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TOEGANGSFOOIE
Woensdag 5 Julie
Toegang R 110 - Goue sirkel R80
Donderdag 6 Julie
Toegang R110
Vrydag 7 Julie
Toegang R165 - Goue sirkel R110
Saterdag 8 Julie
Toegang R195 - Goue sirkel R240
Sondag 3 Julie
Toegang - Gratis
Pensioenarisse/senior burgers (bo 60 jaar)
of met pensioenkaart: Woensdag R50
Voorskool- en laerskoolkinders
(onder 12 jaar): Gratis
Weekkaartjie (toegang vanaf
Woensdag tot Saterdag): R500
Kaartjies vir die feesterrein is by
Computicket en by die hekke van
die feesterrein beskikbaar.

Hekke open elke dag om 10:00,
behalwe Sondag om 15:00.

(by Checkers ingang - boonste
parkeervlak)
• I’langa Mall Computicket (by Capitec
Bank-ingang - onderste parkeervlak)
• Alle takke van Shoprite Checkers
• Nelspruit House and Home, Lifestyle
Centre, Riverside Park, Mbombela
• Highveld House and Home, Highveld
Mall, Witbank
• Witbank House and Home, h/v
Woltemade-en Presidentstrate,
Witbank
Webwerf: www.computicket.com
Telefoon: (met kredietkaart of
tjekkaart) 0861-915-8000
(Maandag-Saterdag 08:00 tot 20:00).

Feeskantoor: Sonpark Boulevard,
Fauriestraat, Mbombela
Telefoon: 013 741 5294
Webwerf: www.innibos.co.za

KAARTJIES EN BESPREKINGS
Feesterreinkaartjies is beskikbaar
by die volgende punte:
Die feesterrein se hekke en landswyd
by Computicket.

Uitleg:
Jacques Erasmus

Computicket kantore in die
Laeveld:
• Inniboskantoor, Sonpark Boulevard
• Riverside Mall Computicket

Deur kwaliteit en
bekostigbare diens, het
ons bygedra tot die mees
suksesvolle kunstefees in
die land!

Ons dienste sluit ook in :
• B-BBEE verifikasie;
• Besigheidskonsultasies; en
• Betaalstaatverwerkings

Henri Pieters

Jerry Sithole

Margaret
Raubenheimer

Ryk Eksteen

Ashleigh
Knowles

Cindy van
Jaarsveld

INNIBOS KONTAKBESONDERHEDE

Visuele konsep en ontwerp:
Chantel Olivier, Creative Combo

Besprekings vir Innibos produksies
kan soos volg gedoen word:
Landswyd by alle takke van
Computicket- en Shoprite Checkerswinkels.

Trotse finansiële
adviseurs van
Innibos

Advertensies:
Laeveld Media

Tel: 013-762-1600
Stabilis Chartered Accountants
www.stabilisnst.co.za
Van Rensburgstraat 5, NELSPRUIT, 1200

395767NH
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Feesboodskap

Boodskap van die feesbestuur
Welkom by Innibos 2017 waar dit van
vroeg vanjaar reeds volstoom aan
die gang was om ’n kunstefees in die
oortreffende trap aan te bied.
Vanjaar is ons doelwit om ons
Laeveldse kunstefees ’n stappie verder
te vat met musiekproduksies van die
boonste rakke, toneelproduksies wat
jou sal laat krul van die lag of tot diep
nadenke stem, ’n volwaardige ATKVBoeke-oase, en drie nuwe crawls.
Ons is ook dankbaar oor die nuwe
gemeenskapskas, die Innibostrommel, wat ons in samewerking
met Laevelder op die been gebring
het om deur die jaar diegene in ons
gemeenskap wat ’n hupstoot nodig
het, by te staan.
Innibos maak staat op lojale steun uit
veral ons plaaslike gemeenskap. Ons
glo dit is dié meelewing wat daartoe
bygedra het dat Innibos vir die derde
keer, en die tweede agtereenvolgende
jaar, die kykNET Fiësta-toekenning as
die gewildste fees in die land gekry
het. Baie dankie!
Danksy ons borge is dit moontlik om
toegangskaartjies bekostigbaar te hou.
’n Weekkaartjie kos R500, met gratis
toegang vir laerskool en voorskoolse
kinders. Pensioenarisse kan die eerste
feesdag bywoon teen slegs R50!
Wat kry jy hiervoor? ’n Veilige
feesterrein met puik vermaak:

meer as 300 kunstenaars is tydens
die fees te sien op die 5 kuierverhoë,
’n musiekkonsert elke aand op die
Standard Bank-hoofverhoog wat met
die grootstes in die land kan meeding,
’n gratis ﬁlmfees by die kykNET
Bosbioskoop, gratis teateraanbiedings
by die Boma-kuierteater, Apies Innibos
waar die kleingoed onder toesig kan
speel en kort vertonings sien, meer as
300 kunsmark stalletjies in die Bosmôl
en heerlike feeskos.

Innibos is ’n heeldag-familiefees.
Laevelders het die kans om van die
topkunstenaars in die land op eie
bodem te ervaar, terwyl besoekers
hulle kan verlustig in die warm klimaat
en gasvryheid van dié mooi landstreek.
Kom gestewel en gespoor, van
vroegdag tot laat, en laat Innibos jou
’n stappie verder neem in die kuns van
feesvier.
Geniet dit!
Innibos Direksie en Bestuur

Mbombela kry lewe in Julie met
Standard Bank
Terwyl die res van die land in Julie
die koue winterweer trotseer, gaan
Mbombela ’n karnavalhittegolf tydens
die jaarlikse Innibos Nasionale
Kunstefees ervaar. Vanjaar se tema is
“’n Stappie Verder”, wat so mooi by ons
leuse Voluit Vorentoe pas.
Die Innibos Nasionale Kunstefees
is ’n jaarlikse gebeurtenis wat
Afrikaanse musiek en kuns in die
Stad Mbombela (voorheen Nelspruit)
in die Mpumalanga-streek onder die
kollig plaas. Om die feesverrigtinge
af te skop, sal meer as 800
karnavalkunstenaars van verskillende
musiek-, dans- en kultuurgroepe op
die openingsdag op Woensdag, 5 Julie
2017, aan ’n straatkarnaval deelneem.
Die program sluit aktiwiteite in wat
al die feesgangers op hul tone sal
hou, van daaglikse kunsvertonings

tot die musiekfees wat elke dag vanaf
18:00 sal plaasvind. Kunstenaars sluit
gewildes soos Kurt Darren, Elvis Blue,
Black Cat Bones, Snotkop en nog vele
ander in.
Ons by Standard Bank is trots daarop
om met hierdie fees vereenselwig
te word, want dit laat die Laeveld
lewe met mense wat uit alle
dele van die land in hierdie klein
dorpie bymekaarkom om aan die
feestelikhede deel te neem. Vanjaar is
die 12de jaar van ons vennootskap en
ons sien uit na nog talle vrugbare jare
wat voorlê.
Kom kuier gerus
saam met ons by
die Standard Bankstalletjie, waar jy
jou jong kinders
kan bring om oor

geld te leer en te sien hoeveel pret
dit is om te bank danksy die Kidztoepassing, wat spesiaal vir die kind
se jong, nuuskierige brein ontwikkel is.
Standard Bank-personeel in kleurvolle
kostuums sal byderhand wees om jou
kinders te leer hoe voordelig dit is om
hul eie geld te spaar en te verdien en
daarmee te werk.
Ons sien uit na ’n heerlike fees waar
ons die Afrikaanse kultuur sal vier en
van die beste plaaslike talent onder die
kollig sal plaas.
Die Standard Bank-span

395763NJ
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Department, Innibos partnership
delivers world-class event
It gives the Department of Culture,
Sport and Recreation great pleasure
to once again partner with Innibos
National Arts Festival for this year’s
festival.
Our partnership is based on delivering
a world-class cultural festival that
continues to grow in leaps and
bounds. We are expecting nothing
less this year. We are conﬁdent that
Innibos will once again reach new
heights in terms of attendance and
excitement levels.
Innibos could not be where it is today
without the support of the people of
South Africa and the province. The
support from the business community
has also contributed to the growth of
this renowned festival.

The Innibos National Arts Festival
embodies our mission of promoting
social cohesion and nation building
through culture, sport and information
service to the people of Mpumalanga.
We encourage all South Africans
to come out in large numbers and
support this year’s festival and in the
process get a glimpse of what the
Afrikaans culture has to offer in terms
of music, cuisine as well as arts and
crafts.
Not only does the festival keep
us entertained and happy for a
couple of days, it also helps
drive economic growth in
Mbombela. The effects
of the positive economic
spin-offs brought about by

Innibos continue
to be felt long
after the festival
has ended. For
enquiries contact
Ms Sibongile
Nkosi on 013 766
5372/082 492
4886 or nkosist@ Norah Mahlangu.
mpg.gov.za.
We trust all the patrons will enjoy
everything the festival has to offer and
I hope to see you again next year.
MEC Norah Mahlangu (MPL)

Jacaranda FM brings More
Music to Mbombela
Jacaranda FM
is all set for
another awesome
Innibos festival.
As has become
the tradition, the
Saturday-night
concert which
we’re proud to
present, puts
Kevin Fine.
an unbeatable
music line-up on stage. The station’s
award-winning and iconic presenters

will also be at the festival to complete
the evening for the thousands that
turn out. Kevin Fine, the station’s GM
says, “We’re proud of our association
with Innibos which has become an
annual calendar event for listeners and
clients. It’s a one-ofa-kind festival, with
quality entertainment
and world-class
organisation that
cannot be missed.”
Get your festival

tickets without delay and be sure to
see the highlight of the weekend, the
Saturday-night Jacaranda FM concert
at Innibos 2017. Of course, you can
also tune into Jacaranda FM during
the course of the festival week to hear
sneak-preview performances
from the artists live on-air and
to ensure you get all your
Innibos intel from the station
that plays more local music you
love.
Kevin Fine

Dis wat so lekker is van Innibos
- ’n mens gaan bos!
Die Laeveld en die fees se
gasvryheid is onweerstaanbaar
en die fees-aanbod is iets om
oor huis toe te e-pos. Innibos
haal elke jaar meer en meer uit
om vir ons ’n goeie
tyd te waarborg. Dit
is waarom kykNET
vanjaar ’n groter borg
is as ooit van te vore,
want ons weet ons is
nou in die groot bos
en by ’n fees wat weet

wat hulle ondersteuners verwag.
Geen wonder Innibos was hierdie
jaar vir ’n derde keer die kykNET
Fiësta se gewildste fees van die
jaar nie. ’n Warmkry-lekkerkrywinterbestemming soos
min.
Vir kykNET is dit
belangrik om te wees
waar ons kykers is.
Vanjaar hang ons uit
by die kykNET NOU!
Rock-verhoog en bied

ons die Donderdag- én
Vrydagaandkonsert aan
met van ons uithaler
aanbieders en kunstenaars.
Daar is ook die een of
ander verrassing - so kom
maak ook ’n draai
by die kykNETLeefverhoog in die
Bosmôl waar jy
van jou gunstelingkunstenaars kan
ontmoet.
Karen Meiring.
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Feesborge

Hoof

Premier

Platinum

Diamant

Goud
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Feesborge

Silwer

Manufacturers of Knitted Agricultural
and Decorative Shade Netting

Brons

Mediaborge
& vennote

Verblyfborge
& vennote
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Direksie en Bestuurspan

Die Innibos-direksie en -bestuur woeker om die sukses van die fees te verseker. Met harde werk en innoverende denke sorg
hulle dat die fees vars en relevant bly. Dis met groot dankbaarheid teenoor besoekers dat die span elke feesganger vanjaar
by Innibos welkom heet.

Nick Elliot direkteur.

Andy Lubbe feesbestuurder
en direkteur.

Irma Green direkteur.

Henri Pieters direkteur.
Foto’s: Odette Hartzenberg

Dr Mathews Phosa Dirk van Rooyen - voorsitter.
direkteur.

Alison Linde uitstallers.

Philna Scholtz produksies.

Mariolise le Roux bemarkingsassistent.

395751NH

Sandra Jacobs Adelene Niehaus - Pippa Botha media, bemarking kunstenaars.
borge.
en direkteur.
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Projekbestuurspan

Agter die skerms is daar bekwame projekbestuurders wat woel en werskaf om seker te maak dat die fees sleepglad verloop.
Hierdie toegewyde groep mense is bereid om die ekstra myl te loop en sodoende verseker hulle
dat feesgangers elke jaar net die beste kan verwag.

Dolf van Rooyen Koos Schoonraad Pieter Wolmarans
- Bergvlam
- operasioneel.
- kroegbestuur.
Hoërskool.

Jacques Kruger
- Bergvlam
Hoërskool.

Elsie Viljoen venues.

Annamarie van
der Walt - boeke.

Marilize Heyneke Maartin Strydom Annemarie
- feesverblyf.
Kleynhans - tydelike
Bergvlam Hoërskool.
personeel.

John Anthony
Boerma - kuns.

Barney Botha logistiek.

Santie Barrish ﬁlmfees.
396619NM
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Standard Bank-verhoogprogram
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Standard Bank-verhoogprogram
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Standard Bank-verhoogprogram
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Rock

Foto: Jaco S Venter

KYKNET NOU! ROCKVERHOOG - INNIBOS ROCKRUMOER-KOMPETISIE
Innibos bied jaarliks ’n
landswye rock-kompetisie
aan. Dit vind plaas op
die kykNET NOU! Rockverhoog op Woensdag 5
Julie vanaf 18:00. Die vyf
ﬁnaliste wat optree, is After
Robot, Generasie Stasie,
Having Cows, Kirkland en
Matt Carstens.

Francois van Coke,
Albert Frost en Neels
van Jaarsveld sal twee
Francois van Coke.
bands aanwys wat die
Donderdagaand op die
Standard Bank-hoofverhoog optree saam met Arno
Carstens, The Black Cat Bones, Majozi, Matthew Mole,
Hemelbesem en VanFokKingTasties.

After Robot.

Having Cows.
Generasie Stasie.

Die wenner kry ’n prys van R25 000, geborg deur
Cell C en ’n musiekvideo van kykNET.
Woensdag 5 Julie
Francois van Coke en
die vyf RockRumoerﬁnaliste - After Robot,
Generasie Stasie,
Having Cows, Kirkland
en Matt Carstens.

Matt Carstens.

Kirkland.
395765NH
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Rock
Vrydag 7 Julie
Manny Walters, Albert Frost,
Spoegwolf, Bittereinder en
Die Heuwels Fantasties.
Manny Walters.

Spoegwolf.

Albert
Frost.
Die Heuwels Fantasties.

Bittereinder.
Wonderboom.

Saterdag 8 Julie
Tuin, Desmond & the
Tutus, Dan Patlansky,
Wonderboom en
Locnville.

Tuin.
Dan Patlansky.

Locnville.

Desmond &
the Tutus.
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Kuierverhoë

Innibos-kuierverhoë
bied topvermaak in die
oortreffende trap!
Innibos het vier kuierverhoë waar
van die land se topkunstenaars
optree en wat iets vir elke feesganger
se musieksmaak bied. Die Arenaverhoog is op die boonste veld
geleë (reg oorkant die Standard
Bank-hoofverhoog), die kykNETLeefverhoog in die Bosmôl, die KMI
Airport-verhoog in die kunspark en
Die Blou Hond-verhoog net oos van
die hoofarena.
Die kykNET-Leefverhoog in
die Bosmôl gaan hierdie jaar ’n
besondere kuierplek wees. Die
Huletts Koeksisterkompetisie vind
daagliks 15:00 daar plaas. ’n Groot
dansvloer gaan voor die verhoog

ingerig word, sodat feesgangers
lekker kan saamskoffel met orkeste
soos Rohan en sy boereorkes en die
Campbells.
Bekendes wat in die loop van die
feesdae op die kuierverhoë gaan
optree, is onder andere, Albert de
Wet, Ampie, Chris Else, Elvis se
Seun, Franja, Ghapi, Jakkie Louw,
Jo Black, Liza Brönner, Marno van
der Merwe, Martin Bester, Quentin
Prinsloo, Pieter Smith, Rymstoff en
Wynand & Chereé Strydom.
Al hierdie kunstenaars se optredes
is by die hektoegang ingesluit. Die
volledige terreinprogram is by die
hekke en op die webwerf beskikbaar.

BucoNelspruitNJ

395766NJ

Find us on:

BUCO South Africa

www.buco.co.za
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Apies Innibos

Apies Innibos is die ideale plek waar die kleinspan kan kom speel en hulle gate uit geniet. ’n Propvol
vermaakprogram met baie pretaktiwiteite word vanaf 11:00 tot 18:00 aangebied en dit is heeltemal verniet!
Clarice & die Reënboogkidz
Met Clarice Pieterse en Rooies,
die Ladybug-gelukbringer.
Optreetye: Wo 5 Jul 13:00; Do 6
Jul 14:00; Vr 7 Jul 17:00;
Sa 8 Jul 11:00
Clarice en Rooies, die Ladybuggelukbringer, bied ’n interaktiewe
program met Bybelse beginsels
en stories aan. Dit word vrolik
omgesit in
liedjies, dansies
en praktiese
lewenslesse
om oud en jonk
op hulle voete
te kry en te
vermaak.

Gretha Pers
Optreetye: Wo 5 Jul 17:00;
Do 6 Jul 13:00; Vr 7 Jul 15:00;
Sa 8 Jul 13:00
Gretha Pers
is ’n komiese
interaktiewe
teaterproduksie
vir die hele
gesin. Gretha is
pers en vanjaar
ernstig besig
om almal om
haar positief te
maak. Hierdie produksie is vol
verrassings, humor en musiek
en sy pak enigiets aan wat die
lagspiere kielie.
Hooper
Met Steyn Fourie
Optreetye: Wo 5 Jul 18:00;
Do 6 Jul 18:00; Vr 7 Jul 18:00;
Sa 8 Jul 18:00
Hooper is ’n komiese karakter
soortgelyk aan die bekende Mr Bean.
Hy fokus daarop om vir jong kinders
morele waardes en reëls op prettige
en visuele wyse te
leer.
Tydens die vertoning
hanteer Hooper
baie belangrike
gedrags- en
dissiplineprobleme
op ’n grappige,
interaktiewe en
musikale wyse.

Gertjie die Brandweer-ertjie
Met Megan van Wyk, Jan Brink, George van Rooyen en
Nina Erasmus
Regie: JP du Plessis
Optreetye: Wo 5 Jul 15:00; Do 6 Jul 17:00; Vr 7 Jul 11:00;
Sa 8 Jul 14:00
Gertjie is ’n grasgroen ertjie met ’n groot droom vir ’n werkie.
Hy wil ’n brandweer-ertjie word en so sy merkie maak! Sal
Gertjie kan keer dat die nare brandwurms, Kinkel en Konkel,
die groentetuin afbrand? Waarmee worstel die Wortel, is
Meneer die Brandweer-peer besig om te gis en hoekom traan
almal se oë as Ui verskyn? Skaterlag-pret vol betowering,
want dis hoe hierdie ertjie rol!
Huletts Kolwyntjiepret!
Optreetye: Wo 5 Jul 16:00; Do 6 Jul
16:00; Vr 7 Jul 16:00; Sa 8 Jul 16:00
Heerlike kolwyntjies word deur die VLU
gebak en wag net om deur
kreatiewe vingertjies versier
en deur gretige mondjies
geëet te word.
Daar is ook tafeltjies en
stoeltjies waar die kleinspan
na hartelus kan inkleur en verf, knip
en plak, kleispeel en blokkiesbou. En
natuurlik ’n springkasteel waar hulle
van al hulle energie ontslae kan raak.
Alles onder die waaksame oog van
bekwame personeel.

Wees kreatief met Bee Creative
Met Suzette van Zyl
Optreetye: Wo 5 Jul 12:00;
Do 6 Jul 12:00; Vr 7 Jul 12:00;
Sa 8 Jul 12:00
Bee Creative se kreatiewe span is
reg om hierdie jaar die kleinspan
daagliks besig te hou deur hul
eie kunswerke te skep. Ons gaan
’n pennesakkie versier, slaapmaskers maak, stresballe van
ballonne maak en ’n doen-dit-selflekkergoedpakkie vol verrassings.
Al die materiaal en gereedskap
word voorsien om die mooiste
kunswerke mee te maak.

Kanoeksie & Kadoeksie
Met Anel Skye en Robyn Muller
Optreetye: Wo 5 Jul 14:00;
Do 6 Jul 11:00; Vr 7 Jul 13:00;
Sa 8 Jul 17:00
Kanoeksie en Kadoeksie is twee
elﬁes met persoonlikhede so
kleurvol soos die reënboog.
Kadoeksie is ’n besige seuntjie en
Kanoeksie is ’n oulike dogtertjie.
Saam leer hulle vir maatjies op
’n prettige manier van letters,
kleure, goeie maniere, kieme en
vitamiene en hoe om te deel.

Klikkerland! Planne, poetse en pret!
Optreetye: Wo 5 Jul 11:00; Do 6 Jul
15:00; Vr 7 Jul 14:00; Sa 8 Jul 15:00
Die kleurvolle Klikkerlanders
se dae is vol poetse, planne
en pret en tydens hul maltrapavonture kan enigiets gebeur!
Verskeie misverstande veroorsaak
groot konsternasie! Daar is ’n
Klikkerlander vir elke kind en
saam leer hulle dat almal spesiaal
is. Die produksie is gevul met
oorspronklike musiek en die
gehoor word deel van die aksie.
Kom kuier, lag, sing en dans saam
in Klikkerland! Ondersteun deur
kykNET
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Innibos-trommel
KINDER-OPPASDIENS OP DIE
FEESTERREIN
Die ATKV Laeveld-tak
bestuur die Apies Innibosaktiwiteite. ’n Kinder-oppasdiens
is ook daagliks beskikbaar. Vir die
kleinspan wat ingeteken is, is daar
tydens middagete heerlike eetgoed wat
deur Enterprise geborg word.
Daar is ook ’n aand-oppasdiens. Bekwame
personeel sien na die kleintjies om teen ’n
billike tarief. Vir enige navrae skakel
082 321 6311.

FEESINKOPIES DWARS DEUR DIE JAAR
Ali se winkel is gebore uit die talle navrae wat daar
jaarliks oor feesprodukte na aﬂoop van die fees
ontvang word.
Hierdie kuberwinkel is propvol produkte van die
Innibos-uitstallers, van geskenke tot allerhande
ander interessante goeters vir spesiale
geleenthede. As jy die produkte by die fees
misloop, kan jy
dwarsdeur die jaar
van die produkte
in die hande kry by
www.innibos.co.za.
ONDERSTEUN DIE INNIBOS-TROMMEL
DEUR ’N PRET-PET TE KOOP

Selfs die Innibos Direksie dra pret-pette.

Innibos, in samewerking met Laevelder, neem vanjaar sy
betrokkenheid by die plaaslike gemeenskap ’n stappie verder met die
stigting van ’n gemeenskapskas.
Die Innibos-trommel is reeds tydens die Minibos-makietie by Hoërskool
Bergvlam bekendgestel. Partytjiegangers is gevra om elkeen vir slegs
R10 ’n pret-pet te koop en so by te dra tot die nuwe gemeenskapskas.
Die bloedrooi pret-pette is “hoede” van geknoopte ballonne en
duisende mense het gewys dat hulle harte vir die gemeenskap klop.
Dié fonds is ook die ideale platform om regstreeks tot
welwillendheidsprojekte by te dra, veral plaaslike maatskappye en
instansies wat iets wil terugploeg in die gemeenskap.
By die fees sal blou pret-pette te koop wees sodat Innibos feesgangers
ook dáár ‘n bydrae kan maak.

GHOLFDAG
Die Innibos-gholfdag het nou
reeds ’n instelling geword en op
Vrydag 7 Julie maak ons weer
so by die Nelspruit Gholfklub
op die Matumi-gholﬂandgoed.
Daar is heerlike pryse om
te wen en alle gholfspelers kry ’n gratis
toegangskaartjie vir die feesterrein. Winste
wat uit die gholfdag genereer word, word
geskenk aan die splinternuwe Innibos-trommel
(gemeenskapskas) wat dit dan weer aan
verdienstelike plaaslike projekte versprei.
Datum: Vr 7 Jul
Tyd: 07:00-18:00. Daar is ’n oggenden middagveld en vir elkeen ’n aparte
prysuitdeling.
Venue: Nelspruit Gholfklub (Matumi)
Kompetisie: Vierbal-beterbalformaat
Koste: R300 pp
Besprekings: Nelspruit Gholfklub 013 744 0958 (Noem asseblief dat dit vir
die Innibos-gholfdag is).
Betaling: Absa
Olifantslaagte Beleggings
Tjekrekening: 405 835 6463
Kode: 632005
Verwysing: Jou naam en van asook
afslaantyd
Navrae: Martie Ferreira (Pam Golding by 013
754 2300 of selfoonnommer 081 777 0480 en
e-posadres nelspruit@pamgolding.co.za).

Die Innibos Kuns-in-beweging-parade sal vanjaar weer deel
wees van die amptelike opening van die fees. ’n Opwindende
parade sal deur die strate van Mbombela beweeg om unieke
kunswerke en die provinsie se kultuur ten toon te stel. Met byna
800 deelnemers kan die publiek uitsien na kleurvolle vlotte,
interessante uitrustings en ’n magdom
opwinding. Spesiﬁeke besigtigingspunte is
aangebring waar die publiek ’n beter uitsig
oor die parade kan kry. Die Innibos Kuns-inbeweging-parade sal Woensdag 5 Julie om
10:00 by City Centre begin, ’n roete deur die
dorp volg en by Lowveld High School eindig.
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Boma-kuierteater

Die Mhoba Rum Boma-kuierteater op die feesterrein bied stukkies teater uit die boonste rakke
aan. Hier word feesgangers kuier-kuier aan teater en ander kunsvorme blootgestel. Kom geniet
kort eenmanvertonings, toneelproduksies en interessante onderhoude. Alle vertonings by die
Mhoba Rum Boma-kuierteater is gratis (slegs hektoegang).
MENZI MKHONZA
Datum en tyd: Wo 5 Jul 12:45; Do 6 Jul 12:45;
Vr 7 Jul 12:45; Sa 8 Jul 12:45
Kom luister hoe hierdie talentvolle digter van sy
eie gedigte sowel as bekende Afrikaanse gedigte
voordra. Hy het reeds op die jeugdige ouderdom van
19 ’n digbundel gepubliseer genaamd The pressure
of love.

CASPER DE VRIES
Met Casper de Vries
Datum en tyd: Wo 5 Jul 15:00;
Do 6 Jul 17:00; Sa 8 Jul 16:00
Geen o/16

GRETHA PERS
Met David Brink en Llewellyn
Steenkamp
Datum en tyd: Wo 5 Jul 12:00;
Do 6 Jul 16:00; Vr 7 Jul 12:00;
Sa 8 Jul 15:00

KLARA MAAS SE HART IS
GEBREEK

Hierdie is ’n komiese en interaktiewe
gesinsproduksie wat oral gehore
laat krul van die lag en smeek vir
meer. Sonder haar is alles moontlik,
net nie so lekker nie! Haar pers en
positiewe uitkyk op die lewe maak
dat die aanvraag vir haar selfs
groter as haar boude is - en dit is
gróót! Gretha Pers en Wille Willie
bied vermaak vir oud en jonk, warm
of koud en kan die gehoor verseker
wees van vermaak uit die boonste
rakke. Vanjaar is sy kleurvol en
veelsydig, meer as ooit tevore.

Met Wessel Pretorius en David
Viviers
Datum en tyd: Wo 5 Jul, 17:00; Do
6 Jul, 13:00; Vr 7 Jul, 14:00; Sa 8
Jul, 11:00

Casper de Vries is akteur,
komediant, vermaaklikheidster,
skilder, regisseur en vervaardiger.
Hy gebruik satire, karakterisering,
waarneming en sketse in sy
vermaaklike styl om kommentaar
te lewer op menswees, sosiale
norme, taal en politiek. Hy is baie
uitgesproke en sit beslis nie ’n
wag voor sy mond nie. Oplettend,
snaaks, absurd, histeries en enig
in sy soort: Casper die Vries is
terug in volle vaart en mag nie
misgeloop word nie!

Twee reisende spelers, ’n verteller
en handlanger (afgewater uit die
Commedia dell’arte kader), skets
die biograﬁe van ’n traan. ’n Lawwe,
maar roerende inspuiting vir die
gees. Die wenner van die Kanna vir
Beste Debuutwerk by KKNK 2016. ’n
Lag met ’n traan.

O MY GOEIE VOLK
Met Esther von Waltsleben
Datum en tyd: Wo 5 Jul 14:00; Do 6 Jul 11:00; Vr 7 Jul 15:00; Sa 8 Jul 12:00
In hierdie eenvrouvertoning het Esther von Waltsleben en Marion Holm (regisseur)
kragte saamgespan om met skerp teks en fyn karakterwerk ’n eersteklas-komedie
te skep. Hierdie twee het al verskeie kere saamgespeel soos in Proesstraat en Die
Van Aardes van Grootoor. Wetenskaplikes het onteenseglik bewys dat lag goed is
vir jou: dit verlaag jou stresvlakke, beveg depressie, verhoog jou weerstand teen
siektes en verlig ﬁsieke pyn en (bonus!) dis aansteeklik. Die vertoning word deur
dokters aanbeveel vir alle krankes en gekrenktes. Bring jou krukke, sleep jou drup
saam en kom kry jou dosis medisyne.
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Boma-kuierteater
LEER LAG LUID
Met Ian Wessels
Datum en tyd: Wo 5 Jul 16:00; Do 6 Jul 12:00; Vr 7 Jul 17:00;
Sa 8 Jul 18:00

ILLUSIONÊR VÊRDER (THE
MENTALIST)
Met Riaan Loubser
Datum en tyd: Vr 7 Jul 13:00
Na vorige suksesvolle optredes
by Innibos, is Riaan Loubser terug
met Illusionêr vêrder. Riaan gebruik
sielkundige- en kulkunstegnieke,
visuele inligting, asook sy kennis
van die menslike natuur en ’n
skerp oog vir liggaamstaal om
die “illusie” te skep dat hy jou
gedagtes kan lees. Sy blootlegging
van die onvoorspelbare en
soms onverklaarbare elemente
van die menslike psige slaan ’n
mens dronk. Illusionêr vêrder
is ’n interaktiewe produksie vol
verrassings wat jou sal laat lag, jou
fassineer en tog ook laat wonder:
hoe kry hy dit reg?

Daar is genoeg dinge wat mense warm onder die kraag
maak, maar na hierdie produksie sal daai warm gevoel
terugskuif van die kraag na die maag. Lag bly die beste
medisyne, maar sommige mense doen dit gans te
stram. Daarom het Ian Wessels besluit om ’n kortkursus
in lag saam te stel - spesiaal vir Innibos. Al het jy
deesdae net 30% nodig om deur te kom, sal al die
honourable members wat betyds by die Boma
opdaag cum laude slaag! Leer Lag Luid verken
verskillende kategorieë van humor. Lag mans
en vroue vir dieselfde goed? Kan jy vir jouself
lag of net vir ander? Hou jy van slim humor
of lag jy eerder as slim sy baas vang? Hou
op mor en kom Leer Lag Luid saam met
radiopersoonlikheid Ian Wessels.

KWÊLA-GESPREKKE
Met Hannes van Wyk
Datum en tyd: Wo 5 Jul 18:00;
Do 6 Jul 15:00; Vr 7 Jul 16:00;
Sa 8 Jul 17:00

DIS ’N MANNE DING
Met Wynand Strydom en Alan
Huges
Datum en tyd: Wo 5 Jul 11:00;
Do 6 Jul 14:00; Vr 7 Jul 18:00;
Sa 8 Jul 14:00
Sanger Wynand Strydom en
grapmaker Alan Hughes snoer kragte
saam in hierdie produksie. Alan vertel
eg Weskus- en Namaqualandstories
terwyl Wynand liedjies waarvan die
manne so baie hou gaan sing. Vroue
kan gerus kom inloer en kyk wat die
manne skop gee. Wynand se nuwe
album (wat ’n bonusstorie vertel)
sal ook by hierdie jaar se Innibos
beskikbaar wees. Kom kuier saam
hierdie twee Weskus-vriende.

# DIT WAT JULLE NIE WEET NIE
Met Adriaan van As en Francois
Jacobs
Datum en tyd: Wo 5 Jul 13:00;
Do 6 Jul 18:00; Vr 7 Jul 11:00;
Sa 8 Jul 13:00
Toi toi toi. Break a leg. Ligte, kamera,
aksie en als is hunky dory. Maar
wat gebeur as die kamera ophou
rol of die teatergordyn toemaak?
Kom luister, lag en deel saam in
’n paar donker geheime wanneer
dié twee die aap uit die mou laat
oor watter wrede minnares die
vermaaklikheidsindustrie werklik kan
wees...

Woensdag-gesprek: ’n Kykie
agter die skerms - ’n geselsie
met suksesvolle regisseurs en
vervaardigers Hennie van Greunen,
Nelius Ferreira, Kosie Smit en
Saartjie Botha.
Donderdag-gesprek: Hannes gesels
met akteurs en hulle weeg ﬁlm
teenoor die teater op. Met Donnalee
Roberts en Ivan Botha, Francois
Jacobs en Shaleen Surti-Richards.
Vrydag-gesprek: ’n Geselsie met
van die land se voorste akteurs
en aktrises oor ’n loopbaan in
die kunstebedryf. Met Deon Lotz,
Antoinette Kellermann, Chris van
Niekerk en Albert Maritz.
Saterdag-gesprek: ’n Gesprek met
komediante en ander in die bedryf
wat ’n lewe
uit humor
maak. Hulle
gesels oor wat
’n komedie
suksesvol
maak en
waarvoor
hulle self lag.
Met Schalk
Bezuidenhout,
Marion Holm,
Margit Meyer
Rödenbeck en
Frans Swart.
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Filmfees
Die kykNET Bosbioskoop is ’n gratis ﬂiekvenue op die feesterrein. Kom kyk na die beste van die
kykNET Silwerskerm Kortﬁlmfees. Die kortﬁlms duur slegs sowat 20 minute - net lank genoeg om
lekker asem te skep van die roesemoes op die feesterrein!

Tyd

Wo 5 Jul

Do 6 Jul

Vr 7 Jul

Sa 8 Jul

11:00

Noem my Skollie

Alison

Vir die
Voëls

Die Rebellie van
Lafras Verwey

14:15

Beloofde land

Kolskoot

Onthou

Spoor(loos)

15:00

Die Biker

Koue Voete

Oom

Vlees van my
Vlees

15:45

Arts

Hum

Merk, Sny,
Stoor

Plankekoors

KORTFILMS
ARTS
Met o.a.
Charlenè
Brouwer,
Elzette
Maarschalk,
Gustav
Gerdener
en Richard
van der Westhuizen
Estelle woon nog by haar ma, hou van
roetine en spesiﬁeke kleure, herstel
horlosies as stokperdjie en sukkel om
situasies te lees. Sy raak verlief op die
veearts en soek beseerde diere om
kliniek toe te neem. Haar ma hou nie
daarvan nie...

’n Motorﬁetsryer
vat die
verkeerde
afdraai en
beland op
’n afgeleë
plaas sonder
selfoonontvangs
wat aan ’n bikerhater behoort.
Dié vertel
sy hartseer
verhaal en die nag word lank. Het dit
egter regtig alles gebeur of was dit die
witblits wat gepraat het?
HUM
Met o.a. Carel
Nel, Cintaine
Schutte en
Deon Lotz

BELOOFDE LAND
Met o.a. Schalk
Bezuidenhout,
June van
Merch,
Petro van
den Heever,
Mariechen
Vosloo, Riaan
Cruywagen,
Craig Mathys
en Hannahmi
Alfredo
Lodewyk Mouton is die diktator
én grootste popster van die land
Anskroepolis en dwing sy swak musiek
op almal af. Op die vooraand van ’n
musiekskouspel ter viering van sy 10de
bewindsjaar laat ’n groep rebelle egter
die poppe behoorlik dans.
DIE BIKER
Met o.a. Paul du Toit en Ian Roberts

(Vier
Silwerskermtoekennings;
o.m. vir beste
akteur in
’n kortﬁlm.)
Thomas
hoor die
verlammende gegons in sy ore al so
lank dat hy beswaarlik kan onthou
wanneer alles skeefgeloop het. Hy
wend hom tot skokterapie en berading
om die oorsaak op te spoor en ook om
Jana, die liefde van sy lewe, te oortuig
hy is nie mal nie.
KOLSKOOT
Met o.a. Albert Pretorius, Cherie van
der Merwe, Marie Pentz, Hannes
Brümmer en Fritz de Jager
Fanus Niemand, lewensmoeg en
alleen, is onbevoeg om sy eie lewe

te neem en
kontrakteer
’n goedkoop,
anonieme
huurmoordenaar
om hom van
kant te maak.
Dan draai
sy geluk en
verander hy van
plan. Sal hy die
huurmoordenaar
betyds opspoor?
KOUE VOETE
Met o.a. Kaz
McFadden,
Juanita de
Villiers, Andre
Velts, Deon
Coetzee,
Shareen
Swart,
Francois
Viljoen en
Melinda Brink
’n Boemelaar,
twee aanstaandes, twee bekommerde
ouers en ’n dronk paartjie - binne die
bestek van een aand verander dié
sewe mense se lewens ingrypend.
Die les? Moenie ’n misdadiger op sy
skoene takseer nie.
MERK. SNY. STOOR.
Met o.a.
Jacques
Bessenger,
Lilani
Prinsen,
Suzi
Swanepoel,
Juan Lotz,
SandraSimoné
Visser,
Corrie van
Heerden en
Nico Botma
’n Jong man worstel met onverwerkte
trauma ná sy ma se selfdood. Hy loer
’n jong vrou deur ’n venster af en keer
haar dan in die badkamer vas. Sy moet
ontsnap terwyl hy geteister word deur
beelde van sy ma se selfdood in ’n
bad.
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Filmfees
ONTHOU

held is nie, skeel hom min. Wanneer
’n prostituut onverwags in sy lewe
verskyn, wil hy natuurlik help.

Met o.a.
Marga
van Rooy
en Phillip
Schnetler

VLEES VAN MY VLEES

Wanneer ’n jong hippie aangestel word
om ’n streng, foutsoekerige dame te
versorg, is hulle uit die staanspoor
haaks. Tog ontstaan daar ’n hegte
vriendskap tussen hulle en leer hulle
om mekaar te aanvaar.
OOM
Met o.a. Pierre
van Pletzen,
Philippus
Boshoff, Je-ani
Swiegelaar,
Anrich Herbst,
Ansu Visser
en Philicity
Reeken
Oom Johan
Booysens
verloor sy
werk en besluit
om die pad see toe te vat. Ná hy
’n vreemde jong man oplaai wat ’n
geleentheid soek, besef oom Johan
gou hoe gevaarlik die langpad kan
wees.
PLANKEKOORS
Met o.a.
Antoinette
Kellermann en
Greta Pietersen
Twee aktrises een ’n groentjie,
die ander ’n
veteraan - weifel
tussen veg of
vlug op die
openingsaand
van hulle toneelstuk. Dié ﬁlm beeld
die opwinding en vrees uit wat akteurs
ervaar nét voor die gordyn lig.
SPOOR(LOOS)
Met o.a. Fezile
Mpela en Pulane
Sekepe
Van kleins af
probeer Johnson
alles en almal te
red. Dat hy nie
van nature ’n

Met o.a. James
Alexander, Erica
Wessels en Luan
Jacbos
(Silwerskermfeestoekenning: Beste
kortﬁlm 2016.) ’n
Getroude paartjie
se verhouding
verander ingrypend
ná ’n motorongeluk hulle dogtertjie
se lewe eis en die vrou in ’n rolstoel
kluister. Dit is 12 jaar later, en hulle
huweliksherdenking.
VOLLENGTE FILMS
Maak gerus tyd om van die meer
onlangse vrystellings op die
kringloop te sien, onder meer Lafras
Verwey, geskryf deur Laevelder wyle
Chris Barnard met regie deur sy
seun, Simon Barnard.
DIE REBELLIE VAN LAFRAS
VERWEY
Met o.a. Tobie
Cronjé, Chantell
Phillipus, Neels
van Jaarsveld,
Cobus Visser,
Lionel Newton en
Albert Pretorius
Lafras Verwey is
’n aardsverlore
siel wat nooit die
werklikheid kon aanvaar nie. Hy werk
in die staatsdiens, maar hoor musiek
in sy ore en droom drome oor die
toekoms waar hy ’n sleutelﬁguur is in
die rebelle wat die wêreld sal verander.
Wanneer hy Petra, ’n jong swanger
vrou onderdak neem, kry die rebellie vir
hom nog groter betekenis en vervaag
die grense tussen werklikheid en
fantasie.
NOEM MY SKOLLIE
Met o.a. Dann-Jacques Mouton,
Gantane Kusc, Tarryn Wyngaard en
HemelBesem
Noem my Skollie is gegrond op ware
gebeure uit die skrywer John W.
Fredericks se lewe in die 1960’s, eers
op die Kaapse Vlakte en in Woodstock,

toe in Pollsmoorgevangenis.
Dit is ’n aangrypende
drama oor
vriendskap, verraad
en die kringloop
van bendegeweld;
van ’n jong man
wat onder wrede
omstandighede in
die tronk beland en
daar oorleef deur stories te vertel.
Noem my Skollie is Suid-Afrika se
inskrywing vir die 2017-Oscars.
ALISON
Met o.a. Alison
Botha as haarself
en Christia Visser
as die jong Alison
Wat met Alison
Botha op daardie
verskriklike nag
in 1994 gebeur
het toe Theuns
Kruger en Frans du
Toit haar ontvoer,
verkrag en herhaaldelik met ’n mes
gesteek en haar keel afgesny het, het
die land aangegryp.
Veral omdat Alison nie net die wrede
aanval oorleef het nie, maar ook
vir die manier waarop sy daarna as
motiveringspreker soveel mense
geïnspireer het. Dié dokudrama vertel
die storie.
VIR DIE VOËLS
Met o.a. Simoné
Nortmann,
Francois Jacobs,
Elize Cawood, Lara
Kinnear, Bennie
Fourie, Neels van
Jaarsveld, Nicola
Hanekom, Drikus
Volschenk, Edrien
Erasmus, Leandry
Smit, Candice
Kruger en Liam Bosman
Irma Humpel is ’n korrelkop-rabbedoe
wat in die laat 1970’s in ’n trourok voor
die kansel beland. Die bruidegom is
die seun wat haar kleintyd geterg het.
Tot kort tevore het sy vas geglo dat
onafhanklikheid die enigste vorm van
vryheid is, maar intussen het Sampie
de Klerk haar oor haar oortuigings laat
nadink.
Of het sy? Want die rabbedoe-Irma
steek toe in haar spore voor die kansel
vas...

396165NM
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Toekennings

AMANDA STRYDOM - ONS LOOP DIE PAD AL LANK

Saam met Amanda Strydom loop
ons al lank ’n pad van ongekende
vermaak. As sanger, skrywer
en aktrise spog sy reeds met ’n
lang rits toekennings en stap sy
onstuitbaar voort.
In 1979, as pas afgestudeerde
aktrise, word sy opgeraap vir
die hoofrol in Frans Marx se ﬁlm
Pasgetroud. In dieselfde jaar skryf
sy haar eerste lied Ek loop die pad,
nou reeds volksbesit, en sy raak
betrokke by die Musiek en Liriekbeweging, wat nuwe vorm aan
Afrikaanse musiek gee.
In die vroeë 80’s kry haar
ontembare genialiteit as
kunstenaar momentum en is

sy in musiekreekse vir televisie,
musiekblyspele, kabarette en die
teater te siene.
Sy is ook ’n omroeper by Radio
5 en Radio Hoëveld en sy tree op
as seremoniemeester in Hennie
Aucamp se revolusionêre kabaret,
Met permissie gesê (1981), wat die
kwessies van apartheid-SA aanroer.
Met geen formele musiekopleiding
nie, maar ’n ingebore poëtiese
begrip vir die menslike kondisie,
skryf sy in 1994 haar eerste
eenvrouvertoning, State of the
Heart, waarvoor sy drie toekennings
ontvang, o.a. die Dalro-prys vir
Beste Kabaret. In 1996 neem sy die
steeds gewilde lied Hoor hoe brom
die wind (Ek kan rock in my taal) op.
Haar musiekteaterproduksies Die
Taal van my hart (2000) en Op
’n klein blou ghoen (2001) stap
met verskeie toekennings weg,
o.a. die Geraas-toekennings vir
Beste Afrikaanse Album en Beste
Kontemporêre Album. Die album
Verspreide Donderbuie/Scattered
Thunder (2003) word drie keer
bekroon, veral met ’n Sama vir
Beste Afrikaanse Kontemporêre
Album. In 2016 ontvang sy die
Fiësta-toekenning vir haar musiek-

produksie
Amanda
Strydom
- die hele
boksemdaais.
Amanda tree sedert 2007 ook
gereeld in Nederland op, waar
sy welverdiende celebrity-status
geniet en reeds drie musiekalbums
uitgegee het. As aktrise druk
sy ook haar stempel af en word
sy in 2012 vir die Kannaprys vir
Beste Aktrise vir haar spel in die
teaterproduksie Voor ek vergeet
benoem. Sy speel tans die rol van
Belinda Eksteen in Binnelanders.
Reeds in 2003 vereer Tuks Alumni
haar vir buitengewone prestasie.
In 2007 ontvang sy die Rapport
en City Press Prestige Prys en in
2012 word die Erepenning van die
Akademie vir Wetenskap en Kuns
aan haar toegeken. In 2016 vereer
die ATKV haar met hulle hoogste
toekenning, die Prestigeprys, vir
haar bydrae tot Afrikaans.
Amanda ontvang vanjaar
die Innibos Toekenning vir
Lewenslange Bydrae vir haar
onskatbare bydrae tot rock, amok,
verlei en vry in Afrikaans.
Geskryf deur Ronelda Jordaan.

DOLF VAN NIEKERK - ’N AARDEVAS WOORDMENS
Dit is geen geringe prestasie nie om
op 88-jarige leeftyd ’n nuwe roman
die lig te laat sien nie en daarmee
voort te bou op ’n meesterskap in
byna alle genres in die woordkuns,
soos Dolf van Niekerk dit vanjaar
bewys het.
Rudolf Johannes van Niekerk
(Dolf) is in 1929 op Edenburg in
die Vrystaat gebore, behaal ’n BAgraad aan die Universiteitskollege
van die Oranje-Vrystaat en voltooi
sy honneursgraad in wysbegeerte
aan Unisa, wat hy later opvolg
met ’n MA-graad (cum laude) in
dieselfde vak aan die Universiteit
van Pretoria.
Hy was sedert 1957 by die
Departement van Landbou, onder
andere as hoof van die radiodiens
en later as direkteur landbouinligting tot en met sy aftrede.
Reeds in 1953 debuteer hy met
enkele gedigte, en sy eerste
novelle, Gannavlei, verskyn in 1958.
Daar is omtrent nie ’n skryfterrein

waarop Dolf hom nie met groot
sukses laat geld het nie: uit sy
pen verskyn verskeie hoorbeelde
en radiovervolgverhale, asook
dramas (onder meer Kwart voor
dagbreek en Niemand se dag
nie), die jeugverhale Skrik kom
huis toe, Karel Kousop en Die
Haasvanger waarvoor hy die MERen Scheepers-prys vir jeugliteratuur
kry, romans en novelles waaronder
Skepsels (bekroon met die Eugène
Marais-prys), Die son struikel, Die
moeder, Koms van die hyreën, Die
aarde waarop ek loop en die pas
verskene Kroniek van turf.
Ook met die digkuns slyp hy sy
woordvaardigheid, en in bundels
soos Karoosange, Dubbelster, Nag
op ’n kaal plein, Bleek planeet en
Portrette in my gang, kom sy diep
verbondenheid aan die aarde en die
natuur onder meer aan die beurt.
Kenmerkend van sy skryfstyl is ’n
gestrooptheid, maar wat, soos sy
geliefde Karoo, des te meer spreek

van ’n deurleefde rykheid.
Joan Hambidge, vermaarde
resensent, skryf oor Dolf: “Hy bly
’n suiwer stem in Afrikaans [...]
Dit is ’n man wat doelgerig op die
aarde loop, sónder pretensie of
voorgee.”
Innibos vereer graag vir Dolf van
Niekerk vir sy lewenslange bydrae
tot die Afrikaanse woordkuns.

Geskryf deur Annemarie van der Walt.
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Toneel
Toneel: Drama (Debuut)

Foto: Robert Hamblin

DIE NAG VAN LEGIO

Toneel: Drama
ASEM
Met Antoinette Kellermann, Tinarie van Wyk
Loots, Stian Bam, Edwin van der Walt
Regie, ontwerp en vertaling: Marthinus
Basson
Teks: Reza de Wet (Oorspronklike werk
Breathing in)
Beligtingsontwerp, produksie- en
verhoogbestuurder: Chris Pienaar
Assistent verhoogbestuurder: Rynhardt van
Blerk
Vervaardiger: Kunste Onbeperk
Gradering: geen o/16 (G S N)
Datum en tyd: Di 4 Jul 19:00; Wo 5 Jul 09:00;
Do 6 Jul 15:00; Vr 7 Jul 12:00; Sa 8 Jul 16:00
Venue: Nelspruit Stadsteater
Tydsduur: 130 min (pouse
ingesluit)
Prys: R142
Ondersteun deur NATi
Een donker, stormagtige aand gedurende
die laaste bitter dae van die Suid-Afrikaanse
oorlog, in ’n uitgebrande skuur van ’n plaas lê
’n gewonde Boeregeneraal wat versorg word
deur Anna, ’n kruiedokter wat oor uitsonderlike
magte beskik. Haar aantreklike, maar bloedlose
dogter, Annie, is ook besig om vir haar lewe te
veg, maar het veel meer nodig as haar ma se
konkoksies. Die generaal se dapper en getroue
adjudant, gebrei deur die slagveld en die afgryse
van die oorlog, staan nou voor ’n verskriklike
keuse en ’n nuwe onnoembare gevaar. In die
wêreld waar mans, in die naam van patriotisme
lewens en landskappe vernietig, moet vroue
meer subtiele en misterieuse metodes ontwikkel
om te oorleef. De Wet verweef digterlik en
kragtig ’n verhaal van liefde in ’n tyd van
vernietiging, wat die alledaagse omskep in die
uitsonderlike. Hierdie is ’n huldigingsproduksie
aan die ontslape dramaturg, Reza de Wet een van Suid-Afrika se belangrikste en meer
invloedryke toneelskrywers.

Met André Roothman, Gerben Kamper, Deon Lotz, Duncan
Johnson, Hein Poole, Francois Potgieter, Francois Jacobs,
Riaan Visman
Teks: PG du Plessis
Regisseur: Albert Maritz
Stelontwerp en beligting: Gaerin Hauptﬂeisch en Albert Maritz
Gradering: Geen o/16
Datum en tyd: Di 4 Jul 10:00; Wo 5 Jul 19:00; Do 6 Jul 10:00;
Vr 7 Jul 19:00; Sa 8 Jul 09:00
Venue: Nelspruit Stadsteater
Tydsduur: 100 min
Prys: R142
Ondersteun deur NATi
Die drama Die nag van Legio wat in 1972 die Hertzogprys gewen
het, is ’n tydlose drama uit die pen van PG du Plessis.
In die sielkundige riller word die konfrontasie tussen die karakters in
een nag voltrek.
Die gebeure speel in ’n inrigting af. Die lewe van vier pasiënte word
onherroeplik verander met die koms van Dogoman. Een van hulle,
Dirk Jooste, ken Dogoman en sy vermoë om mense se geloof uit
te buit en kom in opstand teen hom. Met meesterlike manipulasie
en vleitaal sweep Dogoman die ander teen Dirk Jooste op. Wat dan
ontvou, is ’n spanningsvolle sielkundige riller wat die stryd tussen
goed en kwaad uitbeeld en die gehoor behoorlik laat regop sit.
Hierdie drama doen presies dit wat ’n drama moet doen - dit
gryp aan die hart en skop in die maag. Hierdie is een van die
meesterwerke van die moderne Afrikaanse teater en is vandag nog
net so aktueel soos wat dit 44 jaar gelede was.
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Toneel
Toneel: Drama/Bewegingsteater/Musiekteater
(Debuut)
ALTAAR
Met Christia Visser, Crystal-Donna Roberts,
Carla Smith, André Terblanché, Oarabile Ditsele,
Heinrich Franse, Sive Gubangxa
Teks: Hennie van Greunen, Nico Scheepers
Regisseur: Nico Scheepers, Hennie van Greunen
Musiek: Pedro Kruger
Ontwerp: Nico Scheepers
Vervaardiger: Wordsmith’s Theatre Factory
Gradering: Geen o/16
Datum en tyd: Di 4 Jul 09:00; Wo 5 Jul 14:00;
Do 6 Jul 18:00; Vr 7 Jul 09:00; Sa 8 Jul 13:00
Venue: Nelspruit Laerskool
Tydsduur: 90 min
Prys: R137
Ondersteun deur NATi

Sewe vriende, Model C born frees,
gaan stap vir oulaas saam in die
Sederberge voordat hul lewens
verskillende rigtings inslaan. Geen
selfoon-ontvangs, geen Wi-Fi... en
dan ’n oer-woedende storm wat hulle
vaskeer in die grot waar hulle skuil.
Om ’n groot klip, soos ’n altaar, in ’n
gedeelte van die grot wat weens die
storm oopgeval het, doen die pêlle wat

hul generasie doen as hulle in ’n krisis
is: Hulle hou partytjie.
Mettertyd vervaag die musiek, die
hip-hop-tromritme raak ’n hartklop en
die boesmantekeninge op die altaarklip
gaan oop vir die een wat ’n geleier
word vir al die stories: Ook dié van
die jongste dogter van een van die
voorste struggle-families in die land en
haar geliefde, ’n sewende- generasie-

boerseun.
Hierdie sewe jongmense probeer
hul plek in die land vind, teen die
agtergrond van hulle geskiedenis, hulle
drome, maar ook hulle woede.
Twee bekroonde teatermakers, Hennie
van Greunen en Nico Scheepers, span
saam in ’n produksie wat in woorde,
sang, beweging en ongelooﬂike visuele
tonele die storie aan ons vertel.
ϯϵϳϮϬϬE>

• We boast 14 print publications reaching
more than 100 000 households in the Lowveld
• Website has more than 300 000 combined unique
visitors and 750 000 page views per month
• Facebook and Twitter audience of 100 000 followers

Photo by: Maria Koch Janse van Rensburg
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Toneel
Toneel: Komedie (Debuut)
IS DIE BAR AL OOP?
Met Esther von Waltsleben, Dion van Niekerk, Thys Heydenrych,
Chanmari Erasmus, Ané van den Berg en Charl Henning
Teks en regie: Nico Luwes
Tegnies: Adriaan de Ridder
Gradering: Gesin
Datum en tyd: Wo 5 Jul 10:00; Do 6 Jul 16:00;
Vr 7 Jul 10:00; Sa 8 Jul 15:00
Venue: Lowveld High School
Tydsduur: 80 min
Prys: R137
Is die bar al oop? is die eerste vraag
wat manne by ’n kunstefees vra. In
hierdie klug is die bar beslis wawyd
oop! Popeye Smit en sy vrou BiancaJoy berei ’n stylvolle Chinese ete
vir hul dogter se skoonouers voor.
Die skoonpa, dr. Neels Badenhorst
is ’n snobistiese, pyn-in-die-alienarkotiseur en sy vrou, Roxy, is ’n
warm verpleegstertjie en ’n kampioen
skopbokser met ’n swak vir shooters.
Popeye kan Neels nie verdra nie en
nog minder die pretensie waarmee die

Toneel: Eenmanvertoning
(Debuut)
RIAN MET RIAN
Met Rian van Heerden
Teks en Regie: Rian van
Heerden
Gradering: Geen o/16 (T)
Datum en tyd: Wo 5 Jul
14:00; Do 6 Jul 19:00;
Vr 7 Jul 09:00; Sa 8 Jul 13:00
Venue: Nelspruit Stadsteater
Tydsduur: 55 min
Prys: R127
Eendag lank, lank, gelede het
Rian van Heerden elke jaar ’n
hoogs kontroversiële eenmanproduksie na die planke
gebring. En toe? Wel, toe gaan
maak hy vir ’n ruk moeilikheid
op die ontbytprogram van
Jacaranda FM! Byna ses jaar
later en kort na sy uittrede

as berugte aanbieder van The
Complimentary Breakfast bring Rian
(ook bekend as “daai bliksem in die
oggende”) ’n splinternuwe eenmanvertoning na Innibos. Na sowat 1 867
onderhoude doen Rian hierdie keer
’n uiters openbarende onderhoud met
homself! Rian sal baie indringende
vrae aan Rian
stel en Rian
sal heeltemal
te eerlik
antwoord.
Van gewig
verloor tot
gays, van
“sheep
shaggers”
en Moses tot
saansdansers
en
tokkelossies,
van Grieke
tot die Rand
en wat regtig

belaglike ete gepaardgaan. Tydens die
ete en met die hulp van ’n paar doppe
Saki rafel hulle behoorlik uit en ou
komiese koeie staan uit die dode op.
Met so ’n spul uiteenlopende komiese
karakters vlieg dubbelsinnighede rond
en dinge begin regtig prettig handuit
ruk. Teen die tyd wat die getroude
kinders opdaag om na die trouvideo
te kyk, bars chaos los en die kinders
neem ’n vreemde, komiese besluit om
die krisis te ontlont. Vir die hele gesin
en sonder vloekwoorde - net pret!

daardie aand in Mexico City gebeur
het! Verwag ’n vertoning wat soos
gewoonlik iemand die saaldeur met
verontwaardiging sal laat toeklap. Dis
maar hoe ons hom ken, of hoe?
Maak seker dat jy nie hierdie vertoning
misloop nie. Jy sal dalk spyt wees, maar
nie hy nie...
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Toneel
Toneel: Eenmanvertoning (Debuut)
OP MY EISH!

Al ooit gewonder hoe dit moet voel
om oornag volksbesit te word? Om
in ’n oogwink te gaan van klein
paddavisvangende Kuilsrivier-seuntjie
na ’n huishoudelike naam? Huidig
word Neels van Jaarsveld beskou as
een van Suid-Afrika se veelsydigste
akteurs.
Innoverend. Inspirerend. Fassinerend.
Wille tye. Warrel tye. Hou verbye.
Introspeksie. Min direksie. Baie
direksie. Narkolepsie. Mylpale. Vol
sale. Bondig. Boeiend. Bindend. As

akteur in Jagveld, Vir die Voëls, Die
Rebellie van Lafras Verwey, ’n Man
soos my Pa, Knysna, Bloedbroers,
Fluiters, Getroud met Rugby,
Binnelanders, Boks, Die Goue Seun
en Innierof bied Neels van Jaarsveld
jou ‘n backstage pass na die beste
en snaaksste stories van sy lewe, die
vermaaklikheidsbedryf en sy kinderdae.
Dinamiet kom immers in klein pakkies.
’n Outobiograﬁese tuimeltrein gebaseer
op ’n ware verhaal. Om die waarheid te
sê, dis heel moontlik als die waarheid.

Foto: Gillian Coetzee

Met Neels van Jaarsveld
Teks en Regie: Neels van Jaarsveld
Musiek: Ryno Velvet
Gradering: Gesin
Datum en tyd: Wo 5 Jul 10:00; Do 6 Jul 14:00; Vr 7 Jul 18:00;
Sa 8 Jul 09:00
Venueborg
Venue: Bergland Laerskool
Tydsduur: 50 min
Prys: R122

Ondersteun deur Buffelsfontein
Baard-Olie & Jimmy’s Souse

Toneel: Drama
FIELA SE KIND
Met Shaleen Surtie-Richards en Marissa Claasen, Jaime du Toit, Edrien
Erasmus, Johny Klein, Paul Lückhoff, Divan Prinsloo, Vian Singleton,
Graigan Swartz, Marilise van Wyk, Phillru van Achterbergh, Nardus van
der Vyver en Dirk Vermeulen
Teks: Dalene Matthee
Verwerking: Suzanne van Wijk (herverwerk deur Frans Swart)
Regie: Frans Swart
Gradering: Gesin
Datum en tyd: Wo 5 Jul 10:00; Do 6 Jul 18:00; Vr 7 Jul 10:00;
Sa 8 Jul 09:00
Venue: NG Moedergemeente-kerksaal
Tydsduur: 150 min (pouse ingesluit)
Prys: R142
Die bruin vrou, Fiela Komoetie, het
haar wit vondelingkind, Benjamin, met
liefde en trots grootgemaak tot die dag
nege jaar later dat die sensusmanne
hom kom haal het. “Hulle het hom net
kom vat... sommer net so!” het Fiela
gesê. Aan die ander kant van die berg,
in die bos, woon die houtkapper Elias
van Rooyen en sy vrou Barta, wie se
driejarige Lukas weggeraak het. Is

Benjamin en Lukas dieselfde kind?
Jare later worstel Benjamin/Lukas self
met die vraag: Wie is ek? Hy móét
weet, anders kan die vrou wat hy
liefgekry het nooit syne wees nie. Die
antwoord is daar, weet hy: iewers in
homself, diep verskuil in die verlede,
al bly dit hom ontwyk. Hierdie tydlose
treffer sal feesgangers steeds aan die
hart raak.
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Toneel: Drama
BEURTKRAG
Met Ivan Botha en Donnalee Roberts
Vervaardig deur: Ivan Botha, Donnalee Roberts, Nelius
Ferreira
Verhoogteks verwerking: Stiaan Smith, Ivan Botha,
Donnalee Roberts, Jozua Malherbe, Saartjie Botha
Regisseur: Jozua Malherbe
Klank & Beligtings Ontwerp: Kobus Visser
Stelontwerp: Bathoni Robinson
Verhoogbestuurder: Adriaan van As
Produksiebestuurder: Jessica Fitzcharles
Gradering: Geen o/14 (T)
Datum en tyd: Wo 5 Jul 18:00; Do 6 Jul 10:00;
Vr 7 Jul 14:00; Sa 8 Jul 16:00
Venueborg
Venue: Bergland Laerskool
Tydsduur: 60 min
Prys: R127
Wanneer Jasper en Fransie vir
die eerste keer saam intrek, tref
beurtkrag hulle.
Wat veronderstel was om die perfekte
onthou-dag te wees, ontaard in ’n
aand waarin hulle verhouding se
rou bagasie oopgekrap en uitgepak
word. Hulle word geforseer om na die
donkerste plek van hulle verlede te
gaan.
Die oënskynlike perfekte verhouding
word skielik onder ’n vergrootglas
geplaas en vat vlam. Is die vuurtjie
knus en koesterend of uiteindelik die

verwoesting van hul
verhouding?
Wat gebeur
wanneer die deur
na die buitewêreld
toegemaak word en
ons vir ’n oomblik
mekaar opreg en ten
volle moet beleef...
Het die een wat die
minste omgee dalk
die meeste mag?
Beurtkrag is ’n verhoudingsdrama
wat al die breekbare bagasie van

verhoudings aan die lig bring en fokus
op die kwesbaarheid tussen geliefdes.

Toneel: Drama
SO RY MISS DAISY
Met Sandra Prinsloo, John Kani, Christiaan Olwagen
Teks: Alfred Uhry
Regie: Christiaan Olwagen
Stelontwerp: Rocco Pool
Beligtingsontwerp: Wolf Britz
AV ontwerp: Jaco Bouwer
Kostuums: Birrie le Roux
Vertaler en vervaardiger: Saartjie Botha
Gradering: Gesin
Datum en tyd: Di 4 Jul 19:00; Wo 5 Jul 09:00;
Do 6 Jul 14:00; Vr 7 Jul 19:00; Sa 8 Jul 09:00
Venue: Nelspruit Laerskool
Tydsduur: 65 min
Prys: R142
Ondersteun deur die AK21
Uiteindelik is John Kani en Sandra Prinsloo weer saam
op die verhoog. Die bejaarde Daisy Viljoen is aanvanklik
onwillig wanneer haar seun ’n chauffeur, genaamd Hoke,
vir haar aanstel as motorbestuurder nadat sy haar kar
afgeskryf het. Die verhouding trek weg met stampe en
stote, maar duur uiteindelik 25 jaar: ’n vriendskap wat oor
die destydse kleurgrens en sosiale stand heen boei en
groei.
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Foto: Robert Hamblin

Toneel: Komedie
#DOWWEDOLLA
Met Margit Meyer-Rödenbeck
Teks en lirieke: Jurgen Human
Musiek en spelleiding: Emile
Minnie
Gradering: Geen o/13
(Ouma Dowe Dolla gebruik
gekruide taal)
Datum en tyd: Di 4 Jul 19:00;
Wo 5 Jul 19:00; Do 6 Jul
11:00
Venue: Stuttaford Laeveld
Laerskool
Tydsduur: 80 min
Venueborg
Prys: R127
In hierdie nuwe
eenvrou-vertoning
storm Dolla die
gevaarlike kuberruimte in om die
verskil tussen Twitter, Facebook,
Instagram en Solitaire te probeer
ontsyfer. Sy onthul die werklike
redes hoekom vrouens nog mans op
sleeptou neem, sy ontleed Suid-Afrika
se beheptheid met braai uit ’n blonde
sielkundige oogpunt. In die proses
word ingewikkelde onderwerpe soos
trofeejag, homopatie, arachnofobia en
hondsdolheid onder die vergrootglas

geneem. En vir die eerste keer,
maak ouma Dowe Dolla (vertolk deur
Margit Meyer-Rödenbeck) ook haar
verskyning op die verhoog om ’n meer
historiese (of is dit nou histeriese?)
perspektief op die alledaagse gebeure
in ons land te gee. Verwag in hierdie
woorde-tsunami ’n lag per minuut van
Suid-Afrika se gunstelingblondine.

Toneel: Skerpskerts
SCHALK BEZUIDENHOUT
- VOKSBESIT
Met Schalk Bezuidenhout
Teks en regie: Schalk
Bezuidenhout
Vervaardiger: Erns
Grundling
Gradering: Geen o/14
Datum en tyd: Sa 8 Jul
12:00
Venue: Lowveld High
School
Tydsduur: 75 min
Prys: R127
Ná die sukses van
verlede jaar se Schalk
Bezuidenhout Lewendig is dié
krulkopkomediant met sy truitjies
en skerp tong terug by Innibos
met ’n splinternuwe vertoning. Want of Schalk nou besig is om meisies op Die
kliek te vergesel op romantiese uitstappies, die geliefde Danny te vertolk in Hotel
of vlymskerp waarnemings deel in Jou Nuusminuut, een ding is ’n feit: Schalk
Bezuidenhout laat mense skaterlag. Kom kyk hoe hy die draak steek met homself,
onsself en hoe hy al wat heilige koei is na die slagpale lei. Bespreek gou, die
kaartjies gaan vlieg nog voor jy kan sê: “My goeie voksbesit!”

396922NM
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Toneel: Tragi-komedie
AMPER, VRYSTAAT
Met Antoinette Louw, Milan
Murray, Cintaine Schutte
Teks: Antoinette Louw, Milan
Murray, Nico Scheepers, Cintaine
Schutte
Regie en ontwerp: Nico Scheepers
Gradering: Geen o/16
Datum en tyd: Wo 5 Jul 19:00;
Do 6 Jul 10:00; Vr 7 Jul 16:00;
Sa 8 Jul 14:00
Venue: NG Moedergemeentekerksaal
Tydsduur: 60 min
Prys: R132
Mense sê die Vrystaat is waar
geheime die emmer skop, waar
die aarde so plat is jy sien jou
toekoms as jy ’n windpomp klim. Drie
vervreemde susters ontmoet vir Ma se
begrafnis in Amper, ’n dorpie duskant
nêrens. Daarby het die vreemde
omstandighede rondom hulle ma se

dood die hele kontrei aan die gons...
Daar is die ousus wat net aan haarself
dink, die suster met haar vyf kinders
wat te midde van lysies en reëls
probeer oorleef en die kleinsus wat
groot nuus het om met die familie te
deel.
Amper, Vrystaat is ’n komedie met

hart. ’n Storie met waarheid wat elke
mens raak. Daarby het elke mens het
’n geheim...
Die produksie ontvang Beste
Debuutproduksie by die Vrystaat
Kunstefees 2015, vyf Fiëstanominasies in 2016, en Beste
Produksie by Aardklop 2016.

Toneel: Drama
KOÖPERASIESTORIES

“Burgemeester Genis is
beswaard. Diep beswaard.
Daar is mense wat sonder eer aan die
volgende plaaslike verkiesing deelneem, die
dorpsbestuur is in wanorde en die regering
is net daar vir sekere mense om hul sakke
te vul...” Du Plessis se bekende verhale
speel in ’n kleindorpse omgewing af. Dis ’n
vorige era, maar soos tipies van al sy werk
is die karakters en hul probleme tydloos.
Ons herken onsself in die skynheiligheid,
geskinder en onderlinge twis van die
karakters. Onderliggend bly egter die
deernis. Dis volksteater, vol lag en ’n bietjie
traan.

Foto: Robert Hamblin

Met Chris van Niekerk, Marion Holm,
Margit Meyer-Rödenbeck, Carel Nel en
Wessel Pretorius
Teks: Alexa Strachan na gelang van
PG du Plessis se skrywe
Regisseur: Sandra Prinsloo
Gradering: Gesin
Beligting en stelontwerp: Juanita Ferreira
Datum en tyd: Di 4 Jul 14:00; Wo 5 Jul
12:00; Do 6 Jul 18:00; Vr 7 Jul 09:00;
Sa 8 Jul 15:00
Venue: Stuttaford Laeveld
Venueborg
Laerskool
Tydsduur: 75 min
Prys: R132
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Toneel: Drama
MOEDERTAAL
Met Sandra Prinsloo
Teks, regie en musiek: Nico
Scheepers
Gradering: Geen 0/12 (T)
Datum en tyd: Wo 5 Jul 18:00;
Do 6 Jul 10:00; Vr 7 Jul 13:00
Venue: Nelspruit Laerskool
Tydsduur: 65 min
Prys: R127

Toneel: Drama/komedie
DOP
Met André Odendaal en Wilhelm van der Walt
Teks: Retief Scholtz
Regie: Sylvaine Strike
Gradering: Geen o/13 (OB)
Datum en tyd: Wo 5 Jul 14:00; Do 6 Jul 18:00; Vr 7 Jul 10:00;
Sa 8 Jul 14:00
Venue: Nelspruit Primary
Tydsduur: 90 min
Prys: R127
Frank Venter is die man op straat. Die een van duisende daarbuite wat min
ooit sal ken en nog minder sal onthou. Soos elke mens het Frank ’n storie.
Niemand luister na sy storie nie. Dit is dan tog nie so indrukwekkend nie, of
is dit?
Frank sit in ’n kroeg. Dis sy verjaarsdag. Buiten vir die kroegman, Tim, is
Frank alleen in die kroeg - soos in sy lewe. Beide het iets van die ander
een nodig. Frank ’n klankbord om sy bestaan te bevestig en Tim die regte
woorde om sy hart uit te praat.
In wyn lê die waarheid... Soos wat die aand ouer word, word maskers
afgehaal, harte blootgelê en talente van vervloë dae opnuut ontdek. In
sinnelose kroegpraatjies en gesprekke sonder ’n punt is daar waarheid en
is daar emosie. Sonder pretensie of voorgee.

Elke mens se lewe is ’n epiese een,
as jy op die regte manier daarna kyk.
Vir Nellie, oud en lankal alleen, kom
berusting in die vorm van herinneringe:
haar man, haar kind, en die
onvermydelike rivier van tyd, wat net in
een rigting vloei... Na die ongelooﬂike
sukses van Die naaimasjien en Oskar
en die pienk tannie keer Sandra
Prinsloo terug in ’n
nuwe woordryke
solovertoning,
Moedertaal, ’n
beeldskone
verhaal van
deernis en
liefde uit die
pen van die
veelbekroonde
Fiëstawenner Nico
Scheepers.

396622NH
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Musiek

Musiek: Musiekteater (Debuut)
FLENNIE DIE SNARE
Met Chris Chameleon,
Anna Davel, Daniella
Deysel, Johny Klein,
e.a.
Teks: Frans Swart
Musiek: Rudolph
Pretorius
Regie: Frans Swart
Gradering: Gesin
Datum en tyd: Wo 5 Jul
18:00; Do 6 Jul 10:00;
Vr 7 Jul 15:00;
Sa 8 Jul 15:00
Venue: Nelspruit
Hoërskool Ouditorium
Tydsduur: 90 min
Prys: R142
Boerneef is vanjaar 50 jaar gelede oorlede. In
hierdie produksie word daar hulde gebring aan
hierdie besondere Suid-Afrikaanse digter en skrywer.
Talle van Boerneef se klankryke gedigte is oor
die jare deur sangers en musiekmense getoonset
en in besonderse liedjies omskep. Liedere soos
Voshaarnooi en Die berggans het ’n veer laat val
het volksbesit geword. Voeg daarby Boerneef se
raak beskrywings van sy geliefde Boplaas, die stad
Kaapstad en die kleindorpse lewe. In Flennie die
snare stap ons Boerneef se pad met splinternuwe en
ou toonsettings deur Rudolph Pretorius en ’n lekker
loslitteks deur Frans Swart.
Musiek: Kontemporêr
ELVIS BLUE - KAAL

Foto: Clinton Lubbe

Met Elvis Blue, Hiram Koopman, Raymond
Green, Thinus Odendaal, Neil Engel en Bez
Roberts
Teks en musiekregie: Elvis Blue
Gradering: Gesin
Datum en tyd: Wo 5 Jul 10:00;
Do 6 Jul 14:00; Vr 7 Jul 19:00;
Sa 8 Jul 10:00
Venue: Nelspruit Hoërskool Ouditorium
Tydsduur: 100 min
Prys: R132
Wil jy Elvis Blue “kaal” sien? Kom geniet ’n
produksie waar jy Elvis Blue sal ervaar soos nog
nooit van tevore nie. Die befaamde liedjieskrywer
en kunstenaar se werke is die afgelope vyf jaar
reeds alom bekend, maar in hierdie roerende
vertoning, begelei deur vyf gesogte musikante, sal
jy oud en nuwe liedere uit die kunstenaar se pen
hoor soos nog nooit tevore nie. Rou, eerlike musiek
word briljant vertolk! Kom luister na die stories,
aangrypende staaltjies, die oorsprong van sy
liedere en kom ervaar ’n eg Suid-Afrikaanse Elvis
Blue - heeltemal kaal gestroop.

Musiek
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Musiek: Musiekteater
BONJOUR MONSIEUR BREL
Met Jannie du Toit, Susan Mouton (tjello) en
Coenraad Rall (klavier)
Musiekregie: Jannie du Toit
Samestelling en bindtekste: Juanita Swanepoel
Musiekverwerkings: Clinton Zerf, Matthys Maree
Afrikaanse vertalings en teksversorging:
Naòmi Morgan
Gradering: Gesin
Datum en tyd: Vr 7 Jul 14:00
Venue: Stuttaford Laeveld Laerskool
Venueborg
Tydsduur: 80 min
Prys: R132
Jannie du Toit sing Jacques Brel se
tydlose, beeldryke tekste in Afrikaans,
Frans, Engels en Nederlands met begeleiding deur
klavier, tjello en akkordeon. Brel se geniale beeldende
skryfwerk kom hier na vore - ’n getuigskrif vir die
ongeëwenaarde seggingskrag van die grootste
chansonnier van die 20ste eeu. Bekende treffers asook
meer onbekende, ewe briljante werk is ingesluit, terwyl
daar ook met bindingsteks verbande tussen liedere en
gedigte gelê word.
Stelvervoer met trots geborg deur

396569NM
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Musiek: Kontemporêr (Debuut)
SES SNARE TUISGEMAAK
Met Blackie Swart, Pieter Smith,
Leon Ecroignard, MD Greyling,
Peter Hoven en Rick Swart
Gradering: Gesin
Datum en tyd: Do 6 Jul 19:00
Venue: Nelspruit Hoërskool
Ouditorium
Tydsduur: 75 minute
Prys: R142

Musiek

Ses Snare bring vanjaar ’n
splinternuwe program na Innibos.
Tuisgemaak is ’n produksie met
musiek deur Suid-Afrikaanse
kunstenaars wat plaaslik sowel as
op die wêreldverhoog sukses behaal
het.
Daar is musiek van Johnny
Clegg, Ballyhoo, Vusi Mahlasela,
Mango Groove, Arno Carstens,
Coleske, Ladysmith Black

Mambaso en nog vele meer.
Musiekliefhebbers wat M-radio,
Springbok-radio se treffersparade
en die Springbok-plate met die
skamelgeklede meisies op die
buiteblad onthou, sal verras word met
’n klompie treffers uit daardie dae.
Die musiek kry die unieke Ses Snarebehandeling met verwerkings vir ses
stemme en kitare, hope kitaarsolo’s
en interessante harmonieë.

Musiek: Kontemporêr
(Debuut)
STEF BOS - BOS INNIE
BOS

Venueborg

Met Stef Bos
Musiekregie: Nel
Kooiman
Gradering: Gesin
Datum en tyd: Vr 7 Jul
19:00; Sa 8 Jul 10:00
Venue: Stuttaford
Laeveld Laerskool
Tydsduur: 70 min

Prys: R127
’n Reis deur die tyd,
deur die land en deur die
wêreld met stories en
songs. Van Hillbrow tot
Die taal van my hart. Van
Suikerbossie tot Papa.
’n Reis van Gods
Window naar
Komatipoort, van
Naboomspruit tot
die Tuine van die
Kompanjie, van buite
naar binne, van die kop
naar die hart.

396621NJ

43

Musiek
Musiek: Kontemporêr
JAK DE PRIESTER - 15 JAAR MET KLAVIER EN KITAAR
Met Jak de Priester, Altus Muller (klavier) en Heinrich Pelser
(kitare)
Musiekregie: Jak de Priester
Gradering: Gesin
Datum en tyd: Do 6 Jul 18:00;
Vr 7 Jul 10:00; Sa 8 Jul 12:00
Venueborg
Venue: Bergland Laerskool
Tydsduur: 90 min
Prys: R132
Jak de Priester vier 15 jaar in die musiekbedryf met ’n
splinternuwe konsert en die bekendstelling van ’n nuwe album
getiteld 15. Hierdie is ’n baie persoonlike album en die opvoering
bevat liedjies wat die hartsnare sal roer. Boervrou, Stuur liefde
aan ou Toks, Drakensberge liefde, Vriendskap se water, Soen die
reën, As is verbrande hout, Niemand neem hul kwalik is maar net
paar van die nuwe titels op die album. Wees gereed vir ’n reis na
gister, na vandag en na môre saam met Jak de Priester.
Musiek: Musiekteater
KIEKIES - LUCAS SE LIEDJIES
Met Jannie du Toit en Thean
Kotze
Gradering: Gesin
Datum en tyd: Sa 8 Jul 10:00
Venue: Nelspruit Primary
Tydsduur: 90 min
Prys: R127
Jannie du Toit en Thean Kotzé
vertolk Lucas Maree se tydlose
liedjies in ’n gestroopte, poëtiese
en akoestiese styl.

INNIBOS TOWNSHIP-CRAWL
Datum en tyd: Vr 7 Jul 12:00
Bus optelpunt: NG Kerk
Westergloed parkering,
Koraalboomlaan
Tydsduur: 240 min
Prys: R302

Het jy al ooit gewonder hoe lewe
in die townships is? Kom beleef
dit saam met ons in hierdie nuwe,
opwindende toevoeging tot die
Innibos-program!
Ons vertrek vanaf Die NG Kerk
Westergloed na KaNyamazane,
besoek ’n gesin wat in ’n RDPhuisie woon, eet lekker chicken

Lucas se lirieke spreek van ideale,
wysheid en drome en is hoogstaande
woordkuns. As kenmerkende
60’s-folk-kunstenaar het hy ’n
verskeidenheid genres in sy musiek
vervleg - van peinsende ballades tot
’n tikkie reggae.
Jannie en Thean werk met agting
met die nalatenskap van hul
gewaardeerde vriend, kollega en
legende, oftewel die Groot Beer
in Coenie de Villiers se woorde.
Met stem en snaar, vernuf en
verbeeldingrykheid huldig hulle
Lucas se uitsonderlike menswees en
kreatiewe gees.

dust en pap in die dorp, verlustig
ons in die townshipritmes van die
KaNyamazane Pantsula-dansers,
besoek ’n draadwerkkunstenaar se
tuis-ateljee en sluit die toer af met
’n uitmuntende vertoning van Afrikadanse waarin die polsende ritmes jou
totaal sal meevoer! Dit is ’n belewenis
wat jy lank sal onthou!
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Klassiek

KLASSIEKE KAMERS
Met Zanne de Lange, die Wits Trio,
Johannes Slabbert, CH2, World @
South Duo en Elna van der Merwe
Seremoniemeester: Christelle
Webb-Joubert
Gradering: Gesin
Datum en tyd: Do 6 Jul 18:00;
Vr 7 Jul 18:00 en Sa 8 Jul 10:00
Venue: Church Unlimited
Tydsduur: 180 min
Prys: R157

Zanne de
Lange.
Johannes
Slabbert.

Hierdie is ’n intieme konsertreis saam
met van Suid-Afrika se gewildste
klassieke kunstenaars.
Met die aankoms kry gaste ’n
verwelkomingsdrankie waar die
talentvolle Dirkie van Staden en
Lynette de Jager van World @ South
optree en met kitaar en viool klassieke,
Ierse, Spaanse en Afrikaanse klanke
gaan optower.
Die seremoniemeester en toerleier is
radiopersoonlikheid Christelle WebbJoubert. Sy vergesel die teatergangers
na die kerk waar hulle Johannes
Slabbert in aksie gaan sien. Hierdie
veelbekroonde Suid-Afrikaanse
tenoor neem ons op ’n reis deur die
alombekende melodieë van Duitse
operette, musiekteater en Afrikaanse
kunsliedere met die oorkoepelende
tema rondom liefde en teleurstelling.
Daarna word heerlike sop en brood
bedien.
Gaste beweeg na die volgende lokaal
waar die Wits Trio ’n uitvoering gaan
gee van die Russiese komponis,
Anton Arensky (1861-1906) se werke.
Kom verlustig jou in die warm klanke
uitgevoer deur die drie befaamde
kunstenaars: die violis Zanta Hofmeyr,
die Poolse tjellis Maciej Lacny en
pianis, Malcolm Nay.
Daarna beweeg feesgangers na die
volgende plek waar Sama-wenners
CH2 met hulle polsende kitaarritmes en
virtuose spel gaan sorg vir opwinding in
’n eiesoortige styl wat ’n mengelmoes
van Latyns, Spaans, Afrika en selfs
klassieke musiek is.
Die laaste aandoenplek is waar
sopraan Zanne de Lange (voorheen
Stapelberg) - een van Suid-Afrika se
mees bekende operasangeresse -

Die Wits Trio.

CH2.

Christelle
Elna van
Webb-Joubert. der Merwe.
gaan optree. Hierdie immergewilde
kunstenaar gaan van haar
gunstelingwerke uitvoer en die gehoor
trakteer met opwindende, hartroerende,
sielvolle en vurige opera arias en haar
groot liefde - Spaanse musiek. Die
talentvolle pianis, Elna van der Merwe,
begelei beide Johannes Slabbert en
Zane de Lange.
Die klassieke kamers word afgesluit
met ’n heerlike koppie kofﬁe of tee
met outydse krimpvarkies. Hierdie
produksie beloof musikale vuurwerke
wat selfs die fynproewer tevrede sal
stel.

Dozi.
Musiek: Koormusiek
MERIDIAN KARINO INNIBOSKOORFEES
Met Dozi, verskeie plaaslike en
skoolkore en ook die koor van Lady
Grey
Gradering: Gesin
Datum en tyd: Wo 5 Jul 18:00

Venue: Meridian Karino
Independent School
Tydsduur: 60 min
Prys: R52
Hierdie is ’n heerlike saamgestelde
koorkonsert waar verskeie skoolkore
saam met Lady Grey Academy
en Dozi optree. Die program is
’n uitvloeisel van ’n week lange
koorslypskool waar bekende koorleiers

soos Mariette Pitout verskeie kore
uit die land sowel as omliggende
gemeenskapskole se kore onder
hande neem met werksessies en
meesterklasse vir koorleiers.
Kom verlustig jou in afgeronde
kinderkoor-uitvoerings saam met
Dozi en van ons land se beste kore.
Padaanwysings na dié venue is by
www.innibos.co.za beskikbaar by die
produksiebeskrywing.
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Innibos-crawls
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At Nelmed
Medicross,
we care...

Leroux van
Vuuren.

INNIBOS KOS-CRAWL
Met Leroux van Vuuren, Jakkie
Louw, Mynhardt Joubert, Mareli
Visser, Corli Botha, World @ South
Datum en tyd: Vr 7 Jul 9:00, 11:00
en 13:00
Beginpunt: Hoërskool Nelspruit
Boshuis
Tydsduur: 240 min (4 ure)
Gradering:
Volwassenes
Kaartjieprys: R252

Drinkgoed deur
Van Loveren en
bestanddele deur Checkers.
Die feesgangers parkeer op die
aangewese plek agter die Boshuis
wat die eerste aandoenplek is. Hier
kry hulle ’n verwelkomingsdrankie
en ’n versnapering om die kos-crawl
saam met Jakkie Louw af te skop.
Jakkie is ’n uithalerkok en gaan
gesels oor beproefde kitsgeregte uit
sy resepteboek Bakkie Louw se Jak
en Brou.
Dan stap feesgangers na Huis
Hermann Davin waar Leroux van
Mynhardt
Vuuren gaan wys waarom hy so
Joubert.
gewild agter die kospotte is.
Hierdie eienaar van die restaurant
Lekka by die see gaan Weskus-kos
gaan feesgangers na Fleur de Lisdemonstreer en met sy eiesoortige
restaurant waar die twee Koekedoorhumor dit beslis ook
wenners hulle slag met
Lekka by Innibos maak.
die soetgoed gaan wys.
Die pragtige Lynette
Corli Botha gaan
de Jager en Dirkie
demonstreer hoe
van Staden van
verskillende elemente
World @ South
en teksture ’n hele
gaan net die regte
bomontplofﬁng van
atmosfeer skep voor
smake in jou mond
die hoogaangeskrewe
vorm en Mareli Visser
sjef Mynhardt Joubert
gaan wys hoe outydse
aan die beurt kom. Hy
koekies ’n nuwe baadjie
gaan demonstreer hoe
kan aantrek. Tobias
om ’n donker kunsbier
Kruger gaan met sy
ﬂoat en hoe om chillipragtige klavierspel
varkribbetjies saam met
hierdie soete ervaring
Van Loveren se vyf-jaar
afrond.
whisky te maak.
Die feesgangers kry
Dan vir die letterlike
slegs ’n peuselhappie by
World @ South.
kersie op die koek
al die aandoenplekke.

Jakkie Louw.

Corli Botha.

Mareli Visser.

:LWKXV\RXDUH
LQJRRGKDQGV
• One-stop medical service to patients
• Ten general medical practitioners
• 12 Hours a day, 7 days a week
• Wide range of professionals
rendering medical services

Tel 013-755 5000 or 013-755-1541
Cnr Nel Street and Rothery Street,
Nelspruit, 1200
www.nelmed.co.za
TRADING HOURS:
Normal Hours
Monday – Friday 08:00 – 17:00
Saturday 08:00 – 13:00
After Hours
Monday – Friday 07:00 – 08:00,
17:00 – 20:00
Saturday 13:00 – 20:00
Sundays & Public Holidays
08:00 – 20:00
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Met Dowwe Dolla, Casper de Vries, Soli
Philander en Schalk Bezuidenhout
Datum en tyd: Vr 7 Jul 16:00, 17:00
en 18:00
Bus-optelpunt: NG Westergloed,
Koraalboomlaan
Tydsduur: 240 min (4 ure)
Gradering: Volwassenes
(geen o/18)
Kaartjieprys: R302
Produksie geborg deur
Distell en Ingwenyama Lodge

Foto: Robert Hamblin

LEKKER LAG KOMEDIE-CRAWL BY
INGWENYAMA LODGE

Innibos-crawls

By Innibos draai ons nie briek
aan nie en stoom voort in die
oortreffende trap met hierdie
splinternuwe produksie spesiaal
vir die manne (en brawe vrouens)
wat ’n bietjie die sorge van die wêreld wil
vergeet.
Dit is soos pub-crawling, maar hier word daar
saam met die drinkgoed ook deur die land se
topkomediante en storievertellers vermaak
aangebied. Maak jou dus reg vir ’n lekker
dosis lagmedisyne.
Die feesgangers klim op ’n bus (optelpunt
NG Westergloed) en ry dan saam met
die toerleier na Ingwenyama Lodge naby
Witrivier. Elkeen kry ’n doppie-koppie en ’n
proesel lawaaiwater om die crawl met ’n knal
af te skop.
By Ingwenyama Lodge is die eerste
besoekpunt die boskapel waar daar ’n
heerlike drinkdingetjie met komplimente
van die borg aangebied word. Dowwe Dolla
gaan hier al haar streke uithaal en wys dat
blondines glad nie so dom is nie...
Dan beweeg die feesgangers na die tweede
stilhouplek (Boma Braai Area) waar Distell
tiermelk gaan voorsit. Soli Philander gaan
hier vir vermaak uit die boonste rakke sorg
en die lagspiere verseker geolie hou.
Daarna gaan die crawlers na Inyathi waar
hulle ’n spesiale shooter kry. Hier gaan
Casper de Vries optree en feesgangers kan
na histeriese improvisasies uitsien soos
nét Casper dit kan doen. Met
Casper is daar geen reëls
nie: alles en enigiets is
moontlik.
Die laaste stop is die
Sports Lapa waar hulle
aan nog ’n Distell-spesialiteitsdrankie bekend gestel
word. Schalk Bezuidenhout gaan hier wys waarom hierdie
krulkopkomediant met sy vlymskerp waarnemings
beskou word as een van die land se gewildste
komediante.
Dan klim die feesgangers weer op die bus
om die tog terug Mbombela toe aan te pak.
Kontantkroeg beskikbaar by die
aandoenplekke vir diegene wat ’n ander
soort drankie wil geniet.

KINDER BOEKE-KRÔL
ATKV-BOEKE-OASE
Met Babalela, Mosaïek
Opvoedkundige Sentrum,
Acacia Montesorri, Chirpy
Baba- en Peuter Sentrum,
Bennie Boekwurm Kleuterskool
en Rainbow Kids
Datum en tyd: Wo 5 Jul 9:00 en
12:00, Do 6 Jul 9:00 en 12:00 en
Vr 7 Jul 9:00 en 12:00
Plek: NHS Kultuursentrum
grasperk (ATKVBoeke-oase)
Tydsduur: 60 min
Gradering: Gesin
Prys: R82
Geborg deur SAPPI
Daar is ’n hele storiedorp om
te ontdek! Hierdie opwindende
produksie word vir die eerste keer
aangebied en gaan die grootste
boeke-pret vir kinders wees, want
min dinge betower soveel soos ’n
regte-egte storie...
Binne dié storiedorp is ses
verskillende storietente en
die kleingoed “krôl” saam met
Babalela van die een na die ander
om na verskillende voorleesstories
te luister. Elke storietent word in ’n
fantasiewêreld omskep om by die
spesiﬁeke boek te pas en sal die
kinders se verbeelding aangryp. ’n
Klein bederf vir elke kind is ietsie
vir sy goeters-sakkie wat by elke
storietent uitgedeel word.
Die Kinder Boeke-krôl is op tweetot agtjariges gemik, en word deur
ervare kleuterskoolpersoneel
gelei. Mammas en pappas kan
gerus by die kofﬁewinkel by die
ATKV-Boeke-oase ontspan of by
die boekwinkel inloer terwyl die
kinders na ’n wêreld vol stories
meegevoer word.
Boeke maak slim, en slim ouers
weet dit!
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Boeke
CLEMENGOLD WOORDE INNITUIN
Met Etienne van Heerden, Dolf van Niekerk, Laurinda Hofmeyr, Schalk Joubert,
Kevin Gibson
Programleier: Annette Engelbrecht
Datum en tyd: Vr 7 Jul 12:00
Plek: Suikerbossie-teetuin, Barbertonpad (R40)
Tydsduur: 140 min
Gradering: Volwassenes
Kaartjieprys: R157 (ligte verversings en drinkgoed ingesluit)
Produksie geborg deur ClemenGold

Foto: Robert Hamblin

Etienne van Heerden, meermalige Hertzog-pryswenner
stel sy nuwe boek Die wêreld van Charlie Oeng bekend.
Kom luister na ’n meester in die skryfkuns, wat in sy eie
woorde meen: “Wat ek wel weet, is dat jy nog dink dat
jy jou boeke skrywe, maar op ’n stadium besef jy: jou
boeke het jou geskryf.”
Dolf van Niekerk, skrywer van onder meer die klassieke
Die son struikel, Skrik kom huis toe en Die Haasvanger,
het pas op 88-jarige leeftyd ’n nuwe novelle die lig laat
sien. Innibos vereer hom graag vir sy bydrae tot die
Afrikaanse skryfkuns.
Laurinda Hofmeyr saam met Schalk Joubert op baskitaar
en Kevin Gibson op perkussie gaan getoonsette gedigte
sing.
Annette Engelbrecht is die seremoniemeester wat die
vloei van die gesellige buitelugfunksie sal verseker.
Sy sal ook enkele van Dolf van Niekerk se gedigte en
fragmente uit sy prosa vertolk.
ClemenGold Woorde Innituin is kos vir die siel vir die fynproewers van die woord.

SAPPI BOEKE-CRAWL
Met Lerina Erasmus, Albert Frost, Stef Bos, Deon Lotz, Joe Black, Andriette en Etienne van Heerden
Datum en tyd: Do 6 Jul 13:00, 15:00 en 17:00
Busoptelpunt: NG Kerk Westergloed se parkeerterrein, Koraalboomstraat 36
Tydsduur: 240 min (plus 60 min reistyd)
Gradering: Volwassenes
Prys: R302 (ligte verversings en drinkgoed ingesluit)
Produksie geborg deur Sappi en ondersteun deur Bohemian Groove Cafe, Silvermist
Country Inn en Van Loveren-wyne
Die Sappi Boeke-crawl is ’n moet vir
feesgangers wat glo in die krag van die
woord, hetsy dit ’n greep uit ’n roman is
deur ’n topskrywer, ’n kortverhaal wat
jou laat regop sit, of ’n trefseker-gedig.
Voeg daarby musiek en die atmosfeerryke bergdorp Kaapsehoop en dit is kos
vir die siel.
Die eerste stop is by Bohemian Groove
Cafe waar Lerina Erasmus voorlees uit

haar werke en Albert Frost bluesmusiek
meesterlik uitvoer.
Dan stap ons na Long Creek Lodge vir
’n glasie Van Loveren-muskadel en om
te luister na die sang en digkuns van
die Stef Bos.
By die Waenhuis by Silvermist Country
Inn lees Deon Lotz, kortverhale voor
wat jou sal laat nadink, terwyl Joe
Black se rou rock-klanke die snykante

daarvan verskerp.
Etienne van Heerden, onteenseglik
die kroonprins van die Afrikaanse
letterkunde, lees in die intieme kapel
voor uit sy verhale.
Saam met hom sorg sanger Andriette
dat die Sappi Boekecrawl op ’n hoogtepunt
eindig.
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Boeke

ATKV-Boeke-oase
BOEKGESPREK: ZELDA ROWAN EN FRIEDEL
HANSEN
Gesprekleier: Annemarie van
der Walt
Venue: Kultuursentrum,
Hoërskool Nelspruit
Datum en tyd: Wo 5 Jul 10:00
Tydsduur: 60 min
Prys: R32
Oorloë bied vanselfsprekend
buitengewone uitdagings en die
Anglo-Boereoorlog was geen
uitsondering nie.
Zelda Rowan is die skrywer van
Nonnie de la Rey: Pionier van die
Wes-Transvaal, 1856-1923 waarin
sy die vrou van genl. Koos de la Rey
se lewe beskryf.
In gesprek met Zelda is Friedel
Hansen, oudomroeper, met Die
Oorlog: ’n Fotoboek. Friedel se
speurtogte na ongewone en seldsame foto’s uit die oorlog
het soms verrassende wendings geneem.

Foto: Aletta Harrison

BOEKGESPREK: ERNS GRUNDLINGH - ELDERS
Gesprekleier: Annemarie van
der Walt
Uitgewer: NB-Uitgewers
Venue: Kultuursentrum, Nelspruit
Hoërskool
Datum en tyd: Sa 8 Jul 10:00
Tydsduur: 60 min
Prys: R32

In Mei 2015 reis Weg-joernalis Erns
Grundling na Europa om die Camino
Francés, die bekende en gewilde pelgrimstog in Spanje,
op sy eie te gaan stap. Erns vertel die verhaal van sy
staptog van 1 025 kilometer oor 40 dae, wat hy sonder
’n selfoon, kamera of horlosie aanpak en sodoende die
betekenis en beloning ontdek van om in die oomblik
te leef. Hierdie is ’n ongewone boek - ’n reisverhaal
en memoir wat behalwe vir ’n ﬁsieke avontuur, ook ’n
deernisvolle blik bied op die ewe kosbare binnereis.

BOEKGESPREK: FRANS CRONJÉ - ’N
TYDREISIGERSGIDS VIR SUIDAFRIKA
Gesprekleier: Theo Venter
Uitgewer: NB-Uitgewers
Venue: Kultuursentrum,
Nelspruit Hoërskool
Datum en tyd: Wo 5 Jul 14:00
Tydsduur: 60 min
Prys: R32
Frans Cronjé, bekende scenariobeplanner en skrywer van
die blitsverkoper, A Time Traveller’s Guide to Our Next
Ten Years, besin hoe Suid-Afrika in 2030 gaan lyk. Waar
gaan dit alles eindig, dié politieke hoogspanning, rommelekonomie en strate vol gefrustreerde Suid-Afrikaners?
Theo Venter, politieke ontleder en kommentator van die
Noordwes-Universiteit, vra die vrae en bied bykomende
perspektief.
BOEKGESPREK: BIBI SLIPPERS FOTOSTAATMASJIEN
Gesprekleier: Annemarie
van der Walt
Uitgewer: NB-Uitgewers
Venue: Kultuursentrum,
Nelspruit Hoërskool
Datum en tyd: Wo 5 Jul 12:00
Tydsduur: 60 min
Prys: R32

Foto: Sven Kristian

Nelspruit Hoërskool se nuutgeboude kultuursentrum gaan die
nuwe tuiste vir die ATKV-Boekeoase wees. Die ATKV-Boekwinkel
met ’n groot verskeidenheid boeke
gaan hier gehuisves word en al
die boekgesprekke gaan hier
plaasvind. As jy ’n boekliefhebber is en graag skouers
met die skrywers wil skuur, is hierdie net die plek
om te wees. Dit is ook die plek waar die splinternuwe
Kinder Boeke-krôl begin.
Daar is ook ’n heerlike kofﬁewinkel in die boomryke
binnehof. Die ClemenGold-uitstalling en ClemenGold
Gin-proe vind ook hier plaas. Maak beslis ’n draai by
die ATKV-Boeke-oase!

Bibi Slippers, wenner van die Eugène Marais-debuutprys
vir digkuns vanjaar, klouter weekliks op die TV-kanaal Via
in die bed met skrywers om hul skryf- en leesgeheime te
ontbloot.
Dié keer is die rolle omgeruil: die gehoor kan saam
met Bibi in die bed klim en haar die kuns afvra hoe sy
dit regkry om van gedigte weer ’n bestseller te maak.
Fotostaatmasjien het reeds ’n herdruk beleef, byna
ongekend vir ’n digbundel.
BOEKGESPREK: DOLF VAN NIEKERK - KRONIEK
VAN TURF
Gesprekleier: Annemarie van
der Walt
Uitgewer: Protea Boekhuis
Venue: Kultuursentrum,
Hoërskool Nelspruit
Datum en tyd: Vr 7 Jul 10:00
Tydsduur: 60 min
Prys: R32
In ’n kompakte verhaal met sy
kenmerkende gestroopte vertelstyl, laat val Dolf van
Niekerk in Kroniek van turf die fokus op grondbesitting.
Tussen Johannes se nageslag en die Boesmans
ontwikkel ’n vae, onsekere band wat oor meer as ’n
eeu sou strek. Onverwags maak een van Johannes
se nasate, Johan, tydens die Bosoorlog kennis met ’n
Boesmanspoorsnyer wat ook ’n Kousop-nasaat blyk te
wees en wat ’n bepalende rol in ’n grondeis op Johan se
plaas tussen die twee riviere sou speel.
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CLEMENGOLD GIN-PROE
ClemenGold Gin-proe
Met ClemenGold se jenewer-spesialiste en
kunstenaars Natascha C en Henry-John
Williams
Datum en tyd: Do 6 Jul 11:00, 14:00
Plek: Nelspruit Hoërskool Kultuursentrum
(ATKVBoeke-oase)
Gradering: Volwassenes
Tydsduur: 60 min
Prys: R52
Geborg deur ClemenGold
Gin is deesdae op die tippie van almal se tonge en
boonop met ’n onverwagse geurige kinkel of twee
daarby!
Kom proe saam aan die splinternuwe ClemenGold
Gin wat einde verlede jaar bekendgestel is.
Vanselfsprekend is die sonryp geur van ClemenGoldsitrus toonaangewend in dié gin. Dit word aangevul met
kaneel, heuning, gemaalde amandel, jenewerbessies,
engelkruid, iriswortel en koljander wat noukeurig deur
Hope on Hopkins Distilleerdery in Kaapstad tot ’n gin
vir fynproewers gedistilleer word. Die proeëry word
afgewissel met Storie en Lied deur die Laeveldse
kunstenaars Natascha C en Henry-John Williams. Natascha C sing buiten haar
eie lirieke ook dié van onder andere Édith Piaf, met Henry-John as begeleier.
Breek ’n bietjie weg van die roesemoes, en word gin-wys!
CLEMENGOLD BOERDERY-TOER
Met megaboere Abraham van Rooyen en Willem Kieviet
Datum en tyd: Sa 8 Jul 10:00
Plek: Indigo Fruit Farming, R538 na KMIA
Busoptelpunt: Nelspruit Hoërskool Kultuursentrum
(ATKV-Boeke-oase)
Gradering: Gesin
Tydsduur: 240 min
Prys: R202
Boerdery-toer geborg deur Clemengold
Die Laeveld is sinoniem met sitrus,
en megaboer Abraham van Rooyen
en sy personeel gaan tydens dié
plaastoer onder meer vertel hoe daar
vorentoe geboer word met verskillende
kultivars.
Daar is vier stopplekke tydens dié
toer. Die eerste is by die onderstam-

evaluasieblok.
Die volgende stop is by die twee
jaar oue boompies. Hier gaan ons
gesels oor watter bestuurspraktyke
gevolg word om die jong bome so
gou moontlik in produksie te kry en dit
volhoubaar te doen.
Die derde stilhouplek is by volwasse
sitrusbome waar snoei- en
bemestingspraktyke verduidelik sal
word. Hier kan elkeen ook twee
kilogram se vrugte pluk om huis toe te
neem.
Die laaste stop is by die dam vir ’n
ClemenGold Gin-proe. Tussendeur sal
algemene vrae rakende ClemenGold
deur megaboere Abs van Rooyen en
Willem Kieviet beantwoord word.
Dié boerdery-toer beloof om ’n
gunsteling te wees en die ideale
geleentheid om die boer die kuns af
te vra!

Vier ons 1ste
verjaardag saam!
Kom geniet plaaslike
kuier! Lekker musiek,
goeie diens en baie plek
vir skoffel!
2 Dansbane!
Langarm & los dans
DAAGLIKSE PROGRAM
Oggend - Innibos
Middag - Innibos
Aand - Déjà Vu
Dins-Sat 19:00 tot laat vir
Innibos
Kontak

Dewald 079-937-2829
Neil 076-430-5455

Eenh 43 & 44, Central Park
(agter Toetsgronde)
Suikerrietstraat, Nelspruit

25°30’02.3”S
30°54’49.0”E
CARD MACHINE
AVAILABLE

Leef in jou wêreld ...
partytjie saam met ons!
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’n Boodskap van John-Anthony Boerma, Innibos se kunskurator vir die 2017-uitstalling
Met elke jaarlikse kunsuitstalling tydens Innibos stel ons kunsliefhebbers bekend aan
kunstenaars wat die kern van sienswyses, houdings en lewenswyses van ons hedendaagse
samelewing verteenwoordig. As “afskeidsgeskenk” in my laaste jaar as kurator van die
Innibos visuele kunsteprogram het ek besluit om nie, soos gewoonlik, ’n feeskunstenaar
te kies nie. In my jare as kurator en kunspraktisyn het ek met ’n wye verskeidenheid
kunstenaars en werke kennis gemaak. Vanjaar se uitstalling verteenwoordig 30 werke wat ek
as toonaangewend beskou - my persoonlike XXX. Die werkstitel vir die uitstalling was “Dertig
kunstenaars wat jy moet sien voor jy die ondermaanse verlaat”, en ek hoop dat jy jouself sal
verlustig in die verskeidenheid en wye spektrum van uitdrukking wat vanjaar se uitstalling
bied - dat dit jou sintuie en intellek sal uitdaag!
“The principles of true art is not to portray, but to evoke”- Jerzy Kosinski

Katrine Claasens.
INNIBOS FEESUITSTALLING
MY XXX
4 tot 8 Julie 2017
Nelspruit Burgersentrum
Banketsaal
Kuns is tydloos. Dit praat ’n taal
van sy eie - soms padlangs, maar
ander kere weer kompleks en
bykans onverstaanbaar vreemd.
Elke kultuur en groep vind betekenis
in kuns, ongeag die medium en die
rasionaal. Kunstenaars bring kuns
voort met ’n spesiﬁeke, onbeheerbare
dringendheid gebore uit hul behoefte
om te skep, om kommentaar te lewer
sonder woorde, om ’n oomblik van
skoonheid of boosheid vas te vang. In
die proses word ons gewone mense
se verbeeldings op ongekende wyse
aangegryp - ons kyk en kyk en kyk.
Elke slag uit ’n ander hoek en met
nuwe begrip en gewaarwording. Kuns
bring visie en missie, kan skares
opsweep en net so vinnig gemoedere
laat bedaar. Kuns is ’n wonderwerk.
In menige gemeenskap word
mensekinders beskou as die hart
en gewete van die heelal en as
rentmeesters. Kunstenaars vul dikwels

Vusi Khumalo.

Wayne Barker.

diskoers.
John-Anthony Boerma,
kunskurator van die Innibos
Nasionale Kunstefees, beeld
die vele dimensies van kuns uit
deur ‘n unieke verskeidenheid
van 30 kunswerke deur 30
wêreldbekende Suid-Afrikaanse
kunstenaars na Mbombela te
bring. Laevelders kan nou deel
word van die internasionale
kunsmilieu.
My XXX is ’n opwindende
kompilasie van kunswerke van
verskillende mediums wat op ’n
internasionale vlak kommentaar
lewer op die Suid-Afrikaanse
samelewing, politiek en mense se
verwronge ingesteldhede.
Tsoku Maela. Die versameling praat hard en
duidelik met Suid-Afrika en roep
hierdie roeping en verteenwoordig
haar om op te hou treur oor alles wat
die gees van die skepping. Skeppers
verkeerd is en eerder die moeilike pad
van kuns beskik oor ’n sterk sin vir
na herstel aan te pak. Nolan Oswald
regverdigheid, verantwoordelikheid
Dennis se werk, byvoorbeeld, vra na
en integriteit; hulle verteenwoordig
die heroorweging van die konsepte
die gemarginaliseerdes en die wat
van onthou en vergeet in die kleurlose
afgeknou en verstoot word. Hulle
uitbeelding van die Suid-Afrikaanse
verstaan oorlewing en die mens se
vlag: Die illusie van die reënboognasie
soeke na geregtigheid, aan die een
is aan’t verdwyn en net haar mense
kant, maar ook vrede. Kuns stimuleer
kan dit in volle kleur herstel.
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Haroon Gunn-Salie.

Maurice Mbikayi.

Heidi Fourie.
Daar word ook klem geplaas op die onderskeid tussen goed
en kwaad, tussen onskuld en bedorwenheid. Dié werke is ’n
simbool van Suid-Afrikaners se oë wat uiteindelik oopgaan
om hierdie alomteenwoordige elemente van kwaad en
bedorwenheid duideliker te kan onderskei. Afskeid is ’n
deurlopende suggestie en die betekenis is helder:
Ons moet nie net afskeid neem van die onregte van die
verlede nie, maar ook van die huidige toestand van verval
en die vooruitsig van ’n troostelose toekoms.
Eenheid en gelykheid, simpatie en aanvaarding is
herhalende temas in die werke en dit is juis deur hierdie
gesindhede wat ons land sal genees en ons hoop sal
herstel.
Die kunswerke dui nie net op die inherente kreatiwiteit
van die kunstenaars nie, maar ook op inisiatief en
deursettingsvermoë, op ’n geringskatting van opinie en
kritiek. Kuns is vreesloos. En uit die mond van Jerzy
Kosinski: “Die grondbeginsel van ware kuns is om uit te lok,
nie om uit te beeld nie.”

Shenaz Mohomed.

Gabrielle Goliath.

Goetseone Moerane.
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Die kunstenaars se werke wat by
hierdie uitstalling te sien sal
wees, sluit in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lisa Brice
Carla Busuttil
Nolan Oswald Dennis
Hasan en Husein Essop
Robert Hodgins
Sam Nhlengetwa
Clive van den Berg
Gabrielle Goliath
Haroon Gunn-Salie
William Kentridge
Katrine Brink Claassens
Tsoku Maela
Athi Patra Ruga
Brett Murray
Wayne Barker
Vusi Khumalo
Micheal Mc Garry
Blessing Ngobeni
Jan Henri Booyens
Turiya Magadlela
Griet van der Meulen
Maurice Mbikayi
Joel Mpah Dooh
Heidi Fourie
Shenaz Mohomed
Chrisel van der Merwe
Minenkulu Ngoyi
Tatenda Chidora.

William Kentridge.
Athi Patra Ruga.

Turiya Magadlela.

Lisa Brice.
Robert Hodgins.

Jan-Henri Booyens.

Brett Murray.

VISUELE KUNSPROGRAM
• Amptelike opening en prysuitdeling van die Innibos Nasionale Handwerkkompetisie:
2 Julie, 18:00, Nelspruit Burgersentrum
• Amptelike opening van die Innibos Visuele Kunsuitstalling: 4 Julie, 18:00, Nelspruit
Burgersentrum
• Amptelike opening van Innibos Randuitstalling: 5 Julie, 10:00 Mbombela Kunsgalery
(Van Riebeeckpark)
• Daaglikse kunsrondleiding: 5 tot 8 Julie, 11:00 by Nelspruit Burgersentrum.
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KUNSUITSTALLING BY MBOMBELA KUNSGALERY (VAN RIEBEECKPARK)

Uit die Bo(k)s is vanjaar die tema van die randuitstalling waar plaaslike kunstenaars van Mbombela en omstreke se talent
ten toon gestel word. ‘n Eklektiese versameling werke sal hier te siene wees wat al die fasette van kunstenaar-wees
omarm en ’n wye reeks genres verteenwoordig. Kunstenaars is uitgedaag om buite hul gewone verwysingsraamwerk te
dink en werke spesiaal vir hierdie uitstalling te skep. Die talentvolle kunstenaars se uiteenlopende werke vergestalt op
unieke wyse boodskappe wat die morele gewete aanspreek, skoonheid vier en in sommige gevalle, die harde realiteit
weergee. Bykans 40 kunstenaars se werke sal in hierdie opwindende
uitstalling te siene wees. Marietjie Henning is die kurator. Die
amptelike opening van die uistalling vind Woensdag 5 Julie om 10:00
by die Mbombela Kunsgalery plaas. Almal is welkom. Die galery is
daagliks vanaf 08:00 tot 17:00 vir besigtiging oop.

Phathisizwe Sithole.

Bob Mnisi.

Celimpilo Dlamini.

Kato Neveling.

Liz McQueen.
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NASIONALE HANDWERKKUNSKOMPETISIE 2017

Die eerste Nasionale
Handwerkkuns-kompetisie
geloods deur Innibos het
vanjaar behoorlik die kollig
laat val op Suid-Afrikaanse
handwerkkunstenaars
(“crafters”) se talente van wêreldklasgehalte.
Meer as 500 inskrywings is ontvang in ’n
verskeidenheid kategorieë: keramiek, kralewerk,
draadkuns, houtkuns, juweelkuns, papierkuns,
materiaalverf en -drukwerk, kwilts, leerkuns,
piouterkuns, glaskuns, borduurwerk en gemengde
media. Kunsvakmanne is hiermee die geleentheid
gegee om hul vaardighede te slyp en hul werk op ’n
wye front bekend te stel.
Die inskrywings het alle verwagtinge oortref. Die
span beoordelaars is gerekende kenners in die
kunsbedryf, en hul insette was van groot waarde
om uiteindelik die wenners aan te wys.
Die platinumpryswenner ontvang R50 000, die
goudpryswenner steek R30 000 in die sak en die
silwerpryswenner R15 000.
Merietepryse vir die beste opkomende
handwerkkunstenaars word toegeken en
kunstenaars sal bygestaan word met ﬁnansiële
advies oor hoe om hul ondernemings te laat groei.
’n Handwerkkuns-handelaarsvakmanskap met
Tourvest Destination Retail word ook aan
een van die wenners toegewys.
Die beste 30 werke word tydens
die fees in die Mbombela
Burgersentrum uitgestal en
die wenners word by die
openingsgeleentheid op
Sondag, 2 Julie, om 18:00
aangekondig.

Kuns
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Pendeldiens
VANG DIE BOSSEWA NA JOU
FEESVENUE

STOP & HOP
Hierdie gerieﬂike diens sal vanjaar weer
vanaf I’langa Mall beskikbaar wees
om feesgangers sonder moeite en
parkeerprobleme na en van die terrein te
vervoer.
Hulle kan gratis by I’langa Mall parkeer. Daar is elke
30 minute ’n bussie wat van hier af na die terrein toe
vertrek en daar is natuurlik ook elke halfuur ’n bus
beskikbaar om feesgangers van die feesterrein af
terug te neem na hulle motors. Saans ná die Standard
Bank-verhoogkonsert is daar baie busse beskikbaar
sodat niemand lank hoef te wag nie. Volg die duidelike
aanwysings by I’langa Mall en die feesterrein.
Die Innibos Stop & Hop was die afgelope paar jaar
’n voltreffer en feesgangers kan gerus van hierdie
gratis diens gebruik maak. Vanjaar wag daar boonop
hope verrassings vir Stop &
Hop- pendelaars. Jou Innibosfeeservaring begin sommer daar
- moenie hierdie ekstra bederﬁes
misloop nie!
BOS-OEBER BRING JOU VEILIG TUIS
Hierdie splinternuwe taxi-diens is
vir feesgangers wat liefs nie met
hul eie vervoer feesterrein of huis
toe wil ry nie of wat per vliegtuig/
trein/bus/boot/voet Mbombela toe kom. Dan is daar geen
gevaar van pypies blaas of moeite met parkering by die
feesterrein nie. Dit kos R50 per persoon per rit. Skakel, SMS
of whatsapp die oeber-nommer 072 607 7338 of 072 413
0812. Hulle sal binne ’n paar minute die naaste Bos-oeber
stuur om jou te kom oplaai.

Om van die feesterrein tot by
jou show-venue te kom, hoef
glad nie ’n probleem te wees
nie! Met die komplimente
van ons pendeldiensborg, TRAC N4, word daar weer
vanjaar gesorg vir moeitevrye vervoer van en na
feesproduksievenues. Die Bossewa-bussies neem
feesgangers vanaf die feesterrein (Hoërskool Bergvlam)
na enige van die sale of venues waar produksies
aangebied word.
Die diens is nou reeds ’n instelling en feesgangers wat
in die verlede van die Bossewaens gebruik gemaak het,
sal kan getuig dat verkeersknope en parkeerprobleme
heeltemaal uitgeskakel word as jy met die Bossewa na
jou bespreekte Innibos-produksie pendel.
Daar is een sentrale optel- en aﬂaaipunt: Bossewaplein
wat geleë is naby Hek 1 van die feesterrein. Die kaartjies
is net R10 per rit.
Let wel dat Bossewaplein binne die feesterrein geleë is,
aangesien dit spesiaal vir feesgangers is wat vanaf die
terrein na hul produksievenues wil ry. Vroegoggend, voor
die hekke oopmaak, is daar egter ’n oplaaipunt buite
Hek 1 waar feesgangers in die straat opgelaai kan word
om die eerste vertoning van die dag te gaan bywoon.
Die Bossewaens vertrek 30 minute voor die begin van ’n
vertoning vanaf Bossewaplein na die venue. Ongeveer
20 minute na elke vertoning is die Bossewa weer daar om
feesgangers vanaf die venue terug na die feesterrein te
neem. Die Bossewa Kitsnommer is 082 321 5443.
SPESIALE AANBOD FEES TOE
Citybug bied vanjaar ‘n spesiale
afslagkaartjie vir feesgangers wat
met die bussie fees toe wil kom.
Teen slegs R320 vanaf Pretoria of
Johannesburg, kan jy fees toe kom
sonder om jou oor tolhekke of die lang pad te bekommer.
Dieselfde pryse geld ook vir die rit huis toe na die fees.
Hierdie pryse is slegs geldig vir reisdatums vanaf 4 tot
9 Julie en persone wat van die aanbod wil gebruik maak
moet die kode ICB17 gebruik wanneer hulle bespreek.
Skakel Citybug by 0861 33 44 33 om te bespreek.
396120NM
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Venuekaart
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Venuekaart
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Feesterreinkaart
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396737NJ

60

Dagprogram
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