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Welkom by die vierde Teksmark! Die 
geleentheid het vir my ’n jaarlikse kreatiewe 
inspuiting geword. Dit is nie net wonderlik om 

te kyk en te luister na die skrywers se nuwe idees nie, maar 
dis ook die gesprekke rondom die tekste en die samesyn met 
kollegas wat my inspireer. Hierdie jaar is daar 16 nuwe tekste 
en teksidees wat voorgelê word. Soos die skrywers is die 
tekste en temas uiteenlopend. Die Teksmark was nog altyd 
oop vir alle tale, maar dit is verblydend dat ons aansienlik 
meer tekste in Engels en ander amptelike landstale ontvang 
het. Dankie aan NATi en die Baxterteatersentrum wat van 
die begin af hierdie projek ondersteun het en deurentyd 
betrokke is om die impak van die inisiatief uit te brei en te 
ontwikkel. Mag jy lekker saamgesels, kuier en betrokke raak!
 
HUGO THEART
Artistieke direkteur: Kunste Onbeperk

Koningin Lear
7-16 November • Baxter Teater
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Die impak en die omvang van die Teksmark se 
invloed op die bedryf die laaste drie jaar kan 
nie oorskat word nie. Van jong skrywers wat hul 

produksies op die planke gesien het en ouer skrywers wat 
hul hand weer aan iets nuut waag tot spelers en regisseurs 
wat hier ’n eerste geleentheid gegun is en die gesprekke 
wat tydens die sessies en ook informeel plaasvind. Die 
Teksmark is jaarliks ’n energie-inspuiting vir die bedryf, en 
’n broodnodige verlossing van die sleur van skedules en 
begrotings en programme. Dit herinner ons elke keer weer 
aan hoekom ons dit doen; hoekom die woord en die idee 
en die skrywer se waarheid saak maak. In ’n wêreld van 
soveel valse “waarhede” en fanatiese niksseggendheid is dit 
dalk nog die enigste ding wat saak maak. Daarom is ons 
faNATies oor teater. 

CORNELIA FAASEN
Uitvoerende Hoof: Nasionale Afrikaanse Teater-Inisiatief

Dit is ’n vreugde vir die Baxterteatersentrum 
om weer eens  by die Teksmark betrokke 
te wees en ons verbintenis tot hierdie 

noodsaaklike platform te bevestig. Vanjaar is ons veral trots 
soos dit meer inklusief word en hopelik verteenwoordigend 
met die toevoeging van ander Suid-Afrikaanse tale in die 
aanbod. Die aanmoediging en stimulering van kreatiwiteit 
en die koestering van jong skrywers, storievertellers en 
kunstenaars is van kernbelang vir wat ons doen. Hiervoor lig 
ek my hoed vir die Teksmark wat  die program skep en jaar 
na jaar vernuwe, en ons sien uit daarna om deel te wees van 
voortgesette ontwikkeling.

LARA FOOT
Uitvoerende hoof en artistieke direkteur: Baxterteatersentrum



TEKSMARK 2019BLADSY 4

Agulhasvlakte
DEUR HERSCHELLE BENJAMIN

Mildred en Amy is gebore 
op Agulhasvlakte – ’n 
biodiversiteitsbrandpunt waar baie 
bedreigde blomme op die rand van 
uitwissing is. Mildred is ’n bloemis 
van kindsbeen af en het haarself 
afgesonder van die wêreld. Haar 
suster, Amy, ’n sosialemedia-
influencer, daag skielik ná jare by hul 
ou plaashuisie op. Die twee susters leer mekaar weer ken, soos Kosie van 
Niekerk, die blomdief, elke dag sy vrag kom haal. Soos die sustersband 
verbeter, raak dit al hoe moeiliker vir Mildred om vroualleen te veg teen 
blomdiewe, privaat ontwikkeling en die staat se veranderende beleid, 
inaggenome die kwessie van grondhervorming.

Herschelle Benjamin is ’n 23-jarige dramaturg, kunsjoernalis, 
rubriekskrywer, bemarkingsassistent en meestersgraadstudent in 
drama en teaterstudies aan die Universiteit Stellenbosch. Verlede jaar 
was hy deel van die Kunstekaap se Nuwe Stemme-program, wenner 
van die Elizabeth MacLennan- internasionale beurs vir teater van die 
Universiteit van Edinburg en ’n teksmarkskrywersbeurs. Sy In Slavenhuis 
39 het vanjaar by die Woordfees gedebuteer, waar hy met die prys vir 
beste opkomende kunstenaar bekroon is. Sy eerste opdragradiodrama 
vir die ATKV en die Toneelspelkompetisie, Drosters, is vanjaar op RSG 
uitgesaai. Hy was vanjaar deel van die eerste groep van die Jakes 
Gerwel-skrywersresidensie vir jong dramaturge op Somerset-Oos onder 
mentorskap van Amy Jeptha.

“As hierdie blomme verdwyn... as... as hulle nie 
teruggroei nie... dan... dan bestaan ek nie meer nie. 
Dis al wat Ma-hulle vir ons agtergelaat het.”
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Al my vriende 
se dooie honde
DEUR BIBI SLIPPERS

Melissa Boshoff sterf op 15 in ’n busonge-
luk tydens ’n koortoer. In die hiernamaals 
(’n leë kamer met net ’n lessenaar, ’n kas 
en ’n venster waardeur sy geliefdes wat 
nog lewe kan dophou) vind sy dat haar 
beste vriendin, Lizzie, se oorlede wors-
hond, Viool, haar reeds daar inwag. Met 
verloop van die volgende 22 jaar daag 
nog vier van haar vriende se honde in 

Melissa se hiernamaals op. Met die honde se hulp moet Melissa probeer 
uitwerk wat sy moet leer om te kan aanbeweeg uit die limbo waarin sy 
haar bevind.

Bibi Slippers is ’n digter en joernalis van Johannesburg. Sy is die 
skrywer van die digbundel Fotostaatmasjien en medesamesteller 
van die versamelbundel Nuwe stemme 6. Die verhoogverwerking van 
Fotostaatmasjien was in 2018 tydens die Woordfees, KKNK en Aardklop te 
sien, met Wessel Pretorius as regisseur.

“In my naam is alles opgesluit wat ek van die 
hondelewe gehaat het: Die gewag, die gewag 
vir absoluut alles – wag vir jou kos, wag vir 
’n stappie, wag vir die mense om by die huis 
te kom. Wag, wag, die ewige gewag – en dan 
noem hulle jou nog, en verskoon nou my Frans, 
fokken Wagter.”
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’n Solovertoning oor angs, geloof en alles tussenin. A Prayer Group 
Called Water Wings fokus op wat gebeur as alles net te veel word. Wie 
het nog nie vir drie maande voorgegee om ’n non te wees nie sodat 
God hulle net kan raaksien?

CAITLIN WIGGILL, oorspronklik van Port Elizabeth, is tans besig met 
haar meestersgraad in regie aan die Universiteit Stellenbosch. Sy het 
’n John McGrath-studiebeurs vir Skotse universiteite se internasionale 
somerskool gekry, wat sy in Augustus by die Universiteit van Edinburg 
bygewoon het. Haar gedigte is gepubliseer in die New Contrast 
Literary Journal, en haar drama God is a Woman was vanjaar deel van 
die Kunstekaap se projek vir nuwe stemme. Dit is die tweede keer dat 
sy deel is van die Teksmark, met Carpets wat verlede jaar aangebied is 
en vanjaar by die Woordfees opgevoer is.  

“Last year I became a nun.  My family didn’t love the 
idea, but I didn’t know how else to prove that I was 
good enough to meet Him. It wasn’t like a ‘hills are 
alive’ moment, I wasn’t running around singing in the 
mountains or anything. I was mostly quiet.”

Geplaas binne ’n omgewing wat 
nie so anders as ons wêreld is nie, 
sit Maggie en wag om vir God te 
ontmoet. Elkeen kry net een kans om 
Hom te ontmoet, en haar geleentheid 
het uiteindelik aangebreek. Sy mag 
net een vraag vra, en sy wil dit nie 
vermors deur te vra waar die toilet 
is nie, hoewel sy desperaat wil weet. 

A Prayer Group 
Called Water Wings
DEUR CAITLIN WIGGILL
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is. Hulle wil die verandering omkeer en die genderskeiding terugbring 
– manlikheid en vroulikheid. Sam se garage is die begin van hierdie 
revolusie en hy en sy volgelinge probeer ontleed wat dit is om manlik te 
wees. Die perfekte kultus word versteur en ondergaan ’n verskuiwing 
wanneer Alex (’n buitestander) by die groep aansluit 
 
William Hindley, Preston Hugo, Alistair Seymour, Tora Turner en 
William Vermaak se BallBox was ’n proses wat in Desember 2018 
onstaan het rondom die verkenning van manlikheid. Die konsep was 
fassinerend en hulle het besluit om die betekenis daarvan bloot te lê. 
Die span het uitgebou tot ’n groep van vyf (vier mans en ’n vrou) wat die 
sosiale konstruk binne ’n samehangende verhaallyn probeer verken en 
verduidelik. Ure se navorsing is gedoen, maar die drama is nog nie voltooi 
nie. Hulle is opgewonde daaroor om die proses voort te sit, om te speel 
met die onspeelbare, met iets wat ’n omstrede kwessie in die samelewing 
geword het.  
 
“Sorry, I know it must feel strange, being around such strong, 
independent, emotionally ... stable individuals. This is our 
sanctuary, you’ll learn to love it. We want you to regain your 
inner wilderness, your raw power, like us!” – Sam 

In die nabye toekoms, en met die 
ontdekking van selfbevrugting, hou vroue 
op om met mans seks te hê, wat die 
belangrikheid van gender laat wegval. Die 
samelewing bereik sy hoogste potensiaal, 
wat tot ’n revolusie onder randfigure lei 
wat teen dié gender-vloeibaarheid gekant 

BallBox
DEUR WILLIAM HINDLEY, PRESTON HUGO, 
ALISTAIR SEYMOUR, TORA TURNER EN 
WILLIAM VERMAAK
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kommentaar op Afrikanerkultuur, patriargie en geweld teen vroue en 
kinders. ’n Jong vrou bring haar kind na ’n bababoer op die aand van ’n 
groot storm. Die gevaar in die huis is egter baie groter as die tornado wat 
buite broei.

Wentzel Lombard is ’n akteur en skrywer van Pretoria. In 2013 het 
hy sy nasionale sertifikaat in uitvoerende kunste aan Oakfields College 
as topstudent voltooi. Die volgende jaar het hy by Viclectic Artist 
Management aangesluit. Sy kortverhale het verskyn in Rooi Rose, Nuwe 
stories 2 en Wys (Woordfees). In 2016 het hy die derde plek behaal in 
die ATKV/Kuier-gedigtekompetisie. As akteur het Lombard in bykans 
30 teaterproduksies verskyn, insluitend die Shakespeare-toneelstukke 
A Midsummer Night’s Dream en Othello, Drif van Reza de Wet (beste 
akteur – LALT Playfest ), Die koggelaar van Pieter Fourie, en sy eerste 
oorspronklike toneelstuk, Geboorte, in 2017 wat goed deur resensente 
ontvang is en op verskeie feeste en in ’n aantal teaters aangebied is.

“ ’n Spinnekop voel nie skuldig oor die skadelose vlieg 
wat hy gevang en verorber het nie. Hy moet daardie vlieg 
eet om te oorleef. Dis wat hier gebeur. Ek is die spinnekop 
en julle… die vlieë.”

Bring vir my die kindertjies is 
geïnspireer deur bababoerdery wat 
in die laat 1800’s en vroeë 1900’s 
plaasgevind het. Die stuk ondersoek 
die donker dieptes van menslike 
wreedheid en hoe ver bose mense 
sal gaan om onskuld te misbruik. Met 
galgehumor wat ’n kontras teen die 
makabere bied, lewer dié stuk sosiale 

DEUR WENTZEL LOMBARD

Bring vir my 
die kindertjies
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kleedkamerpraatjies is deels ’n gekorswil, maar maak ook ’n draai by die 
politiek en aftakelende aard van toksiese manlikheid. But, Baby I Love 
You is eietyds, beweeg teen ’n vinnige pas en fokus op temas soos 
oudword, seksualiteit, identiteit, gesondheidsorg en rasseverhoudinge. 
Dit is Seconds se versoeningsdag. 

Andrico Goosen het in Brakpan aan die Oos-Rand grootgeword en aan 
die Hoërskool Stoffberg gematrikuleer. Hy het sy BA-graad in drama en 
teaterstudies aan die Universiteit Stellenbosch verwerf en sy honneurs in 
2015 cum laude geslaag. In dié tyd het hy ook hedendaagse poppe- en 
objekteater studeer. In 2016 het hy saam met ander kunstenaars The Loft 
Puppet Company gestig. Hy is ook bekend as ’n teater-, rolprent- en TV-
akteur en was onder meer te sien in Kanarie, Moffie, Die spreeus, Sara se 
geheim en Die Boland Moorde.

“The rich whites who came to the townships 
during the 80’s called her Sunshine because her 
arse became a ticket for some whiteys who wanted 
a quick fuck away from home...”

Die storie van Seconds Khumalo – ’n 
bokser wat nie meer vandag se kind 
is nie en in die skaduwee van die 
legendariese Suid-Afrikaanse bokser 
Baby Jake Matlala staan. Seconds word 
onder hande geneem deur sy afrigter 
se seun, Jerry Lötter, ’n wit Afrikaner-
skollie. Albei wag angstig vir George 
Lötter om terug te keer. Die skaamtelose 

But, Baby I Love You
DEUR ANDRICO GOOSEN
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sketskomedie met spitsvondige, oorspronklike sketse wat ’n bitter 
nasmaak laat. Die doel met Draft 5 is hoegenaamd nie om die gehoor 
op te voed of uit te trap nie. Dit wil eerder mense vir die sketse laat lag, 
hoewel ietwat absurd, maar tog herkenbaar en waarby hulle binne die 
huidige samelewing aanklank sal vind. 

Stephanie Burnett, Ayden Kruger, Megan Meyer, Jaime 
Montgomery en Lezanne Steenkamp
Die groep vroue, tussen die ouderdom van 20 en 23 jaar, is/was studente 
aan die Universiteit Stellenbosch se dramadepartement. Hulle kom uit 
verskeie agtergronde, kulture, sosiale kontekste en praat verskillende 
tale en het uiteenlopende persoonlikhede. Dit bied ’n vars en dinamiese 
blik op die samelewing en spreek ook tot ’n wyer gehoor. Wat hulle wel 
100% in gemeen het, is ’n passie vir die teater en om stories te vertel wat 
mense sal laat lag en dink. 

“Who you calling a lady? I'm an individual.
That polo neck was asking for it!
Ons is die vrouens wat in die kombuis wil wees.”

Vyf aktrises probeer desperaat 
’n vertoning skep wat die 
problematiek rondom 
genderkwessies ondersoek, 
maar in die proses kom hul eie 
vooroordele na vore. ’n Tweetalige 

Draft 5
DEUR STEPHANIE BURNETT, 
AYDEN KRUGER, MEGAN MEYER, 
JAIME MONTGOMERY EN LEZANNE 
STEENKAMP
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geheime wêrelde wat ons saam skep, te midde en ten spyte van alles. 
Dit is die reëls wat ons maak en die genot van vergrype, soos die grense 
tussen die twee wêrelde begin vervaag en die samehang al duideliker 
word.

Zac Fleishman se skep van opvoerings het gespruit uit die behoefte 
om geskiedkundige navorsing en konsepte meer visueel en verteerbaar 
te maak, buite akademiese vaktydskrifte en amptelike instellings. Hy 
het in 2016, saam met ’n ensemble, Aristophanes se Wealth verwerk en 
geregisseer en die beligtingsontwerp vir The Spice Roots Collective se 
weergawe van Out of Bounds (2016) gedoen. Hy het in 2018 sy BA-
graad in drama en geskiedenis aan die Universiteit van Kaapstad verwerf 
en doen tans sy honneurs in geskiedenis en toneelskryf. Dié drama is 
geskryf as deel van sy studies, onder leiding van Nadia Davids. 
   

“The city needs to eat. 
 And the city eats meat.”

Fresh Meat speel met die temas van 
begeerte, taboes, orde en vuilheid. 
Dit ondersoek die stad, gulsig 
en onversadigbaar, waar mense 
hulself toenemend in hul ontsmette 
bokswoonstelletjies afsonder – weg van 
die vuilheid van die straat. Die handel 
oor die tallose mense in die stad, maar 
kyk ook op ’n meer intieme vlak na die 

Fresh Meat
DEUR ZAC FLEISHMAN
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hierdie gedeelde swart moederskap nie op die rand van bestaan geplaas 
is nie, maar na die kernposisie verskuif word.” Dié narratief verken die 
moontlikhede van ware versoening in ’n post-apartheid-Suid-Afrika en 
belig ook die oorblyfsels van die verlede in ’n demokratiese land uit die 
perspektief van die sogenaamde Born Frees. 

Lwanda Sindaphi is ’n teatermaker, akteur, poppeteaterkunstenaar en 
die artistieke direkteur van die Lingua Franca Spoken Word Movement, 
sowel as ’n gepubliseerde dramaturg en digter. Hy doen tans sy 
honneurs in toneelskryf aan die Universiteit van Kaapstad en beskik oor 
’n gevorderde diploma in teaterkuns. Hy is onlangs vir vier Fleur du Cap-
pryse benoem en het drie gewen vir die multidissiplinêre produksie Kudu 
(beste nuwe regisseur, beste nuwe Suid-Afrikaanse drama en beste 
ensemble). In 2014 is hy deur Badilisha Poetry aangewys as ’n top-10-
digter in Afrika. Hy is die medestigter van Cypher, ’n poësie-vereniging in 
Kaapstad. 

“So your mother has found a new domestic worker to replace my 
mother? That woman worked for your family for more than thirty years 
but she returns home with nothing more than fifty thousand, Anne. Can 
you imagine? Fifty thousand? You bring her back here to die. And I 
have to dig the grave myself. I dug the grave, Anne.”

Toe Lwanda Sindaphi die eerste 
keer Born in the RSA en Mies Julie 
gelees het, het hy ’n newe-storielyn 
opgemerk wat hy graag wou verken: 
Die raaisel rondom swart en wit 
kinders wat ’n ma deel, wie se 
identiteit altyd binne die huishoudelike 
raamwerk gesien word. “Ek het ’n visie 
gehad om ’n narratief te skep waarin 

I Will Teach You How 
to Share the Milk
DEUR LWANDA SINDAPHI 
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die vele fasette wat deel gevorm het van die tragedie: die media, sosiale 
media, interpersoonlike verhoudings, politiek, geskiedenis en die nagevolge 
van die reuse-brande.

Shaun Oelf is ’n professionele danser en choreograaf van Knysna. In 2006 
het hy die eerste keer die dansvloer betree as deel van Jazzart Dance 
Theatre se opleidingsprogram vir jong volwassenes. Oelf het al verskeie 
pryse ontvang, insluitend die Baxterteater se kunstenaar van die jaar (2014),  
en is benoem as beste ondersteunende akteur vir Lara Foot se produksie 
Fishes of Hope. In 2014 het Oelf en Grant van Ster die geselskap Figure of 
Eight Dance Collective (FO8) gestig.

Wilken Calitz is ’n musikant en skrywer van Kaapstad. In 2017 verwerf hy ’n 
meestersgraad in kreatiewe skryfwerk (cum laude) aan die Universiteit van 
Kaapstad, onder leiding van Etienne van Heerden. Sy radiodrama Veertig 
dae het die tweede plek in 2012 se RSG-radiodramakompetisie behaal. 
Sy verhoogdrama 2092: God van klank het in 2013 die prys vir uitskieter-
dramaproduksie by die Woordfees behaal en is in 2015 benoem vir ses Fleur 
du Cap-teaterpryse, onder meer vir beste nuwe Suid-Afrikaanse teks. Sy 
debuutroman verskyn in Mei 2020.

“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.”

Op 29 Oktober 2018 sterf nege mense 
in die Farleigh-gemeenskap in die 
Knysna-brande naby die Karatararivier, 
wat reeds vir duisende jare ’n integrale 
deel van die Outeniqua se Khoi-
stam se bestaan is. Karatara vertel 
die verhaal van ’n gemeenskap se 
verlies deur middel van dans en 
drama wat gesamentlik die narratief 
vorm. Tematies ondersoek die produksie 

Karatara
DEUR SHAUN OELF & WILKEN CALITZ 
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nie pluis nie – Sanna bly in die ou plaaswerkerskwartiere en Kris lyk nie 
juis opgewonde oor haar troue nie. Oor die verloop van die naweek word 
die gesin se geheime oopgevlek. ’n Drama oor vasklou aan Afrikaner-
identiteit, grondeienaarskap, vroue vasgevang in ’n patriargale stelsel, en 
’n gesin as verhoudingsisteem met sy eie reëls, bepalings en definisie van 
wat “normaal” is. 

Philip Rademeyer is ’n Kaapse skrywer, regisseur en ontwerper. Sy 
werk word in verskeie teaters en op feeste in Suid-Afrika opgevoer en is 
al met verskeie plaaslike en internasionale pryse bekroon. Mees onlangs 
het Klippe wat val 2019 se ATKV-Woordveertjie vir beste dramateks 
gewen. Sy werk as skrywer sluit in Huishou, Wild, As, The View en The 
Graveyard, en as regisseur/ontwerper Monsieur Ibrahim en die blomme 
van die Koran, Weerkaats, In Slavenhuis 39 en The Maids. Hy het ook al 
vir radio en televisie geskryf, en is die regisseur van die vollengterolprent 
Skemerson (Palama Productions).

SANNA: Tyd stap aan, party dinge verander, ander nie. Ieder geval raak mens 
gewoond daaraan, jy maak aanpassings. Dis die lewe. Jy weet dit seker? 
CHRIS: Ek wonder of dinge anders sou wees as Pa nie dood is nie. Dalk sou ek 
nie… weggegaan het nie. Ek het altyd gedink hy was ’n goeie man.
SANNA: Hy was ’n man, dis al. En Stoffel is ook. 

Kristina trou Sondag. Vrydagaand 
daag haar vervreemde tweelingbroer, 
Christiaan, by hul vervalle plaas op. 
Hul ma, Sanna, het hom genooi en 
hul ouer broer, Stoffel, die eertydse 
golden boy, is woedend dat hy terug 
is. Chris vererger dinge deur sy man, 
’n swart queer-aktivis, na die troue 
saam te bring. Chris besef gou als is 

MaanSonde
DEUR PHILIP RADEMEYER
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May, ’n suksesvolle skerpskertskomediant, is getroud met Alan Smith, ’n 
joernalis. Twee jaar in die huwelik in het Alan ’n “indiskresie” met ’n vrou 
en Olly kan eenvoudig nie daaroor kom nie. So hier is hulle, in ’n ses week 
lange “verhoudingsterapie”-program. Dit is die derde van die ses sessies, 
met tye skreeusnaaks, maar ook met eerlike resultate... 

Rafiek Mammon het ’n meestersgraad in opvoedkundige filosofie aan 
die Universiteit Stellenbosch en ’n BA-graad (sosiale wetenskappe) aan 
die Universiteit van Kaapstad verwerf. Voordat hy die kunswêreld betree 
het, het hy joernalistiek en kommunikasie aan die Kaapse Skiereiland-
Universiteit van Tegnologie gedoseer. Hy is die voormalige kunsredakteur 
van The Cape Times. Hy is betrokke by talle beoordelingspanele, wat 
insluit om tekste vir onder meer die KKNK, Suidoosterfees en Vrystaat 
Kunstefees te lees. Sy eerste drama, Seashells, het in 2012 ’n Ovation-
prys by die Nasionale Kunstefees in Makhanda gewen. Hy is ook ’n 
teatermentor en -regisseur, rubriekskrywer en kunsjoernalis.  

“Aaah, dear Olly. Your humour is always a tonic – one of the reasons 
I fell in love with you in the first place. But tell me… what are the 
weather conditions like up there, on the moral high ground?”

Gay-huwelike het soos ander huwelike 
ook uitdagings. Die drama speel in reële 
tyd af – ’n terapiesessie van sowat 55 
tot 60 minute van ’n paartjie met die 
verhoudingsterapeut Amanda (Mandy) 
Makeba, wat beskryf word as die “beste 
in die veld”. Met haar alternatiewe 
metodologie het sy baie mense met hul 
verhoudingsprobleme gehelp. Oliver (Olly) 

Marry-Go-Round
DEUR RAFIEK MAMMON
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grootwordfases wat ons almal baie vinnig wil vergeet. 

Veronique Jephtas is ’n aktrise, digter en teatermaker wat tans haar 
honneursgraad in kreatiewe skryfwerk aan die Universiteit Stellenbosch 
doen. Haar eerste teks, Hoe change hulle, was deel van Teksmark 2018, 
wat by Woordfees 2020 debuteer, onder regie van Lee-Ann van Rooi.

“En as jy eers jou privilege agtergekom het, 
besef jy, dalk het jy jou bek verbygepraat.”

Die hooftemas is vernuwing en 
aanvaarding van onsself. Die lelike 
kante van om oor te begin, word 
blootgelê en in die gesig gestaar. 
Daar word eerlik gepraat oor kwessies 
waarvoor baie nog bang is. Die 
temas wissel van die geldmaak-golf 
met haarprodukte, die haircism, die 
land se politieke toestand, asook 

My kroon se krank
DEUR VERONIQUE JEPHTAS
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Beyers de Vos is ’n skrywer van Kaapstad. Hy het ’n meestersgraad 
in kreatiewe skryfkuns aan die Universiteit van Kaapstad verwerf. Sy 
debuutroman, Wrok, het die langlys van die 2019 Barry Ronge Sunday 
Times Fiction Prize gehaal. Sy debuuttoneelstuk is in 2020 op die planke. 

DANIEL: Hoe lewe jy met jouself?
ROOSMARYN: Jy dink moord is ’n moeilike ding, nè? 
Maar dit is nie. Dis maklik. As jy eers verby die gevolge 
gedink het, as jy deur die gevoel daarvan kom, is dit eintlik 
nogal lekker.

Wanneer die moordenaar Roosmaryn 
opdaag om wraak te neem, is Daniel en 
Josh in die middel van ’n middag van 
intense seks en intense argumente. Sy 
neem hulle gevangene. Maar hoekom 
is sy daar? Roosmaryn is ’n bloedige 
tragedie oor spoke,  trauma, skuld, ’n 
rassistiese penis en die gevolge van 
geweld.

Roosmaryn
DEUR BEYERS DE VOS
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waarvoor sy ontslape oupa gevra het om sy dorpie van die vallei van die 
dood te red. Die storie neem ’n wending wanneer ’n wit man ’n kernaspek 
van die oplossing is. Dit gee vir die seun enersyds hoop en waagmoed, 
maar hy word die vyand van sy gemeenskap, wat tot die dood van sy 
geliefdes lei. 

Thukelo Maka is ’n akteur, dramaturg, pianis, komponis, liedjieskrywer 
en sanger. Hy is in 1985 in ’n klein dorpie gebore, vernoem na die 
abaThembu-koning van Cala. In 2000 het hy saam met sy ouma na 
Kaapstad verhuis, gemotiveer deur die moontlikhede van geleenthede. 
Hy was van 2007-2009 by die New Africa Academy om sy skryftalent te 
slyp. Sedertdien het hy opleiding gekry in teater en toneelspel. Van 2011-
2013 was hy as ’n fisieketeaterspeler betrokke by Magnet Theatre. Kort ná 
sy graduering was hy deel van die Universiteit van Kaapstad se program 
vir teater, teksskryf en toneelspel. 
 

“They want him to scream the untold stories of 
the unseen, but they are not listening to him.”

Dié drama verken die tema van dood 
in swart en wit gemeenskappe. Dit 
daag verskillende rassegroepe uit om 
bestek te neem van hul individuele 
reaksie op en verhouding met die 
dood. ’n Plattelandse Xhosa-seun het 
’n droom oor sy oupa wat op soek is 
na dít wat nie vir hom gegee is nie. 
Die seun is op ’n soektog om te vind 

The Boy 
of the Mountain
DEUR THUKELO MAKA
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studies, vriendskap en familie word verweef met die kankernarratief 
op ’n aweregse en satiriese wyse. Ons volg Roelof vanaf diagnose tot 
die swaarste deel van sy behandeling. Sy verhouding met sy ouma (’n 
hoeksteen in sy lewe), ’n nuwe kêrel en van die pasiënte wat saam met 
hom in die hospitaal is (spesifiek ’n onverwagse vaderfiguur) vorm die 
hart van die stuk. 

Wessel Pretorius is gebore in Mbombela, Mpumalanga. Hy verwerf in 
2008 sy BA-graad in drama aan die Universiteit van Pretoria en voltooi 
daarna sy honneurs by die Universiteit Stellenbosch onder leiding van 
Marthinus Basson en Antoinette Kellermann. In 2011 skryf en speel hy 
in sy solovertoning Ont-, wat uiteindelik vertaal word as Undone en toer 
vir vyf jaar daarmee, plaaslik en internasionaal. Ander hoogtepunte sluit 
in Die dag is bros (skrywer), Die ontelbare 48 (spel, teks en regie), Klara 
Maas se hart is gebreek, Ensomeer: Die vloeistof-trilogie (spel, teks en 
regie) en mees onlangs Sê my naam soos ’n Starbucks-knaap by die 
Alexander Bar Upstairs (spel, teks en regie). 
 
 “Komedie is nie een van die Here se forsste kragte 
nie. Ek vermoed hy’t gedink Sophie’s Choice was 
histeries.”

In 2011 word Pascual Wakefield, op die 
ouderdom van 20, gediagnoseer met 
testikelkanker. Valskermstories gebruik 
Pascual se ervarings as inspirasie om uit 
te beeld wat die uitwerking van ’n skielike 
verganklikheidsbesef op die psige van 
’n millenniër het. Desnieteenstaande 
die behandeling en trauma móét die 
lewe eenvoudig aangaan. Verhoudings, 

DEUR WESSEL PRETORIUS

Valskermstories
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DIE SKRIF IS AAN DIE MUUR. 
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DINSDAG 5 NOVEMBER 2019

14:00 – VERWELKOMING

14:30 – 17:00 SESSIE 1

Bring vir my die kindertjies 
Wentzel Lombard
Uittreksel o.l.v. Francois Toerien
Met June van Merch, Waldimar 
Schultz en Kay Smith

A Prayer Group Called Water 
Wings
Caitlin Wiggill
Uittreksel o.l.v. Tara Notcutt
Met Llandi Beeslaar

But, Baby I Love You
Andrico Goosen
Uittreksel o.l.v. Tinarie van Wyk 
Loots
Met Carel Nel en Nhlanhla 
Mkhwanazi 

WOENSDAG 6 NOVEMBER 2019

11:00 – 13:00 SESSIE 2

My kroon se krank 
Veronique Jephtas
Uittreksel o.l.v. Quanita Adams
Met Veronique Jephtas

BallBox
William Hindley, Preston Hugo, 
Alistair Seymour, Tora Turner en 
William Vermaak
Uittreksel o.l.v. die geselskap
Met Robert Hindley, Preston 
Hugo, Alistair Seymour, Tora 
Turner en William Vermaak

The Boy from the Mountain
Thukelo Maka
Uittreksel o.l.v. Lehlohonolo Shale
Met Kwindla Pearl Antony en 
Thukelo Maka

Valskermstories
Wessel Pretorius
Uittreksel o.l.v. Wessel Pretorius
Met Pascual Wakefield, Robert 
Hindley en Wessel Pretorius

programprogram
TEKSMARK 2019
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14:00 – 17:00 SESSIE 3

Al my vriende se dooie honde 
Bibi Slippers
Uittreksel o.l.v. Wolf Britz
Met Ludwig Binge, Carla Smith, 
Ané Koegelenberg, Melanie 
Scholtz, Richard September en 
Devonecia Swartz

MaanSonde 
Philip Rademeyer
Uittreksel o.l.v. Philip Rademeyer
Met Joanie Combrink, Emma 
Kotze, Gideon Lombard en Albert 
Pretorius

Marry-Go-Round
Rafiek Mammon
Uittreksel o.l.v. Fred Abrahamse
Met Marcel Meyer, Faniswa Yisa 
en Keeno Lee

I Will Teach You How to Share 
the Milk 
Lwanda Sindaphi
Uittreksel o.l.v. Lwanda Sindaphi
Met Babalwa Makwetu, 
Mangaliso Ntekiso en Frances 
Sholto-Douglas

Draft 5 
Stephanie Burnett, Ayden 
Kruger, Megan Meyer, Jaime 
Montgomery en Lezanne 
Steenkamp
Uittreksel o.l.v. die geselskap; 
Fasiliteerder: Nicole Holm
Met Stephanie Burnett, Réne 
Cloete, Ayden Kruger, Jaime 
Montgomery en Lezanne 
Steenkamp

DONDERDAG 7 NOVEMBER 2019

11:00 – 13:00 SESSIE 4

Agulhasvlakte 
Herschelle Benjamin
Uittreksel o.l.v. Herschelle 
Benjamin
Met René Cloete en Gretchen 
Ramsden

Fresh Meat
Zac Fleishman
Uittreksel o.l.v. Zac Fleishman
Celeste Loots, Tazme Pillay en 
Johann Vermaak

Roosmaryn 
Beyers de Vos
Uittreksel o.l.v. Mercy Kannemeyer
Met Nicole Holm, Wian Taljaard 
en Conradie van Heerden

Karatara 
Wilken Calitz en Shaun Oelf
Uittreksel o.l.v. Gideon Lombard
Met Dean Balie, Shaun Oelf en 
Grant van Ster

13:00 – AFSLUITING
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