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Splinternuut, en gebaseer op ’n ware gebeurtenis, is My Hande is my Rande ’n
instrumentale vertoning met kraakvars nuwe musiek uit die pen van Rocco Villiers.   In 
die vertoning vier Rocco met sy musiek sy liefde vir Meiringspoort, besin hy oor die 
vermistes a.g.v. die pandemie met Ek vermis jou, waardeer hy sy hande met sy nuwe 
treffer My Hande is my Rande, besing die groen landskap van Suid Afrika en ook ’n 
nuwe spog Kersfeesstuk, Wat doen julle vir Kersfees?, vir klavier en sy orkes.  Al die 
musiek vorm deel van sy splinternuwe digitale album. Nuwe musiek, met vorige 
musiek soos Liewe Hemel Liewe Aarde, Music Box, Kortbroek Langkouse en Chariots 
of Fire ingeweef in die program.  Rocco se splinternuwe debuut digbundel, Die
Eiesoortiges, geniet ook ’n paar voorlesings.

 Dinsdag 11 April 2023  19:30    
 Covent Garden Theatre

 R150    90 min   
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 Dinsdag 11 April 2023  20:00    
 The Shaker Lounge

 R90    75 min   
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Daar het baie water in die see geloop sedert Steffie le 
Roux die eerste keer as graad eentjie in ‘n groen 
skoolrokkie alleen gesing het.  ‘n Dinamiese, pret, 
positiewe, energieke en passievolle kunstenaar
– dis wie Steffie le Roux is.  Die oopkop, kreatiewe 
karakter met haar goeie sin vir humor, sal enige 
uitdaging of geleentheid met groot ywer aanpak.  
Steffie was gebore en het grootgeword in die Klein 
Karoo, waar die wye, oop vlaktes en gretige plaaslike 
gehoor haar eerste ondervinding as ‘n kunstenaar en 
aktrise gebrei en gevorm het. Principia College het die 
fondasie vir Drama, Musiek en Kuns gelê in Steffie se 
lewe. Groot rolle in verskeie produksies, onder leiding 
van mnr. Ronald Burton, het haar geïnspireer om na 
skool, musiek te studeer by die Universiteit
van Potchefstroom.  Sy tree verskeie kere
op in plaaslike produksies soos Little Shop
of Horrors, Animal Farm, Annie en The
Sound of Music, onder leiding van Ronald
Burton. Sy besluit om musiek te swot by
Noordwes Universiteit, waar sy haar graad in
Musiek ontvang. By die universiteit het sy ook
deel uitgemaak van die Alabama-
studentegroep, wat die land deur getoer
het. Sy was ook deel van die vroulike a
capella groep, Cutt Glass.
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 Dinsdag 11 April 2023  23:00    
 The Shaker Lounge

 R90    60 min   

Shenay O’Brien (Idols Top 16) en Betty Bangles (Betty Bangles en die Fopdossers) is 
terug Oppiwater na n suksesvolle vertoning in 2022!  Shenay en Betty is twee van ons 
land se gewildste, talentvolste, skerpste en o ja, stoutste fopdossers met meer as 25 
jaar se ervaring tussen die twee van hulle.  Hulle nuwe produksie, AG, my goeie FOP 
debuteer by vanjaar se Oppiwater Kunstefees.  Die produksie is vol komedie,
lipsyncing sowel as lewendige musiek, stories en BAIE, BAIE glitter!  Die twee sal jou 
op jou voete hê met musiek wat almal ken, van Shania Twain en Taylor Swift tot Carike 
Keuzenkamp en ABBA, met uit-die-maag-lag-lekkerte en stories wat jou sal laat snak 
na jou asem.  Stories wat te goed klink om waar te kan wees.  Die gehoor word ook deel 
van die produksie wat vir GROOT vermaak sorg!  AG, my goeie FOP lewer ook 
satiriese kommentaar op die samelewing in die 21ste eeu, en hoe die lewe in
‘n sesduim-hakskoen lyk.  Hierdie vertoning is beslis nie iets om mis te loop nie!

!&'%:&44;$:23<)&+$=$>?&32;$@A:*(&3



DINNER
ONEFor

 Woensdag 12 April 2023  08:30    
 Covent Garden Theatre

 R100    50 min   

!"#$%!"#$%&'()*+(+,%+-
%%%%%%%%%%%%%%%%%%./0(*-%1(,23'#
&"'($%4$/,*%52"*+
)"(#*+,-./)"(01$%6,$-0%17$,(%%%8%%%(".,22"'($%6,$-0%17$,(
Dinner For One (ook bekend as The 90th Birthday), wat op TV nou al 'n Oujaarstradisie 
is, het in Duitsland kultusfliek-status gekry nadat dit in 1963 in Hamburg verfilm is. Dié 
uiters snaakse roomtert-komedie speel af in 'n eeue-oue Britse herehuis, waar die 
laaste oorblywende lid van die familie, Miss Sophie, haar 90ste verjaardag vier. Die 
hele skets vind in die eetkamer plaas, met Miss Sophie aan die koppenent van die tafel, 
en daar is vir haar 'gaste' – wat almal al dood is – plekke gedek. Die butler, James, 
moet vir die gaste 'n viergang-maaltyd bedien – en daar is vir elke gang 'n drankie! 
Aangesien nie een van die gaste behalwe Miss Sophie in 'lewende lywe' daar is
        nie, dring Miss Sophie daarop aan dat James elke gas se rol moet speel     
                (en dus al sy drankies 'namens' hom moet drink). "Same procedure
                        as every year, James." Hoe later, hoe kwater, en James raak al  
                  hoër in die takke ... en die spanning loop al hoe hoër elke  
                  keer as James nóg 'n rondte om die tafel oorleef
                sonder om oor die "kop" van die tiervelmat te val.

      En as ‘n bonus is daar ook Sopper vir Een - die  
                            Suid-Afrikaanse “spoof”!

& Sopper vir Een



Teks & Regie: Frans Swart 
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Splinternuut!

 Geen onder 16

Dit is twintig jaar later. Grotman en Elize is steeds gelukkig getroud... of is hulle?  Die kinders is tieners met
hul eiesoortige uitdagings.  Grotman het sy rookseine verruil vir WhatsApp-boodskappe, eposse, iPhones,
Facebook, Twitter en aanlynkonserte.  Die verskille tussen Mans en Vrouens is steeds daar, want mans is
steeds van Mars en vrouens van Venus.  In Groet die Grotman 2 word die verskille tussen mans en vrouens
op komiese wyse uitgebeeld deur Grotman Phillru van Achterbergh.  Vrouens is steeds die gaarders (veral
van nuttelose inligting!) en mans steeds die jagters (van ‘n bok tot ‘n televisieprogram). “Mans en vrouens
lag vir mekaar in Groet die Grotman 2 en dis juis wat hierdie produksie so gewild en sterk maak” sê skrywer
en regisseur Frans Swart.  “Mens kan amper sê ons doen huweliksberading op ‘n komiese wyse.  Die feit
dat Grotman sy wêreldjie moet groter maak om by Elize se wêreld aan te pas en die feit dat Elize haar oop
wêreld so bietjie nouer moet maak om by Grotman se wêreld uit te kom, sorg vir baie komiese situasies.” 
Die oorspronklike Groet die Grotman hou steeds die rekord vir die Afrikaanse teaterproduksie wat die
meeste vertonings oor die langste tydperk gehad het … meer as 1 000 vertonings oor 10 jaar!

 Woensdag 12 April 2023  11:00    
 Covent Garden Theatre

 R120    120 min   



Opera

Kaapstad Opera stap van die operaverhoog af om musiekteater se grootste treffers vir 
gehore to bring. Onder die regie van Magdalene Minnaar en musikale regie van José 
Dias bied die sangers 'n seleksie van ons gunsteling liedere - van The Sound of
Music tot by Sondheim.

Brittany Smith, Alida Scheepers, Lukhanyo Moyake en Conroy Scott sing musiek uit 
die wêreld se gewildste musiekblyspele, met stukke van West Side Story, My Fair
Lady en Kiss Me Kate ingesluit.  Die drama en dekadensie van musiekteater in
die program moet beslis nie misgeloop word nie!

 Woensdag 12 April 2023  15:00    
 Covent Garden Theatre

 R150    90 min   
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SA’s most
˛exible airline

CHANGE. CANCEL. NO PROBLEM
www.lift.co.za

Bookings: reservations@execudrive.co.za or visit execudrive.co.za

LUXURY CHAUFFEUR EXPERIENCES  
in safe hands without compromise 

With over 20 years of experience in the industry, we set the gold 

celebrities, VIPs, senior executives, and prominent families.

OUR FLEET 

requirements.

PERSONAL PROTECTION OFFICERS 

pre-screening your route and monitoring your transfer’s progress with 
chaperone vehicles, two-way communication, and air support.

EXCLUSIVE AFFAIRS 
We can provide a carefully selected list of entertainment, bucket-list 
activities, and excursion options to supplement your itinerary with 

unforgettable South African experiences. 



Opera
Sluit by Francois van Coke aan vir 'n intieme vertoning met akoestiese vertolkings van 
sy gewildste treffers en die stories waaruit hierdie liedjies gebore is.  Francois sal 
vergesel word deur Die Gevaar-kitaarspeler Richard Onraet.  Hy deel liedjies vanuit sy 
loopbaan van amper twee dekades as frontman van Fokofpolisiekar, Van Coke Kartel 
en ook as bekroonde solokunstenaar.  Tussendeur sal Francois sy gehoor bekoor met 
die agtergrondstories van tydlose klassieke liedjies soos Toe vind ek jou, Komma,
Ek Skyn (Heilig) en Tot die son uitkom.

“Gedurende die afgelope negentien jaar was daar talle toerbusse en vliegtuie; lang ure 
op pad na iewers, laataand partytjies en nog laataand partytjies, vroeë oggende,
eindelose slapelose nagte, baie bekende en onbekende gesigte, ou en nuwe 
vriendskappe, baie liefde en tonne musiek wat op baie verskillende plekke geskryf 
was.  Die herinneringe van die mense wat daar was vir die stories agter die wysies mag 
dalk van myne verskil, maar wie sal ooit weet wie se weergawe korrek is?  Die 
besonderhede raak baie vinnig vaag … maar dit is wat ek onthou,” sê Francois
van Coke.

 Woensdag 12 April 2023  19:30    
 Covent Garden Theatre

 R150    75 min   
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 Coke
Richard van der Westhuizen se naam is sinoniem met die Afrikaanse kultuur.  Die 
akteur en sanger, wat in Namakwaland gebore is, speel in van die mees-meesleurende 
Afrikaanse reekse sedert die 80's.  Van sy mees onvergeetlike rolle sluit in Hart van 
Staal, Plek van die Vleisvreters, Dryfsand, Arsenaal en Ballade vir ’n Enkeling.  Hy het 
ook in 2005 en 2006 die rol van Tokkie in 7de Laan vertolk.  Tensy jy Afrikaanse akteurs 
en sangers getrou volg, is een ding wat jy waarskynlik nie van Richard geweet het nie, 
dat hy die liedjie geskryf het vir die bekende Afrikaanse TV-program, Ballade
vir ’n Enkeling wat uiteindelik in 2015 in ’n fliek gemaak is.

Tussen Treine was 'n onmiddellike treffer in 1991 toe Richard en Lochner de Kock die 
liedjie saam opgeneem het. Lochner, wat ook 'n sjef is en verskeie resepteboeke 
gepubliseer het, het in verskeie TV-programme en flieks gespeel, waaronder
Getroud met Rugby en Journey to the Center of the Earth. DIt is vir die Oppiwater 
Kunstefees ‘n groot eer om weer vir Richard en Lochner saam op die verhoog te hê.

 Woensdag 12 April 2023  22:00    
 Covent Garden Theatre

 R120    75 min   

Richard 3 Lochner
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Dikwels is die mees aangrypende deel van 'n solo-uitvoering die toegif, selfs 'n hele 
string toegifte, as die begeesterde applous nie wil bedaar nie!  Dit is soms dán wat die 
kunstenaar die mees ontspanne voel, selfs nog meer kreatief raak en self die oomblik 
die meeste geniet.  Dit is ook dikwels dan wat van die heel mooiste musiek in die
repertorium gespeel word.  Met Encore! gee die pianis José Dias 'n geleentheid vir sy 
gehore om "geen groente, net poeding" te verorber. 'n Absolute fees van romantiese 
klavier-meesterstukke en immergroen treffers wat virtuositeit, passie en die
unieke veelsydigheid van die klavier ten toon stel.

 Woensdag 12 April 2023  09:00    
 The Shaker Lounge

 R90    60 min   

Encore!  Romantiese Klaviertreffers
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Heidi Bothma-Du Toit en Rocco de Villiers wys hoe iets, wat op die oog af baie 
eenvoudig en bietjie treurig lyk, opgesoep kan word net met ‘n serp, of ‘n blom, of ‘n 
hoed, ‘n rooi lip of ‘n streep op die oog!  Hulle wys jou hoe iets wat baie eenvoudig 
gemaak kan word met ‘n klein bykomstigheid sonder om baie geld te spandeer.  Vra 
gerus advies van die twee mode-ikone vir idees.  Hulle wys vir mans en dames hoe om 
‘n eenvoudige uitrusting te omskep in iets wat jou nek sal laat flik as jy by ‘n vertrek 
instap.  Kom beleef ‘n heerlike damesoggend (manne julle is ook welkom) waarin die 
twee kunstenaars gesels oor die teater, klere, mode, pret en vriendskap gesels en raad 
gee om sommer vinnig en goedkoop mooi te lyk.  Wat mag mens aantrek en wat nie?  

 Woensdag 12 April 2023  12:00    
 The Shaker Lounge

 R50    60 min   
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RADIO DRAMA 

“Skryf ’n goeie storie.  Skryf goeie, geloofwaardige dialoog.  Skep geloofwaardige 
karakters.  Dis die essensie van ’n goeie radiodrama”, sê Johan Rademan, regisseur 
van vanjaar se RSG Radiodrama.  Kom kyk en luister hoe word ’n radiodrama
opgeneem.  Passasiers wat die Oppiwater Kunstefees 2023 meemaak, sal die
geleentheid hê om die opname by te woon en te sien presies hoe word ‘n radiodrama 
vir die radio opgeneem.  Johan Rademan is ‘n bekroonde dramaregisseur met ‘n
ongelooflike aanvoeling vir die radiodrama waar jy net stemme het om ‘n storie
te vertel.  Kom wees deel van die “ateljee” waar radiodrama opgeneem word.

 Woensdag 12 April 2023  15:30    
 The Shaker Lounge

 R50    60 min   



GEEN SALF TE SMEERWynand van V!lenstee
Sakkie is keelvol – nee gatvol. Vir ALLES! Asof Covid nie die wêreld genoeg gestraf 
het nie (maskers is nie gemaak vir vet mense nie) is sy drome ook nou aan skerwe. Sy 
passie om kinders as Afrikaanse onderwyser te inspireer het skouspelagtig geëindig 
die dag toe hy finaal besluit het mooipraat werk nie en hy lyfstraf uit die ou
argiewe gaan haal het. Dit was sy beste en laaste dag as onderwyser.

Sy graad in joernalistiek het egter ‘n nuwe deur vir hom oopgemaak as verslaggewer 
by K.A.K. Nuus en hy is so opgewonde daaroor, tot die dag wat ‘n tornado Mooinooi 
tref. As verslaggewer kry hy met verskeie “interessante” mense hier te doen en
dryf dié ondervinding hom finaal oor die drumpel.

Wynand van Vollenstee bring weer iets vars na die verhoog met ‘n versameling van 
slimsnaakse sketse en interessante karakters. Sy unieke manier om die komiese 
oomblikke van die lewe vas te vang en oor te vertel sal almal laat skater van die lag.

Gehore ken vir Wynand as veelsydige teater, film en TV akteur,  veral vir sy rol as 
Karate Kallie en onlangs Gielie in die treffer TV reeks op Kyknet Ouboet en Wors. Ook 
self gatvol vir wag, is Wynand opgewonde om in die “nuwe wêreld” weer teater te vier.

 Woensdag 12 April 2023  19:00    
 The Shaker Lounge

 R100    60 min   



Van Kose is die antwoord op die evolusionêre Afrikaanse rock & roll-beweging wat 
steeds oor Suid-Afrika spoel. Die groep is deur hoofsanger en skrywer Phillru van 
Achterbergh en kitaarspeler Johan Kirsten gestig. Met Llewellyn Annandale op
baskitaar en Jaco Cilliers op dromme, is hierdie vier-stuk band gereed vir groot dinge. 
Van Kose se hoofdoel is om te vermaak. Verwag dus dat Van Kose jou sokkies sal af 
rock! Wat Van Kose onderskei van ander groepe is die styl wat hulle ontwikkel het. 
Hulle het ‘n kontemporêre rock & roll-klank geskep wat nog nooit tevore op
Suid-Afrikaanse bodem gehoor is nie. Van Kose bring altyd ‘n goeie vibe en bring
die party na jou toe.

 Woensdag 12 April 2023  21:30    
 The Shaker Lounge

 R90    90 min   
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Skilder &
OPPIWATER

Wyn verskaf deur
Van Loveren Wyne

Wyn
Kom maak jou eie skildery terwyl jy op die Oppiwater
  Kunstefees op die oseaan al ons wonderlike teater
    produksies geniet. Jou gasvrou is Hannelie Swart,
    ‘n kunstenaar in eie reg met ‘n Meestersgraad
      in Visuele Kunste. Sy is ook bekend vir haar
      kuns as heling sessies (kunsterapie) en is
                ‘n kenner op die gebied waar die onderbewuste
           ontdek word vir self- verryking en self-kennis.
        Hierdie eiesoortige kunsmeestersklas, met ‘n
           lekker glasie wyn in die hand, gaan jou help om
     jou eie unieke skildery in 'n prettige en rustige
   atmosfeer te teken en te verf.  Die sessie word
  aangebied in die R32 Club wat ideaal vir so ‘n
 kunssessie is, want ons gaan heerlik uitkyk op
 die grootsheid van die see.  Geen kunstalent
         is nodig nie, want Hannelie gaan jou stap
     vir stap deur die proses neem.
  
                      Alle kunsmateriaal sal voorsien word
                    en is ingesluit in jou fooi.  Jy gaan
              hierdie opwindende sessie verlaat
                                     met jou eie A3 skildery.  Wat ‘n beter
                                      manier om Oppiwater 2023 te onthou. 
                   Bespreek vinning want die Skilder
         en Wyn Oppiwater-sessie word
            beperk tot net 30 persone per
                                  klas. Die sessie sal drie ure neem.

 Woensdag 12 April 2023 @ 10:00 (Uitverkoop) | Vrydag 14 April 2023 @ 10:00
 R32 Club R650    180 min   

met: Hannelie Swart



Sue is gebore op Vrydag die 13de... is dit nodig om nog iets verder te sê?  Sy het 
drama studeer aan die Universiteit van Stellenbosch.  “Dit wil sê my lewe is vanself-
sprekend een groot drama!”, sê sy.  Sue is passievol oor kommunikasie, daarom die 
vinnige hartkloppings vir die radio.  Sy is heeltemal verlief op die teater, daarom
die skitter in haar oë.  Tog is dans haar eerste liefde.

Sy het grootgeword met die radio wat altyd in die agtergrond gespeel het en is as kind 
baie stilgemaak omdat sy te veel gepraat het, maar dis waar sy die medium gevind het 
waar sy haar stem deur almal kan laat hoor.  Sy hou van toneelspel en tekere
gaan agter die mikrofoon.

Hoogtepunte van Sue Pyler-Slabbert se loopbaan, agter-die-skerms-staaltjies en 
stories wat inspireer, word op die verhoog gedeel.  Musiek is onlosmaaklik deel van 
haar lewe, so kom vind uit waar jy was toe jy die eerste keer ‘n liedjie gehoor hoor het.

 Woensdag 12 April 2023  14:30    
 R32 Club

 R50    60 min   

Foto’s, musiek
en stories met
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Ontmoet      Kunstenaars

Die lekkerte van die Oppiwater Kunstefees is dat ons gaste die geleentheid het om die 
kunstenaars, akteurs, sangers, omroepers en bekendes te ontmoet. Dit is darem te 
lekker om met hierdie bekendes skouer te skuur, te gesels, `n fototjie te neem en saam 
te kuier. Hierdie gebeur NET by die Oppiwater Kunstefees! Ons het hierdie lekker 
forum geskep waar jy formeel die kunstenaars kan kom ontmoet. Elke middag 17:00 
gaan jy die kunstenaars persoonlik kan kom ontmoet, en sal ingelei word deur
Frans Swart met interessanthede oor die kunstenaars

 Woensdag 12 April 2023  17:00    
 R32 Club

 R50    60 min   

Rocco de V!liers, Lize"e le Roux, Hansie Roodt Jnr, Ste#ie le Roux,
Shenay O’Brien, B$ ty Bangles, Elma Potgi$er, Justin Strydom,

 Alwyn Oberh%ster, Francois van Coke, Richard Onra$ ,
Alida Scheepers, Br& tany Sm&h, Lukhanyo Moyake, Conroy Sco'

Joseé Dias, Magd(ene Minnaar, Heidi Bothma-du To&

die



Goue 
OUES!

Alwyn Oberholster is ‘n gunsteling in die Afrikaanse musiekbedryf.  Alwyn is gewild en 
bekend onder gehore vir sy briljante vertolking van die ouer treffers deur sangers 
soos Billy Joel, Neil Diamond, Allen Jackson, die Staccatos, die Bee Gees en vele 
meer.  Alwyn kuier saam op die Kappityt Fees met sy vertoning, Goue Oues.  Maar wat 
maak ‘n treffer tydloos?  Wat maak van ‘n liedjie ‘n “goue oue”?  “Goue oues is daardie 
liedjies wat in jou herinneringe weerklink”, sê Alwyn.  “As jy die liedjie hoor, neem dit 
jou skielik terug na die verlede en al die herinneringe wat daarmee gepaard
gaan.  Goeie herinneringe.  Jou eerste soen, jou eerste afspraak… goue herinneringe”. 

Elke generasie het sy goue oues, en tydlose treffers sal aanhou floreer namate nuwe 
geslagte ouer wysies ontdek van die tyd toe hul ouers en / of grootouers grootgeword 
het.  “Dit anker jou”, sê Alwyn.  “Met die nuwe tegnologie kan die kinders van vandag 
ouer, tydlose treffers op hul fone of mp3-spelers ontdek en aflaai, en verseker dat
die goue oues altyd tydloos bly.”

 Donderdag 13 April 2023  18:00    
 The Savannah Lounge

 R90    75 min   
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Op 90 is Hans nog springlewendig. Sy kinders in die buiteland boender hom egter uit 
sy lekker huis in die Kaap na Huis Madeliefie. Hans se vindingryke pogings om uit die 
ouetehuis te ontsnap, word egter deur sy kinders en ’n drakoniese matrone in die 
wiele gery. Maar Hans se rebelsheid het geen keer nie. Van daggakoekies en ’n
boeremafia tot ontkleedansers en protesoptrede keer die inwoners se lewens
onderstebo. Eers was daar die topverkoperboek, toe die baie gewilde radiovoorlesing; 
nou is dit ’n skaterlag-toneelstuk oor oudword op eie terme. En binnekort word
dit boonop ’n rolprent.

 Donderdag 13 April 2023  08:30    
 Covent Garden Theatre

 R120    80 min   

Hans
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Dui stiltes dalk ‘n einde aan?  Of is ‘n einde die nuwe begin vir iets beter?  Gestroop 
van alle pretensie; kaal voor jou uitgetrek sodat jy in my kop kan klim en die stiltes
sal verstaan…

Die Einde is een van die wenstukke in die Allegretto FAK_Toneelfees.  Dit is vir die 
Oppiwater Kunstefees ‘n eer om ‘n forum te bied vir hierdie jong opkomende
toneelspelers

‘n Einde
 Donderdag 13 April 2023  11:30    

 Covent Garden Theatre
 R50    30 min   
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Birthing Nureyev, geskryf deur die bekroonde Henque Heymans, is gebaseer op die 
lewe van die Russiese danser - Rudolph Nureyev. Op 16 Junie 1961 het Rusland se 
beste danser deur sy bewaarders se vingers geglip om na die Weste oor te wyk.
Hierdie dans-gevulde teaterstuk fokus op Nureyev se dramatiese oorloop na die Weste 
van Rusland en die KGB se verraderlike pogings van agter die ystergordyn om sy 
loopbaan te vernietig, tesame met sy wonderlike sukses in die Weste. Ongeag sy roem 
en rykdom, was Nureyev verpletter toe sy tuisland hom aan die kaak gestel het en hom 
verdoemend van hoogverraad aangekla het. Die ontstellendste was die
onvermydelike vervreemding van sy geliefdes.

 Donderdag 13 April 2023  16:00    
 Covent Garden Theatre

 R120    60 min   
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BEPLAN JY OM TE TREK?
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BackLife84!,-.
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Nianell is terug met haar langverwagte nuwe album getiteld Coming Back To Life. Die 
album is 'n volle sirkel-oomblik vir hierdie magiese en mistieke sanger en
liedjieskrywer van Namibië. Sy het die projek aangepak saam met Mauritz Lotz, wat 
ook verantwoordelik was vir haar platinum-debuutalbum Who Painted The Moon? Elke 
liedjie is sorgvuldig saamgestel en poëties gekoester om haar luisteraars op 'n
innerlike reis deur sang, klank en stories te neem. Met haar vleuelklaviernote en
pragtige lirieke is dit verstaanbaar dat Nianell al meer as twee dekades harte boei
en gehore van regoor die wêreld betower.

Liedjies soos Coming Back To Life vertel van die moed wat nodig is om aan te beweeg 
en die suiwer essensie om soos ’n feniks uit die as op te staan, terwyl Like Air voel om 
uit ’n parallelle heelal te sweef en op elke vlak van jou bestaan na jou asem te snak. 
Wake Me Up is 'n mengsel van volksmelodieë en herinner aan die musiek van die Ierse 
sanger Enya en jou gedagtes op 'n betowerende reis na die smaraggroen eiland 
Ierland neem, en In The Light of The Day voel soos 'n Keltiese meditasie en diep-gees-
telike gesprek met ons Skepper. Nianell se Coming Back To Life is ‘n mòèt
tydens hierdie Oppiwater Kunsteees! 

 Donderdag 13 April 2023  22:00    
 Covent Garden Theatre

 R150    75 min   
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Dans!
Die lewe is dalk nie altyd die feestelikheid waarop ons gehoop het nie, maar terwyl ons 
hier is moet ons dans! In hierdie produksie, DANS, verkwik en verfris die bekende 
violis Lizelle le Roux die siel met ‘n verskeidenheid dansmusiek wat jou voete sal laat 
jeuk en jou hart sal laat dans. Bekende vioolmusiek sluit in Lord of the Dance;
Tico-Tico, ‘n tango of twee en selfs ‘n tikkie boeremusiek!

 Donderdag 13 April 2023  09:00    
 The Shaker Lounge

 R100    75 min   
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Sopraan Magdalene Minnaar en pianis José Dias bring hulle wonderlik vennootskap 
na die ope see met Musiek van die silwerdoek. Dié program bestaan uit van die silwer-
skerm se pragtigste liedere en musiek. Die duo reis deur die wêreld van film met 
treffers soos Celine Dion se My Heart Will Go On uit Titanic, Diamonds are a Girl's Best 
Friend van Moulin Rouge, en Adele se Skyfall van James Bond. Die paar bied 
oorspronklike Hollywood liedere aan, sowel as opera arias wat in films verskyn,
soos O mio babbino caro van A Room with a View.

Magdalene en José, wat dikwels as musikale broer en suster beskou word, vier hierdie 
jaar die Musiek van die Silwerdoek program se 10de bestaansjaar. In die program skyn 
Magdalene se diversiteit as sangeres duidelik deur, en José se meestervolle
beheer van die klavier laat mens amper glo dat daar 'n volle orkes in die vertrek is.

 Donderdag 13 April 2023  15:30    
 The Shaker Lounge

 R100    75 min   

MUSIEKvan die silwerdoek
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So klassiek soos ’n styf gestyselde Voortrekkerkappie, so vars soos ’n melktert uit die 
oond en so watertandlekker en sappig soos ’n boereworsrol van die kole, gebruik 
pianis en vermaaklikheidskunstenaar Rocco de Villiers sy towerstokkie om weer 
musiek uit sy jeug te besoek. Musiek van sy pa se boereorkes in die Vrystaat
gedurende die 1970’s. Maar alles in Rocco se kenmerkende styl en gepas vir die
21ste eeu.

“Boere-classics” kry nuwe baadjies met massiewe blomme en saam met Lizelle en 
Hansie blaas hulle nuwe lewe in stukke soos Umfaan, Penniefluitjie-Kwêla, Outa in die 
Langpad, Kalfiewals, Hartseerwals, Die ou waenhuis, Jim Muller se keurspele, asook 
musiek van legendes soos Nico Carstens en Hansie Roodt Snr.
Boeremusiek, Rocco-styl is ’n viering van eg Suid-Afrikaanse inheemse musiek. 
Rocco, Lizelle en Hansie is goed aangetrek, goed voorbereid en goed geolie! Hoe dan 
anders!Koop ’n kaartjie, kry ’n drankie, raak nostalgies en kom woon die vertoning by.

 Donderdag 13 April 2023  20:00    
 The Shaker Lounge

 R120    75 min   

Boeremusiek,
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Hansie Roodt
Hansie Roodt Jr. het die afgelope dekade as kitaarspeler saam met van ons land se top 
kunstenaars opgetree.  Die tyd het egter aangebreek dat hy sy eie musiek en stories 
met ons deel.  Hansie is die seun van die oud-boeremusiek kitaarlegende, Hansie 
Roodt Snr., so verwag ou treffers soos Warmsnare en die Lentewals wat Hansie
as jong seun by sy pa geleer het.

Verwag ook ‘n groot verskeidenheid van musiek, van ‘n gedig getoonset deur Hansie 
wat geskryf is deur Rocco de Villiers, Dans in die weerlig van Mel Botes,
oorspronklike instrumentele musiek asook Hansie se nuutste enkelsnit My Wolf.

 Donderdag 13 April 2023  22:30    
 The Shaker Lounge

 R90    60 min   



Die lekkerte van die Oppiwater Kunstefees is dat ons gaste die geleentheid het om die 
kunstenaars, akteurs, sangers, omroepers en bekendes te ontmoet. Dit is darem te 
lekker om met hierdie bekendes skouer te skuur, te gesels, `n fototjie te neem en saam 
te kuier. Hierdie gebeur NET by die Oppiwater Kunstefees! Ons het hierdie lekker 
forum geskep waar jy formeel die kunstenaars kan kom ontmoet. Elke middag 17:00 
gaan jy die kunstenaars persoonlik kan kom ontmoet, en sal ingelei word deur
Frans Swart met interessanthede oor die kunstenaars

Ontmoet      Kunstenaars

 Donderdag 13 April 2023  17:00    
 R32 Club

 R50    60 min   

Hannelie Swart, Wynand van V%lenstee, Johan Rademan, Sue Pyler-Slabbert
Derrich Gardner,  Richard van der Westhuizen,  Lochner de Ko) , Andrew Roos

Jennifer Myburgh, Ruan Wessels, Vian Singl$on, Zania de Vries,
Die Broers -Cobus Snyman, Christo Snyman, Nic Stevens

en Ds. Francois Gouws

die



KOMMUNIKASIE
EN BEMARKING

Met Phillru van Achterbergh,
Botha Enslin, Marissa Claasen,
Danielle Britz, Hugh Becker,
Etienne du Plessis en Thiart Li

Die hoofkarakter in My Vrou se Man se Vrou
is John Smith, ’n Londense taxibestuurder
wat saam met sy vrou Mary in Highgate
woon... en ook met sy vrou Barbara in
Finchley, net vier minute uitmekaar. Natuurlik
is die twee mevroue Smith salig onbewus van mekaar se bestaan,
aangesien John sy ongereelde werksure gebruik as ’n verskoning om sy dubbele lewe
weg te steek. Maar ’n ongeluk en ’n verkeerde adres veroorsaak ’n kettingreaksie en
John moet bontstaan om te keer dat sy geheim op die lappe kom! En om sake te
vererger, moet hy sy nuuskierige bure, ’n vasberade joernalis en twee agterdogtige
polisiemanne ontduik!

Ray Cooney is ’n meester van die klug. Sy Run for your Wife speel al langer as 25 jaar
in Londen se West End. Die twee hoofrolle word deur Phillru van Achterbergh (John
Smith) en Botha Enslin (Stanley Garner) vertolk, ongetwyfeld twee van Suid-Afrika se
beste komiese akteurs. Voeg daarby name soos Marissa Claassen (Mary Smith),
Danielle Britz (Barbara Smith), Thiart Li (Joernalis/Bobby Franklyn), Hugh Becker
(Speurdersersant Troughton) en Etienne du Plessis (Speurdersersant Porterhouse), en
jy het ’n trefferproduksie op hande.

 Vrydag 14 April 2023  08:30    
 Covent Garden Theatre

 R150    135 min   



KOOSKombuis
Wat het Koos Kombuis en ‘n glas goeie rooiwyn in gemeen? Hulle word albei beter met 
die ouderdom! En die goeie nuus is dat Koos vanjaar hierdie volrondheid na die
Oppiwater Kunstefees toe bring! Verwag jy ietsie nostalgies? Ja, want Koos sal van sy 
ou-bekende songs tokkel. Verwag jy iets nuuts? Ja, dit ook! Want Koos wil graag hê jy 
moet luister na ‘n klompie nuwe liedjies van sy nuutste album! Kom, los jou sorge by 
die huis, skop jou skoene uit, en geniet ‘n aand van lag, huil en... dalk ook ‘n
glasie goeie wyn saam met KOOS KOMBUIS!

 Vrydag 14 April 2023  12:30    
 Covent Garden Theatre

 R120    60 min   
 Geen onder 16
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Dié eenmanstuk is gegrond op Leon van Nierop se blitsverkopers, Plesierengel en 
Katelknaap. Tristan het in ’n streng en liefdelose huis grootgeword en tragiese 
omstandighede dwing hom om ’n sekswerker te word. Hy laat vroue swymel en gou 
word hy die gewildste en hoogsbetaalde gigolo in Suid-Afrika. Vir Tristan gaan dit 
egter nie net om seks nie – vir hom is dit belangriker om waarlik liefgehê te
word. Gegrond op ware gebeure.

 Vrydag 14 April 2023  16:00    
 Covent Garden Theatre

 R150    80 min   
 Geen onder 16

!"#$%?/$-%5+00+"0
&"'($%4+'-%@$-%K*+,'L
)"(#*+,-./)"(01$%4+'-%@$-%K*+,'L
(".,22"'($%4*=$-%&,+(',*/0
*22,2#"-#%(".,22"'($%.'=$-%@$-%3+,%B+,7+

Plesierengel



Opera
Vir die eerste keer op die Oppiwater Kunsteefees. Hartlik welkom aan Kaapstad Opera. 
Kom geniet die bekende arias soos Omio babbino caro, Die Blomme duet,
Die Hölle Rachee en natuurlik Nessun Dorma.

Die uitstekende kunstenaars van Kaapstad Opera, naamlik Brittany Smith, Alida 
Scheepers, Lukhanyo Moyake, en Conroy Scott, sal onder die skitterende musikale 
leiding van Portugese pianis José Dias sing. Kom en geniet die betowerende
stemme van Afrika se toonaangewende operageselskap

 Vrydag 14 April 2023  19:30    
 Covent Garden Theatre

 R150    90 min   
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Enjoy a warm welcome and comfortable 
accommodation, friendly staff and great 

conferencing at affordable prices.

www.bainslodge.co.za
051 451 1761

Bains Lodge



Die Broers (Christo Snyman,
Cobus Snyman, Nic Stevens)
en ds Francois Gouws 

IN DIE SPORE VAN

Die Broers, Christo, Cobus en Nic is alombekend vir hul harmonieuse sang en 
polsende liedjies. Hulle maak al van jongs af saam musiek en het reeds op laerskool in 
kore gesing en formele opleiding in onder andere klavier, trompet, kitaar en kontrabas 
ontvang. Die Broers het musiek as voltydse beroep gekies en toer vandag die land vol 
met konserte en optredes. Dit was onvermydelik dat Die Broers 'n Gospel-album sou 
opneem en het die eerste “Voetspore”-album in 2011 verskyn. In die spore Van Jesus 
is Die Broers se konsertweergawe van hulle gospeltreffers en het die vertonings 'n 
baie akoestiese gevoel, met slegs kitaar, baskitaar en klavier wat gebruik word. Dit 
verseker dat die intensiteit van die lirieke nie net gehoor word nie, maar ook met
diep emosie gevoel word.

Met ‘n spesiale boodskap gebring deur ds Francois Gouws op hierdie spesiale
Vrydagoggend in die middel van die oseaan.

 Vrydag 14 April 2023  09:00    
 The Shaker Lounge

 R90    75 min   



Tweespoor!"#$%?*C=$,3%@$-%3+,%5+0(=/*A+-V%
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Dat dit nou so lank moes vat om te besef dat hierdie twee kunstenaars 'n besonderse 
kombinasie is, kan niemand verklaar nie. Twee verskillende spore lei na een van die 
mooiste stories. Hierdie twee kunstenaars beskik oor die wonderlike vermoë om
ongelooflike liedjies te kan skryf en hulle stories op 'n unieke manier te kan vertel.
In hierdie nuwe produksie, Tweespoor, kry Richard en Steffie dit reg om musiek en 
liriek op so 'n manier bymekaar te bring dat hierdie oomblik in sy eenvoud groot 
trefkrag het. Twee wonderlike mense met elk 'n sterk en warm persoonlikheid wat 
wemel van humor en hart. Die feit dat van der Westhuizen en le Roux die eenvoud en 
eerlikeid van hul werk omhels, verseker die gehoor van 'n kwaliteit en hartlike
vertoning...'n klank waarna siele verlang.

Ons almal laat iewers, êrens, 'n spoor. Ons trap spore, ons los spore, ons is op een of 
ander stadium op een of ander spoor, of ons is sommer net spoorloos. Richard en 
Steffie vertel hulle stories en los 'n merkwaardige spoor deur die gehoor op reis te 
neem met hulle ongelooflike musiek en saamwees. Liedjies soos Wag nog 'n Bietjie, 
Hier waar jy hoort, Tweemantent, Tussen treine en Dans in die reën kan verwag word 
in hulle kreatiewe repertoire samestelling. Selfs 'n onverwagse mooi weergawe van die 
Briels se Trein na Pretoria sal die gehoor stom laat. Spore lei na iewers of spore lei na 
nêrens, maar in hierdie produksie sal 'n spoor vir elkeen wees om te volg.
Hierdie ongelooflike kombinasie op die verhoog, is verseker 'n mooie oomblik.

 Vrydag 14 April 2023  12:00    
 The Shaker Lounge

 R90    75 min   



middernagstad

 Vrydag 14 April 2023  16:00    
 The Shaker Lounge

 R90    80 min   

“Beskryf die onbeskryflike en vertel my storie”. Middernagstad, geskryf deur Robert 
Kruger handel oor ‘n liefdessprokie tussen Bybie de Hart (vertolk deur Jennifer 
Myburgh van Die Groot Ontbyt ) en Elio Bentley (vertolk Phillru van Achterberg,
beter bekend as die Grotman in Groet die Grotman 2).

Bybie word vir die eerste keer in haar lewe werklik raakgesien deur Elio, nie as gevolg 
van haar seer nie, maar vir die mens wat sy is. Sy begin weer iemand vertrou, nadat dit 
vir haar onmoontlik gelyk het. Albei van hulle is vegters wat dinge oorleef wat baie 
mense onder sou kry. Dit is n verhaal van waagmoed en opofferings, maar bo alles, 
ook van hoop: ten spyte van die lewe se aanslae, is daar altyd ‘n tweede kans.
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Broers&,"

Die Broers, Christo, Cobus en Nic maak al van jongs af saam musiek en het reeds op 
laerskool in kore gesing en formele opleiding in onder andere klavier, trompet, kitaar 
en kontrabas ontvang. Die Broers het musiek as voltydse beroep gekies en toer 
vandag die land vol met konserte en optredes. Hulle het sewe albums en drie DVD’s op 
hul kerfstok waarvan twee albums en twee DVD's goue status met verkope bereik het. 
Die CD, Broers Grootste Treffers Live, is ‘n lewendige opname tydens ‘n konsert van 
al hul grootste treffers soos Huistoe, 10 000 myl, Toeter Skoeter, 7x70, Jonk Bly,
Trein na Margate, en vele meer.

 Vrydag 14 April 2023  20:00    
 The Shaker Lounge

 R120    90 min   

!"#$%
<=,*0('%1-2#$-V%<';/0%1-2#$-V%K*C%1(+@+-0



Die lekkerte van die Oppiwater Kunstefees is dat ons gaste die geleentheid het om die 
kunstenaars, akteurs, sangers, omroepers en bekendes te ontmoet. Dit is darem te 
lekker om met hierdie bekendes skouer te skuur, te gesels, `n fototjie te neem en saam 
te kuier. Hierdie gebeur NET by die Oppiwater Kunstefees! Ons het hierdie lekker 
forum geskep waar jy formeel die kunstenaars kan kom ontmoet. Elke middag 17:00 
gaan jy die kunstenaars persoonlik kan kom ontmoet, en sal ingelei word deur
Frans Swart met interessanthede oor die kunstenaars

Ontmoet      Kunstenaars

 Vrydag 14 April 2023  17:00    
 R32 Club

 R50    60 min   

Van Kose - Ph!lru van Achterbergh, Johan Kirsten, Jaco C!liers, Llewe"yn Annand(e
Botha Enslin, Marissa Claasen, Danie"e Br&z, Hugh Be)er,
Etienne du Plessis , Thiart Li, Niane" , Ign*ius van Heerden,

Penny W%h+er, Charlie Bouguenon Koos Kombuis

die
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luister op jou battery-draadloos

Wanneer die bure se geraas lol,
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Kwakkie se lagstruif \%)+*(+V%G+*(+%+-%]-
0'+(:0('/(),$L%'G%(7++

Die stem agter die mikrofoon en die gesig voor die kamera! Die radiogogga het Derrich 
op Universiteit gebyt. Hy begin sy loopbaan in die vermaaklikheidsbedryf by Radio 
Hoëveld in 1987. Toe die stasie in 1997 (Highveld Stereo) verkoop is, verskuif hy na 
Jacaranda 94.2fm. En nou is hy die man waarmee Suid-Afrika wakker word op
Saterdagoggende in RSG se Brekfis met Derrich.

Derrich se ondervinding van die afgelope 20 jaar in die vermaaklikheidswêreld is nie te 
versmaai nie, en praat hy so bietjie gesondheid, deel ‘n paar wyshede en soos 
gewoonlik, ‘n klompie semi-stout of soet grappe! Kom vind ook uit wat is ‘n
kwakkie en wat is ‘n lagstruif.

 Vrydag 14 April 2023  14:30    
 R32 Club

 R50    60 min   



Die Oppiwater Kunstefees is seker die mees unieke kunstefees in die wêreld. Ons hou 
kunstefees dat dit bars, maar dan hou ons ook partytjie dat die biesies bewe! Met jou 
gashere Johan Rademan (RSG), Derrich Gardner (RSG), Frans Swart (Lefra) en
gasvrou, Sue Pyler- Slabbert (RSG). Die Ontploffingsdekpartytjie is gratis. Kom egter 
vroeg om ‘n lekker plek te kry. Neem egter kennis dat geen plekke vir enigeiemand 
gehou mag word nie. Die aanbieding van die Ontploffingsdekartytjie is
onderhewig aan die weer.

 Vrydag 14 April 2023  21:00    
 DEK

 90 min   

ONTPLOFFING 
DEKPARTYTJIE

)����Ĕ����
Feesdirekteur Frans Swart, Derrich Gardner, Johan Rademan, Sue Pyler-Slabbert

MSC Entertainment Crew, Alwyn Oberh!ster,Van Kose -Ph"lru van Achterbergh,
Johan Kirsten, Jaco C"liers, Llewe#yn Annand$e, Koos Kombuis

Richard van der W%shuizen, Lochner de Ko& , Andrew Roos, Rocco de V"liers
Lize#e le Roux, Hansie Roodt Jnr. Die Broers - Christo Snyman, Cobus Snyman,

Nic Stevens


