tydens die 
vertoning versoek word, of daar kan 
op die plek saam daaraan gewerk 
word. 

Afrikaans en Engels • Gesin • 15 min.
Gratis
Laerskool Wesbank se kinderarea

29 Maart 14:00 • 31 Maart 14:00 
2 April 14:00

Die wensput
DEBUUT-KINDERTEATER

MET Klara van Rooyen TEKS EN REGIE Klara 
van Rooyen VERHOOGBESTUURDER Anisa 
Ayyoub STEL- EN  
REKWISIETE-ONTWERP Klara van Rooyen 

Wanneer Lotte per ongeluk wens dat die 
feetjies haar boetie wegneem, val sy in ’n 
ou wensput en ontdek ’n geheimsinnige 
sprokieswêreld. Tydens die soektog na 
haar boetie moet Lotte haar eie vernuf 
gebruik om die donker woude vol wonder, 
gevaar en towerkuns te navigeer – dis 
asof haar gunstelingstorieboeke lewe 
gekry het. Geïnspireer deur biblioteek-
storievoorlesings en Japanse Kamishibai-
teater, vier hierdie toneelpoppeproduksie 
die plesier en belangrikheid van stories en 
boeke.

Afrikaans • Gesin • 35 min.
Gratis
Laerskool Wesbank se kinderarea

30 Maart 14:00 • 1 April 14:00
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ABSA KONTANTLOOS
•  Die KKNK Feesmark word vanjaar 

kontantloos aangebied in ’n 
verdere poging om ’n veilige 
omgewing vir feesgangers 
en stalletjiehouers te verseker. 
Hierdie kontantlose omgewing 
word aangebied met ’n stelsel wat 
deur Absa, in vennootskap met Howler, 
bekendgestel en bestuur word.

•  Optop-stasies word strategies geplaas 
om ’n hoë-gehalte kliënte-ervaring te 
verseker wanneer feesgangers geld vanaf ’n 
debiet-, of kredietkaart op hul Absa-feeskaart wil 
laai. Feesgangers kan ook  die oorblywende balans op hul 
feeskaart by hierdie stasies op die feesterrein, of via die Howler-
webwerf laat uitbetaal.

Dis net nog ‘n manier hoe ons, met ‘n kontantlose stelsel, gaan verseker 
dat almal veilig bly!

Vanjaar trek die voormalige Kuierbuurt sy nuwe baadjie aan: 

Die KKNK Feesmark skuif vanjaar oor na die De Jager-sportkompleks in 
Voortrekkerweg. 

Nes sy voorganger sal die KKNK Feesmark ’n fees vir die sintuie wees: Volop om te 
sien, te beleef, te proe, te ruik en te hoor by die etlike stalletjies en vermaaklikhede 
wat op die terrein en ook binne die sportsentrum sal wees. 

Lek gerus die lippe af vir lekker wynproe- en deli-produkte wat vir die smulpape 
beskikbaar sal wees, maar ook talle ander kosstalletjies wat in elke feesganger se 
smaak sal val. 

Om gees te skep, is die Castle Lager-verhoog ook weer vanjaar terug en sal van 
11:00 tot 21:00 vir vermaak sorg. 

Die kykNET Leefarea sal ’n oase wees vir die Feesmark-gangers en hier sal jy ook 
jou gunstelingakteurs en aanbieders kan ontmoet. 

Kindervermaak sal vanjaar by die Laerskool Wesbank ervaar kan word. Dáár wag 
hope pret en uitstekende vermaak op die jong feesgangers.

KKNK FeesmarkKKNK Feesmark
Die KKNK Feesmark bied alles en nog wat!

ONDERSTEUN DEUR DIE SON
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Kroeë by die Feesmark en Absa Rooiplein sal 'n veilige kontantlose 
omgewing wees waar Absa en Howler 'n gebruikersvriendelike stelsel 
implementeer. Jy kry jou kaart by een van die oplaaistasies, laai geld 
daarop en betaal binne sekondes jou drankies daarmee. Jy kan nog geld 
oplaai wanneer dit op is en na afloop van die dag of fees kan jy die geld 
wat op jou kaart oorbly in kontant terug kry. Kyk uit vir die stasie in die 
kroegarea en kry jou kaart voor jy jou bestelling plaas.

KONTANTLOOS
Fees

in die
feesmark

G E S I E N  I S  ’ N  W A A R B O R G

www.brandpublic.agency

Bars will be 100% cashless and will be only accepting Absa/
Howler Festival Cards.

Stores will accept multiple payment options – Absa/Howler 
Festival Cards, Credit Cards & Debit Cards

All Bars & Vendors will strictly not be accepting any cash.
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Queen’s Hotel,
Annie’s Art, 
Café Brulé en 
Kannaland-kamer

 

Toekomsrussaal

N2 DE RUST
BEAUFORT-WES

R26 CALITZDORP
R328 MOSSELBAAI

SAPD Oudtshoorn

Beans About 
Co�ee 

N12 R26 GEORGE

R328 KANGOGROTTE

BC

De Jager 
Sportskompleks

Absa 
Rooiplein

Castle Lager 
Verhoog

Feesmark

Ingang

Parkering

Kosstalletjies

Markte Tente

Webtickets

Absa Tak

Howler Kontantloos Stasie

Netwerk24 Feeskafee

Castle Lager-verhoog
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Van Loveren

PRETPARK

Absa-kunswerk
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Absa Kuiertuin
Absa Kuierkamer
Absa Burgersentrum

Feesmark
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Moontlik gemaak met die ondersteuning van die NATi, die ATKV, die Wes-Kaapse regering 
se departement van kultuursake en sport, die Nederlandse ambassade in Suid-Afrika, die 
Oudtshoorn-munisipaliteit, die Universiteit Stellenbosch se Afdeling vir Sosiale Impak en 
TransformasieMzansi Golden Economy, C.P. Nel Museum en Absa. Ondersteun deur Son. 
Navorsingsprjek ondersteun deur Pro Helvetia.

“Die KKNK se Karoo Kaarte-projek sal hierdie jaar die hart van die fees wees. 
Feesgangers kan die kreatiewe uitvloeisels beleef van maande se navorsing en 
werk wat in Oudtshoorn gedoen is. Dit is deel van die droom van wyle dr. David 
Piedt, Kunste Onbeperk en die Oudtshoorn-munisipaliteit, wat deur Kunste Onbeperk 
se Klein Karoo Kunste-akademie gedoen word. Deur die kunste stel ons ten doel 
om ’n verskil in die dorp te maak en saam met die mense van Oudtshoorn iets te 
skep. Dit gaan oor deelname en groei, en om die kunste en prosesse te gebruik wat 
sosiale kwessies binne die gemeenskap takel om sodoende denke te stimuleer en ’n 
gemeenskap te transformeer. Dit is ’n baie belangrike projek vir ons almal betrokke 
en ek moedig jou aan om ’n draai te gaan maak by die produksies, uitstallings, 
gesprekke en rondleidings!” – Hugo Theart, artistieke direkteur van Kunste Onbeperk

Die KKNK se Karoo Kaarte-projek is ’n deurlopende samewerkingsprojek wat deur 
die visuele kunstenaar Vaughn Sadie en teatermaker Neil Coppen gefasiliteer word 
en wat verskeie deelnemers, organisasies en inwoners uit Oudtshoorn betrek.

Coppen en Sadie het beide uitgebreide ervaring in gemeenskapsgeleide open-
barekuns- en teaterprojekte oor Suid-Afrika heen en het vir hierdie projek nou 
saamgewerk met Oudtshoorn-gebaseerde kunstenaars, digters, skrywers, 
musikante, navorsers en onderwysers, waaronder Tiffany Saterdaght, Glenisha 
Tarentaal, Zietske Saaiman, Theo Witbooi, Danny B, Siyasanga Building, Leach van 
der Westhuizen, Sebiena Beukes, Melikhaya Blou, Tayla Damons, Janion Kennedy, 
Colin Meyer en Shandré Harris.

Karoo Kaarte is in twee fases geïmplementeer: Die eerste fase behels die be- 
kendstelling van ’n reeks inklusiewe, deelnemergedrewe navorsingsprosesse en 
werksessies wat van deelnemers vereis om plaaslike narratiewe en beelde van die 
streek na te vors en te dokumenteer. In die tweede fase kom uiteenlopende stories 
en geskiedenisse na vore en word dit gebruik om ’n week lange openbare program 
by 2022 se KKNK te ontwikkel, saam te stel en op te voer. Dit sluit ’n teaterproduksie, 
afsluitingskonsert, drie kunsuitstallings, openbare muurskilderye en vier gedrukte 
versamel-tydskrifte in.

Ons ‘sny die kaarte’, karteer 
’n inklusiewe geskiedenis

Die naam Karoo Kaarte sinspeel op die dubbele betekenis van die woord “kaar-
te” in ’n Oudtshoorn-konteks. In die volksmond verwys “om kaarte te sny” daarna 
om te kuier en lighartige sowel as ernstige stories te vertel. Met dit in gedagte het 
Karoo Kaarte verskeie metodologieë – samewerkende kartering, collagewerk en 
storievertel/mondelinge geskiedenis – as navorsingswerktuie gebruik om stories 
oor die plek en sy mense op die voorgrond te stel en terselfdertyd beide die dorp se 
geskiedenis en die hede te vier. 
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Om Karoo Kaarte se openbare program te skep, was die deelnemers betrokke by die 
uitgebreide navorsing en het hulle saamgewerk om komplekse perspektiewe, ge- 
nuanseerde narratiewe, karakters en standpunte na vore te bring – buite die bestek 
van die stereotipes wat die streek definieer. Ná elke opvoering van die teaterpro-
duksie, Op hierie dag, word ’n gesprek tussen die rolverdeling, die kreatiewe span en 
die gehoor aangebied. Hierdie produksie hoop om dieper luister- en leerruimtes te 
bevorder, waar kruiskulturele storievertelling van verskillende generasies oor histo-
riese, rasse- en klasverskille gestimuleer word.

Die kunsuitstallings sit verskeie van die kreatiewe 
kartering- en collageprosesse, wat deur Karoo 
Kaarte se navorsingsproses gebruik is, uiteen. 
Hierdie prosesse het die inhoud van die uitstallings, 
muurskilderye en tydskrifte bepaal.

Die vier Elemente-tydskrifte is ’n poëtiese verkenning 
van hoe die natuurlike elemente van lug, vuur, 
aarde en water die landskappe van Oudtshoorn 
vorm, en dien as metafore wat help om die streek 
se meer onlangse geskiedenisse uit te beeld.

In totaal is meer as 300 inwoners en kunstenaars 
van Oudtshoorn betrokke by die Karoo Kaarte-
projek en die prosesse en uitkomste daarvan. Meer 
as ’n 100 kunstenaars van in en om Oudtshoorn 
het die geleentheid gekry om aan oudisies deel te 
neem.

Karoo Kaarte maak gebruik 
van ’n span Oudtshoorn-
gebaseerde kunstenaars – 
insluitend akteurs, digters, 
skrywers, storievertellers, 
musikante, teater- en 
klankontwerpers en visuele 
kunstenaars – wat almal 
saamwerk om lewe te gee 
aan hierdie tapisserie van ’n 
Klein Karoo-dorp. Die projek 
word deur verskeie openbare 
praatjies, wandelinge en 
werksessies ondersteun.

TEATERPRODUKSIE 
Op hierie dag

In wese word daar in Op hierie dag inderdaad “kaarte gesny” met die oorvertelling 
van lighartige sowel as ernstige stories. Dit is ’n diep en treffende teaterreis wat 
as kringteater aangebied word met ’n uiteenlopende rolverdeling van beide 
professionele en opkomende Oudtshoorn-akteurs, -sangers en -musikante. 

Geïnspireer deur Dylan Thomas se Under Milk Wood, stel dit deur storievertelling, 
musiek, sang, poësie en fisieke teater die verskeidenheid van Oudtshoorn-inwoners, 
beide werklik en verbeel (soms herverbeel), bekend en ons sien hoe hul dae oor 
parallelle tydraamwerke verloop. In hul reise van dagbreek tot skemer, kruis hul 
paaie en bots werklike figure en historiese persoonlikhede, kaarte, indrukke, drome, 
nagmerries en herinneringe, die verlede en die hede in die strate van dié Klein Karoo-
dorp. 

Plaaslike storievertellers, navorsers, skrywers en kunstenaars het oor ’n tydperk van 
vyf maande saamgewerk om komplekse perspektiewe, genuanseerde narratiewe, 
karakters en standpunte byeen te bring wat buite die bestek van die stereotipes van 
die streek val. Verwag ’n begeleide toer deur Oudtshoorn soos nog nooit vantevore 
nie.

Ná elke opvoering sal daar ’n halfuurgesprek tussen die rolverdeling, die 
kreatiewe span en die gehoor wees, wat lig sal werp op die besonderse proses van 
hoe Op hierie dag tot stand gekom het.

Afrikaans • OB • Geen o.14 • 70 min. R165 l R185 (by die deur)
Toekomsrussaal

29 Maart 10:00 • 30 Maart 15:00 • 31 Maart 10:00 • 31 Maart 15:00  
1 April 10:00 • 2 April 12:00 
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VISUELE KUNS
Prestik en papier 

Collage is ’n sentrale tema in die Karoo Kaarte-projek 
en word as ’n werktuig gebruik om deelnemers te help 
om hul verhouding met Oudtshoorn te visualiseer en 
as ’n storie oor te dra. Die stel beelde wat as basis 
vir die Karoo Kaarte-collage-werksessies gebruik 
is, was ’n keur van foto’s uit die CP Nel-museum se 
argief, wat grootliks die dorp se koloniale geskiedenis 
verteenwoordig, asook 25 jaar se KKNK-fotografie 
post-1994. Dié uitstalling bied ’n reeks collages wat 
deur die samesmelting van hierdie twee argiewe – 
deur middel van deelnemende prosesse met groepe 
leerlinge, jeug uit die afgeleë landelike gebiede 
(in samewerking met Youth Cafe) en die breër 
gemeenskap wat uitgenooi is om deel te neem – 
oor die afgelope vier maande plaasgevind het. In 
die proses is deelnemers genooi om persoonlike 
en familiefoto’s in te sluit, wat die geleentheid skep 
om hulself in die argief in te sluit en dit sodoende te 
herverbeel. Die proses lewer humoristiese, maar ook 
aangrypende kritiek op die uitsluiting van historiese 
argiewe, en skep insiggewende en speelse oplossings 
vir inwoners van die dorp om dit heeltemal te herskep.

Dié uitstalling is te sien in die Prince Vintcent- 
gebou as deel van die KKNK2022 visuele kunsuit-
stallings.

Process, Play… en Sense Making  

Die Toekomsrussaal is in verskillende ruimtes 
ingedeel vir die twee kunsuitstallings. Die eerste, 
Process, Play…, bied ’n oorsig van die breër projek en 
die vele kreatiewe deelnemende metodologieë wat 
gebruik is om die verskillende uitkomste van Karoo 
Kaarte te ontwikkel. Die tweede uitstalling, Sense 
Making, brei verder uit op sommige van die karakters, 
kontekste en narratiewe wat in die wêreld van die 
toneelstuk bekend gestel word.

Die uitstallings kan daagliks in die Toekomsrussaal 
besigtig word.

ZINES
Elemente 

Die vier Elemente-zines is verkennings van hoe die natuurlike elemente van lug, vuur, 
aarde en water beide die werklike en die verbeelde landskappe van Oudtshoorn 
vorm en word by vier verskillende geleenthede by die fees bekend gestel. Elkeen van 
hierdie publikasies poog om die verhale, staaltjies, herinneringe en drome van ’n 
diverse deursnit van Oudtshoorn-inwoners saam te vat en te argiveer, terwyl dit hulle 
herkontekstualiseer teen ’n ryk versameling van argief- en collagebeelde. Elemente 
dien as ’n poëtiese voetnota vir die toneelstuk, die muurskilderye en die uitstalling.

Elke tydskrif se bekendstelling word rondom ’n kort gesprek met die KKNK Karoo 
Kaarte-span gestruktureer en word gevolg deur ’n kort vraag-en-antwoordsessie. 

Datums, tye en venues vir die bekendstellings sal binnekort bekend gemaak 
word.

’n Beperkte aantal kopieë van die tydskrifte sal by elk van die genoemde venues 
beskikbaar wees ná 10:00 op die dag van die bekendstelling, met ’n beperkte 
volledige bundel wat na die fees op die KKNK se aanlyn-winkel  te koop sal wees.

Karoo Kaarte-rondleidings by Toekomsrus

Stap saam met die Karoo Kaarte-span deur die uitstallings Process, Play… en Sense 
Making en vind meer uit oor die deelnemende, kreatiewe prosesse waarmee die 
teaterproduksie, tydskrifte en muurskilderye ontwikkel is. 

Gesin • Gratis • 60 min.

29 Maart 09:00  
30 Maart 14:00  
31 Maart 09:00  
31 Maart 14:00  
1 April: 09:00  
2 April 14:00
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Skolewerksessies

Die KKNK Karoo Kaarte-span het ’n driedag-werksessie vir gr. 8- tot gr. 12-leerders 
ontwikkel wat deur die loop van KKNK aangebied word. Hierdie sessies is ontwerp 
om leerders bloot te stel aan die verskillende aspekte van storievertel en die skep 
van kuns. Dag een is ’n inleiding tot die basiese storievertelmetodologieë, met die 
self as vertrekpunt vir die kreatiewe verkenning. Op die tweede dag word collage as 
’n werktuig gebruik om visueel stories te vertel en die leerders word uitgedaag om 
oor hul onmiddellike omgewing te besin. Dag drie behels die deel van stories waar 
leerders optredes ontwikkel wat van hul eie geskiedenisse vertel.

Gratis • 150 min.

29 Maart 12:00 • 31 Maart 12:00 • 2 April 12:00

Ope ruimte vir collage en 
storievertel, mondelinge 
geskiedenisopnames 

Gehore wat die KKNK Karoo Kaarte-
teaterproduksie en -uitstallings bywoon, 
word genooi om die projekruimte by 
die Toekomsrussaal deur die loop 
van die dag te besoek om hul eie 
collageselfportrette te skep, asook ’n 
mondelinge geskiedenis op te neem 
by die Karoo Kaarte-argiefstasie by 
dieselfde venue.

Dié projekruimte is ontwerp met die 
doel om die projek se navorsing tydens 
die fees voort te sit en om nuwe stories 
en narratiewe – wat mense mag voel 
ontbreek, of wat dringend opgeneem 
moet word – vas te vang.

Toekomsrussaal

Daagliks tussen 09:00 en 18:00

KKNK Karoo Kaarte 
Afsluitingskonsert:  
Vallei-klanke

’n Suiwer, akoestiese ervaring van 
inheemse klanke met ’n bietjie 
“edge”. Só beskryf ons Vallei-klanke, 
Karoo Kaarte se musiekproduksie, 
wat ’n bietjie riel, ’n titseltjie rap, so 
knippie digkuns en van “daai jazzy 
things” in een storievertel-belewenis 
saamsmelt.

Gesin • Gratis • Beperkte sitplekke
Toekomsrussaal 

2 April 19:00

Die ATKV laat 
Afrikaans gebeur.

Word 
deel van die 

ATKV-familie, 
belê in 

jouself, belê 
in jou 

toekoms en 
#weesdieverskil.

www.atkv.org.za
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92 KKNK2022 INENTINGSMANDAAT

MOONTLIK GEMAAK DEUR DIE HET JAN MARAIS NATIONALE FONDS

WAT BEHELS DIE KKNK2022 SE INENTINGSMANDAAT? 
Die KKNK het ’n inentingsmandaat vir vanjaar se fees. Die besluit om die mandaat toe te pas, is daarop 
geskoei dat die KKNK die veiligste moontlike fees vir sy besoekers, kunstenaars, personeel, diensverskaffers 
en die gemeenskap van Oudtshoorn wil verseker. Dít behels om riglyne te volg soos aanbeveel deur 
gesondheidsowerhede ingevolge die Covid-19-pandemie. 

Alle moontlike veranderlikes is en word deurlopend deur die KKNK oorweeg, en in oorlegpleging met ’n 
advieskomitee van regs- en mediese deskundiges word moontlike aanpassings en toegewings gemaak. 
Om dié rede geld sekere bepalings en voorwaardes vir toelating tot die fees.

DIE BELANGRIKSTE IS:
• ’n Bewys dat jy ingeënt is (’n Johnson & Johnson-inenting of twee Pfizer-dosisse). 
• ’n Bewys dat jy negatief vir SARS-CoV-2 getoets is deur vooraf ’n antigeentoets te doen. 
• ’n Bewys dat jy negatief vir SARS-CoV-2 getoets is deur vooraf ’n polimerasekettingreaksie- (PKR) toets 

te doen. 
• ’n Bewys dat jy binne die afgelope drie maande positief vir SARS-CoV-2 getoets is.

Alle toetse moet deur geregistreerde, opgeleide mediese personeel gedoen word met bewese toetse. 
(Jou tuisblitstoets geld dus nie.)

MET ’N BEWYS VAN INENTING IS DIE PROSES AS VOLG:
• Bring jou inentingskaart (wat jy by die inentingsentrum gekry het) of jou inentingsertifikaat na die fees 

(uitgedruk of elektronies).
• Ons beamptes gaan dit na en verifieer dit teenoor jou identiteitsdokument (die groen ID met ’n 

strepieskode of ’n ID-kaart), bestuurderslisensie, paspoort of geboortesertifikaat. 
• Dieselfde geld vir buitelandse besoekers. Hulle moet soortgelyke bewyse van inenting in hul land toon. 
• Sodra jou inligting geverifieer is, sal jy jou kenteken vir toegang ontvang – ’n armband. 
• Armbande sal by ’n aantal vooraf goedgekeurde lokale beskikbaar wees.
• Inentingsertifikate van almal wat nie ’n armband het nie, sal by alle lokale (ook waar daar nié 

armbande beskikbaar gestel word nie) nagegaan word.
 
IN ’N NEUTEDOP: SÓ KRY JY TOEGANG TOT KKNK-LOKALE EN -AREAS:
• ’n Bewys van ’n negatiewe SARS-CoV-2-toetsuitslag.
• ’n Bewys van ’n negatiewe SARS-CoV-2-toetsuitslag (’n antigeen- of PKR-toets).
• ’n Bewys dat jy in die afgelope drie maande positief vir die koronavirus SARS-CoV-2 getoets is.
• Alle vorme van bewyse sal by alle lokale nagegaan en geverifieer word. 
• Die datum van die SARS-CoV-2-toetsuitslag mag nie voor 28 Maart wees nie (vir die publiek). 
• Die datum van die SARS-CoV-2-toetsuitslag mag nie voor 26 Maart wees nie (vir leweransiers en 

kontrakteurs). 
• Besoekers sal ’n armband kry as bewys dat hul besonderhede geverifieer is.

WAT KINDERS BETREF:
• Alle kinders onder 12 jaar oud word uitgesluit van bogenoemde bepalings en voorwaardes.
• Behalwe waar toegangsfooie geld, kry hulle vrye toegang tot alle lokale. 
• Tieners tussen 12 en 18 jaar oud is onderhewig aan dieselfde vereistes soos hierbo vir volwassenes 

uiteengesit.
• Ouers mag dalk gevra word om identifikasie te toon vir minderjarige kinders onder 18 jaar oud.

Lees die inentingsmandaat op ons webwerf by https://kknk.co.za/kknk-2022-covid-19-access-policy/.

GESPREKKE

https://kknk.co.za/kknk-2022-covid-19-access-policy/
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DIE BURGER SE PRAAT 
SAAM - diskoersreeks 
Elke oggend om 08:30 lei Jody Hendricks van RSG-faam dié 
gewilde gespreksreeks wat handel oor sake van die dag en 
belangrike landskwessies. Die program is saamgestel deur Ivor 
Price. Kom gesels saam. 

Hoe red mens ’n dorp? 

MET Dr. Willie Cilliers (voorsitter van die AHi Wes-Kaap), 
Chad Louw (burgemeester van Oudtshoorn) en dr. 
Ruben Richards (burgemeester van Clanwilliam)

Die winde van verandering waai in Suid-
Afrika namate al hoe meer gemeenskappe 
hul politieke verskille agterlaat en self inspring 
om dorpe om te keer. Hulle maak slaggate reg 

en roei munisipale korrupsie uit om uiteindelik 
die plaaslike ekonomie te kan stimuleer. Hoe 

kry ons meer mense om eienaarskap van 
hul dorpe te neem? Hoe stimuleer 

ons entrepreneurskap in landelike 
gemeenskappe?

Afrikaans en Engels 
Gesin • 60 min.  

Gratis
 Netwerk24-

feeskafee

29 Maart 08:30

Onse vaders

MET Ivor Swartz, Stefaans Coetzee en Julian Jansen (al drie skrywers in eie reg 
en deel van ’n nuwe geslag pa’s)

Wat beteken dit om ’n pa, of ’n goeie pa, in Suid-Afrika te wees? In ’n 
land waar vroue maar nog altyd voorgevat het, beklemtoon nuwe 
navorsing die potensiaal van mans om versorgers in hul gesinne en 
breër gemeenskappe te wees. Dit beklemtoon ook die diepgaande 
impak wat Suid-Afrika se ongelyke ekonomiese stelsel het op pa’s se 
vermoë om teenwoordig te wees in hul kinders se lewens, en op pa’s se 
geestesgesondheid. 

Afrikaans en Engels • Gesin • 60 min. • Gratis 
Netwerk24-feeskafee

30 Maart 08:30

Die impak van aardverhitting op SA landbou

MET Prof. Stephanie Midgley (’n wetenskaplike en klimaatkenner verbonde 
aan die Wes-Kaapse departement van landbou) en Dawie Maree (’n landbou-
ekonoom by FNB Landbou)

Plaaslike landbouers verstaan alte goed dat hulle nie elke jaar 
winsgewend sal wees nie. Die aanname is dat alles op die lang termyn 
sal uitwerk, en dat die goeie jare altyd vir die slegte jare sal vergoed. 
Maar is aardverhitting nie besig om die risiko’s te verander nie? Die 
kort antwoord is: ja. Wetenskaplike bewyse van die laaste dekade 
dui toenemend op ’n nuwe werklikheid – verhoogde temperature en 
wisselvallige reënvalpatrone bedreig voedselvoorsiening.

Afrikaans en Engels 
Gesin • 60 min. • Gratis 
Netwerk24-feeskafee

31 Maart 08:30
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Hoe floreer die private sektor in ’n 
welsynstaat?

MET Prof. Christi van der Westhuizen (verbonde 
aan die Nelson Mandela-universiteit) en prof. 
Erwin Schwella (verbonde aan die Hugenote-
kollege se Skool vir Sosiale Innovasie)

Die rooi ligte flikker dat Suid-Afrika dalk ’n 
welsynstaat kan word. Tog dui pres. Cyril 
Ramaphosa se onlangse staatsrede asook 
Enoch Godongwana, minister van finansies, 
se begrotingsrede op groter steun vir die 
private sektor om geleenthede en werk 
te skep. Die private sektor kla egter dat 
hulle doodgesmoor word deur striemende 

arbeidswetgewing en 
oormonitering deur die staat. 

Hoe lyk die pad vorentoe te 
midde van toenemende 
werkloosheid?

Afrikaans en Engels 
Gesin • 60 min. • Gratis 

Netwerk24-
feeskafee

1 April 08:30

Hoe het die oorlog in 
Oekraïne die geopolitieke 
landskap verander? 

MET Prof. Anthoni van Nieuwkerk 
(verbonde aan Unisa se nuwe 
Thabo Mbeki Africa School for Public 
and International Affairs), en prof. 
Abel Esterhuyse (voorsitter van 
die Universiteit Stellenbosch se 
departement van strategiese studie in 
die fakulteit militêre wetenskap) 

Die Russiese inval in Oekraïne 
einde Februarie het die wêreld 
op sy kop gekeer. Van die mees 
drakoniese sanksies is teen 
Rusland en sy bondgenoot 
Belarus ingestel. Pres. Wolodimir 
Zelenski van Oekraïne het 
bykans oornag ’n held geword 
met sy volgehoue stryd om die 
demokrasie te beskerm. Beelde 
van die verwoestende oorlog 
het vinnig gelei tot gesprekke 
rondom ’n derde wêreldoorlog, die 
gevaar van ’n kernoorlog en/of 
’n nuwe koue oorlog. Met die prys 
van Brent-ruolie wat die hoogte 
ingeskiet en wêreldmarkte wat 
gesteier het, dra Suid-Afrikaners 
saam met die res van die wêreld 
aan die gevolge. Boonop word 
daar vrae gevra oor waar ons 
regering en Brics staan: Is ons 
aan die verkeerde kant van die 
geskiedenis? 

Afrikaans en Engels • Gesin  
60 min. • Gratis 
Netwerk24-feeskafee

2 April 08:30

Bier-uur met Beer

MET Beer Adriaanse

Kom geniet jou gratis bier op VIA! Kuier en klets saam  
met VIA se slimste speletjiesmeester, Beer Adriaanse.  
Wie weet wat dié uur kan oplewer – dalk ’n potjie 30  
Seconds, miskien ’n ronde van stories, of selfs net  
die skouerskuur en glasieklink met ander  
VIA-gunstelinge.

Ons is uit, tuis en by die huis in die  
Netwerk24-feeskafee. Kom vier fees by ons!

Afrikaans en Engels • Geen o.18 • 60 min.
Netwerk24-feeskafee

31 Maart tot 2 April 18:30

Elke dag begin met die gewilde Die Burger Praat Saam-diskoersreeks (bl. 94)
Gedurende die dag is daar gesprekke oor die jongste boeke as deel van die KKNK 
se Boekstories (bl. 98). Boeke en aandenkings is ook te kies en te keur in die KKNK 
Boekeparadys en jy sal beslis ’n winskopie hier raakloop. Netwerk24 bied ook drie 
sakegesprekke aan met die Allan Gray Sake & Sauvignon-gespreksreeks (bl. 106)

VIA sorg vir vermaak met die Bier-uur met Beer Adriaanse (besonderhede onder). 
Daar is ook ander lekker verrassings om na uit te sien met Media24-publikasies.

Saans word die Netwerk24-feeskafee omskep in ’n kuierplek, Laatnag, waar 
ieder en elk kan ontspan en die dag afsluit. Hier kan jy uitsien na ’n paar ekstra 
musiekuitvoerings in ’n laaste kuiersessie vir die dag.

KOM KUIER BY DIE  
NETWERK24-FEESKAFEE IN DIE 
C.P. NEL-MUSEUM OP DIE HOEK 
VAN BARON VAN REEDESTRAAT 
EN VOORTREKKERWEG.
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Feesgangers kan daagliks na drie gratis gesprekke met 
skrywers kom luister in die Netwerk24-feeskafee. Verwag 
om vermaak te word, maar ook geroer en wakkergeskud 
te word, sê die sameroeper Elna van der Merwe.

Afrikaans • Gesin • Gratis
Netwerk24-feeskafee
Die tydsduur van die gesprekke is 45min.

Ivoor en Vlam

MET Jaco Wolmarans en Sidney Gilroy GESPREKSLEIER Wicus Pretorius, Tuis-redakteur

Jaco Wolmarans sê as mense ná die lees van Ivoor wonder watter persentasie van 
die verhaal waar is, is hy tevrede. Sy hooftema gaan oor ivoorsmokkelary, maar daar 
is ook die kwessie van weeskinders van die Bosoorlog wat steeds geld van oorsee 
ontvang. Dit lyk darem baie soos die weermag in die apartheidsera se handewerk. 
Dis ’n hardebaard-krimi dié.

Vlam open gepas met ’n brand. Hierin word al die werke van ’n beroemde 
kunstenaar in ’n kunsgalery vernietig. Speursersant Sollie Mthembu is self in sak en as, 
want sy geliefde Palesa het hul kinders gevat en geloop omdat sy hom verdink van ’n 
affair. Hy is nie lus vir die saak nie, want waar het sy sukses hom gebring? Sy gesin in 
’n kraal in Lesotho en hy in ’n gastehuis in Bloem.

29 Maart 11:00 

Seuns sonder pa’s

MET Julian Jansen GESPREKSLEIER Haidee Muller-
Isaacs, RSG-omroeper en vryskut joernalis

Die gesprek word aangebied met die 
samewerking van Rapport. Meer as 60% van 
Suid-Afrika se kinders word sonder ’n pa groot. 
“Een rede is dat pappa nog vanmiddag vir die 
o.19-rugbyspan speel. Baie pa’s is so jonk as 15,” 
sê Julian Jansen oor sy aangrypende boek Seuns 
sonder pa’s. ’n Ander faktor is trekarbeid waar baie 
pa’s uit die Oos-Kaap in die Hoëveld se goudmyne 
gaan werk het. Hulle was vir maande en selfs jare 
nooit tuis nie. Jansen skryf oor toksiese pa’s wat 
kinders blywend kan seermaak. Hy voel sterk oor 
mentors se positiewe rol in veral seuns se lewe. 
“Mentors het ons vier seuns se lewe gered,” vertel 
hy. 

29 Maart 14:00

KKNK
Boekstories
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1 Recce: Onsigbaarheid is ons krag

MET Alexander Strachan GESPREKSLEIER Erns 
Grundling, skrywer en TV-aanbieder

1 Recce: Onsigbaarheid is die laaste boek in die 
1 Recce-trilogie. Dit begin met ’n ingewikkelde 
strooptog, Operasie Kerslig, op die olieraffinadery 
in Luanda. Dan volg verskeie ander strooptogte 
deur 1 Recce, wat insluit die opblaas van 
lokomotiewe in Lobito, ’n helikopter wat 
neergeskiet word en die ontwrigting van Beira 
se brandstofverskaffing. In Operasie Saga sterf 
die laaste recce in die Grensoorlog: Kpl. Herman 
Carstens was ’n voertuigbevelvoerder en het die 
.303-dubbelloop-masjiengeweer op sy Casspir 
beman. Hulle beland in ’n hinderlaag van sowat 
20 Swapo’s en in die daaropvolgende skietgeveg 
word Carstens deur skrapnel in die rug en agter 
die oor getref. Hy sterf op slag.

29 Maart 16:00 

In die tyd van die gif

MET Dana Snyman GESPREKSLEIER Julian Jansen, 
joernalis en skrywer

Die tyd toe ons lewens handomkeer verander 
het. Dana Snyman skryf oor treur en vertwyfeling. 
Oor die Shosholoza Meyl en die treine wat nie 
meer ry nie. Hy kuier by Karel Schoeman se 
motorbestuurder, besoek Etienne Leroux se 
gunstelingkroeg en gesels met een van die 
polisiemanne wat by die omstrede Sharpeville-
skietery was. Daar is ook Henry, wat met sy hond 
by sy ma se motorhuis intrek, John Mgaga wat 
dag na dag dieselfde hamer probeer verkoop, en 
Koos Sas wie se skedel nooit begrawe is nie. Hy 
gesels met hoopgewers, soos ds. De la Harpe wat 
die Toringkerk in Bloemfontein omskep in ’n plek 
van liefde. 

30 Maart 11:00 

Koöperasiestories

MET Margit Meyer-Rödenbeck, Alexa Strachan en Dana 
Snyman 

Mietie, Veldsman, Genis, Lettie en die ander inwoners 
van Gezinasrus was van 1983 tot 1985 welkome gaste in 
Afrikaanse sitkamers toe Koöperasiestories op televisie 
uitgesaai is. ’n Nuwe generasie kan hulle nou verlustig 
in die verhale deur die meesterstorieverteller P.G. du 
Plessis, want ’n keur van die gewildstes is nou in ’n 
nuwe omnibus uitgegee. 

Margit Meyer-Rödenbeck en Alexa Strachan het ses 
jaar gelede as vervaardigers besluit dis die ideale 
stories om mense na die teater te lok. Strachan het 
alles wat sy van skryf en storievertel weet aan P.G. se 
voete geleer. Hy het gereeld met deernis (en kritiek) na 
haar as sy en Marie se “aangenome dogter” verwys. 
Snyman was en is een van P.G. se grootste fans. Sy 
eie skryfwerk resoneer met P.G. se menslikheid en fyn 
waarnemingsvermoë.

30 Maart 14:00 

Grootgeluk

MET Jan van Tonder GESPREKSLEIER Daniel Hugo, digter en 
vertaler

Dis die verhaal van die Schoemans van die spogplaas 
Grootgeluk, hul dogter, Maria, wat op ’n Skotse 
klipkapper verlief raak, en net soveel van Tijs Velaat. Tijs 
is op die plaas gebore en sy lewe raak saam met dié 
van sy ma, Hessie, verstrengel met die wel en wee van 
die plaas. Die baas van die plaas (in elke sin van die 
woord) is ’n uiters hardvogtige man wat sy vrou, dogter 
en plaaswerkers met ’n harde hand regeer. Van Tonder 
teken die lewe in die destydse “volstruishoofstad van 
die wêreld” in helder hale, onder meer die “teas” en 
“lunches” en danse in die Queens-hotel.

30 Maart 16:00 



GESPREKKE102 103
KKNK • 29 MAART TOT 03 APRIL • FEESPROGRAM GESPREKKE

Vlug

MET Wilna Adriaanse GESPREKSLEIER Elna van der 
Merwe, joernalis en boekeredakteur

Hoe vlug jy as jy nie weet waar die vyand is 
nie? Die ondertitel van Adriaanse se jongste 
roman sou ook kon vra: “Hoe vlug jy as jy nie 
weet wié die vyand is nie?” Vyf jaar tevore is 
Milla deur ’n groot tragedie getref; sy klim in 
haar motor en vaar Afrika in. In die Demokratiese 
Republiek van die Kongo kom sy tot stilstand by 
’n rehabilitasieoord vir sjimpansees. Maar op ’n 
dag moet sy ook hier vlug toe regeringsoldate 
en rebellegroepe slaags raak. By haar is drie 
sjimpanseewesies en ’n dokter van Médecins 
Sans Frontières. Adriaanse kom spesiaal vir die 
dag uit Gaborone na Oudtshoorn om met haar 
lesers te gesels.

31 Maart 11:00 

Hier waar ek nou is

MET Matty Strydom GESPREKSLEIER Haidee Muller-
Isaacs, RSG-omroeper

“Ek beskryf Jessica se geite en grille in vele 
anekdotes in my boek. Haar woord was 
‘conviction’ – sy het met oortuiging geleef. 
Begaafd, belese, berese op 19. Dapper, sterk, 
slim, skeppend en vol liefde.” Oor haar dogter se 
selfdood sê Strydom: “Ek haal graag my geliefde 
Leonard Cohen aan: ‘I do not have the authority 
or understanding to speak of these matters.’ 
”Sy gaan reis en hou skool in Suidoos-Asië om 
as ’t ware weer haar ‘reset’-knoppie te druk. 
Hierdie weggaan is uiteindelik goed – vir haar 
huwelik omdat mense verskillend rou, en vir hul 
oudste dogter, sodat sy nie deur haar ma se pyn 
verswelg word nie.

31 Maart 14:00 

Tussen twee vure

MET Pieter van Wyk GESPREKSLEIER Daniel Hugo, 
digter en vertaler

In sy polisieloopbaan van 27 jaar word die 
skrywer dikwels met dié vrae gekonfronteer: 
Wie is ek? Waar hoort ek? Wie is reg en wie 
verkeerd? Die eens onskuldige seuntjie van 
die Karoo kry te doen met die komplekse 
Suid-Afrikaanse samelewing waarin ras so 
’n oorheersende rol speel. As dienaar van 
reg en geregtigheid word hy soms uit sy eie 
gemeenskap verstoot. Tussen twee vure 
is ’n meesleurende verhaal van swaarkry, 
oorwinning en versoening. Van Wyk het in 
2007 met die rang van kaptein uit die polisie 
getree en hom daarna in die regte bekwaam, 
deesdae met ’n praktyk op Oudtshoorn.

31 Maart 16:00 

Moer

MET Michèle Meyer GESPREKSLEIER Elna van der 
Merwe, joernalis en boekeredakteur

Moer, Meyer se debuut, is ’n fragmentariese 
roman oor die aftakeling wat vrou- en ma-
wees meebring. Kylie kom nie die mas op as 
ma van twee dogtertjies nie. Die roman kyk 
ook terug op haar kleintyd vol verwondering 
en verwonding. Daar is ’n ontnugterde blik op 
swangerskap sonder vreedsame afwagting 
en innige vervulling; eerder gekenmerk deur 
angstigheid en ongemak. Die bloedige 
slagveld van geboorte word ontstellend 
verwoord en daarna die allesoorheersende 
liefde vir die babas. Maar ook die 
gyselaarsituasie van ’n ongelukkige huwelik: 
“Om ’n ma te wees, is onmenslik moeilik as jou 
gees gevlug het uit jou lyf.” 

1 April 14:00 
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Bientang

MET Jolyn Phillips GESPREKSLEIER Amelda Brand

Die toneelstuk Bientang: bloedspoor/!nau is ’n 
verwerking van die bekroonde digter Jolyn Phillips 
se tweede digbundel, Bientang. Haar inspirasie 
vir die bundel was toe sy op ’n keer saam met 
vriende by die Bientang se grot-restaurant in 
Hermanus geëet het. Agterop die spyskaart was 
die legende van ene Bientang, ’n strandlopervrou, 
wat volgens oorlewering daar gewoon het. Phillips 
het gaan navorsing doen oor haar, maar niks 
gekry nie. “Toe begin ek wonder hoe is dit moontlik 
dat jou geskiedenis so totaal uitgewis kan word?” 
Ná die bundel het sy gevoel sy is nog nie klaar 
met Bientang nie. “Met die verhoogstuk delf ons 
verder in inheemswees en hoe dit gebeur dat ’n 
mens ’n laaste word.”

1 April 11:00

’n Hart is so groot soos ’n vuis

MET P.P. Fourie GESPREKSLEIER Elna van der Merwe, 
joernalis en boekeredakteur

“Die skryf van die boek het van my ’n sagter mens 
gemaak. Die skanse is meer laat sak, die skerp 
punte is bietjie stomper gemaak. Ek het selfs dalk 
deernis met my pa. Maak geen fout nie – dis geen 
kumbaya nie. Ek praat nie eens oor vergifnis nie. 
Ek weet nie wat dit beteken nie.” Prof. P.P. Fourie 
vertel in romanvorm die werklike verhaal van hoe 
hy, maar veral sy ma, afgeknou is deur sy pa, ’n 
charismatiese man wat in die sewentigerjare 
effens bekend geraak het as dramaturg. Hy 
verkwalik die mense, onder meer die regter en 
sy vrou langsaan, wat geweet het wat aangaan, 
maar niks gedoen het nie. “Daardie wegkyk is 
verdoemend.”

1 April 16:00 

’n Baie lang brief aan my dogter

MET Marita van der Vyver GESPREKSLEIER Cintaine Schutte, aktrise

Die geliefde skrywer se jongste boek is ’n liefdesbrief aan 
haar Franse dogter, Mia, oor haar eie grootwordjare tydens 
die apartheidsjare. Van der Vyver het die briefvorm gekies vir 
haar outobiografie, nie net omdat sy verknog is aan die kuns 
van briefskryf nie, maar ook omdat dit naby aan ’n intieme 
praatstem is. Sy wil hê haar kind moet weet van haar wortels 
wat in ’n ander land lê, van familie wat sy nooit geken het nie 
en van ’n lewenswyse wat vir haar onbekend is. Sy vertel van 
liefdesverhoudings wat nie uitgewerk het nie, en seksualiteit, 
’n onderwerp wat Van der Vyver glo ’n ma met die grootste 
eerlikheid met haar dogter moet bespreek.

2 April 10:00 

Laat kinders lees

MET Fanie Viljoen GESPREKSLEIER Hannes Barnard, skrywer en verkoopsbestuurder, 
Penguin Random House

Fanie Viljoen is ’n veelbekroonde skrywer, veral vir kinders en jongmense. Hy is 
ook ’n visuele kunstenaar wat verskeie van sy eie boeke geïllustreer het. Van sy 
tekste is in kortflieks omskep en hy is besig om die kuns van draaiboekskryf te leer. 
Die draaiboekverwerking van sy boek Pixel het verlede jaar deurgedring tot die 
kwarteindronde van die Amerikaanse ScreenCraft-animasiekompetisie. Verskeie van 
sy boeke word jaarliks nasionaal voorgeskryf, maar sy betrokkenheid by skole strek 
veel verder – hy is gereeld besig om by skole te kuier om ’n liefde vir lees by kinders 
aan te wakker.  

2 April 14:00 
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MET Theo Vorster 
Theo Vorster en sy paneel kenners gesels oor die ekonomie, beleggings en sake wat 
jou finansies oor die volgende dekade sal beïnvloed. Kom luister en gesels saam en 
geniet ’n glasie Sauvignon.

Teatergesprek: Bientang: bloedspoor/!nau

MET Jolyn Phillips, Amelda Brand, Charlton George en Deniel Barry

Dié produksie is ’n verwerking van Jolyn Phillips se tweede digbundel, Bientang, wat in 
2020 verskyn het en waarvoor sy in 2021 die Eugène Marais-prys gewen het. Dit vertel 
die verhaal van die legende van Bientang, wat in ’n grot in Hermanus gewoon het. 
Hoe kry so ’n epiese gedig lewe op die verhoog? Hoe word musiek daarby ingeweef 
en waar kom die musiek vandaan? In verskeie resensies oor die digbundel verwys 
die kritici na die rykheid van die taal, die veelvlakkigheid en ook dat ’n mens nie alles 
sommerso sal verstaan nie. Wat gebeur in die omskakeling na ’n ander medium, 
word dié wêreld van ’n vroeëre tyd met die visuele hulp van teater vir die kyker/
luisteraar helderder, die simboliek duideliker ontsluit?

Afrikaans • Gesin • 45 min. • Gratis 
Toekomsrussaal

29 Maart 16:30 (ná die 15:00-vertoning)

Teatergesprek: Die halwe huis

MET Ricardo Arendse, Marlo Minaar en Lee-Ann van Rooi

Die geselskap van Die halwe huis oor die toneelstuk, die proses en inspirasie. Dis ’n 
gesprek oor manlikheid en wat man-wees beteken, nie net binne die hedendaagse 
wêreldkonteks nie, maar ook binne die kultuurkonteks van die platteland. Dis ’n 
gesprek oor die dinge waaroor nie gepraat word nie en die realiteite en samelewing 
wat ’n impak op mans in Suid-Afrika het. 
Afrikaans • Gesin • 45 min. • Gratis • Gimsaal (in die voorportaal)

30 Maart 10:15 (ná die 09:00-vertoning)

TEATERGESPREKKE

Belê jou geld soos ’n 
wêreldburger 

Netwerk24-feeskafee  
60 min. • Afrikaans 
Gratis

30 Maart 17:30 

Hoe bestuur jy jou 
geld in onsekere 
tye en wisselvallige 
markte?

Netwerk24-feeskafee  
60 min. • Afrikaans 
Gratis

31 Maart 17:30

Die beste manier om 
van jou kapitaal te 
lewe

Netwerk24-feeskafee  
60 min. • Afrikaans 
Gratis

1 April 17:30

Allan Gray Sake & Sauvignon 
AANGEBIED DEUR NETWERK24 IN SAMEWERKING MET ALLAN GRAY.

Teatergesprekke sal aangebied word by ’n spesifieke 
vertoning van sewe produksies net ná afloop van die 
vertoning. Sluit aan by die geselskap om meer te wete te 
kom van praktiese en kreatiewe aspekte sowel as om ’n 
dieper insig in dié bepaalde werk te kry.

Eugene

MET Kirby van der Merwe GESPREKSLEIER Frederik 
de Jager, ouduitgewer en mede-eienaar van The 
Talking Table

AANGEBIED MET DIE SAMEWERKING VAN SON

Eugene is ’n gentleman-skollie. Hy het 
grootgeword in die “killing fields” van die 
ghetto in die jare sewentig. Onder sy verfynde 
stadspersona is nog die blitsige verstand, die 
rateltaai lyf wat jou sal lem as jy hom bedreig. 
Hy skryf die stories van sy deurgangsrites op, 
kleurryk van die roekeloosheid en gevaar, die 
drank en seks, die onlus van ’76 en die struggle, 
die polisie en die bloed. Hy was vyf toe kom sit 
die bobbejaan al op sy rug, ’n gestalte van sy 
eie waagmoed en woede. Sy stories loop op ’n 
“road trip” uit, en die bobbejaan is daar. Eugene 
is ’n epos van die townships, komies en dodelik 
ernstig. ’n Roman waarop Afrikaans al lank wag.

2 April 16:00 



GESPREKKE108 109
KKNK • 29 MAART TOT 03 APRIL • FEESPROGRAM GESPREKKE

Teatergesprek: Kiss of the Spider Woman

MET Wessel Pretorius en Mbulelo Grootboom

Die bekroonde regisseur Sylvaine Strike is bekend vir haar magiese teater. Hoewel die 
Argentynse skrywer Manuel Puig se Kiss of the Spider Woman in ’n tronk afspeel, verklap die 
titel reeds iets van ’n andersoortige wêreld wat ook binne die vier mure van ’n sel geskep word, 
van die ontvlugting van omstandighede deur die twee gevangenes wat klassieke verhale van 
die silwerskerm herskep. Maar aan die werklikheid kan hulle nie ontsnap nie, en ook nie aan die 
oënskynlike verskille nie. Hoe pak ’n mens so ’n klassieke Spaanse werk aan, wat reeds in 1976 
verskyn het, en wat sê dit vir vandag se gehore, ook hier aan die suidpunt van Afrika? 

Engels • Gesin • 45 min. • Gratis 
Gimsaal (in die voorportaal)

30 Maart 14:10 (ná die 12:30-vertoning)

Teatergesprek: Terminaal 3  

MET Marthinus Basson, Anna-Mart van der Merwe, Stian Bam, Edwin van der Walt, Carla 
Smith en André Roothman

Hoewel nie so bekend in Suid-Afrika nie, word Lars Norén beskou as een van die grootste 
Sweedse dramaturge en was sy dood in 2021 aan Covid-19 ’n groot verlies. Hy het veral die 
fokus geplaas op die fynere, soms absurde aspekte van menslike situasies. Kom meer te 
wete oor hoekom die bekroonde regisseur Marthinus Basson soveel agting vir hom het en die 
uitdagings wat sy besondere karakters aan die spelers gestel het. 

Afrikaans • Gesin • 45 min. • Gratis • Johnny Bisschoff-saal

31 Maart 10:15 (ná die 09:00-vertoning) 

Teatergesprek: Ek, Anna van Wyk 

MET Marthinus Basson, Tinarie van Wyk Loots, Dawid Minnaar, Carlo Daniels, Albert 
Pretorius, Gideon Lombard, Geon Nel, Wilhelm van der Walt en René Cloete.

Marthinus Basson se 1999-produksie van dié klassieke werk van dramaturg Pieter Fourie het 
’n opskudding veroorsaak. Selfs Fourie het aanvanklik sy bedenkinge gehad oor Basson se 
interpretasie en verwerking… Ná Fourie se dood verlede jaar, nadat maagkanker vroeër by 
hom gediagnoseer is, word dié produksie herskep om hom te huldig. Toe en nou. Hoekom 
juis Ek, Anna van Wyk en hoe was dit om só kort ná sy afsterwe weer met ’n werk van Fourie 
te woeker? En wat van staaltjies oor dié legende van die KKNK, wat dalk skalks met sy pyp 
tog staan en toekyk wat Basson nou weer aanvang…

Afrikaans • Gesin • 45 min. • Gratis • Johnny Bisschoff-saal

1 April 11:30 (ná die 09:00-vertoning)

Teatergesprek: Agulhasvlakte

MET Herschelle Benjamin, Kanya Viljoen, Kay Smith, Rene Arendse  
en Wilhelm van der Walt

Die jong dramaturg Herschelle Benjamin takel in Agulhasvlakte verskeie kwessies: 
klimaatsverandering, grondhervorming, geestesgesondheid, maar uiteindelik is dit 
ook ’n diep menslike verhaal oor verhoudings. Die eweneens jong regisseur Kanya 
Viljoen het die leisels gehou. Kom luister wat vandag se jongmense op die hart het, 
en luister aandagtig, want hulle erf ’n planeet wat struikel. En waarom kies hulle 
teater om hulself uit te druk en hoe pak die nuwe geslag dinge aan in ’n wêreld waar 
tegnologie nou baas is?

Afrikaans • Gesin • 45 min. • Gratis 
Gimsaal (in die voorportaal)

1 April 17:45 (ná die 16:30-vertoning)

Teatergesprek: Karatara

MET Gideon Lombard, Dean Balie, Shaun Oelf en Grant van Ster

Ons word daagliks gekonfronteer met die nuus van traumatiese gebeure van oor 
die wêreld heen. Hashtags en ondersteunende filters word geskep en almal wys hul 
medelye en ondersteuning vir wat die “saak” ook al mag wees… tot die volgende 
gebeurtenis, dan beweeg almal aan. Maar die impak en gevolge bly by dié wat 
regstreek geraak is, dié wie se lewens altyd deur die gebeurtenis beïnvloed sal word/
wees. Wat maak werklik ’n verskil? Hoe kan mens werklik ’n verskil maak? En kan teater 
’n verskil maak? Die geselskap van Karatara wag al twee jaar om die storie te vertel, 
hoe wens ’n mens dat die storie nie meer relevant was ná twee jaar nie, maar die 
werklikheid is dat die storie wat hul twee jaar gelede wou vertel en oopbreek steeds 
talm, steeds die realiteit is – in dié geval van ’n baie spesifieke gemeenskap, maar 
verteenwoordigend van soveel ander soortgelyke gevalle in die wêreld.

Afrikaans • Gesin • 45 min. • Gratis 
Laerskool Wesbank

1 April 18:15 (ná die 17:00-vertoning)
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Dinsdag 29 Maart

MET Hugo Theart (Kunste Onbeperk se artistieke direkteur), Amanda Strydom, Lizz 
Meiring en Dana Snyman

Hoe hanteer die bedryf  se “ouer” kunstenaars veranderinge en hoe pas hulle daarby 
aan. Hugo Theart gee ’n oorsig van die fees en praat oor die toekoms van die KKNK. 

Woensdag 30 Maart

MET Frazer Barry, Erns Grundling, Anna Davel en Frank Opperman (2022 se wenner van 
die Kunste Onbeperk-prys vir vertolking

Hannes vra op die man af vrae vir Frazer Barry, Erns Grundling, sangeres anna 
Davel en die veteraan-akteur Frank Opperman. Hulle gesels oor die uitdagings van 
die bedryf en die gehoor kry ’n blik op dit wat alles agter die skerms gebeur, dinge 
waarvan die gehoor nooit bewus is nie.  

GESPREKSLEIER Hannes van Wyk

Die bekende en geliefde akteur en aanbieder Hannes van Wyk 
is weer aan die stuur van Absa se gewilde Koffietafel-gesprekke 
en gesels met van ons land se grootste rolspelers in die bedryf. 
Gehoorlede kry ook die kans om hul menings te lug en vrae te vra.

Gesin • 60 min. • Gratis • Absa Kuierkamer

29 Maart tot 2 April 12:00

Absa  
Koffietafel- 
kuierS

Donderdag 31 Maart

MET Antoinette Kellermann, Jakkie Louw, Neil Coppen en Alfred Adriaan

 ’n Openhartige gesprek oor onder meer die vryskutlewe en die struikelblokke wat 
daarmee gepaardgaan. Hoe skep ’n mens jou eie werk? Wat is die besigheidsfaktore 
wat kunstenaars in berekening moet bring? Daar word ook gekyk of daar nie te veel 
sangers in Suid-Afrika is nie en die voorreg, al dan nie, om bekend te wees. 

Vrydag 1 April 

MET dr. Paul Bayliss (kunskurator van Absa), Margit Meyer-Rödenbeck, Cintaine Schutte, 
Charlton George en Kay Smith

Hannes gesels met van die room van die vermaaklikheidswêreld. 
Hulle gee raad en vra ook vrae oor werkskepping. Staaltjies 
en stories word met die gehoor gedeel oor dinge 
waarmee hulle as akteurs sukkel. Die kunskenner 
dr. Paul Bayliss gee sy perspektief oor die visuele 
kunste in Suid-Afrika en wêreldwyd en ook die 
bekostigbaarheid daarvan.

Saterdag 2 April 

MET Lyntjie Jaars, Pietman Geldenhuys 
en Lee-ann van Rooi

Hannes kuier saam met onder 
andere Lyntjie Jaars, Pietman 
Geldenhuys en Lee-ann van Rooi 
in die vermaaklikheidsbedryf. Die 
gesprek handel oor die 
senuwee-faktor en ook oor 
die voorbereiding wat akteurs 
en sangers moet doen. Wie 
is die onderskeie gaste se 
mentors in die bedryf? 
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Absa Rooiplein
Die Absa Rooiplein is geleë by die Absa Burgersentrum, en 
sluit twee hoofgebiede in: die Absa Kuiertuin en die Absa 

Kuierkamer. Verskeie opwindende ervarings word hier vir 
feesgangers aangebied om die kunste te vier.

Absa Kuiertuin
Die Absa Kuiertuin is ’n gebied waar feesgangers kan ontspan en ’n verskeidenheid 
plaaslik vervaardigde produkte kan koop, wat aansluit by die Absa-handelsmerk. 
Dit is daagliks oop van 10:00 tot 19:00 en toegang is gratis. Mense onder 18 word nie 
toegelaat nie.

Geen o.18 • Toegang gratis
Voor die Absa Burgersentrum, op die hoek van Voortrekkerweg en Baron van Reedestraat

29 Maart tot 2 April 10:00 tot 19:00

Absa Kuierkamer
Die immer gewilde Koffietafel-kuiers met die TV-aanbieder Hannes van Wyk keer 
terug in 2022, sowel as verskeie aktuele sakeverwante gesprekke wat elke oggend sal 
plaasvind. Kunsliefhebbers moenie die kunsgesprekke smiddae met dr. Paul Bayliss, 
Absa se senior spesialiskunskurator, misloop nie. 

Die Absa Kuierkamer is daagliks oop tussen 10:00 en 16:00 en bied aan besoekers ’n 
rustige atmosfeer waar hulle kan sit en ontspan en aspekte van die kunste kan verken. 

Gesin • Toegang gratis
Bo die Absa Burgersentrum, op die hoek van Voortrekkerweg en Baron van Reedestraat

29 Maart tot 2 April 10:00 tot 16:00

DIE PROGRAM SLUIT IN:

Absa Koffietafelkuiers met Hannes van Wyk

Oudergewoonte gesels Hannes met kunstenaars en betrokkenes agter die skerms by 
die fees.

Gesin • Gratis • 60 min.

29 Maart tot 2 April 12:00

Absa-kunsuitstallings 
Absa bied feesgangers ’n unieke blik 
op kunswerke uit Absa se korporatiewe 
kunsversameling. Absa sal twee uit-stallings, 
Lifting of the Veil en Twentieth Century 
Pioneers, aanbied, wat elkeen sy eie storie 
vertel en waarvan dr. Paul Bayliss en Yoyisani 
Magwebu die kurators is. 

Lifting of the Veil is ’n versameling kunswerke 
deur jong, talentvolle Suid-Afrikaanse 
kunstenaars wat die afgelope twee jaar 
sosiale media ingespan het om hul kuns 
aan mense bekend te stel. Die uitstalling 
word van 29 Maart tot 2 April by die Prince 
Vintcent-gebou aangebied, wat daagliks 
tussen 10:00 en 19:00 oop is. 

Twentieth Century Pioneers is ’n uitstalling 
van kunswerke uit Absa se korporatiewe 
kunsversameling, met van die werke wat 
in die Absa-tak en die ander werke wat 
in die Absa Kuierkamer uitgestal word. 
Dit is ’n visuele fees wat bekende Suid-
Afrikaanse kunswerke insluit tot werke 
wat selde te sien is. Die aard van die 
uitstallings sal feesgangers inspireer en hul 
tegelykertyd uitdaag om oor hul daaglike 
lewenservarings te besin.

Absa Besigheidsgesprekke

Gratis • 60 min.

30 Maart tot 1 April 10:30

Absa Kunsgesprekke met Dr. Paul Bayliss

Gratis • 60 min.

1 & 2 April 14:30

Dr. David Piedt Gedenklesing

Gratis • 60 min.

31 Maart 14:30

Die Absa-tak, in Hoogstraat, is 
weekdae oop van 08:30 tot 15:30 en 

Saterdae van 08:00 tot 11:00. 

Die Kuierkamer is van 
29 Maart tot 2 April van 10:00 tot 16:00 

oop vir die publiek.

KLOP! Gesprekke
Ondersteun deur kykNET&kie 
Aangebied deur Heindrich Wyngaard

Hoe maak jy seker dat jóú stem gehoor word

Die wêreld is vol geraas. Hoe maak jy seker dat jóú stem  
gehoor word?  Die KLOP!-aanbieder, Heindrich Wyngaard,  
vra: “Hoe staan ek my plek vol in die samelewing?”

1 April 16:00 • Afrikaans • Gratis • 70 min. • Absa Kuierkamer

Dissipline by die huis

Die KLOP!-aanbieder Heindrich Wyngaard gesels oor  
“dissipline by  die huis”. Waar begin dissipline? Is jou  
kind nog my kind en wat is die rol van die gemeenskap?

2 April 10:00 • Afrikaans • Gratis • 70 min. • Aurial College (in Springbokweg) 
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Kontak nommer 044 272 0355 | 066 161 4739 
Maandag tot Vrydag 08:00-17:00 

Saterdag 08:00-13:00 
Karoo Lusern Plaas, Roodeheuwel, Oudtshoorn, 6620

Kom FEES saam die jaar by KKNK 2022 en besoek
Karoo Lusern Slaghuis, geleë op ons pragplaas.

Versier jou braairooster gedurende
KKNK 2022 met topgehalte, vars en sappige

vleis om elke ete ‘n FEESmaal te maak. 
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Ontrafel/Unravel
Ontrafeling roep ’n verskeidenheid assosiasies op. Binne die konteks 
van materiaal hou dit verband met die ontrafeling van garing, wol of 
geweefde lap. Dit hou verband met die wesenlike – van verweefde 
elemente wat ontrafel, ontknoop en lostorring. In hierdie proses van 
ontknoping, word dít wat eens aan mekaar verbind was, losgetorring 
en keer dit terug na die oorspronklike vorm. Wanneer ’n knoop, ’n bol 
garing of breiwerk ontrafel, kry ’n mens weer die los drade.

Daar is positiewe en negatiewe aspekte verbonde aan ontrafeling. 
Wanneer ’n mens aan ’n los draadjie aan ’n mou trek, kan jy ’n 
gebreide trui gedeeltelik of heeltemal ontrafel. Wanneer daar ’n gat in 
’n trui is, moet jy dit herstel om die proses van ontrafeling te keer. Maar 
wanneer jy iets gebrei het wat blyk te klein is, kan jy die mou lostrek – 
dan word dit deel van die proses om dit oor te doen en die kledingstuk 
reg te maak.

Op ’n filosofiese vlak hou ontrafeling verband met die soeke na 
duidelikheid en begrip. Op dieselfde manier wat ’n stuk lap tot los drade 
ontrafel kan word, kan ’n mens ’n geheimsinnige, onbekende of ingewikkelde 
onderwerp, idee of teorie ontrafel om dit verstaanbaar te maak. Só beskou, 
dui ontrafeling op ’n proses om helderheid te kry, om iets te vereenvoudig tot 
die onderliggende, losstaande elemente. Om iets te ontrafel, is om dit los te 
maak, hetsy dit garing, ’n knoop in jou skoenveters of die warboel in jou kop 
ná ’n lang en frustrerende dag is. Deur iets groot en ingewikkeld los te torring, 
kan jy sin maak daarvan deur die afsonderlike los drade te bestudeer. So kan 
die los leidrade jou op die regte spoor plaas. Die uitstallings op vanjaar se 
visuelekunsprogram sluit aan by die wesenlike sowel as die filosofiese konsep 
rondom die ontrafeling van geskiedskrywings, identiteite en vooroordele. Dit bied 
aan kykers die geleentheid om verweefde idees en ineengestrengelde materiaal 
te ontrafel.

Tema vir 2022:

Dineke van der Walt, die KKNK se kurator 
vir visuele kuns, tree daagliks in gesprek 
met die visuele kunstenaars en kurators 
wat by die fees uitstal. Elke gesprek 
fokus op ’n spesifieke tema as lens 

waardeur die uitstallings ondersoek kan 
word en sluit ’n rondleiding in. Saterdag 

sal daar twee rondleidings wees.

29 Maart: Art as process and discovery
30 Maart: Are we talking about women’s art?
31 Maart: When a crisis presents itself.
1 April: Why imagine things that don’t exist?
2 April: Should we touch art? 

Gesprekke en rondleidings 

Daagliks om 11:00 

Om 09:00

Afrikaans en Engels • Gratis • 75 min. 
Prince Vintcent-gebou 

2 April: New Histories
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KKNK 2022-feeskunstenaar: 
Mary Sibande
SMAC-galery

FOTO GEPLAAS MET DIE VERGUNNING VAN DIE SMAC-GALERY, KOPIEREG MARY SIBANDE

MET Mary Sibande

Mary Sibande sal altyd vereenselwig word met die karakter van Sophie, wat sy as 
’n jong, opkomende kunstenaar geskep het. Sophie is haar alter ego 
en ’n verwysing na die drie generasies van haar familie wat as 
huiswerkers gewerk het. In haar blou Zioniste-Victoriaanse 
uitrustings het Sophie stelselmatig die huishoudelike 
ruimte van witheid uitgepluis deur te wys hoe daar 
op swart vroue se liggame in hierdie ruimtes gefokus 
is, en toe dieper gedelf in die oënskynlik 
gelykmatige Sophie se lewe wyl sy haar 
superheldkostuum verstel.

Sibande het vir ons gewys dat daar binne Sophie 
’n ryk heelal van drome, fantasieë en 
vooruitstrewendheid opgesluit is – dat die 
beperkinge wat deur die rasgedrewe epiderma-
lisasie opgelê is iemand nie verhoed om diep 
in hulself en hul gemeenskappe te delf om 
hul volle menslikheid te 
laat geld nie.

Die uitstalling sluit in Cry Havoc (2015) en In the Midst of Chaos, There Is 
Opportunity, wat in 2017 voltooi is. 

In Cry Havoc word die sentrale karakter in ’n pers, outydse periodekostuum 
uitgebeeld – kenmerkend van dié wat deur diensmeisies in die 19de eeu gedra 
is wat in Westerse middelklas- en gegoede huishoudings gewerk het. Anders 
as die gedienstige houding van ’n huiswerker wat ’n mens verwag, is Sophie ’n 
figuur wat wraak en geregverdige woede uitstraal, gereed om die “dogs of war” 
(wat aan leibande is) los te laat. Die algemene persepsie van ’n huishouding 
en huishoudelike werk word uitgedaag, met Sophie wat bemagtig is en in ’n 
godinagtige figuur omskep is.   

In the Midst of Chaos, There Is Opportunity is ’n voortsetting van die welbekende 
Sophie-narratief wat deurlopend in haar oeuvre na vore kom. Deur gebruik te 
maak van ’n gietvorm van haar eie liggaam, skep Sibande ’n ruiterin-figuur 
geklee in ’n helderrooi oorlogsgewaad, omring deur soortgelyke aggressiewe 
mitiese diere en ’n reeks vroulike figure op houtperde wat aan lewensgrootte 
speelgoedsoldate herinner.

Dit sinspeel op elemente in werke soos The Reign (2010) en Right Now (2015). 
Sibande se Sophie-werke bied ’n teennarratief vir dit wat, onder meer, met 
die swart vroulike liggaam en die vroulike huiswerk voorgehou word. Dit is 
ook verteenwoordigend van die huidige verkenningstog van die kunstenaar 
se toenemend persoonlike narratief wat in haar kuns na vore kom. Hierin 
word die droomwêreld van Sophie die huiswerker in verskillende kontekste in 
’n nuwe droomwêreld omskep: Dit is ’n allegorie van persoonlike bevryding, 
identiteitsvorming en moontlikhede. Terwyl sy die geskiedenis herverbeel, styg sy 
ook uit bó die hedendaagse en flankeer met wat voorlê.
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Agter elke gestremdheid

MET Marné Kleinhans

Agter elke gestremdheid is daar 
mense wat daagliks onsigbare 
uitdagings in die gesig staar. 
Hulle glimlag vir die wêreld, terwyl 
hul harte skeur; hulle gil, maar 
niemand hoor nie. Hulle stap oor 
berge en deur dorings, maar hul 
voetspore word deur voorgee 
weggevee, asof hul reis nie 
bestaan nie. 

Die installasie Agter elke 
gestremdheid, geskep deur Marné 
Kleinhans, boots met die gebruik 
van wol die voortdurende reis 
na wat ’n ouer van ’n kind met 
spesiale behoeftes deurmaak. 
Vanaf die oomblik dat jy besef 
’n kind het ’n agterstand, 
kronkel die pad deur emosies 
en fases van aanvaarding tot 
’n gewaarwording dat hulp en 
ondersteuning wel gevind kan 
word. 

Kom stap die onbekende pad van 
gestremd wees, en kom leer wat 
daar agter elke gestremdheid is.

Beyond Memory

MET Karin Preller

Deur die jare het Karin Preller se konseptuele 
benadering konstant gebly, selfs al het sy in 
haar skilderye ’n verskeidenheid terreine betree. 
Haar vertrekpunt is fotografiese oomblikke wat 
in tyd vasgevang is, waarna haar artistieke 
idioom posvat met bewerkte oppervlakke wat 
lae van nostalgie, geheueverlies, versugtinge, 
trauma en verlies uitbeeld. 

Haar beelde word geskep uit ’n lukrake 
fotografiese argief wat sy met verloop van tyd 
en weens omstandighede bekom het: tuisflieks, 
familiealbums, allerlei visuele marginalia 
(aljimmers fotografies van aard).

Hierdie herskepte beelde is allesbehalwe 
neutraal, ondanks die strak stilte van die fyn 
afgewerkte oppervlakke. Dit is gelaai met 
ongemak, ongeloof, ontheemding en afstand 
wat tot stand kom met die verloop van tyd. 
Dit boekstaaf alledaagse oomblikke van 
belewenisse van individue, die pouseknoppie 
is gedruk en daar word teruggekeer in tyd; 
narratiewe wat onderbreek is, stories wat 
verlore geraak het. Dit is juis in die gewoonheid 
waarin die ongewoonheid opgesluit is. 

Beyond Memory word vergesel deur twee 
kortprente, Filmmakers/Mapmakers en Karin 
Preller, geskep deur die rolprentmaker Lieza 
Louw.

An Orchestrated Reality

MET Nkhensani Rihlampfu KURATOR Dawn Sarah McGee

“Nkhensani Rihlampfu stel ons bekend aan sy heelal van geweefde werklikhede; 
’n ruimte waarin die aktuele vervleg word met die idealistiese en denkbeeldige 
idees wat uit ons samelewing ontstaan. Rihlampfu poog om die manipulering van 
kommunikasie, deur gebare en aannames, te ontbloot. In ’n mens se interaksie 
met Rihlampfu se fabelagtige figure, verdiep jy jouself in ’n werklikheid wat geskoei 
is op ons persepsie van die wêreld. Die figure oortuig ons van die bestaan van 
beweging en massa, wat nie daar is nie. Ons ‘voel’ die spanning in en die gewig 
van denkbeeldige voorwerpe. Die werke neem vorm aan waar waarheid en 
ideologie oorvleuel; dit is in hierdie ruimte wat ons ons identiteit ontdek en besef 
wat die belangrikheid van kommunikasie is. Bekende strukture en herkenbare 
karaktereienskappe word aan ons voorgehou, maar nooit afdoende feite nie. Hierdie 
samebinding van Rihlampfu moedig ons aan om na ’n nuwe pad te soek om ’n 
stewige fondament vir ons gemeenskaplike evolusie te vind.” – Dawn Sarah McGee
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Filmmakers/Mapmakers

MET Lieza Louw

Hierdie kortprent verken die rolprentmaker 
se soeke na en die visualisering van nuwe 
ontdekkings. 

“As ’n rolprentmaker verlaat ek my juis op die 
idee dat die rol van ’n regisseur soortgelyk is 
aan dié van ’n kartograaf wat die reis deur 
onbekende gebiede en vergete geskiedenis 
aanteken. Die reis is altyd subjektief omdat dit ’n 
introspektiewe pelgrimstog is, wat noodwendig 
fokus op die belewenisse van ander mense 
en op die impak wat die weerkaatsing van 
die landskappe op hulle het; die ‘ander’ wat 
voor die kamera beland, op die skilderdoek, 
en selfs diegene wie se grafte dikwels soos 
gefragmenteerde littekens in die landskap 
agterbly. Kan hierdie ‘kennis wat opgedoen is’ 
ooit meer wees as persoonlike ervaringe wat 
intens beleef is?” – Lieza Louw

Karin Preller

MET Lieza Louw

Karin Preller, een van Suid-
Afrika se vooraanstaande 
skilders, deel gedagtes rondom 
inspirasie, verkenning, proses en 
uitvoering soos sy en ander uit 
die kunswêreld in dié kortprent 
oor haar werk besin. Preller 
se werk hou verband met die 
dokumentering van herinneringe 
wat spruit uit familiealbums van 
haar kindertyd. Haar skilderye 
weerspieël haar begeerte om 
vernuwend te wees in die eietydse 
manier waarop sy die geskiedenis 
uitbeeld. Die afwyking van 
tradisionele vorme van inspirasie 
het gelei tot Preller se persoonlike 
skilderstyl. Haar werk lei tot 
eksklusiewe beelde van kiekies uit 
die verlede en die prent bied ’n 
insig in haar wêreld.

Fabricate

MET Ayobola Kekere-ekun, Franklyn Dzingai en Vanessa Tembane

Fragmente uit die verlede word deur die kunstenaars saamgevoeg om gestalte te 
gee aan die gebroke herinneringe en idees van wat kon gewees het. Deur dit wat 
kon gewees het te ondersoek, skep die kunstenaars hul eie vorm van ’n werklikheid – 
hulle verbeeld die herinneringe waaraan hulle wil vasklou, pleks daarvan om staat te 
maak op dinge waaroor ’n mens geen beheer het nie. 

Kleur speel ’n kernrol in hierdie verbeelde verkenning en kan gesien word as ’n manier 
om lewe in die tonele te blaas. In verhouding tot mekaar, straal die kunstenaars se 
verskillende style ’n lewendigheid uit wat visueel tot die kykers spreek en ’n mens se 
aandag trek. Maar kleur hou ook verband met emosionele toestande. By tye word dit 
gebruik om sekere emosies te ontlok of om aan ’n gevoel uitdrukking te gee.

Fabricate is tekenend van die waardevolste   
aspekte van eietydse kuns – die vermoë om nie net 
vir kykers te wys wat is nie, maar ook wat moontlik 
kan wees, en die mag van die kreatiewe handeling 
om gestalte aan nuwe werklikhede te gee.
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Karoo Kaarte: Prestik en papier 

KURATOR Vaughn Sadie 

Collage is ’n sentrale tema in die Karoo Kaarte-
projek en word as ’n werktuig gebruik om 
deelnemers te help om hul verhouding met 

Oudtshoorn te visualiseer en as ’n storie oor te 
dra. Die stel beelde wat as basis vir die Karoo 

Kaarte-collage-werksessies gebruik is, was 
’n keur van foto’s uit die CP Nel-museum se 
argief, wat grootliks die dorp se koloniale 

geskiedenis verteenwoordig, asook 25 jaar se 
KKNK-fotografie post-1994.

 Dié uitstalling bied ’n reeks collages wat deur 
die samesmelting van hierdie twee argiewe – deur 
middel van deelnemende prosesse met groepe 
leerlinge, jeug uit die afgeleë landelike gebiede 
(in samewerking met Youth Cafe) en die breër 
gemeenskap wat uitgenooi is om deel te neem - 
oor die afgelope vier maande plaasgevind het.

In die proses is deelnemers genooi om persoonlike en familiefoto’s in te sluit, wat die 
geleentheid skep om hulself in die argief in te sluit en dit sodoende te herverbeel. 
Die proses lewer 
humoristiese, maar ook 
aangrypende kritiek 
op die uitsluiting 
van historiese 
argiewe, en skep 
insiggewende 
en speelse 
oplossings vir 
inwoners van 
die dorp om dit 
heeltemal te 
herskep.

 

Karoo-stories

MET Sarel van Staden en Maryna Cotton 

As kunstenaars en visuele storievertellers word Sarel van Staden en Maryna Cotton 
geïnspireer en gedryf deur die skeppende gebruik van lig – die spreekwoordelike 
verfkwas vir hul werk. Hul liefde vir die Karoo-landskappe en die maan en die sterre 
het gelei tot werk vir National Geographic, maar ook tot ’n besondere samewerking 
met Coenie de Villiers en Deon Meyer vir Karoo Suite 2: Karoonagte, asook die 
publikasie van Ons Karoo – ’n pragtige versameling stories, gedigte, lirieke, resepte 
en kuns. Die versameling fotografiese werke verken en belig die dikwels skugter 
vorme, teksture en stories van die oeroue Karoo-landskap.

Schoeman-galery in De Rust

 29 Maart tot 3 April • 09:00 tot 20:00
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Kokedama Strings

MET Marcia Visser

Wanneer ontrafel verstaan word as die 
verduideliking van iets wat ingewikkeld is, of 
die orden van dit wat verwarrend voorkom, 
is die eenvoud wat in natuur voorkom 
’n goeie voorbeeld. Die goue snit – ’n 
wiskundige verhouding – wat in die natuur 
vorm aanneem, is ’n eenvoudige ratio wat 
dui op die orde wat in natuurlike elemente 
bestaan, soos skulpe en plante. 

Talle kunstenaars soos Leonardo Da Vinci 
en Salvador Dalí het tot die besef gekom 
dat dieselfde beginsels in kuns toegepas 
kan word om esteties bevredigende 
ontwerpe te skep. Kokedama, ’n Japannese 
tuin-kuns, hou sterk verband hiermee. 
“Koke” vertaal uit Japannees as “mos” 
en “dama” as “bal”, en verwys na ’n 
mosbal as die vertrekpunt. Hierdie mosbal 
vorm die ondersteunende element vir 
bykomende plante om vanuit te groei 
en word byvoorbeeld van ’n plafon 
gehang. Kokedamas is daarom lewendige 
lugplanters wat aanhou groei en hul 
aanvanklike vorm kan uiteindelik ontrafel. 

Hierdie unieke Kokedama-tuin of “string 
garden” is deur die tuinboukundige Marcia 
Visser vorm gegee. 

Kinderkuns-vermaak 
Sluit by ons aan vir 
opwindende en interaktiewe 
kinderrondleidings en -aktiwiteite. 
Ons ontdek hoe iedereen na 
kuns kan kyk, hoe om te besluit 
waarvan jy hou, en wat jy alles 
kan raaksien deur na iemand se 
kuns te kyk. Met die kuns op die 
mure in ons agterkop, leer ons 
hoe om self maklike materiaal 
te gebruik om soortgelyke 
kunswerke te skep. 

Iedereen is welkom – as jy ’n 
platneus skêr kan vashou, kan jy 
saam kom skep!

Daagliks om 15:00 

Liewe Land! II

ONDERSTEUN DEUR DIE AQUAFER FOUNDATION

MET Alexa Pienaar, Anastasia Pather, Annemi 
Conradie, Barbara Wildenboer, Bevan de Wet, 
Colin Meyer, Diane Victor, E. Seib, Erich Mayer, G.J. 
Beukes, Gordon Froud, Hannelie Coetzee, Henrietta 
Scholtz, J.E.A. Volschenk, Jaco van Schalkwyk, 
Jan Maanda Tshikhuthula, Jacki McInnes, 
Johan Stegmann, Joy, Kate’Lyn Chetty, Landi 
Raubenheimer, Layziehound Coka, Leah Hawker, 
Lebogang Mogul Mabusela, Mbongeni Fakudze, 
Mbongeni Mhlongo, Meiko Jaftha, Michele 
Rolstone, Mpho Machate, Nils Andersen, Olwethu 
de Vos, Pat Matlau, Percy Maimela, Phumlani Ntuli, 
Renee Warrington, Richards Specs Ndimande, 
Richardt Strydom, Sandile Radebe, Siphamandla 
Ex Mngwango, Steven Bosch, W.H. Coetzer, Zietske 
Saaiman en Zolile Phetshane KURATOR Dineke van 
der Walt

Vroeëre Suid-Afrikaanse landskapskilderye word 
dikwels gekenmerk deur ’n romantiese blik op die 
natuur, met majestueuse rots- en lugtonele. In hierdie skilderye vertoon die landskap 
dikwels grasieus. Landskapskilderye uit die vroeë 20ste eeu het dikwels regstreeks 
verband gehou met nasionalisme en ’n koloniale blik waarin die land dikwels 
as “leeg” (lees “sonder mense”) uitgebeeld is. Die land en landskap is in hierdie 
perspektief belangriker geag as die mense. Derhalwe kan die uitbeeldings nie as 
neutrale dokumentering van die landskap gelees word nie. Elke kunstenaar kies wat 
ingesluit en wat uitgesluit word. Hierdie debat en kritiek teen vroeë landskapskilders 
beteken nie dat die werke en die kunstenaars sonder waarde is nie. Inteendeel, dit 
vorm ’n belangrike deel van kunsgeskiedenis.

In hierdie groepuitstalling is afdrukke van onderskeie historiese kunswerke geraam 
asof dit die skildery self is. Pleks daarvan om slegs die wyse waarop die vroeë 
20ste eeuse kunstenaars die landskap verbeeld het vir kykers aan te bied, word 
ander kunstenaars by die gesprek betrek. Eietydse Suid-Afrikaanse kunstenaars is 
uitgenooi om hul eie blik op die landskap uit te beeld deur van die landskapafdrukke 
as kunsmateriaal te gebruik. Sodoende word die geskiedkundige afbeeldings in 
verhouding geplaas met eietydse perspektiewe van mense wat tans in die land bly 
en werk en die landskappe op vele maniere ervaar en verskillende aspekte raaksien. 
Want op jou eie kan ’n mens nie alles raaksien nie. Soos die Russiese filosoof Mikhail 
Bakhtin betoog het, ons het ander mense nodig om vir ons te wys wat ons self nie 
kan insien nie. 
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Lifting of the Veil

AANGEBIED DEUR DIE ABSA-GALERY

KURATORS Dr. Paul Bayliss en 
Yoyisani Magwebu

Soos sir Winston Churchill gesê 
het: “Never let a good crisis go to 
waste.” Die Covid-19-pandemie 
het ’n verwoestende impak op 
alle sektore van die samelewing 
gehad, insluitend visuele 
kunstenaars. Dié uitstalling neem 
dié woorde ter harte. 

Lifting of the Veil is ’n 
versameling van kunswerke van 
jong, talentvolle Suid-Afrikaanse 
kunstenaars wat die afgelope 
twee jaar die invloed van sosiale 
media gebruik het om hul kuns 
aan mense bekend te stel. 
Deur tyd wat deurgebring is op 
verskeie sosialemediaplatforms 
het die twee kurators hierdie 
kunstenaars ontdek, en 
sodoende is die sluier oor hul 
kunswerke gelig. 

Hierdie uitstalling dien as ’n 
inspirasie vir ons almal. Dit 
herinner ons daaraan dat 
ongeag die struikelblokke 
waarmee jy te kampe het, 
kan jy dit te bowe kom deur 
deurlopend in jouself te glo en 
jou passie uit te leef.

ReWOLusie 

Moontlik gemaak deur Absa

ReWOLusie is bekend daarvoor dat dit 
feesgangers en Oudtshoorniete verras met die 
“wol-bomme” waarmee die strate van die dorp 
oornag verfraai word. Plaaslike inwoners is die 
hart van hierdie projek en het in die verlede 
gebruik gemaak van bome, motors en ander 
voorwerpe as kapstokke om hul wolkuns te 
skep. 

Vanjaar vorm ReWOLusie deel van die KKNK 
se visuelekunsprogram in die Prince Vintcent-
gebou, wat aan plaaslike kunstenaars 
die geleentheid gee om met hul werke in 
gesprek te tree met die werke van ander 
eietydse kunstenaars wat uitgestal word. 
Boonop word daar ook ’n gehoordeelname-
projek aangebied met besoekende breiers, 
hekelwerkers en ander belangstellendes 
wat betrokke kan raak om ’n gesamentlike 
kunswerk te skep.

Al die gebreide en gehekelde werk sal 
uiteindelik gebruik word om komberse te maak, 
wat onder behoeftige mense van Oudtshoorn 
en omstreke versprei sal word.

Rich in Fibre

MET Bevan de Wet, Bev Butkow, Gina Waldman, Hannalie Taute, Kate’lyn Chetty, Lerato 
Motau, Mandy Coppes-Martin, Mandy Johnston, Siswe Sama Sibisi en Tawanda Takura 
KURATOR Dineke van der Walt

As ’n beginpunt fokus Rich in Fibre op die wesenlike van kunswerke. Vesel verwys 
gewoonlik na ’n rafel, ’n fyn draadjie of ruvesel wat verband hou met plant- of 
dierweefsel, lap of minerale. Kos is “veselryk” wanneer dit minder geraffineer en 
verwerk is om die natuurlike vesel te behou. Sodanig het dit ’n bepaalde rou en 
natuurlike gehalte. Kos wat veselryk is, word egter beskou as moeiliker om te verteer. 
Die ontrafeling van sekere vooropgestelde idees, teorieë, bestaande oortuiginge en 
aannames na die rou en essensiële vorm, kan eweneens moeilik wees om te verwerk. 
Hoewel dit moeilik is om veselryke voedsel te verteer, help dit die liggaam om kos 
te verwerk. Dit is dus voordelig, ondanks die aanvanklike uitdagings wat dit van die 
liggaam en gees vereis.

Werke wat deel vorm van hierdie 
groepuitstalling bevat drade of garing 
wat byvoorbeeld in tekstiel en papier 
gevind word. Die kunswerke ondersoek 
die spanning tussen die begrippe 
van verwantskappe, dekonstruksie en 
ontrafeling. Enersyds kan dieselfde drade 
wat dinge aan mekaar verbind andersyds 
daartoe lei dat dit ontrafel en gedekonstrueer 
word. Uit ’n ander perspektief is dit nodig dat 
sekere dinge ontrafel of in geheel gedekonstrueer 
word voordat dit nuwe bande kan vorm en ’n nuwe 
vorm kan aanneem.
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The Two Horizons

MET Dirk Bahmann en Wayne 
Matthews

Hierdie versameling 
van werke is ’n nieliniêre 
gesprek tussen Wayne 
Matthews en Dirk Bahmann, 
wat poog om te delf in 
die (on)werklikheid van 
die onderliggende strata 
van die psige. Hier word 
mitologie en konsepte van 
die numineuse as werktuie 
ingespan om te dui op dit 
wat onuitspreeklik is. Die 
proses word ondersteun 
deur die bemiddeling van 
die skeppingsproses, die 
aura van die materiale en 
die artefak. Die artefak word 
nie as ’n produk beskou nie, 
maar as ’n deurlopende 
prosesgedrewe werktuig 
wat tegelykertyd die 
pad na binne, en buite 
die innerlike geestesryk 
naspoor.

Twentieth Century Pioneers: The Story 
Behind the Artwork

AANGEBIED DEUR DIE ABSA-GALERY

KURATORS Dr. Paul Bayliss en Yoyisani Magwebu

Dié uitstalling is ’n keur van werke uit Absa se 
korporatiewe kunsversameling – ’n visuele fees van 
sommige welbekende Suid-Afrikaanse kunswerke 
tot werke wat selde gesien word. Die narratief begin 
by die vroeëre Suid-Afrikaanse kunstenaars, met hul 
gebondenheid aan en onder die invloed van Europa, 
wat poog om die wese en identiteit van Afrika weer 
te gee. Soos die tyd verloop, begin die kunswerke ’n 
bewustelike afstand en sielkundige verwydering van 
die Europese wortels weerspieël. Die verhaal 
eindig met die fokus op die meer onlangse 
voorste plattelandse en township-
kunstenaars, waarin hulle die kyker 
’n visuele insig in hul alledaagse 
ervaringe bied.

Absa-tak (in Hoogstraat)  
Weekdae oop van 08:30 tot 15:30 
en Saterdae van 08:00 tot 11:00

Absa Kuierkamer (Absa  
Burgersentrum) • 29 Maart 
tot 2 April van 10:00 tot 16:00 

Threatening Threads

In samewerking met die UJ-galery en die Mapula  
Embroidery Project

Dié uitstalling van 14 borduurkunswerke kom uit ’n 
versameling van die Universiteit van Johannesburg 
(UJ), wat die Mapula Embroidery Project gedurende 
die verwoestende tyd van die Covid-19-pandemie 
spesiaal opdrag gegee het om die werke te skep. 
Enersyds was dit om werk vir die borduurders te 
skep en andersyds ’n geleentheid om hul gedagtes 
rondom die pandemie visueel uit te beeld.

Die Mapula Embroidery Project is in 1991 in die 
Winterveld, sowat 40 km noordwes van Pretoria, 
begin as deel van ’n werkskeppingsproses in ’n gebied 
waar daar min geleenthede is. Die Tswana-woord “mapula” beteken “moeder 
van reën”. UJ se opdrag was dan ook soos lafenis in ’n dorre tyd vir kunstenaars 
en kunshandwerkskeppers. Hoewel die borduurwerke teen die agtergrond van 
die pandemie geskep is, het hulle vrye teuels gehad om te werk met dit wat in hul 
gemoed omgaan en dit te verbeeld. Terwyl sommige metafories met die pandemie-
tema te werk gegaan het (soos vroue wat hout aandra), het letterlike konsepte soos 
“die kurwe wat afgeplat moet word” ook inslag gevind. As ’n geheel bied die werke 
’n besliste “waarheid” binne die konteks van ’n baie bepaalde tydperk. Daar word 
sardoniese kommentaar gelewer op politieke boodskappe en die verslaggewing oor 
die koronavirus. Dit verbeeld verlies en probleme waarmee mense te kampe gehad 
het, maar so is daar ook tekens van die deurlopende sosiale ideale en dit waarna die 
gemeenskap streef. Die uitstalling sluit ook uitgekose Mapula-produkte in wat ’n blik 
bied op hul werk om borduurwerk in te span om stories te vertel. 

Met erkenning aan Brenda Schmahmann (2022), When Life Hangs by a Thread: 
Representations of Covid-19 by the Mapula Embroidery Project, vir die gebruik van 
inligting.
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Wood and Water (My Own Private Odyssey) 

MET Gregg Price

“Hierdie versameling werke het begin met die hoop om iets vas te vang van die 
misterie en die vreugde om in die kelpwoude by Simonstad te swem. Ek het my 
voorgestel dat ek sal terugkeer van hierdie wedervaringe met ’n rekord van wat 
ek gesien het, ’n ‘kiekie’ om die verhaal aan te teken. In hierdie tyd het ek in ’n 
oudhedewinkel op ’n ou roeispaan afgekom met ’n besonderse vorm en lae verf met 

’n lieflike patina. Die roeispaan het my gelei na “Book 11” van Homer se 
The Odyssey. Homer vertel die storie van hoe Poseidon kalm winde 

en ’n veilige reis vir Odysseus se skepe beloof in ruil vir ’n opdrag 
wat hy moet uitvoer: ‘You must take up your well-shaped oar and 
go on a journey until you come where there are men living who 
know nothing of the sea… Then you must plant your well-shaped 

oar in the ground, and render ceremonious sacrifice to the 
lord Poseidon…’

“Met hierdie daad sal Odysseus Poseidon se domein uitbrei 
verby sy onmiddellike ryk, die see. Sodoende kan Poseidon 
dit vir hom toeëien. Soos met alle mites besin die storie 
oor die menslike natuur. Hier word die god se soeke na 

glorie en erkenning in teenstelling geplaas met die held se 
verlange om na sy tuiste terug te keer. Maar dit kan ook 
gesien word as ’n beknopte geskiedenis van die materiële 
kultuur. Odysseus se pelgrimstog verander die roeispaan 
van ’n stuk gereedskap na ’n simbool, van ’n instrument 

waarmee die mens die see kan beheer na ’n instrument 
waarmee die seegod die mens beheer.

“Waarop die storie dui, is die skeiding van kultuur en natuur en 
die uiteindelike totstandkoming van ’n koloniale ruimte.

“Die voorstellings van ruimte en plek, die dramatiese 
aantrekkingskrag van die mitiese, en my eie reis van Johannesburg 
na ’n nuwe lewe in Kaapstad, het ineengevloei in die daaropvolgende 
kunswerke. Ek soek nie na ’n letterlike interpretasie nie, maar eerder 

’n instinktiewe opwelling, wat die drade saamvoeg om ’n nuwe 
narratief te skep. Betekenis en die afwesigheid van betekenis 
kan vryelik bymekaar aansluit, en beurte maak om Odysseus se 
roeispaan in te span.” – Gregg Price 

Ontbyt met Johannes de Villiers: Blydskap en meditasie

AANGEBIED DEUR TAFELBERG-UITGEWERS

Johannes de Villiers wys hoe geluk ’n haalbare doel vir enigiemand is. Sy nuwe boek, 
Blydskap, 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.

De Villiers kuier saam met gaste oor ontbyt. Die ontbyt is ingesluit by die kaartjieprys 
en sluit in ’n koffie, sap of ’n glas Cap Classique, granola met jogurt en heuning, ’n 
broodjie met botter en konfyt, chipolata-worsies, pastrami en kaas.

Afrikaans • Gesin • 120 min. • R200 (ontbyt ingesluit)
Karusa Wines

1 April 10:00 

SPESIALE AANBIEDINGE
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ONTBYT MET LIZZ MEIRING 
’n Mooi storie - Die rare, ware geskiedenis van skoonheid deur die eeue

Lizz Meiring kuier saam met gaste oor ontbyt. Die ontbyt is ingesluit by die kaartjieprys 
en sluit in koffie, sap of ’n glas Cap Classique, granola met jogurt en heuning, ’n 
broodjie met botter en konfyt, chipolata-worsies, pastrami en kaas. 
Afrikaans en Engels • Gesin • 60 min. • R200 (ontbyt ingesluit) • Karusa Wines

30 Maart 10:00

ONTBYT MET LIZZ MEIRING  
Die eeu oue simboliek/betekenis van blomme en plante

Die simboliek en gesondheidswaarde van blomme en plante, gewasse, bome en 
struike is eeue oud. So het Romeinse generaals geheime boodskappe gestuur met 
plante tydens oorloë. Trouens, tot en met die Tweede Wêreldoorlog het spioene 
op dié ongewone manier gekommunikeer. Natuurlik is ruikers ook deur minnaars 
gebruik om boodskappe te stuur. Ná ’n studie van bykans vier jaar vertel Meiring hoe, 
benewens plante, selfs ons alledaagse vrugte, kruie en ander speserye ’n “geheime 
betekenis” het en waarom dit daar is. So byvoorbeeld beteken ons nasionale blom – 
die reuseprotea – “vooruitgang”. Meiring kuier saam met gaste oor ontbyt. Die ontbyt 
is ingesluit by die kaartjieprys en sluit in ’n koffie, sap of ’n glas Cap Classique, granola 
met jogurt en heuning, ’n broodjie met botter en konfyt, chipolata-worsies, pastrami 
en kaas. 
Afrikaans en Engels • Gesin • 60 min. • R200 (ontbyt ingesluit)• Karusa Wines

2 April 10:00

KLEIN KAROO-ERVARINGS 135
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Olive to Oil

AANGEBIED DEUR DE RUSTICA OLIVE ESTATE

Die fynproewers van olyfolie sê: Jy sal nooit ’n slegte olyfolie ken voordat jy ’n goeie 
een geproe het nie… En met ons olyfolietoer kry jy die geleentheid om presies dít te 
doen. ’n Kort video gee die agtergrond van die geskiedenis van die olyfbedryf in Suid-
Afrika. Ons professionele en ervare toergids vergesel gaste na die olyfboord, waar 
meer inligting oor die landgoed, die olyfbome en verskillende kultivars gegee word. 
Daarna kom ’n besoek aan die olyfmeule en die Alfa Laval-pars voordat verskillende 
style olyfolie van verskillende oesjare en variëteite geproe word. Daar is geen beter 
manier om die geheime van olyfolie te verstaan en te geniet as deur die De Rustica 
Olive Estate te besoek nie.

Afrikaans en Engels • Gesin • 60 min. R90
De Rustica Olive Estate

29 Maart tot 2 April 11:00, 14:00

Historiese wandeltoer

AANGEBIED DEUR RJ TOURS (ROYDIN ENGELBRECHT)

’n Gemaklike staptoer waar daar besoek afgelê word by belangrike argitektoniese 
geboue in Oudtshoorn, wat as grondslag dien vir toeligting  
van en ’n bespreking oor die geskiedenis van  
Oudtshoorn. Die ontwikkeling van Oudtshoorn  
is vanaf 1860 onlosmaaklik verbind aan  
die volstruisveerbedryf.

Afrikaans en Engels l Gesin 
120 min. R85
Vanaf St. Jude’s  
Anglikaanse Kerk

29 Maart tot 2 April 08:30

Bossafari-wyn-en-
tapastoer

AANGEBIED DEUR  
BUFFELSDRIFT GAME LODGE 

’n Wyn-en-tapas-avontuur met 
wyn en heerlike tapas wat halfpad 
deur die wildsrit voorgesit word. 
Gaste kan verwag om van die 22 
spesies diere op die landgoed te 
sien.

Afrikaans en Engels • OB (Geen 
drank word aan o.18’s bedien 
nie) • 180 min. R430
Buffelsdrift Game Lodge

31 Maart 15:00 • 1 April 15:00  
2 April 15:00

Olifant-ontbyt

AANGEBIED DEUR  
BUFFELSDRIFT GAME LODGE 

Kom geniet ’n wonderlike ervaring 
en vars Karoo-ontbyt saam met 
die grootvoete Malaika, Bulelo en 
Jabari. Word meegevoer deur 
die aangrypende verhaal van 
drie wees-Afrika-olifante wat ’n 
gelukkige tuiste by Buffelsdrift 
Game Lodge gevind het. Persoonlike 
interaksie met die olifante en hope 
fotogeleenthede is deel van dié 
ervaring.

Afrikaans en Engels • Gesin  
60 min. R430
Buffelsdrift Game Lodge

31 Maart 10:00 • 1 April 10:00 
 2 April 10:00
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Dineke van der Walt   
Kurator: Visule kuns
   
Elna van der Merwe   
KKNK Boekstories
    
Ivor Price    
Die Burger Praat Saam-diskoersreeks

PROGRAMKOÖRDINEERDERS

Llandi Beeslaar en Stephanie Gericke 
Lucky pakkie-teater   
 
Johan Brooks en Christo van Staden 
KKNK Feesmark-verhoë

Rafiek Mammon
Gary Naidoo
Laetitia Pople
Diane de Beer

Alby Michaels
Marguerite Robinson
Robyn Van de Rhede

Neil Coppen en Vaughn Sadie  
Projekleiers en fasiliteerders
    
Glenisha Tarentaal, Zietske Saaiman,  
Projek-assistente

Tayla Damons
Tiffany Saterdaght 

     

KKNK KAROO KAARTE

KANNAPANEEL

Crispin Sonn (voorsitter) 
Chad Louw 
Ismail Mahomed 
Denver Moses 

Theresa Olivier
Johannes van Niekerk 
Olga Wyngaard
Hugo Theart (artistieke direkteur)

DIREKTEURE

Patrice Motsepe
Franklin Sonn 

Ton Vosloo
Christo Wiese

BESKERMHERE

138

Hugo Theart   
Artistieke direkteur

Lizané Basson  
Algemene bestuurder

Bernard le Roux  
Bedryfsvennoot (Dryland Event Management)

Michelle Linnert   
Bemarkings-en-kommunikasiebestuurder

Daleen Witbooi  
Inligtingskoördineerder

Shael Laminie   
Finansiële koördineerder

Colleen Swartz   
Finansiële beampte

Hendrik Hendricks  
Nutsman

Daventia Kennedy  
Marktekoördineerder

Willie Arnoldus   
Marktekoördineerder

Shandré Harris   
Administratiewe beampte

Laretha Blom   
Borgskappe en spesiale projekte

Danie Maart   
Tydelike personeelbeampte

Adrian Patrick   
Administratiewe beampte

William de Bruin  
Bestuurder: GOS

Billy de Klerk   
Bestuurder: Inrigting

Pieter-Jan Kapp  
Tegniese bestuurder

Doret Vlok   
Logistieke beampte

Francisca Deck
(Dryland Event Management)

Afrika Tarentaal
(Dryland Event Management)

Kobus Spies   
Logistieke koördineerder: Visuele kuns

Marné de Kock
Bestuurder: Voorportaal

Jan Brits   
Koördineerder: Feesvervoer

J.K. van Wyk   
Hyskraanoperateur

Marguerite Robinson  
Feesgids: Taalversorger

J.C. Aucamp   
Feesgids: Kopieversoger en vertaler

LeRoux Germishuizen  
Brand Public: Ontwerper

Roeché van Zyl   
Brand Public: Ontwerper

Die KKNK-span
PERSONEEL 

Spesiale dank aan Sanet Botha, Anna-Marie de Vos, Ashraf Mahomed en 
dr. Jantjie Taljaart vir hul bydrae tot die KKNK 2022.
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Deon Meyer en Coenie de Villiers se 
Ons Karoo is ‘n liefdesbrief aan die Karoo.

      info@karoosuite.co.za / navrae@karoosuite.co.za  www.karoosuite.co.za 

NUUT: 

Bestel ‘n verskeidenheid 
outentieke Karoo-produkte 
deur Deon en Coenie. Dit 
sluit voorskote, plekmatjies, 
groetekaartjies en 
geskenkpapier in. 

Met hierdie boek sien, ruik, hoor 
en proe jy die Karoo. 

Só skryf resensent Francois Bekker in Beeld. 

Neem die Karoo 
saam huis toe

Besoek die Karoo Suite-webwerf en
• Bestel Ons Karoo
• Die boek is ook beskikbaar as 

‘n luukse versamel-uitgawe in 
samewerking met die Atterbury 
Trust. Alle wins is ten behoefte van 
belowende Karoo-leerders.

• Kyk na albei Karoo Suite-produksies 
as hoë-kwaliteit televisie-produksies.

Ontdek die sterrehemel saam 
met prof. Matie Hoffman, verken 
die landskap saam met Karoo-
boer prof. Johann Kirsten en 
geniet resepte uit die pen van 
onder andere Jan Hendrik van der 
Westhuizen, Michelin-ster sjef. Die 
kroonjuweel van hierdie boek is die 
volledige Deon Meyer-verhale uit 
die twee Karoo Suite-produksies. 
Met fotografie deur National 
Geographic-fotograwe Sarel van 
Staden en Maryna Cotton is hierdie 
die ideale geskenk.
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Alert Patrol Sekuriteit
Sekuriteitsdienste 

Blond Productions
Tegnies vir teaterproduksies 

Brand Public Agency
Webwerfadministrasie en grafiese 
ontwerp

Daisy Business Solutions
VOIP-telefone, kopieerders en drukkers 

Distinctive Choice
Tente en drapering 

Dryland Event Management
Bedryfsvennoot 

Eben en Theo Barnard Elektries
Elektries 

ER24
Mediese dienste

Elite Comfort Hire
Lugverkoeling 

Herotel
WiFi-gebiede 

J&E Communication
Radio’s

Merl Structures
Verhoë en takelwerk 

Multi-Media
Tegnies vir Absa Burgersentrum 

Verskaffers

’n SMS kos R1. Gratis minute en SMS-bondels is nie van 
toepassing nie. Bepalings en voorwaardes geld. Medihelp is 'n 
gemagtigde verskaffer van finansiële dienste (FSP No 15738)

SMS ‘fees’ na 32291
om die regte plan vir
jou te kry.

‘n Mediese fonds
in Aksie

Kopseer?
Kies gesinspremies en -voordele 

Kies diens in jou taal

Kies Medihelp

Nation Events
Castle Lager-verhoog, 
tegnies vir buite verhoë en 
Absa Kuierkamer

Philip Goets 
Versekeringsmakelaars
Versekering 

PKF
Geoktrooieerde 
rekenmeesters en 
geregistreerde ouditeure

ProWorx Signs
Drukwerk, kentekens en 
naamborde

Queen’s Hotel
Kannalandkamer 

Split Transport
Stelvervoer 

Super Rent 
Voertuie 

Top Loos 
Chemiese toilette 

W. Heuer Musikhaus
Klaviere en stemwerk 

Webtickets
Kaartjieverkope 

William de Bruin
Kroegmeubels 
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Skakel jou huislening na  
Absa oor en spaar.
Kry 50% afslag op verbandregistrasiefooie. 

Absa sal boonop tot R20 000 van jou 
oorblywende verbandregistrasiefooie 
betaal as jy ’n Absa-tjekrekening het.

Besoek absa.co.za/switchhl om jou  
huislening na Absa oor te skakel. 

B&V geld. Gem FDV/NCRCP7 
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