Teksmark
2020
KUNSTE ONBEPERK

Hierdie was ’n uitdagende jaar vir Suid-Afrika en ons kunste. Ons
sien met groot vreugde uit na die vyfde Teksmark. Nie net het ons ’n
rekordgetal inskrywings (122) ontvang nie, maar dié kreatiewe mark
bied ook geleentheid aan baie meer skrywers om hul werk voor te lê.
In tye soos hierdie is dit ons skrywers en kunstenaars wat die voortou
moet neem, om te sê wat gesê moet word, wat die kreatiewe en magiese
teaterruimtes moet vul met inhoud wat ons lei en ook vermaak. My
opregte dank aan al die skrywers, regisseurs, akteurs en tegnici wat
deelneem. Dit is julle wat hierdie projek so ’n vreugde maak. Aan Lara
Foot en die Baxter-familie: dankie dat julle die projek vir vyf jaar reeds
ondersteun en help om dit uit te bou. Baie dankie aan Cornelia Faasen
en NATi, wat nie net met die projek nie, maar soveel ander produksies
en projekte ’n onontbeerlike lewensaar vir soveel kunstenaars geword
het. Mag hierdie Teksmark ’n viering van teater en kreatiwiteit wees en
vir ons almal ’n nuwe hupstoot gee om alle uitdagings te trotseer.

HUGO THEART

ARTISTIEKE DIREKTEUR: KUNSTE ONBEPERK

Met die koronavirus-pandemie wat die wêreld verwoes en die
kunste en kunstenaars in nood laat, is ons verheug om Teksmark
terug te verwelkom by die Baxter onder vlak 1-beperkings, met alle
Covid-19-protokol wat gehandhaaf word.
Alhoewel wat ons doen en hoe ons dit doen, effens verskil van vorige
jare, bly ons verbintenis tot Teksmark en die kweek van jong kunstenaars,
skrywers en storievertellers onveranderd. Welkom aan alle deelnemers
en gaste by Teksmark. Ek wil jou aanmoedig om ’n Baxter Coffee Angel te
word (www.baxter.co.za) en ons sodoende te help om ons toekomstige
finansiële volhoubaarheid, asook dié van die kunste te verseker.

LARA FOOT
UITVOERENDE HOOF EN ARTISTIEKE DIREKTEUR:
BAXTERTEATERSENTRUM
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Dit is bykans ondenkbaar dat ons net ’n jaar gelede by
Teksmark 2019 vergader het. Die planne en opwindende
idees en nuwe skrywers wat daar gevorm het, voel soos ’n
leeftyd gelede. En tog was dit ook net ’n oogwink.
Daar is al genoeg geskryf en gepraat oor hoe moeilik die
afgelope jaar vir die kunste en spesifiek die teater was, maar
dit is belangrik om vir ’n oomblik stil te staan en te erken dat
ons mekaar regtig nodig het. Dit is opvallend hoe baie navrae
daar vanjaar was oor of Teksmark voortgaan of nie. Dit het ’n
baken vir mense aan die einde van ’n baie lang, donker tonnel
geword. En van die begin af het ek en Hugo gesê Teksmark sal
voortgaan. Maak nie saak in watter formaat nie – ons sal ons
klein teaterfamilie bymekaartrek en ons sal opstaan uit die as
van hierdie jaar. Ons sal met nuwe idees vorendag kom en ons
skrywers sal, soos altyd, vir ons die rigting aandui. Ons sal planne
maak en ons sal oorleef. Al is dit hoe moeilik. Want, as ons hierdie
jaar een ding geleer het, is dit dat die wêreld sonder teater en
spesifiek lewendige teater, ’n baie vaal en vervelige plek is. ’n
Bykans sinnelose plek.
NATi is besonders trots om Teksmark, saam met die KKNK en die
Baxter aan te bied. Om ons vlerke te kan sprei en ons vere reg te
skud en ook om ander taalgemeenskappe te omarm. Die teater
is die een plek waar ou skeidslyne, verdelings en onderverdelings
nou glad nie meer saak maak nie. Wat saak maak, is dat ons nog
hier is. En dat die teater vir altyd hier sal wees.

CORNELIA FAASEN

UITVOERENDE HOOF: NASIONALE AFRIKAANSE TEATER-INISIATIEF
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Kom skep asem!

www.kknk.co.za
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!Nau en ander drama
DEUR JOLYN PHILLIPS

Die lewens van drie vroue, Bientang, Narina en Lydia vorm die basis van
die oorkoepelende tema wat hierdie drama verbind: die !nau, ’n Attaquaritus waar ’n mens van die liminale tot die transendentale beweeg. Die
see, die grot en die Kamma-kan Kammarivier verbind hierdie vroue met
’n stersiekte. Die karakters navigeer tussen taal, stem, klank, kultuur en
identiteit ter versoening. Phillips se digbundel Bientang, word gebruik om
’n digdrama te skep. !Nau vra: “hoe word ’n mens ’n laaste?”
Jolyn Phillips is ’n skrywer, musikant en dramaturg van Gansbaai in die
Wes-Kaap. Haar kortverhaalbundel, Tjieng Tjang Tjerries and Other Stories
het in 2018 die HSS-toekenning vir beste fiksie verower. Dié bundel is
ook in samewerking met Jason Jacobs as ’n teaterstuk verwerk, wat
benoem is vir ’n kykNET Fiësta vir beste vertaling van ’n bestaande werk.
Haar digbundel Radbraak wen die UJ-prys vir beste fiksie en haar tweede
digbundel Bientang is in Julie 2020 vrygestel. Phillips se betrokkenheid
as komponis, digter en sanger in Woorde op Akkoorde het gelei tot ’n
Kanna-nominasie vir beste opkomende kunstenaar. Hierdie produksie is
ook vir ’n kykNET Fiësta en ’n Woordtrofee vir beste musiekaangedrewe
produksie genomineer. Phillips werk in Johannesburg waar sy aan die
Universiteit van Johannesburg Afrikaans doseer.

“Bientang Atta se kind
Skrik wakker
Ek praat saam met jou
Ek wil vir jou ’n storie vertel
Van waar ons almal vandaan kom
Hoekom jy met my waternaam sit
Bientang my kind skrik wakker
Ek moet jou my storie vertel
Ek wil hê jy moet my hart leeg skep
My kind jou Atta sy sink
Bodem toe skrik wakker
Voor almal van ons vergeet”
TEKSMARK 2020
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Al dra ‘n aap ’n goue ring
DEUR MARGO KOTZE

Debbie, ’n bejaarde wit vrou, het onlangs ’n problematiese foto op
Facebook gelaai. Sy is die mees gehate vrou in die land. Darren, ’n bruin
joernalis, wil by die kern van die storie kom. Dit is maak of breek. Debbie
moet aan Darren (en Suid-Afrika) bewys dat sy nie ’n rassis is nie.
Debbie span die hulp van haar kleindogter, Janie, in en huur ‘n swart
aktrise om te help. Sy hang Bafana Bafana vlae, maak Maleise kerrie,
speel die Marimba en haal al wat ’n Tata Madiba sê-ding is, aan. Al dra ’n
aap ’n goue ring is ’n lig en lekker klug wat die spot dryf met mense se
beheptheid met transformasie en politieke korrektheid.
Margo Kotze is ’n nuuskierige ekstrovert met ’n obsessie vir mense se
stories. As jy iets snaaks of interessant binne hoorafstand sê, kan jy
verseker wees dat sy dit iewers in ’n toneel sal inskryf. Sy het in 2018
haar B.A. Dramagraad aan die Universiteit Stellenbosch verwerf en in
2019 haar honneurs in skryf voltooi, onder leiding van Dr. André Gerber.
Kotze is veral geïnteresseerd in komedie en klug as genres. Van haar
mees bekende skryfprojekte sluit teaterproduksies soos Koek en Tert,
MOS en Ode aan ‘n One Man Show, asook radiowerk vir RSG naamlik
Luister en leer en Takalani Sesame, in.

Janie: Wat. Dra. Ouma!?
Debbie: Dit is Shweshwe
Janie: Dit is cultural
appropriation.
Debbie: Ag dankie, my kind.
Die vrou by die winkel het ook
gesê dit is baie tradisioneel.
SUIDOOSTERFEES NATi JONG STERRE - PROJEK
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Alleensaam

DEUR WIM VORSTER
Slegs drie karakters dekonstrueer en analiseer die bestaan van teater en
die bydrae wat die akteur daartoe lewer. Ook die dramaturg se aandeel
word beskou en belig. Sentraal is die tema dat die teater voortdurend
veg om bestaansreg. Die drie karakters belig hul strewe, hul drome en
ambisie aan die hand van baie kort uittreksels uit Caligula, Salome’s
Last Dance en 120 Days of Sodom. Laasgenoemde is uiteraard nie ’n
toneelstuk nie, maar is wel as draaiboek verwerk. Des te meer bevat dit
ook drie gedigte om die drietalle te voltooi. Die werk is deurvleg van
verwysings – soos wat dit deesdae die tendens is – juis om satiries
met dié gebruik om te gaan. In wese is dit dus satire, en hopelik soms
komedie, maar met baie donker ondertone.
Wim Vorster studeer B.Sc. (1968 -1970) en daarna B.Dram. (19711973) aan die Universiteit van Pretoria. In 1974 word hy aangestel by
SUKOVS en pak vanaf 1984 vryskutwerk aan, waaronder die publisering
van ’n roman, Kruisvaart; rolprentkontinuïteit; radiowerk; vertaling
vir die oorklanking van o.a. Miami Vice, Das Boot en Fiela se Kind; en
optredes in TV-dramas en -reekse. In 1989 word Vorster aangestel as
toneelbestuurder en literêre adviseur by SUKOVS en hy ontvang in
1992 die Piers Nicholson-prys vir sy bydrae tot die ontwikkeling van
toneel in die Vrystaat. In 1993 ontvang hy ’n buitengewone Vitaprys vir sy verhoogverwerkings en toneelvertalings. Sy outografiese
eenmanvertoning, Kuifman, sien in 2011 die lig, waarna hy na Heidelberg
in die Suid-Kaap verhuis. Vorster is steeds betrokke by teksbeoordeling,
teksskryf en vertaling, en dien op die KKNK se Kannapaneel.

“Die spel is nie uitgespeel nie.
Wanneer alles oor is, sal selfs
die koffers en klere verwyder
wees en net die kaal verhoog
sal eensaam in die donker
kraak en kreun totdat die
volgende opvoering intrek.”
TEKSMARK 2020
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Askaria

DEUR DIANNE DU TOIT ALBERTZE
Askaria is ’n drama oor drie selmaats wat deelneem aan Mej. Vlakplaas
Gevangenis. Tussen al die voorbereiding word hul ook gekonfronteer
met die skaamte van hul misdade. Karen was die enigste broodwinner in
haar huis, Stukkie het haar mense se bloed op haar hande en Magriet dra
’n moederwond. Politieke misdade verbonde aan die Sekuriteitspolisie
en AWB word met ’n feministiese lens verweef in die persoonlike
getuienisse van elke gevangene. Elke vrou het ’n damn goeie rede
waarom sy agter tralies is. Niemand het al ooit vir hul ’n kans gegun in
die lewe nie, die pageant is al wat hulle het.
Dianne Du Toit Albertze is ’n skrywer en regisseur van Springbok,
Namakwaland. Hul het drama aan die Universiteit Stellenbosch studeer,
en in 2018 hul honneursgraad in regie voltooi. Albertze het in 2017 die
Woordtrofee (as deel van die geselskap) ontvang vir beste nuweling vir
die produksie Kommapunt by die US Woordfees. Albertze ontvang ook in
2018 drie Kanna-benoemings, en wen beste opkomende kunstenaar vir
hul eenpersoon-vertoning, Die Meermin Kompleks by die KKNK. Albertze
ontvang ’n Teksmark-skrywersbeurs vanaf NATi en Vrystaat Kunstefees
in 2018 en word in 2019 benoem vir die Fleur du Cap-prys vir mees
belowende student. Hul woon ’n skrywersresidensie, ondersteun deur die
Jakes Gerwel Stigting, NATi en Artscape by. Albertze is tans besig met ’n
Nagraadse Onderwys Sertifikaat.*Die voornaamwoord ‘hul’ word gebruik
uit respek vir die skrywer se geslagsdiversiteit.

“a dog of war
’n hond van Apartheid”
Hy maak sy sletsappie
kla en blaf
No dogs allowed, spot ek
Sy glimlig raak grim”
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Bientang

DEUR RIANA SCHEEPERS
Na oorlewering was Bientang die laaste strandlopervrou in die SuidKaap. Bientang is knorrig met mense, maar het ’n magiese verhouding
met diere, veral walvisse. In hierdie monoloog is Bientang in die laaste
fase van haar lewe. Sy weet dat die walvisse in die tyd wat gaan kom,
meedoënloos gejag gaan word. Adam, ’n Nederlandse marinoloog, word
onder die klippe gesteek en uitgeskel as hy met haar probeer praat.
Mettertyd ontwikkel daar tóg ’n verstandhouding tussen hulle. Adam,
met al sy geleerdheid, weet dat Bientang se primordiale instinkte dalk
die sleutel is om die walvisse te red.
Riana Scheepers is een van die mees veelsydige skrywers in Afrikaans.
Haar boeke is topverkopers in Suid-Afrika en in die buiteland. Sy ontvang
verskeie toekennings vir haar skryfwerk, onder meer die ATKV-Prosaprys,
FAK-prys, Eugène Marais-prys en die ATKV-Kinderboekprys. Haar jeugroman Blinde sambok is verfilm, met Hanneke Schutte as regisseur en
draaiboekskrywer. Die film word internasionaal bekroon met ses toekennings. Die Nederlandse vertaling van Blinde sambok is op die kortlys vir
die Vlaamse Kinderjurie-prys (2004). In 2006 ontvang sy die Rapportryers Erepenning en die Patrick Petersen Gedenkprys vir haar hele oeuvre.
Vir die kulturele bydrae wat haar bundel plaasverhale, Die melkweg het
’n ster laat val, in die landbougemeenskap gelewer het, kry sy ’n spesiale
toekenning van die Departement van Landbou. Haar literêre werk is
vertaal in Nederlands, Spaans, Frans en Engels.

Ek het lank oor die see uitgekyk. Die walvisse was
rustig, hulle het liggies gedryf in die vlak water.
“Wat ek vir jou wil sê, is nie groot woorde nie,
Adam.” “Ek luister, Bientang.” Die Hollander het
op ’n rots neffens my kom sit, sy kop na my gedraai.
“Jy is jonk, jy wil die wêreld verander.” “Ja, ek wil,”
het hy gesê. “Jy kan nie die wêreld verander nie,
Adam. Maar jy kán.” Die man het nie geverstaan
wat ek sê nie. “Wat bedoel jy, Bientang?” “Jy kan
nie keer wat gaan gebeur nie. Maar jy sál.” “Hoe?”
“Een mens kan min doen”, sê ek vir hom, “maar
één mens is genoeg om iets te doen.”
TEKSMARK 2020
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But, Baby I love you
DEUR ANDRICO GOOSEN

But, Baby I Love You is ‘n nuutgeskrewe tweeman-stuk in die
beperkte ruimtes van ‘n boksgimnasium êrens aan die Oos-Rand
van Johannesburg. Dit volg die verhaal van ‘n ouer bokser, Seconds
Khumalo, en die seun van sy afrigter, Jerry van Tonder. Die toneelstuk
spreek kwessies van manlikheid, geslagsgebaseerde geweld en die
verkragtingskultuur aan, en in die kern daarvan lê die tema van verraad.
Die toneelstuk is vinnig, energiek, fisies en is veeleisend vir sowel die
kunstenaars as die gehoor.
Andrico Goosen is ‘n multidissiplinêre kunstenaar. Hy is bekend as ‘n
teater- en televisie-akteur en verskyn in onlangse produksies soos
Kanarie en Die Spreeus. In die teater is hy beter bekend as ‘n marionetontwerper, -bouer en -manipuleerder. Hy het onlangs begin skryf en is
tans besig om hierdie nuwe weg te volg. Hy het onlangs ‘n potgooi-reeks
The Story Animal vervaardig en begin ook met die ontwikkeling van
‘n dokumentêre rolprentfilm en ‘n kinderteaterproduksie, Blomme vir
Jupiter.

“No, I started boxing
because my father boxed
and my father boxed because
that was the only time he
could get close to hugging a
white man and at the same
time, moer all his kak out of
him.”
SUIDOOSTERFEES NATi JONG STERRE - PROJEK
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Covid Moons

DEUR CLARE STOPFORD
Covid Moons ondersoek die verwarring en persoonlike druk van twee
jong vreemdelinge wat tydens die skielike inperking, langs mekaar in
woonstelle vasgekeer is. Deur die muur wat hul balkonne verdeel en oor
die afstand van isolasie, slaag hulle daarin om ’n nuwe verhouding te
kweek, mekaar te inspireer en te lei op nuwe en kreatiewe maniere. Die
krag en verwondering van die getye van die maan dui op kragte buite hul
beheer: hulle moet toegee aan skynbare ewekansigheid terwyl hulle aan
die werklikheid vashou.
Clare Stopford, opgelei as uitvoerende kunstenaar, het 12 jaar in die
hoofstroomteater opgetree, asook in produksies waar sy mede-skrywer
was. Haar eerste solostuk as regisseur en skrywer was The Patchers,
waarna sy Last Trek as die resident-direkteur by die Markteater geskryf
en geregisseer het. Onder die mentorskap van Barney Simon word
Stopford ’n voltydse regisseur wat dikwels nuwe Suid-Afrikaanse werk
bevoordeel. Na 30 jaar het sy haar M.A.-graad behaal en ’n dosent
geword by UCT CTDPS waar haar passie vir skryf weer aangewakker is.

“It’s only the
beginning. This
is week one. So
much changed in
a week, who knows
where else it can
go?”
TEKSMARK 2020
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Die sondige sewe
DEUR NIËL RADEMAN

Hierdie kabaret bestaan uit bekendstellingsryme vir elk van die sewe
doodsondes, dialoog, spraak-en-bewegingsreekse, en liedjies waarin
die seremoniemeester en die onderskeie sondes hulself bekendstel.
Die seremoniemeester verteenwoordig ook die eerste sonde, Vraatsug.
Die sondes is by name: Vraatsug, Hoogmoed, Traagheid, Wellus, Hebsug,
Woede en Afguns. Die sewe doodsondes word op vermaaklike wyse met
rym en lied aan die gehoor bekendgestel om sodoende die gehoor met
hul eie sondes en sedes te konfronteer. Hierdie is ’n lighartige amperkonsert.
Niël Rademan is ’n teaterpraktisyn en verwerf sy M.Dram. in regie (met ’n
fokus op die sang- en spraakstem) aan die Universiteit van Stellenbosch.
Hy vervaardig en regisseer bekroonde musiekgedrewe produksies,
wat wissel van kindertoneel tot klassieke musiek: Wilde Willemientjie
(Riana Scheepers), Die Kaapse Kabaret (samestelling van tekste), Die
hamer van die Hekse (Brink), Die heks (Leipoldt), Die Jakkalsstreke van
Scapino (Molière), West Side Story (Bernstein), Sound of Music (Rodgers
& Hammerstein) en Die Suid-Afrikaanse Soprane. Rademan behartig
die assistent-regie van La Bohème (Puccini) en Die Pêrelvissers en
Carmen Petit (Bizet). Hy word geken as sanger-akteur, vervaardiger en
kunstebestuurder. Die Sondige Sewe is sy eerste vollengte kabaret.
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“Frederika Vraatsug,
’n lewensgenieter wat
blatant verslaaf is aan eet,
is die seremoniemeester.
Die kabaret speel af in
die Aan de Braak Teater.
Daar is ’n vleuelklavier,
bistro tafels, - stoele en ’n
mirror ball.”

The Workshop
DEUR FABIAN RAINERS

Die Workshop speel in Old Buck Auto af, ‘n motorherstelsentrum
wat bestuur word deur die werktuigkundige Tony Koop-en-Verkoop
Gusmundo en Ras Nige Kammies. Aanvanklik lyk Tony en Nige soos
gewone werktuigkundiges wat net na suiers, nokasse en petrolfilters
omsien. In werklikheid bestee hierdie twee mans hul tyd aan die debat
oor globalisering, kunsmatige intelligensie en identiteitspolitiek. Hulle
klante kom nie net om hul motors reg te maak nie, maar ook om sin te
maak van die vinnig-veranderende wêreld. Elke besoek is ‘n debat wat jou
laat nadink, bevraagteken en lag.
Fabian Eugene Rainers is ‘n Suid-Afrikaanse storieverteller. Hy is
’n boorling van die Oos-Kaap wat Gauteng se tuiste noem, en het
tussen Port Elizabeth en Pretoria grootgeword. Hy het ‘n B.A.-graad
aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Kort daarna het hy by
die televisieproduksiebedryf aangesluit en met vryskutwerk aan ‘n
verskeidenheid produksies gewerk. Fabian is ook ‘n kulturele innoveerder
wat aktief daaraan werk om die ryk mondelinge vertelling van SuidAfrikaanse stories te bewaar. Die Workshop is sy debuutwerk as
dramaturg.

“At a deeper level, kom
die hele kar uit die aarde
uit. Human beings create
nothing. Die aarde het
geboorte gegee aan die kar.
Now those are some deep
thoughts...”
SUIDOOSTERFEES NATi JONG STERRE - PROJEK
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Droomwerk

DEUR PIETER ODENDAAL
Petrus lê in die hospitaal vir depressie terwyl sy voormense hom in
sy drome besoek. Sy oupa, ’n apartheidsenator, lê dertig jaar vroeër
aan longkanker en sterf. Diana, ’n sewentiende eeuse slavin in die
Kaap, wil op die seebodem terugstap Madagaskar toe. Die dokter wil
skokterapie toepas. Wat sal van Petrus word? En sal sy voormense rus
kry? Droomwerk is gebaseer op outografiese gegewens, onder andere
die senaatsdebatte van Piet Odendaal in die 1970s en die geskiedenis
van die Odendaal-familie in Suid-Afrika. Die toneelstuk ondersoek die
gevolge van intergenerasie-trauma en die spanning tussen Westerse
psigiatrie en Afrika-spiritualiteit.
Pieter Odendaal is ’n digter, uitvoerende kunstenaar, vertaler en
samesteller. Sy debuutbundel, Asof geen berge ooit hier gewoon het
nie (Tafelberg), is in 2019 met die Ingrid Jonkerprys bekroon. Hy is
mede-samesteller van die poësie vertaalbundels Many Tongues (2013)
en ConVerse (2018). Odendaal is die medestigter van InZync Poetry en
voltooi tans sy Ph.D. in ekologies-betrokke poësie by die Queensland
University of Technology in Brisbane. Die veeltalige poësieproduksie
What the Water Remembers (Woordfees 2020) is die uitvloeisel van
hierdie navorsing.

“My verloopte kinders
groei elke dag aan. ’n
Vervloë familie bly nog
altyd boom. Ek is jou eerste
wortels in hierdie land. En
nou ook jou laaste takke
in die wind, my liefste,
allerdoodste blaarknop van
’n agterkleinkind.”
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grot

DEUR KANYA VILJOEN
grot is die verhaal van vier studente wat vir ’n naweek Karoo toe gaan
om veldwerk oor die Karoo-meermin, soms beter bekend as die Kaaiman,
te voltooi. Dit is ook oor dié naweek dat een van die studente verdwyn.
In ’n stel onderhoude word vele opinies en menings oor die meermin,
die navorsing en die verdwyning gelug. Sommige glo dat sy die naweek
selfmoord gepleeg het, ander dat sy per ongeluk vermoor is, of dat
die bekende mite van die meerminne bewaarheid is en dat hulle haar
in ’n grot kom haal het. Die stuk, wat in Afrikaans, isiXhosa en Engels
aangebied word, ondersoek die idees rondom mites, geheue, intimiteit en
wat dit beteken om iemand te verloor, of te onthou.
Kanya Viljoen is ’n skrywer, regisseur en film- en teatermaker in
Kaapstad. Sy is tans besig met haar M.A.-graad waar sy onder die
Andrew W. Mellon-navorsingsgroep aan die Universiteit van Kaapstad
spesialiseer in Practice as Research. Viljoen se werk sluit in: RAAK
(genomineer vir ’n kykNET Fiësta en waarvoor sy deur die SA Theatre
Magazine as beste opkomende regisseur aangewys is); mank (waarvoor
sy by die 2018 Teksmark ’n skrywersbeurs ontvang); Die Skrif Is Aan
Die Muur (genomineer vir ’n Kanna-toekenning); en Jessie, Die Man
en Die Maan (wat as deel van die Jakes Gerwel Skrywersresidensie, in
samewerking met Suidoosterfees, NATi en Artscape, plaasgevind het).

“Ek weet nie hoe om dit
verduidelik sonder om soos ’n
hippy te klink nie, maar ek het
geweet, ek het ’n voorgevoel gehad
die oomblik toe sy my gevra het,
dat iets nie reg was nie. Iets was
af. Elliot se mense-stemme wat
ons sou bly roep tot die punt waar
ons ontdek dat ons besig was om te
verdrink. Dwarsdeur daai trip,
was ons besig om te verdrink.”
TEKSMARK 2020
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lingxoxo zelobola
DEUR ANELE KOSE

Die verhaal handel oor kulturele waardes en gebruike wat die Xhosanasie eeue lank bewaar het. lingxoxo zelobola verwys na lobolaonderhandelinge – wanneer twee gesinne vergader oor die prys van
die dogter met wie die seun van die ander gesin wil trou. Die tema
handel oor die uitspreek van vroue se menings en bekommernisse oor
hul dogters en seuns. Die Xhosa-kultuur maak hulle stil en ontneem
hulle van die reg om deel te wees van hierdie onderhandelinge. Dit
beklemtoon ook die hebsug van mans wat privaat voordeel wil trek uit
die lobola, aangesien hulle alleen oor lobola onderhandel.
Anele Kose is ’n 36-jarige digter, skrywer en akteur. Gebore in die klein
dorpie Fort Murray by King William’s Town in die Oos-Kaap, het Kose op ’n
jong ouderdom begin skryf. Hy het saam met verskillende teatermakers
uit Suid-Afrika en ander lande gewerk, met die doel om ’n gepubliseerde
dramaturg, romanskrywer en digter te word. Skryf is waar hy homself kan
uitleef.

“Ndicela singenzi
isintu isiko kuba
ayililo eli, futhi
ayisoze ibelilo.
Masimamelane,
sicebisane qha
qwaba.”
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It’s my baby

DEUR XOLISA NGUBELANGA
It’s my baby speel in Mountain-Foot af, waar die weduwee mevrou
Hollard sukkel om haar plaas aan die gang te hou na die moord op haar
man, Ou Baas. Geregtigheid seëvier wanneer Sipho tot drie jaar gevonnis
word, maar ‘n ironiese wending volg wanneer Robert, die boer se seun,
daarop aandring dat Jacob nie ontslaan word nie, en verklaar sy onskuld
van die voorval. ’n Gevoel van agterdog hang oor die plaas terwyl mevrou
Hollard en Jacob die wense van Robert moet eerbiedig. Precious keer
met ‘n baba terug van kraamverlof en met die nuus dat Sipho uit die
tronk vrygelaat is. Spanning op die plaas bereik kookpunt.
Xolisa Ngubelanga is ‘n skrywer, fasiliteerder vir jeugontwikkeling,
teatermaker en aktivis van die Oos-Kaap. Hy is die stigter van Jo
Kinda - People, ‘n kunsgebaseerde organisasie wat teater gebruik om
leeromgewings in hoërskole in Port Elizabeth en Pearston te rehabiliteer.
Ngubelanga het verskeie toneelstukke geskryf, waaronder Flamebook
(Standard Bank Standing Ovation-toekenning wenner by die 2017
NAF) en Dinner with Bantu wat voorgelees is tydens die NATional
Black Theatre Festival in Amerika in 2019. Hy het ‘n meestersgraad in
kreatiewe skryfkuns aan die Rhodes Universiteit verwerf.

“These are dangerous
times to be a farmer…
with Robert not
coming to the farm
anymore I need
someone to trust.”
SUIDOOSTERFEES NATi JONG STERRE - PROJEK
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Kokon

DEUR CARLO DANIELS
Kokon speel op die Cape Flats af. Dit is ’n fisieke teaterstuk met ’n
surrealistiese element en vertel die verhaal van Josh, ’n hoërskoolleerling
wat sukkel met sy seksuele identiteit omdat dit hom in ’n gemeenskap
van cyber-, fisiese-, verbale- en emosionele afknouery viktimiseer. Daar
is ’n wreedheid wat net onder die sosiale masker van hierdie plek broei.
Die stuk poog om hierdie sosiale front te openbaar. Deur beweging en
klankbeelde reis die gehoor deur dié intense tragedie van Josh en sy
geliefdes.
Carlo Daniels het in Mitchells Plain grootgeword, waar hy op straathoeke
begin optree en sing het. Hy begin professioneel werk en speel in baie
teaterproduksies, waaronder David Kramer-produksies. In 2016 toer hy
deur die Oos-Kaap om vir kinders op te tree as deel van Clowns Without
Borders South Africa (CWBSA) en begin dieselfde jaar met opleiding
in fisiese teater en teatermaak by die Magnet Theatre. Sy toneelstuk,
Onweer, wen by die Zabalaza-fees in die Baxter-teater in 2018. Hy is in
2020 genomineer vir ‘n Fleur du Cap-toekenning vir sy solo-optrede in
Klippies van die grond.

“Die huis is stil, ek
is alleen in die stilte,
alleen by die huis. Ek
staan alleen voor die
groot donker kas.”
SUIDOOSTERFEES NATi JONG STERRE - PROJEK
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Love, Lafras

DEUR CAITLIN WIGGILL
Love, Lafras is gebaseer op die ware verhaal van Caitlin Wiggill se
familie-spook. Toe Lafras oorlede is, het die gesin bekommerd geword
omdat Gertie eenvoudig aangegaan het asof hy nooit weg is nie. Tot
hulle die huis binnegekom het, waar hulle hom in sy gunsteling-leunstoel
sien sit. In dié toneelstuk sukkel Gertie om haar lewe met haar man se
halfleeftyd te versoen. Lafras kan nie sy vorm permanent volhou nie.
Terwyl hulle ’n tweede wittebrood in hul huwelik beleef, verloor hy stadig
sy krag en teenwoordigheid. Gertie weet wat sy moet doen. Ten spyte
van Lafras se teenkanting, besluit sy om by hom in die hiernamaals aan
te sluit. ’n Lewe sonder Lafras is immers eenvoudig nie ’n lewe wat die
moeite werd is nie.
Caitlin Wiggill is oorspronklik van Port Elizabeth en het in Maart 2020
haar meestersgraad in drama- en teaterstudie aan die Universiteit
Stellenbosch voltooi. Sy het in 2019 die John McGrath-beurs ontvang
vir die Scottish Universities’ InterNATional Summer School, en haar
toneelstuk God is a Woman was in dieselfde jaar die voorste toneelstuk
vir die Artscape New Voices-program. God is a Woman word tans vir film
verwerk en sal een van die eerste transgender karakters op die kanaal
ten toon stel. Dit is Wiggill se derde verskyning by Teksmark. Haar tekste
Carpets en A Prayer Group Called Water Wings was voorheen te sien.

“There was nothing.
Not Heaven, not Hell.
But maybe it was
Heaven because there
were only images of
you there, my love.”
TEKSMARK 2020
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Mannetjie

DEUR GERHARD VISAGIE
Mannetjie is ’n seun wat sy tienerjare in ’n kinderhuis probeer oorleef. In
hierdie tweemanstuk beleef ons die traumatiese gebeure van seksuele
misbruik wat so baie kinders breek. Die eufemistiese gebruik van
konsepte soos boelie-gedrag word uitgedaag en die werklike uitwerking
daarvan op kinders se lewens word gewys. Die geweld wat ouer seuns
ander jonger seuns kan aandoen, is verskriklik en bodemloos. Dit belig
ook die reeks volwassenes wat so dikwels en maklik kinders versaak.
Niksdoen laat die skuldiges te maklik wegkom. Mannetjie soek na sy eie
identiteit en strewe na ’n eie plekkie in die son.
Gerhard Visagie het ’n BA-graad en HOD aan die Universiteit
Stellenbosch verwerf en is tans ’n Engelse onderwyser in Fraserburg.
In 2010 verwerf hy ’n Hons B.Ed. (cum laude). Hy dien sedert 2008 as
voorsitter van die jaarlike Fraserburg Logan Toneelfees.

“Kinders is
amper nes
grootmense:
hulle vertel jou
nie die eerste
keer alles nie…”
SUIDOOSTERFEES NATi JONG STERRE - PROJEK
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Pakslae

DEUR JEANI HEYNS, CHAD BAAI EN ZOË CHETTY
Matthew en Helena Lewis kan uiteindelik nes skrop in hulle eie woonstel
in Woodstock. Dis intrek-dag en die spanning loop hoog. Van uitpak kom
inpak, en wat volg is ’n episodiese ontbloting van elk se heenkome en
menswees.
Chad Baai, Jeani Heyns en Zoë Chetty is studente aan die Waterfront
Theatre School. Gedurende hul studies werk hul ywerig aan hul ambag,
onderskeidelik in baie studenteproduksies, sowel as professionele
produksies. Baai spog met rolle in WTS se produksie Spring Awakening,
en David Kramer se Danger’s in the Dark. Chetty se hoofvakke is
drama en dans by WTS en sy beplan om binne die volgende jaar haar
medewerkersgraad in klopdans te doen. Heyns ondersoek voortdurend
teatermaak tydens haar studies. Sy het die regie behartig en gespeel
in De Badt (Woordfees Fringe), gechoreografeer vir die skool se
choreografie kompetisie, kostuums ontwerp vir die skool se Spring
Awakening en Urinetown, en ook in Urinetown gespeel as Senator Fipp.

“You hear me? I
am the man of this
house.”
“Maybe if you start
making more than
me, then you can
be the man of this
house.”
TEKSMARK 2020
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Pelegi

DEUR TSHEGOFATSO MABELE
Pelegi, wat geboorte in Setswana beteken, is ’n meertalige, Afrosentriese
toneelstuk wat fokus op Afrika-spiritualiteit. Dit is gebaseer op Die
Wet op die Onderdrukking van Heksery van 1957. Dit kyk fyn na ’n
gemeenskap in Rustenburg wat bedreig word met gevangenskap
en teregstellings omdat hulle hul voorvaderlike oortuigings
beoefen. ’n Predikant open ’n kerk in die gemeenskap en begin die
onderdrukkingshandeling teenoor die mense wat in voorouers glo
afdwing. As gevolg van hul geestelike onderdrukking, tref ’n vloek
die gemeenskap. Nora, die moeder van Dikeledi, probeer haar dogter
beskerm, sodat die gemeenskap nie sal ontdek dat sy ’n geestelike gawe
van die voorvaders het nie. Wanneer Nora besef dat Dikeledi sukkel om
haar gawe in bedwang te hou, word sy gedwing om die wet te oortree
om nie net Dikeledi se lewe nie, maar ook die lewens van ander, te red.
Tshegofatso Mabele is ’n Afrika-teater-entoesias. Sy neem deel aan Napo
Masheane se toneelstuk oor geslagsgebaseerde geweld, Khwezi say my
name; regisseer ‘n toneelstuk wat deur die gemeenskap genomineer
word genaamd Our Land en neem deel aan die toneelstuk Umabatha,
onder regie van Josias Dos Moleele, waar sy verskeie rolle vertolk en haar
dinamiese vermoëns illustreer. Sy is deel van ’n groep vroue, The Pillars,
wat bestaan uit jong vroue wat kreatiewe werk skep. Hulle het twee
toneelstukke, Malebone en These Men, geskryf en geregisseer. Sy mentor
die Udumo Entertainers, ’n gemeenskapsgroep in Mamelodi, waardeur sy
vaardighede aan haar eweknieë wil oordra om hul gesinne deur middel
van kuns finansieel te ondersteun. Vir haar is ’n beroep in die kunste, ’n
roeping.

“Nako ya eng? Wa etsi
ngwanake, gore dilo tse tsa
Badimo are no longer allowed.
I heard gore monna wa Mme
Josephina was taken in the
middle of the night and he hasn’t
returned since.”
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The Infinite Woman
DEUR MISHA KRYNAUW

The Infinite Woman is ’n huldeblyk aan die nalatenskap van moederliefde
en ’n poging om die verskillende lae wat die interaksies in ’n familie van
vroue, met ’n verlede en hede wat by hulle spook, te verwyder. Daar is
temas van generasies se trauma, geestesgesondheid, identiteit, magiese
realisme, vroulikheid, vatbaarheid, spiritualiteit en dood. Anna Meyer,
die hoofkarakter, ervaar ’n ineenstorting en bou vir haarself ’n realiteit
waarin sy met haar ma se selfmoord kan saamleef. Hierdie realiteit sluit
haar ouma, haar eerste spook, en twee weergawes van haarself in, nou in
haar geheue gemerk as broers en susters.
Hierdie is Misha Krynauw van Kaapstad se eerste teks. Sy is lank reeds ’n
kunskritikus, digter, opstel- en kreatiewe skrywer wat hoop om by te dra
tot die nalatenskap van homoseksuele, bruin kuns in Suid-Afrika.

“Do you believe
in magic? The
kind that can
save you from the
apocalypse of your
mother’s life?”
SUIDOOSTERFEES NATi JONG STERRE - PROJEK
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The Spotlight Tonight
DEUR IAN TUCKER

’n Jong, vroulike komediant en ‘n ouer, manlike uitvoerende kunstenaar,
ontmoet agter die verhoog by ’n televisie-talentprogram. The Spotlight
Tonight is ’n blik op die agtergrond van hierdie twee verskillende
kunstenaars, soos wat hulle voorberei op hul oomblik in die kollig. Die
Comic is borrelend, verfrissend en ongefilter. Die Artiste is waaksaam,
styf, selfs gemartel. Berei hy voor om ’n laaste wraakgierige uitvoering
te onthul? Die Comic moet dit koel en slim speel om te verseker
dat die talentprogram nie ’n moordtog word nie. Die toneelstuk is
’n ligte komedie wat donkerder word soos wat dit ontvou. Die stuk
verken temas van kuns en uitvoering en menslike verbintenis, sowel
as die hiperstimulasie en waansinnige verwagtinge van moderne
talentprogramme. Dit spreek tot die begeerte na roem en sy donkerder
pasmaat - bekendheid.
Ian Tucker het sewe jaar gelede vanuit ’n korporatiewe agtergrond
weggedraai, op soek na meer kreatiewe ondernemings. Hy het sy
kreatiewe tande gesny deur kortfilms te maak, spekulatiewe draaiboeke
te skryf en te help met korporatiewe videos. Na ’n wyle as ’n troue- en
funksie-videograaf, wat vir hom interessant, maar kreatief beperkend
was, het Tucker homself na vervaardiging, skryf, regie en komedie
gewend. Hy het onlangs ’n animasieprojek vir Triggerfish Animation
ontwikkel, die gewilde Let’s Bounce Comedy-aande bestuur, die film
Mister Festival met Rob van Vuuren (in postproduksie) vervaardig, genrefilmprojekte vir Bench Films ontwikkel, en komedie geskryf en opgevoer.

Comedian: Aargh, this waiting around, it’s
making me overthink things. Like what if I die
horribly tonight, and it ends up on YouTube.
My epic fail out there for the whole world to see.
Imagine, people I don’t know and will never meet,
judging me in the most brutal fashion. I’ll have
to curl up in bed for a week with a litre of vodka,
and stuff my face with cake... Ja, Red Velvet cake.
And Grey Goose Vodka. With Valium for nibbles
between meals. Oh yeah, I will take back my
power, girl!
24

What We Wish For
DEUR MIKE VAN GRAAN

What We Wish For ondersoek die kontroversiële en aktuele tema van
genadedood of geassisteerde sterfgevalle in die konteks van ander
sosiale, etiese en morele vrae, en stel die temas van die waardigheid
van lewe, teenoor die heiligheid van lewe. Hierdie temas word
ondersoek deur ’n gesin van vier, ’n ouerpaar en hul twee kinders in hul
twintigerjare.
Mike van Graan verwerf ’n B.A. Honneursgraad in Drama aan die
Universiteit van Kaapstad en is tans geregistreer vir ’n Ph.D. aan
die Universiteit van Pretoria, waar hy in 2018 ’n eredoktorsgraad
ontvang het as erkenning vir sy kreatiewe voorspraakwerk. Van Graan
het tot dusver 35 toneelstukke geskryf, met Little Red Riding Hood
and the Big Bad Metaphors, sy 2019 toneelstuk oor die Volhoubare
Ontwikkelingsdoelwitte, as voorgeskrewe werk deur IEB-skole vanaf
2021. Van Graan is een van die inisieerders van die Sustaining Theatre
and Dance (STAND)-stigting, wat Suid-Afrikaanse dans en teater
ondersteun.

Adrian: (quietly) Think
about the good that will
come off this. Someone will
get Josh’s heart... his kidneys
will lengthen the life of
another person...
Beverley: (breaking free
from Adrian) Vultures!
Waiting for our son to die...
Adrian: Isn’t that what your
God did? Let his son die so
that we all may live?
TEKSMARK 2020
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The Valley of the Shadow

DEUR QONDISWA JAMES, TANKISO MAMABOLO, MALIKA
NDOVOLU TIISETSO MASHIFANE, WESSEL PRETORIUS EN
MIKE VAN GRAAN
Die toneelstuk is geskryf tydens die Covid-19-inperking, en hoewel die
koronavirus glad nie genoem word nie, ondersoek The Valley of the
Shadow temas wat hierdie periode blootgelê het: konfrontasie met
ons sterflikheid, die sin van die lewe en wat regtig saak maak – dit alles
in die konteks van ’n land wat steeds sukkel met rassisme, skreiende
ongelykheid, geslagsgebaseerde geweld en dies meer.
Qondiswa James is ‘n kultuurwerker en teatermaker, tans besig met haar
meestersgraad in lewende kuns, interdissiplinêre- en openbare kuns by
die Instituut van Kreatiewe Kuns aan die Universiteit van Kaapstad.
Tankiso Mamabolo is ’n akteur, komponis, sanger en skrywer; ’n
gegradueerde van die dramadepartement van die Universiteit van
Kaapstad en oorspronklik van Mthatha in die Oos-Kaap.
Tiisetso Mashifane studeer aan die Rhodes-universiteit met ‘n B.A.-graad
in Politiek en Internasionale Studies, Filosofie en Dramatiese Kunste en is
die skrywer van haar bekroonde debuutwerk, Sainthood.
Malika Ndlovu is ’n internasionaal-gepubliseerde digter, dramaturg,
uitvoerende kunstenaar en ’n kunsbestuurder met meer as vyf-en-twintig
jaar se ervaring in die bedryf.
Wessel Pretorius studeer af aan die Universiteit Stellenbosch en
word sedertdien gevier vir sy verskillende rolle as akteur, skrywer en
teatermaker.
Mike van Graan is ’n veteraan-dramaturg wat aangewys is om hierdie
groep te koördineer en die teks in sy finale vorm saam te stel.

Tina: Yesterday it was someone’s mother. The day before it was a young girl who
choked on her broccoli. And the day before that, there were two more... a singer
who offed herself. And a struggle veteran I’ve never heard of. Rest in power this.
Taken too soon that. (Sighs) Facebook’s like one big obituary column at the
moment. I’m thinking of migrating to Instagram. Sunsets. Cats. Babies learning
to walk... And travel photos. (Lustfully, sighs) Other people’s travel photos...
26
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TEKSMARK 2020 • PROGRAM

WOENSDAG 28 OKTOBER
TEKSMARK
202
10:00 – VERWELKOMING

10:30 TOT 13:00 – SESSIE 1

14:00 TOT 17:00 – SESSIE 2

KOKON
CARLO DANIELS

WHAT WE WISH FOR
MIKE VAN GRAAN

Uittreksel o.l.v. Carlo Daniels
Met Abigail Mei, Beviol Swartz
en Darion Adams
!NAU EN ANDER DRAMA
JOLYN PHILLIPS

Uittreksel o.l.v. Amelda Brand;
Musiek o.l.v. Frazer Barry
Met Charlton George, Deniel
Barry, Frazer Barry en Jolyn
Phillips
BIENTANG
RIANA SCHEEPERS

Uittreksel o.l.v. Niël Rademan
Met June van Merch, Lindi-Heila
Smit en Gertjie Besselsen
PELEGI
TSHEGOFATSO MABELE

Uittreksel o.l.v. Tshegofatso
Mabele
Met Lesego Chauke,
Mthuthuzeli Zimba, Tankiso
Mamabolo, Tshegofatso
Mabutla en Zamah Nkonyeni

Uittreksel o.l.v. Greg Karvellas
Met Aldo Brincat, Alicia
McCormick, Denise Newman, en
Stefan Erasmus
AL DRA ’N AAP ’N GOUE RING
MARGO KOTZÉ

Uittreksel o.l.v. Hennie van
Greunen
Met Conradie van Heerden,
Eldon van der Merwe.
Marion Holm en Veronique
Jephtas
DROOMWERK
PIETER ODENDAAL

Uittreksel o.l.v. Wolf Britz
Met Herman Binge, Melanie
Scholtz, Thami Baba en Wian
Taljaard
IT’S MY BABY
XOLISA NGUBELANGA

Uittreksel o.l.v. Xolisa
Ngubelanga
Met Delia Meyer, Vuyokazi
Ngemntu, Vela Zozo en Xolisa
Ngubelanga
IINGXOXO ZELOBOLA
ANELE KOSE

Uittreksel o.l.v. Peggy Zinziswa
Matloga en Anele Kose
Met Lulama Masimini, Phumeza
Matoti, Thando Mthi, Thembani
Luzipho en Thembekile Komani
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DONDERDAG
29 OKTOBER
20
• PROGRAM
10:00 TOT 13:00 – SESSIE 3

14:00 TOT 17:00 – SESSIE 4

MANNETJIE
GERHARD VISAGIE

ASKARIA
DIANNE DU TOIT ALBERTZE

Uittreksel o.l.v. Rafiek Mammon
Met Gerhard Visagie en
Stephren Saayman
THE SPOTLIGHT TONIGHT
IAN TUCKER

Uittreksel o.l.v. Tara Notcutt
Met Carel Nel en René Cloete
DIE WORKSHOP
FABIAN RAINERS

Uittreksel o.l.v. Abduragman
Adams
Met Abduragman Adams, Gary
Naidoo, en Keeno-Lee Hector
DIE SONDIGE SEWE
NIËL RADEMAN

Uittreksel o.l.v. Niël Rademan
Met Carla Smith en Len-Barry
Simons
THE INFINITE WOMAN
MISHA KRYNAUW

Uittreksel o.l.v. Dianne Du Toit
Albertze
Met Cintaine Schutte en
Martelize Kolver
COVID MOONS
CLARE STOPFORD

Uittreksel o.l.v. Clare Stopford
Met Nicol Steyn en Sipumziwe
Lucwaba
PAKSLAE / HIDING
JEANI HEYNS, CHAD BAAI EN ZOË
CHETTY

Uittreksel o.l.v. Jeani Heyns
Met Chad Baai, Joshua Human,
Michael Human en Zoë Chetty
LOVE, LAFRAS
CAITLIN WIGGILL

Uittreksel o.l.v. Caitlin Wiggill
Met Antoinette Kellermann en
André Roothman

Uittreksel o.l.v. Caitlin Wiggill
Met June van Merch, Lee-Ann
van Rooi en René Cloete

GASSPREKER: WILLIAM DERESIEWICZ
DONDERDAG 29 OKTOBER OM 16:30

William Deresiewicz, ‘n bekroonde essayis en kritikus, praat oor sy pas
gepubliseerde boek, The Death of the Artist: How Creators Are Struggling
to Survive in the Age of Billionaires and Big Tech. ‘n Waarskuwing oor hoe
die digitale ekonomie kunstenaars se lewens en werk bedreig.
TEKSMARK 2020
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VRYDAG 30 OKTOBER
10:00 TOT 13:00 – SESSIE 5
ALLEENSAAM
WIM VORSTER

Uittreksel o.l.v. Wolf Britz
Met Keanen Engel, Stian Bam en Trude Gunther
GROT
KANYA VILJOEN

Uittreksel o.l.v. Thembela Madliki
Met Anoecha Kruger, Eldon van der Merwe, Jane de Wet, Qondiswa
James en Bongile Mantsai

INTELEKTUELE EIENDOMSREGTE VAN KREATIEWES
SPREKER: OLGA WYNGAARD (Kopieregkenner werksaam in
uitgewersbedryf, LLB en LLM Universiteit Stellenbosch)

‘n Inligtingsessie oor regte en belange waaroor outeurs,
draaiboekskrywers en vervaardigers beskik. Hoe om hierdie regte
en belange te beskerm en hoe dit afgedwing kan word.
BUT, BABY I LOVE YOU
ANDRICO GOOSEN

Uittreksel o.l.v. Tinarie van Wyk Loots
Met Carel Nel en Nhlanhla Mkhwanazi
THE VALLEY OF THE SHADOW
QONDISWA JAMES, TANKISO MAMABOLO, TIISETSO MASHIFANE WA
NONI, MALIKA NDLOVU, WESSEL PRETORIUS EN MIKE VAN GRAAN

Uittreksel o.l.v. Wessel Pretorius
Met Qondiswa James en Tiisetso Mashifane wa Noni
13:30 – AFSLUITING
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ERKENNINGSLYS
KEURINGSPANEEL
Marthinus Basson
Diane de Beer
Mdu Kweyama
Tshegofatso Mabutla
Ilse Oppelt
Tracey Saunders
Morné Steyn

KUNSTE ONBEPERK-PERSONEEL
Hugo Theart
Lizané Basson
Shael Laminie
Daleen Witbooi
Colleen Swartz
Nicolaas de Jongh
Bernard le Roux
(Dryland Event Management)

PROGRAMONTWERP
LeRoux Germishuizen
(Brand Public Agency)

KUNSTE ONBEPERK-INTERNS

TAALVERSORGING

Nageline Baartman

J.C. Aucamp

Shandré Harris

FOTOGRAAF

TEGNIESE VERSORGING

Nardus Engelbrecht

Adrian Patrick
Daventia Kennedy

Franky Steyn

NATi JONG STERRE
‘n Suidoosterfees-projek, ondersteun deur die Jakes Gerwel-stigting en Artscape
Jana Hattingh, Rafiek Mammon, Abduragman Adams, Faren Essau en Theo Kemp

BEDANKINGS
NATi

Cornelia Faasen
BAXTERTEATERSENTRUM

Lara Foot, Fahiem Stellenboom, Beth Jeffery, Libie Nel, Marisa Steenkamp,
Leon van Zyl, Jeremy Blackburn, Mdu Kweyama, Tshegofatso Mabutla
en alle ondersteuningspersoneel
WYNBORG		

AV EN STROOMFASILITEITE

			DPK • hello@dpk.co.za
			083 226 1684
MAHARAJ-RESTAURANT

Theresa Peters

ALLE SKRYWERS, REGISSEURS EN
AKTEURS VIR HUL TYD ENTEKSMARK
DEELNAME.
2020
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BECOME A BAXTER COFFEE ANGEL
Soon after the lockdown and national state of
disaster were first announced in South Africa,
in March this year, the Baxter Theatre Centre
embarked on an innovative financial sustainability
campaign, called Baxter Coffee Angels. The ask
was simply for patrons, theatre and arts lovers to
donate as little as R30 a month (the price of a cup
of coffee), or more (where possible), to ensure the
iconic theatre’s financial sustainability during this
time and into the future.

Become a Baxter Coffee Angel today by visiting

www.baxter.co.za
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