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JOU MINI-GIDS
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Hierdie mini-gids is ’n juweel in die kroon van die Klein Karoo Nasionale Kunstefees 
(KKNK), want dit bied aan almal wat lief is vir die kunste en ’n belang by die fees 
het die geleentheid om ’n kykie te kry in wat vir hulle van 29 Maart tot 3 April op 
Oudtshoorn voorlê!

Hoewel vanjaar se fees effens anders gaan lyk as vorige jare s’n, hoef feesgangers 
maar net hierdie mini-gids deur te blaai om te sien ons aanbiedings voorsien 
steeds in almal se smaak, belangstellings, begeertes en behoeftes. Daar is nog 
heelwat bykomende lekkertes en bywerkings wat op ons feesgangers wag in 
aanloop tot die fees, maar dis alles verrassings wat die wag die moeite werd gaan 
maak wanneer KKNK 2022 se feesgids binnekort beskikbaar gaan wees. 

Intussen kan feesgangers uitsien na gereelde opdaterings, bywerkings 
en die jongste nuus, alles te vinde op ons webwerf by www.kknk.co.za.

Vir nou volstaan ons by die wye keur van programme en produksies wat vanjaar 
aangebied sal word, waarvoor gretige feesgangers en die Vriende van die KKNK 

binnekort hul kaartjies kan koop.

Alle bykomende inligting sal deurentyd op 
ons sosialemediaplatforms gedeel word, 

met die amptelike feesprogram wat op 
29 Maart afskop met ons musiek- en 

teaterproduksies. 

Oudtshoorn wag! Kom, 
en haal asem.

KOM, HAAL ASEM
DIE KKNK NOOI JOU:

Die KKNK ondersteun die toepassing 
van ’n inentingsmandaat. Bepalings en 
voorwaardes geld. Besoek www.kknk.co.za 
vir meer inligting.

http://www.kknk.co.za
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PREMIERBORGE 
• CASTLE LAGER 
• HET JAN MARAIS NATIONALE 

FONDS 
• kykNET 
• NETWERK24

SENIOR BORGE
• ATKV 
• DIE BURGER 
• DIE GROTER OUDTSHOORN-

MUNISIPALITEIT 
• DIE WES-KAAPSE REGERING 
• DIE SON 
•  RSG

DONATEURS 
• Het Jan Marais Nationale 

Fonds
• NATi
• Johan Brink Trust
• BASA
• L.W. Hiemstra Trust

PRODUKBORGE
• AVIS 
• AIFA 
• CLICKATELL 
• COCA-COLA 
• CAPE KAROO INTERNATIONAL 

(CKI)

MEDIAVENNOTE
• Algoa FM
• Bok Radio
• Die Burger
• Die Hoorn
• Die Son
• Eden FM
• Herrie
• Krit
• kykNET
• kykNET & Kie
• kykNET NOU!
• Landbouweekblad
• Oudtshoorn Courant
• Platteland
• Rapport
• Sarie
• Son op Sondag
• VIA
• Weg!
• Wegry
• Wegsleep

PROJEKBORGE 
EN -VENNOTE
• AARDKLOP NASIONALE 

KUNSTEFEES 
• BASA 
• BAXTER-TEATERSENTRUM 
• DIE NEDERLANDSE 

AMBASSADE IN SUID AFRIKA
• INNIBOS 
• LW HIEMSTRA TRUST 
• NATi 
• SUIDOOSTERFEES 
• TOYOTA US WOORDFEES 
• VRYSTAAT KUNSTEFEES

PRODUKBORGE 
• AIFA 
• COCA-COLA

kknk.co.za

Die KKNK 2022 word moontlik gemaak deur die 
ondersteuning van die volgende borge en vennote:Borge

HOOFBORG STIGTERSBORG
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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 in persoon 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 
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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 27ste 
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 eeuwending van die 
vorige eeu dateer. Die immer gewilde 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 
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Algemene Inligting
KAARTJIEVERKOPE – hoe vroeër, hoe beter
Kaartjieverkope open vir die Vriende van die KKNK op Dinsdag 1 Maart 2022 
en vir die algemene publiek op Donderdag 3 Maart. Maak seker jy koop 

jou KKNK Feesmark- en teaterkaartjies vroeg by Webtickets. Kaartjies wat vooraf 
gekoop word, is goedkoper as kaartjies wat tydens die KKNK by die deure of hekke 
gekoop word. Moenie laat slaap nie; maak gebruik van dié voorafbesprekings. 
Onthou as gevolg van regulasies is sitplekke beperk.

OM TE BESPREEK
Kaartjies is aanlyn beskikbaar by Webtickets (www.webtickets.co.za) of 
kan by Pick n Pay gekoop word.

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

ADRES EN KONTAKBESONDERHEDE
KKNK, Die Neelsie, Jan van Riebeeck-weg 217, Oudtshoorn, 
044 203 8600 of info@kunste.org.za

KLASSIFIKASIE

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. Van die vele voordele sluit onder meer in dat jy 

die nuus eerste kry en jou kaartjies voor die algemene publiek kan bespreek, asook 
spesiale afslag op kaartjiepryse. Alle besonderhede is beskikbaar by www.kknk.
co.za.

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

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

http://www.lekkeslaap.co.za/akkommodasie-naby/kknk
mailto:info%40kunste.org.za?subject=
http://www.kknk.co.za
http://www.kknk.co.za
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INHOUD
Toneel

Kinderteater

Lucky Pakkie

Musiek

KKNK Feesmark

Gesprekke

Visuele Kunste
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Agteraf

DUBUUT KOMEDIE

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.

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

Toneel
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Agulhasvlakte

DEBUUT DRAMA
’N KKNK-PRODUKSIE IN SAMEWERKING MET DIE SUIDOOSTERFEES, DIE VRYSTAAT KUNSTEFEES EN DIE TOYOTA US 
WOORDFEES, ONDERSTEUN DEUR NATI EN 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 sy met 
’n geestesversteuring gediagnoseer is. Hierdie verhaal van twee susters gaan nie net 
oor hull identiteit van 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

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
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Bientang: bloedspoor/!nau

DEBUUT MUSIEKTEATER / DRAMA
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 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 Khoi-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 •01 April 15:00 • 02 April 15:00 

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,  na gelang van 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 na 20 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 • T • OB • 90 min. R165, R185 (by die deur)
kykNET Hoërskoolsaal

31 Maart 10:00 • 01 April 18:30 • 02 April 13:30
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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 
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.

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

30 Maart 09:00 • 31 Maart 12:30 • 01 April 19:30 • 02 April 09:00 • 03 April 09:00

die oerkluts kwyt

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

MET Antoinette Kellermann 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 • Gesin • 70 min. R185, R205 (by die deur)
Gimsaal

29 Maart 13:30 • 30 Maart 16:30 • 31 Maart 16:00 • 01 April 09:00 • 02 April 12:30 
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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
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Ek, Anna van Wyk

DEBUUT DRAMA
’N KKNK-PRODUKSIE, ONDERSTEUN DEUR NATI

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

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 15min pouse in)
R195, R220 (by die deur)
Johnny Bisschoff-saal

29 Maart 14:00 • 30 Maart 13:00 • 31 Maart 17:30 • 01 April 09:00 
02 April 13:00 • 03 April 09:00



13 TONEEL

Ek, Eva

BEWEGINGSTEATER

MET Robyn September, Melanie Scholtz, Wahnice Du Toit, Brutney 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 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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Ek wens, ek wens

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

MET Frank Opperman TEKS Philip Rademeyer, na die roman deur Zirk van den Berg 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 Hofmeyer- sowel 
as die kykNET-Rapport prys. Ek wens, ek wens is as 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. 
R200, R220 (by die deur)
Absa Burgersentrum

29 Maart 18:00  
30 Maart 10:00  
31 Maart 14:00 
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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 • 01 April 10:00 • 02 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

In 2022 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 
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Karatara

DEBUUT DANSTEATER
’N KO-PRODUKSIE VAN DIE KKNK, DIE TOYOTA US WOORDFEES EN DIE SUIDOOSTERFEES, ONDERSTEUN DEUR NATI

MET Dean Balie, Shaun Oelf en Grant van Ster TEKS Shaun Oelf en Wilken Calitz REGIE 
Gideon Lombard MUSIEK Die geselskap CHOREOGRAFIE Figure of 8 Dance Collective 
PRODUKSIEBESTUURDER Marie Voigts

Karatara is op die Knysna-brande van 2018 gebaseer. Op 29 Oktober, in die middel 
van die nag, verloor een familie nege mense. 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 area en wys hoe die media en politici ’n tragedie as ’n geleentheid gebruik het. 
“Die Karatararivier, boetie. The deep dark place. Hy sluk alles. Al die neighbourhoods 
langs hierdie swart slang in die Outeniqua – húlle sluk al alles vir jare en jare en jare.”

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 KAAPSTAD-METRO

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

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 met sy romantiese 
drama, politiese protes en die postmoderne styl waardeur die twee karakters, Molina 
en Valentin uitgebeeld word, getrek. 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 teenoorgestelde 
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 • 01 April 12:30 
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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 • 01 April 14:30 
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Op hierie dag

DEBUUT ’n Tragikomiese musiekproduksie
’N KKNK-PRODUKSIE, ONDERSTEUN DEUR NATI, DIE ATKV, DIE OUDTSHOORN-MUNISIPALITEIT EN DIE WES-KAAPSE DEPAR-
TEMENT VAN KULTUURSAKE EN SPORT

MET Janion Kennedy (Noemwoord), Clarrisa Saaiman, Theo Witbooi, Danny B, Lida Botha 
en Johan Botha TEKS Tiffany Saterdaght en Neil Coppen, Janion Kennedy, Theo Witbooi 
en Hannes Visser REGIE Neil Coppen en Tiffany Saterdaght VERVAARDIGER 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. Geïnspireer deur Dylan Thomas se Under Milkwood, stel Op hierie dag 
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. Verwag ’n begeleide toer deur Oudtshoorn soos nog nooit 
vantevore nie! 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.

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

29 Maart 10:00 • 30 Maart 15:00 • 31 Maart 10:00 • 31 Maart 15:00 
01 April 10:00 • 02 April 12:00 

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

01 April 18:30 • 02 April 18:30 
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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.
R200, R220 (by die deur)
Absa Burgersentrum

31 Maart 10:00 • 01 April 18:00 
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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 
videos 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

DEBUUT DRAMA

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

31 Maart 17:00 | 1 April 13:00 | 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 na Elsa Joubert  se gelyknamige roman 
REGIE Philip Rademeyer MUSIEK Simon Kohler VERHOOGBESTUURDER Jeanne Steenkamp 
VERVAARDIGERS Margit Meyer-Rödenbeck 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 
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Terminaal 3

DEBUUT DRAMA
’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 jonggetroude 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 

Transpirant

SKETSKOMEDIE

MET Schalk Bezuidenhout en Bennie Fourie REGIE Schalk Bezuidenhout en Bennie Fourie 
VERHOOGBESTUURDER 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 
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Uncle Marc

STAND-UP-KOMEDIE

MET Marc Lottering TEKS Marc Lottering REGIE Anwar Mc Kay MUSIEK Anway 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 • OB • Geen o.16 • 75 min.
R180, R200 (by die deur)
kykNET Hoërskoolsaal

31 Maart 18:00 • 01 April 15:00 • 02 April 18:00 
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’n Betowerde geskiedenis van Jeanne Baret

DEBUUT JEUGTEATER

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 en geskiedenis word saamgevoeg in hierdie epiese verhaal. Teksmark 
mention?

Afrikaans l Gesin l 55 min. R75 Kinders o.12 | R100 volwassenes
Laerskool Wesbank

29 Maart 15:00 • 30 Maart 11:00 • 01 April 15:00 • 02 April 15:00

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 persente, ’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 l Gesin l 60 min. R75
Laerskool Wesbank

01 April 09:00 • 02 April 09:00

Kinderteater



25 KINDERTEATER

Felias en Pokkel

DEBUUT KINDERTEATER

MET Lizz Meiring, Hannes Brümmer en Richard van der Westhuizen TEKS EN REGIE Jakkie 
Louw MUSIEK EN CHOREOGRAFIE Jakkie Louw 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 boer 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
Laerskool Wesbank

31 Maart 09:00 • 01 April 11:00

Pietersielie en Roosmaryn vertel stories

KINDERTEATER

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, 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 dogtertjie 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
Laerskool Wesbank

29 Maart 09:00 • 30 Maart 09:00
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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

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

SHADOWBOXING

Engels • 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
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Lucky Pakkie-teater
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 lucky pakkies 
waarmee jy grootgeword het – die inhoud is hoogsgeheim. Maar moenie 
bekommer nie, ons het vêr 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’s - 29 Maart tot 2 April om 17:00

Verskeie tale en genres l 60 min.
ONDERSTEUN DEUR NATI
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Musiek
Afrika Blues met Louis Mhlanga

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
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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, Koos du Plessis KOMPOSISIES 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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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 • Ouerbegeleiding • T  • 75 min. 
R250, R270 (by die deur)
Absa Kuierkamer

01 April 20:30 • 02 April 20:30

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 positief daaruit.” Sluit aan by Elvis Blue en sy musikante 
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 jy 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 legendes 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

01 April 20:30 • 02 April 20:30 
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Karen Zoid: Akoesties in die Klein Karoo

KONTEMPORÊRE MUSIEK

MET Karen Zoid en Henry Steel

Ervaar Karen Zoid se musiek soos jy dit lanklaas beleef het – onopgesmuk en 
gestroop. Saam met haar op die verhoog is die kitaarspeler Henry Steel, met wie sy al 
lank saamwerk. Zoid gee ’n blik op die musiek wat haar gevorm het, deel die liedjies 
wat haar op haar eie pad na sukses geplaas het en die stories agter dit. Bespreek 
nou vir ’n onvergeetlike aand van musiek, stories en ’n goeie dosis humor!

Afrikaans en Engels • OB • 80 min.
R230, R240 (by die deur)
Welgeluk Verepaleis

01 April 20:00 • 02 April 20:00 

Kitaarkonings

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) en Hannes Coetzee (kitaar) 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 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

02 April 14:00
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Loki en Margot Rothman

DEBUUT KONTEMPORÊRE MUSIEK

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

Beleef kitaarmusiek in sy volle glorie saam met ses van Suid-Afrika se mees 
bekroonde kitaarspelers. Mauritz Lotz, die veelsydige meester van die elektriese en 
akoestiese kitaar, 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 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 en Engels • Gesin • 70 min. R195, R215 (by die deur)
Absa Burgersentrum

02 April 18:00

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

03 April 10:00 

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 

01 April 20:00 
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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 

02 April 20:00

FOTO: JOHN HOGG



37 FEESMARK

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 vir vermaak sorg. 

Die kykNET Leefarea sal ‘n oase wees vir die Feesmark-
gangers en hier sal jy ook jou gunsteling akteurs 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.

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!

KKNK Feesmark
Dit word die trotse nuwe KKNK Feesmark. 
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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.

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. 
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ABSA-KUNSUITSTALLINGS 
Absa bied feesgangers ’n unieke blik op kunswerke uit Absa se korporatiewe 
kunsversameling. Absa sal twee uitstallings, 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.

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.

Kom kuier by die Netwerk24-feeskafee in die C.P. Nel Museum op 
die hoek van Baron van Reede-straat en Voortrekkerweg. 

Elke dag begin met die gewilde Die Burger Praat Saam-diskoersreeks.
Gedurende die dag is daar gesprekke oor die jongste boeke as deel van die
KKNK se literêre gesprekke. Boeke en aandenkings is ook te kies en te keur in 
die KKNK Boekeparadys.  Daar is ook ander verassings saam met VIA en ander 
Media24-publikasies. 
In die aande word die Netwerk24-feeskafee omskep in ’n heerlike
Kuierplek waar ieder en elk kan ontspan en die dag afsluit.

Gratis Netwerk24-feeskafee: In die C.P. Nel-museum, op die hoek van Baron van 
Reede-straat en Voortrekkerweg.

FEES
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Gespreksreekse
Moontlik gemaak deur die Het Jan Marais Nationale Fonds 

Boekgesprekke 

Saamgestel deur Elna van der Merwe 

Elna van der Merwe, ’n vryskutjoernalis en die boekeredakteur van Huisgenoot, het 
’n propvol boekeprogram saamgestel. Feesgangers kan daagliks gesprekke met 
skrywers in verskeie genres oor hul nuutste boeke by die KKNK Boekeparadys bywoon. 
Kom luister na die kreatiewe skrywers, kom meer te wete van hul prosesse en die 
stories agter die stories. 

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

29 Maart tot 2 April  • 11:00; 14:00; 16:00

Die Burger Praat Saam 

Saamgestel deur Ivor Price

Ivor Price, bekende joernalis, radio-omroeper en TV-aanbieder, lei ’n gespreksreeks 
oor brandpunte in Suid-Afrika. Dié gesprekke word met ’n wye spektrum van 
opwindende denkers en politieke en gemeenskapsleiers gevoer. Kom praat saam 
oor sosiale, politieke en dwingende kwessies wat almal raak. 

Afrikaans en Engels | Gratis | 60 min. | 
Netwerk24-feeskafee | 

29 Maart tot 2 April • 08:30
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Dineke van der Walt, die KKNK se kurator vir visuele kuns, tree daagliks om 11:00 in 
gesprek met die visuele kunstenaars wat by die fees uitstal. Elke gesprek fokus op 
’n ander kunstenaar en die relevante temas van hul werk word bespreek.
’n Rondleiding sluit die gesprekke af, met ’n spesifieke fokus op die kunstenaar van 
die dag. 

Op sekere dae sal die gesprekke ook ’n rondleiding deur al die uitstallings insluit. 
Afrikaans en Engels | Gratis | 60 min. 
Prince Vintcent-gebou 

Daagliks om 11:00 

Visuele kuns: 
Gesprekke en rondleidings
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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.

VISUELE KUNSTE SE TEMA VIR 2022: 

ONTRAFEL/UNRAVEL
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Mary Sibande delf steeds dieper in die wese van die swart huiswerker binne die 
ruimte van witheid. 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 epidermalisasie opgelê is iemand nie verhoed om diep in hulself en 
hul gemeenskappe te delf om hul volle menslikheid te laat geld nie.

Die uitstalling In the Midst of Chaos, There Is Opportunity, wat in 2017 voltooi is, 
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 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.

Mary Sibande
                          KKNK 2022 feeskunstenaar
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