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TOENZELLA
(LOPENDE DOOIES)
DEUR LUDWIG SIWA
Ludwig Eon Siwa is in Knysna gebore.
Sy grootste liefde is koorsang, om aan
toneelkompetisies deel te neem en
toesprake te lewer. Hy geniet nog altyd
toneel en sy eerste rol was dié van die Man
met die Jas in ’n laerskoolproduksie oor
Saartjie Baartman. Siwa verwerk ook graag
musiek en skryf graag gedigte en ander
tekste.
Die skaduwee van die Weervoël het geslagte lank in die doodskis gebloei in die klein
dorpie Knysna. Nog ’n mens is uit jaloesie gevange geneem, nog ’n tong is afgesny.
Tradisionele dokters het mense se tonge afgesny en vasgebind, sodat hulle hul
eienskappe van menswees verloor het. Dan word hulle Toenzellas, of lopende
dooies wat in die donkerte tussen huise beweeg. Hulle kommunikeer met geluide
wat soos skreeuende varke klink. Hulle het verwoesting gesaai, buite-toilette
skoongemaak en tuine in die nag bewerk.

“My lewe het baie seer gebring, ek steek my hand in my
boesem en ek beveg die kwaad met kwaad. Vergewe
my. God van die mens, vergewe my. As jy hierdie brief
klaar gelees het, sal die sirkel van die Toenzella, die
lopende geeste, finaal gebreek wees.”
Tradisionele Bose Groete
Oom Booi
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FIETSRY VIR
DOMMIES
DEUR TIFFANY SATERDAGHT
Tiffany Saterdaght, ook bekend as BTRiX
of Xamakazi, is ’n digter, rymkletser
en skrywer van Oudtshoorn. Sy is die
afgelope 11 jaar in die plaaslike kunste
betrokke. Sy het as kreatiewe direkteur
van Awehness Creative Community
verskeie musiekproduksies, open micsessies, gemeenskaps-teaterprojekte
en werksessies gefasiliteer. Haar eerste
drama, Bid of baklei, was in 2018 as deel van die KKNK se Uitkampteater te
sien. Sy het digkuns geskryf vir musiekproduksies soos Awehness Creative
Community se Amok. Haar tekste en gedigte spreek altyd temas aan waaroor sy
passievol is en wat sosiale-, ekonomiese- en gesondheidskwessies insluit.
Fietsry vir dommies ondersoek werkloosheid onder die jeug, veral gegradueerde
jeug, en die impak daarvan op hul geestesgesondheid. ’n Jong, werklose man
met ’n graad in siviele ingenieurswese, bereik sy breekpunt toe hy vir die laaste
keer verwerp word. Hy wou graag sy familie se toekoms verander. Het hy, ten
spyte van al die opofferings en harde werk, nooit werklik ’n kans gestaan nie?
Nadat hy die simbool van die sisteem wat hom vir jare onderdruk het, in vlamme
laat opgaan het, moet ’n sielkundige bepaal of die straf die man pas.

“Jy kry jou kampioen-fietsryers. Die soort mense
wie net weet hoe om te slaag in hierdie lewe ding.
Dan kry jy jou BMX-manne. Dis die mense wie al die
impressive tricks doen, maar nie werklik iewers op
pad is nie. Dan is daar my soort, wie heeltyd by die
verdoemde ding afneuk.”
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DIE
AANGERAAKTES
DEUR JOPIE COETZEE
Dr. Jopie Coetzee is ŉ skrywer en aanlyn
dosent by Milpark Sakeskool, afgetrede
mynbou-ingenieur en akademikus.
Sy debuutroman, Aangeraak in die
Maalstroom van die Paasgebeure
(2019), is slegs die derde Paasroman in
Afrikaans sedert die amptelike erkenning
daarvan as landstaal in 1925. Hy woon
in Mosselbaai en plant of skenk ’n
spekboom vir elke bladsy van sy werk wat
gepubliseer word.
Die lyding van ŉ ouerpaar wat deur hul kind teleurgestel word, is sedert die
begin van tyd ŉ universele tema. Hierdie drama handel oor Judas Iskariot se
ouers en hulle stryd om genesing te vind. Dit spreek die stilbly-tema aan van
húlle wat agterbly na ŉ selfdood. Die tonele speel af in Judas Iskariot se tuisdorp
Kiriot, in die suide van Judea, ŉ jaar na Jesus se kruisiging.

“Ek ruil my siel vir my kind s’n, want ek moes nie aan
hom die lewe gegee het nie. Stuur my na Gehenna,
na die doderyk. Ek was ŉ slegte ma. Ek verdien dit.”
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DIE NUWE
DEUR(BRAAK)
DEUR THEO WITBOOI
Theo Witbooi, ook bekend as Oom
Japsnoet, is ’n rymkletser, digter en
skrywer. Hy is op Oudtshoorn gebore,
waar hy ook grootgeword het. Hy is
sedert 2010 in die kunste betrokke,
waar hy as rymkletser die verhoog met
bekende kunstenaars soos Early B,
HemelBesem, Jerome Rex en Yoma
gedeel het in musiekproduksies soos
Rymklets van Oos tot Wes wat in 2019 met die Kanna vir beste Musiekproduksie
by die KKNK bekroon is. Hy is ook betrokke by die nie-winsgewende
gemeenskapsorganisasie, Awehness Creative Community.
Die nuwe deur(braak) vertel die storie van ’n man in sy laat vyftigs, wat sy
eie klein besigheid bedryf. Hy verkoop vars groente en vrugte en staan reeds
vir meer as dertig jaar op die hoek van Hoogstraat en smous. Die Covid-19pandemie het veroorsaak dat die land se ekonomie onder geweldige druk
verkeer – groot en klein besighede is, en word steeds, deur die koue hand van
hierdie dodelike virus getref en sukkel om staande te bly. Dawid Koopman deel
in hierdie monoloog sy hartseer ervarings as klein besigheidsman en hoe die
pandemie hom, sy gesin en sy besigheid beïnvloed.

“Een man se dood is ’n ander se brood ...”
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KRUGER
MILJOENE
DEUR HANNES VISSER
Hannes Visser is ’n oud-skoolhoof en
reeds tien jaar lank koerantredakteur.
Hy skryf veral kortverhale en gedigte en
sy debuutdigbundel, Die jaar toe pa... ,
het in 2019 by Naledi verskyn. Hy is ook
die medestigter van Turksvy Publikasies
en het al ’n aantal pryse vir digkuns en
kortverhale ontvang. Met Kruger-miljoene
durf hy vir die eerste keer ’n toneelstuk
aan. Visser is ook ’n geakkrediteerde
lewensafrigter en opgeleide berader,
wat as geleentheidspreker optree.
’n Haarkapster Baby Kruger, het uit haar sukkelbestaan-familie ontsnap en haar
eie salon by haar huis begin. Sy is uiters trots op wat sy bereik het, maar haar
hele lewe word omgekrap wanneer ’n jarelange klant van haar, Miss Cavendish,
in haar tagtigs selfdood pleeg en meer as R30 miljoen aan Baby agterlaat. Baby
se broer Stoffel en sy vrou Koekie, wil ’n deel van Baby se erflating probeer kry.

(Baby se broer, Stoffel, is aan die woord)
“Toe Baby nog in die huis was, was sy okay. Ek meen sy
het toe al gescheme sy’s beter as ons, en nooit haar
vriende huis toe invite nie, maar sy was okay. Even toe
sy in standerd nege vir Pa sê sy gaan ’n hairdresser
word en met ’n suitcase weg is, was sy nog okay.
Mens kon haar nou en dan vra vir ’n las en sy het altyd
gehelp.”
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THE LAST DANCE OF
THE FIRST NATION
DEUR VERUSCHKA COBUS
Veruschka Cobus is ’n publieke
administrasie-student van Oudtshoorn.
Onder haar vele talente is rymklets en
die skryf van gedigte en kortverhale. Sy
is baie betrokke by die jeug en dien as
sekretaresse van die Groter Oudtshoorn
Jeugforum. Cobus glo dat dit belangrik
is om erkenning te gee aan die Khoigeskiedenis omdat dit besig is om uit te
sterf.
’n Verlore kultuur en verbode liefde. Hierdie verhaal speel in die 1600’s af,
toe Nederlanders in Kaapstad voet aan wal gesit het. Hannes van Mansdorf,
oudste seun van die kolonel, word smoorverlief op die stamhoof se oudste
dogter, Katrina van der Kaap. Met bose geeste in die atmosfeer kry dié twee se
liefdesverhaal gou ’n tragiese einde toe Katrina se stam hulle laaste dans gee
terwyl hulle deur die Nederlanders uitgewis word.

“Van stof is ons gemaak. En na stof sal ons
terugkeer. Die sterre sal ons navigeer na die
geestelike wêreld van my voorouers waar ek ’n lied
sal sing en dans want daar sal ek ewige rus vind.”
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KATJIE VANNIE
BAAN
DEUR LEACH VAN DER WESTHUIZEN
Leach van der Westhuizen is ’n
onderwyser van Oudtshoorn. Hy het
van jongs af ’n belangstelling in drama
en skryf gehad en as onderwyser
skryf en behartig hy die regie van
skooltoneelstukke, waarvan hy reeds
twee saam met sy skoliere op die planke
gebring het.
Katjie vannie baan is ’n mondigwording-drama wat afspeel in die stofstrate
van Bridgton, Oudtshoorn. Die gemeenskap word met baie afknouery en
geweld gekonfronteer en die impak van hierdie kwessies word deur ’n paar
verskillende families ondersoek. Elke gesin verteenwoordig ’n ander werklikheid:
die enkelma en dogter; die kind wat deur haar grootouers grootgemaak word;
en die konvensionele gesin. Hierdie karakters moet mekaar leer verstaan en

ondersteun, ondanks die sosiale uitdagings om in ’n werkersklasgebied in SuidAfrika te woon.

Katjie: Dis dom, maar ek hou nogals van die idee.
Lizzy: Sien! Janey, wie gaan na ons kyk as ons nie
na onsself kyk nie? Want ek het niemand nie, my
ouers glo my nie.
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DIE HALWE HUIS
DEUR RICARDO ARENDSE
Ricardo Arendse is reeds van kleintyd
lief vir storievertel en die geskrewe
woord, maar beywer hom eers later in sy
lewe as skrywer. Sy kortverhale, Winter
in die Bo-Karoo en Die Tog Terug word
onderskeidelik in die gewilde tydskrifte
Kuier en die Huisgenoot gepubliseer en bied hom sy eerste geleentheid in die
Suid-Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf. Sy ontmoeting met bekende aanbieder
en aktrise, Stephina Zwane, lei tot ’n kontrak as medeskrywer vir sy eerste
rolprente, Love and Kwaito en Baby Mamas. Laasgenoemde is tans op Netflix
te sien. Arendse skryf Kagiso Modupe se debuutfilm, Losing Lerato, wat in
beide Kalifornië (VSA) en Engeland skoonskip maak by onderskeie filmfeeste en
vir hom internasionale erkenning verwerf. Sy werk in televisie sluit 7de Laan,
Arendsvlei en Binnelanders in en hy is tans hoofskrywer vir ’n sitkom wat in
2022 op SABC2 te sien sal wees. Hy is ook deel van ’n span skrywers wat aan ’n
plaaslike reeks werk wat later in 2022 op Netflix sal verskyn.
In dié eenman-verhoogstuk neem Bumper Jansen ons op reis deur sy kinderdae
op Oudtshoorn, sy tienerjare op die Kaapse Vlakte en sy grootmensdae in
Johannesburg. Deur sy vertelling word ons aan sy familie voorgestel en
gekonfronteer deur verskillende temas – patriargie, liefde, verwerping, sosiale
verwagtinge – wat ons uiteindelik tot die vraag lei: 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, na selfmoord?

“Die einde, twee woorde wat ek op die laaste bladsy van elkeen van
my tekste skryf. Dit beteken dat my werk klaar is en dat ek kan aan
beweeg na ’n nuwe storie. As skrywer het ek al honderd keer oor begin
– aan die bokant van elke teks met trots my naam, Bumper Jansen,
geskryf. Elke storie het ’n begin, middel en einde. Soms sien ek die
einde kom en skryf maklik oor dit, ander tye weet ek nie hoe dinge
gaan eindig nie en wanneer ek my laptop toemaak is ek altyd verras
oor hoe dinge uitgedraai het. Ek weet ook hoe vandag sal eindig, en
dat die twee woorde aan die einde van my storie nie in ink geskryf sal
word nie, maar in bloed!”
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PROGRAM
VERWELKOMING

SESSIE 1
Toenzella (lopende dooies)
deur Ludwig Siwa
Uittreksel o.l.v. Trudie Niehaus
Met William Constable-Alaart,
Barrynique Williams en Ludwig Siwa
Met ondersteuning van Ané
Koegelenberg (SU Toegepaste
teaterstudent)
Fietsry vir Dommies deur Tiffany
Saterdaght
Uittreksel o.l.v Theo Witbooi
Met Janion Kennedy en Tiffany
Saterdaght
Met ondersteuning van Ané
Koegelenberg (SU Toegepaste
teaterstudent)
Die aangeraaktes deur Jopie Coetzee
Met Cornelle Carstens
Met ondersteuning van Antoné Adlam
(US Toegepaste teaterstudent)
Die nuwe deur(braak)
deur Theo Witbooi
Uittreksel o.l.v Tiffany Saterdaght
Met Theo Witbooi
Met ondersteuning van Ané
Koegelenberg (SU Toegepaste
teaterstudent)

POUSE

SESSIE 2
Kruger-miljoene deur Hannes Visser
Met Wena Maartens, Helena Ewert en
Franzuh Badenhorst.
Met ondersteuning van Cole Wessels
(SU Toegepaste teaterstudent)
The Last Dance of the First Nation
deur Veruschka Cobus
Met Alex-Zay Leonards en Duwayne
Murphy
Met ondersteuning van Cole Wessels
Stellenbosch (SU toegepaste
teaterstudent)
Katjie vannie baan deur Leach van
der Westhuizen.
Met Maritza Filander, Marizanne
Elbrecht, Meteo Pieterse, Angenique
Mintoor, Jermaine Bruintjies, Nolesha
April, Caley Booysen en Jowaldo
Davids.
Met ondersteuning van Cole Wessels
(SU toegepaste teaterstudent)
Die halwe huis deur Ricardo Arendse
Uittreksel o.l.v. Lee-Ann van Rooi
Met Marlo Minnaar
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Erkenningslys

Die KKNK word ondersteun deur:

Neil Coppen as fasiliteerder van
die skryfwerksessie wat in April
aangebied is.
Hugo Theart as artistieke direkteur
vir sy leiding en Shandré Harris wat
die projek gekoördineer het.
Bernard le Roux en Francisca Deck
(Dryland Africa) vir tegniese en
logistieke reëlings.
Brand Public Agency (LeRoux
Germishuizen en Roeché van Zyl) vir
die webblad- en programontwerp.
J.C. Aucamp vir die taalversorging
en kopieskryf.
Wicus Pretorius en Suné Esterhuizen
vir bemarking en kommunikasie.
Hans van der Veen as fotograaf.
Ilse Oppelt as aanbieder.
Karoo Sun vir verblyf aan gaste.
Die Stellenbosch Universiteit
se dramadepartement: Amelda
Brand (lektor) Antoné Adlam, Ané
Koegelenberg en Cole Wessels
(Toegepaste teaterstudente)

Dankie aan ons borge sonder wie dié
projek nie moontlik sou wees nie:
Die Wes-Kaapse Regering se
Departement van Kultuursake en Sport
Oudtshoorn Munisipaliteit
Die Nasionale Kunsteraad (NAC) wat die
nasionale presidensiële stimuluspakket
(stroom 2) administreer namens die
Departement van Sport, Kuns en
Kultuur.

Dankie aan alle skrywers,
regisseurs en akteurs vir
julle entoesiasme, tyd en
deelname!
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