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Boeke 

 

Innibos Boeke-crawl 

Met Carina Stander, Joshua na die Reën, 
Chris van Niekerk, Luna Paige en 
Johnny Klein 
Datum en tyd: Do 25 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.  
Geborg deur die LW Hiemstra Trust. 
Produksie ondersteun deur Silver Mist 
Country Lodge, Kaapsche Hoop 
Gastehuis en Van Loveren-wyne 

 
Woorde wat magiese wêrelde skep gee 
vanjaar die toon aan by die gewilde Innibos 

Boeke-crawl op die klein bergdorp 
Kaapsehoop met sy eiesoortige atmosfeer.  
Die eerste stop is by Long Creek Lodge wat 
hom leen tot intieme huisteater. Hier lees 
Johnny Klein voor uit tekste wat nie net die 
verbeelding prikkel nie, maar ’n mens soms 
ook uitasem laat vanweë ’n wending wat  
die krop van die maag tref. Luna Paige, 
sanger, musiekmaker en self ’n 
woordkunstenaar, verskaf die gepaste 
klankbaan.  
Skrywer Carina Stander en Joshua na die 
Reën wag ons in by die klein kapel. Carina 
se tweede boek in die Bergengel-trilogie, 
Wonderwese, neem ons verder op reis 
deur die mitologiese Gabriëllië. Haar 
meegaande kunswerke ontsluit hierdie 
enigmatiese wêreld, terwyl Joshua na die 
Reën se gevoelvolle musiek ’n perfekte 
pasmaat is.  
Waar is daar ’n beter plek as onder die wye 
sterrehemel om die Boeke-crawl met ’n 
hoogtepunt af te sluit in die geselskap van 
die verhaal van Die klein prinsie soos 
voorgelees deur stemkunstenaar Chris van 
Niekerk. Ons volg die reise van die prinsie 
met sy geel serp deur die heelal en word 
weer verwonderd deur die onskuld en 
wysheid van die kind, ook binne ons. Regie 
deur Naòmi Morgan.  
 
 

Spoegdig 

Met Danie du Toit en Bibi Slippers o.a. 
Datum en tyd: Wo 24 Jun 17:00 
Plek: Kuns-oase, Kultuursentrum 
Nelspruit Laerskool 
Tydsduur: 90 minute 
Gradering: Gesin 
Prys: R102 

 
Danie du Toit, beter bekend as Spoegwolf, 
stel sy digbundel Dis warmer voor die 
tuimeldroër bekend, en om hom te tuis te 
laat voel op dié terrein is Bibi Slippers en 
ander.  
Geen vervelige voorlesings hier nie. By 
Spoegdig is dit woord en wederwoord met 
die tema Huis-huis, maar moenie ’n rustige 
sitkamerkuiertjie verwag nie. Die woord-
deure word oopgeskop en die dighuis op sy 
kop gekeer. Danie sal ook akoestiese 
musiek maak.  
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Storievuur 

Met Fransjohan Pretorius en Louis 
Changuion 
Datum en tyd: Vr 26 Junie 18:00 
Plek: ATKV Boeke-oase 
Tydsduur: 60 minute  
Gradering: Gesin 
Prys: R102 

 
Louis Changuion        Fransjohan Pretorius 
 

Wie was die beste en vrotste generaal sin 
die Anglo Boere-Oorlog en waarom het 
hulle dié reputasie?  
Geskiedenisliefhebbers kan gerus nader 
skuif om te luister en saam te praat met die 
gerekende akademici en bobaas-
storievertellers Fransjohan Pretorius en 
Louis Changuion. 
Hulle het net die slag om geskiedenis 
interessant te maak, en met ’n stewige 
skoot humor wat ’n mens laat besef “hoe 
meer dinge verander, hoe meer bly dit 
dieselfde.  

Kom kuier en gesels saam rondom die 
konkavure. Wiam Botes sorg vir die 
musiek.  
 

Kinder Storie-krôl 

Aangebied deur Marlene du Toit in 
samewerking met Milan Murray 
Datum en tyd: Wo 24 Jun tot Vr 26 Jun 
9:00 en 11:00, Sa 27 Jun 9:00 
Plek: ATKV Boeke-oase, Hoërskool 
Nelspruit Kultuursentrum 
Tydsduur: 60 minute 
Gradering: Gesin 
Prys: R82 
Ondersteun deur die LW Hiemstra Trust 

 
’n Hele storiedorp om te ontdek! Dit is 
sommer groot boeke-pret vir kleingoed 
want min dinge betower soveel soos ’n 
regte-egte storie... 

Milan Murray, aktrise en skrywer van onder 
meer Poenankies, Pieter Kokkewieter en 
Kromkieriefontein, open Woensdagoggend 
om 9:00 die Storie-krôl en sal self ook van 
die stories voorlees.  
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. 
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-
Boeke-oase terwyl die kleuters meegevoer 
word na ’n wêreld vol stories.  
Hier ontdek kleingoed op ’n prettige manier 
hoe lekker lees is!  
 
Hierdie program is onderhewig aan 
verandering. 
 


