
BOEKE EN GESPREKKE 
 

Innibos Boeke-crawl 
Met Elsabé Daneel, Wilken Calitz, Riana 
Scheepers, Helena Hettema, Waldimar Schultz 
en Ira Blankenberg 
Datum en tyd: Do 27 Junie 14:00, 16:00 en 18:00 
Plek: Kaapsehoop 
Tydsduur: 240 minute  
Gradering: Volwassenes 
Prys: R302 (ligte verversings en drinkgoed 
ingesluit) 
Busse vertrek vanaf NG Kerk Westergloed se 
parkeerterrein, Koraalboomstr. 36.  
Produksie ondersteun deur Bohemian Groove 
Cafè, Silver Mist-gastehuis en en Van Loveren-
wyne 
Die trefkrag van die digterlike woord gee by vanjaar 
se immer gewilde Innibos Boeke-crawl die toon aan. 
Ons toer weer agter woord en musiek aan na 
Kaapsehoop, die klein bergdorp met sy eiesoortige 
atmosfeer.  
Die eerste stop is by Bohemian Groove Cafè waar 
aktrise en woordkunstenaar Elsabé Daneel kragte 
saamsnoer met musikant Wilken Calitz, bekend vir 
sy filmklankbaanwerk aan onder meer Die 
wonderwerker en Kristalvlakte, om ou en nuwe 
gedigte musikaal te laat opklink. Klanke word op die 
verhoog opgedis, opgeneem, verwerk, ge-‘loop’en 
dan vermeng met voordrag om die verse tot op die 
been te ontgin. Só het jy ou bekende gedigte nog 
nooit gehoor nie! 

 
Die tweede stop is by Long Creek Lodge waar 
bekroonde en geliefde skrywer Riana Scheepers uit 

haar werk gaan voorlees. Maak jou gereed vir ’n 
sensuele luisterervaring soos min. Helena Hettema 
is die musiekkunstenaar wat bekend is om haar 
gevoelvolle optredes van geliefde liedere.  

 
Laastens stap ons na die klein kapel. Waldemar 
Schultz en Ira Blankenberg dra van Afrikaans se 
mooiste liefdesgedigte voor, naatloos verweef tot ’n 
verhaal waarin verlange, vreugde, begeerte, 
hartstog, skeiding, verlies en herinnering betekenis 
kry. Want, in die woorde van I.D. du Plessis, “die 
liefde neem ’n duisend vorme aan”.  

 
 
Die Innibos Boeke-crawl is waar die krag van die 
woord gevier word! 

Storievuur – Huil van die lag 
Met Dana Snyman en Mathys Roets 
Venue: ClemenGold Kuns-oase, Laerskool 
Nelspruit Kultuursentrum 
Datum en tyd: Wo 26 Jun 18:00  
Tydsduur: 75 minute 
R102 
Ondersteun deur Zandvliet-wyn 
 
Mathys  en Dana neem jou saam op ’n bittersoet 
storiereis wat jou soms sal laat lag en soms 
verdrietig sal maak. Nes die lewe maar is.  
 
“Is intelligente musiek en stories nie op die ou end al 
wat ons het om mekaar en die lewe se dieper dinge 
te verstaan nie?” vra Dana en Mathys in hierdie 
produksie waarmusiek en woord saamgesnoer 
word. 

 
Mathys se liedjies en Dana se stories praat met 
mekaar. So het Mathys se weergawe van Gert Vlok 
Nel se Hillside Lullaby Dana herinner aan sy storie 
oor ’n swanger kroegmeisie. Daar is ook Nardus du 
Plooy se lied In my lewe. “Dié lied is ’n soort 
getuigskrif vir al ons middelklaskinders wat in die 
suburbs en op die platteland grootgeword het,” sê 
Dana. “Party van my stories, dink ek in alle 
nederigheid, doen dieselfde. Om te weet wie jy is, 
glo ek, jy moet weet waar jy vandaan kom. En hoe 
kan 'n mens dit beter ontdek as met behulp van 
musiek en stories?” 



 
Kom skink ’n glas Zandvliet-wyn, kuier om die vure 
en luister na stories wat jy nog lank sal onthou! 
 

Woorde Innituin 
Met Riana Scheepers en Coffee Snobs 
Programleier: Elma Potgieter 
Datum en tyd: Vr 28 Jun 13:00 
Plek: Suikerbossie-teetuin, Barbertonpad (R40) 
Tydsduur: 140 minute 
Gradering: Volwassenes 
Kaartjieprys: R182 (ligte verversings en 
drinkgoed ingesluit) 
Produksie ondersteun deur Van Loveren-wyne 
 
Riana Scheepers is ’n bekroonde skrywer wat in 
vele verskillende genres skryf, van kortverhale 
(waaronder Dulle Griet, die Katriena-verhale en 
Katvoet) wat roer en raak en soms onhutsend 
sensueel is, tot kinderboeke (o.m. Blinde sambok, 
Die avonture van wilde Willemientjie) poësie (Met 
die taal van karmosyn) en rubrieke (Daar is ’n engel 
in my huis). Sy is ook die samesteller van verskeie 
bundels.  

 
In samewerking met die musiekpaar Coffee Snobs 
laat hulle nou die kollig val op tradisionele digterlike 
vorme wat musikaal verwerk is om nuwe dimensies 
van skoonheid, ontroering en verwondering te 
verkry. Die genres wat getoonset en gesing word, is 
onder meer die enigmatiese pantoen, ’n sensuele 

hooglied, ’n meesleurende wiegelied en ’n 
broeiende vilanelle - en vir afwisseling, ’n 
tranetrekkende smartlap en ’n outentieke Kaapse 
moppie. Ander digvorme wat ook opgevoer word, is 
’n ode, ballade, parodie en ’n lament. 
Donkernagpantoen bewys dat hierdie “argaïese” 
digvorme steeds vars, modern en vonkelend is – en 
by uitstek geskik om gesing te word. 

 
Elma Potgieter, veteraanaktrise en 
woordkunstenaar, is die programleier.  
Woorde Innituin is kos vir die siel vir die fynproewers 
van die woord. Moenie dit misloop nie! 
 

Kinder Storie-krôl 
Aangebied deur Marlene du Toit van Mosaïek 
Opvoedkundige Sentrum 
Datum en tyd: Wo 26 Jun tot Vr 28 Jun 9:00 en 
11:00, Sa 29 Jun 9:00 
Plek: ATKV Boeke-oase, Hoërskool Nelspruit 
Kultuursentrum 
Tydsduur: 60 minute 
Gradering: Gesin 
Prys: R82 
 
’n Hele storiedorp om te ontdek! Hierdie opwindende 
produksie is een van die groot treffers die afgelope 
twee jaar, en vir die derde Storie-krôl vanjaar word 
nóg meer verbeeldingryke verrassings vir die 
kleinspan beplan! Dit is sommer groot boeke-pret vir 
want min dinge betower soveel soos ’n regte-egte 
storie... 

 
Binne die storiedorp is vier verskillende storietente 
en die kleingoed “krôl” van die een na die ander om 
na verskillende voorleesstories te luister. Elke 
storietent word omskep in ’n fantasiewêreld om by 
die spesifieke boek te pas en sal die kleuters se 
verbeelding aangryp. ’n Klein bederfie vir elke 
kleuter se goeters-sakkie (goody-bag) word by elke 
storietent uitgedeel. 

 
Die Kinder Storie-krôl is gemik op 2-8-jariges, en 
word gelei deur ervare kleuterskoolpersoneel. 
Mammas en pappas kan die kleingoed begelei 
(gratis) of ontspan by die koffiewinkel by die ATKV-
Boekeoase terwyl die kleuters meegevoer word na 
’n wêreld vol stories.  
 
Hier ontdek kleingoed op ’n prettige manier hoe 
lekker lees is, en dat boeke ’n mens sommer baie 
slim maak!  
 
Hierdie program is onderhewig aan 
veranderinge. 


