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iKapa Dansteater bied aan

12 uitstekende internasionale dansgeselskappe. Een onvergeetlike ervaring.
KAAPSTAD INTERNASIONALE DANSFEES

23 Nov – 3 Des 2015. KUNSTEKAAP

Kaapstad Opera & UK Operaskool bied aan:
Geniet ‘n intieme teaterervaring met wêreldklas sangers in vier nuwe inheemse opera’s.

FOUR: 30

25 - 28 Nov 2015. Teater

X1QUV1NR-DB251115

CON SPIRITO-KOOR, SOLISTE. 10 JAAR - FEESKONSERT
LOBGESANG Mendelssohn & Klavierconcerto nr.2 (Brahms)

Met soliste: Elsabé Richter, Minette du Toit-Pearce,

Arthur Swan, Bryan Wallick (klv)

SATERDAG 28 November 2015 20:00

Hugo Lambrechts-Ouditorium, Parow
KAARTJIES: R150 & R130 (pen.)

Computicket (Tel 083 915 8000)

of by die deure vanaf 19:00 Navrae: 082 571 6712

SEKURITEITS-PARKERINGCon Spirito

X1QUVCEH-DB261115

Dit loop in sewes by twee tea-
ters in die Kaap vroeg in die 
vakansietyd.

In die Alexander Bar-teater
en in die Kalkbaai-teater gaan 
daar sewe stories vir volwasse-
nes vertel word. In sewentig 
minute gaan daar stories ver-
tel word met die sewe dood-
sondes as tema. 

Sewe talentvolle dramaturge
het meegewerk aan We Didn’t 
Come to Hell for the Croissants: 
Seven Deadly New Stories for 
Consenting Adults.

Dit het reeds vanjaar by die
nasionale kunstefees in Gra-
hamstad gedebuteer en het 
wye belangstelling uitgelok.

Die sewe stories is geskryf 
deur Tertius Kapp, Rosa Lys-
ter, Lebogang Mogashoa, Ni-
cholas Spagnoletti, Louis Vil-
joen en Justin Oswald. 

Die regisseur is Lindiwe 
Matshikiza en in die rolverde-
ling is Jemma Kahn en Rober-
to Pombo.

Kahn en haar aweregse 
vennoot was reeds te sien in 
The Epicene Butcher. Van dié 
stuk kon gehore net nie genoeg 

kry nie.
Die stuk word op 30 Novem-

ber om 19:00, op 1 en 3 Desem-
ber om 21:00, en weer van 14 

tot 19 Desember om 19:00 in 
die Alexander Bar opgevoer. 
Bespreek by upstairs@alexan-
derbar.co.za.

Van 8 tot 13 Desember is die
stuk in die Kalkbaai-teater te 
sien. 

Om meer inligting en om 

kaartjies te bespreek, skakel 
021 788 7257 tussen 15:00 en 
20:00 of stuur ’n e-pos na kalk-
baytheatre@gmail.com. 

Jemma  Kahn  soos  sy  te  sien  is  in  een  van  die  stories  oor  die  sewe  doosondes  wat  volgende  week  in  Kaapstad  begin. Foto:  DEAN  HUTTON

Mariana  Malan

’n Huis in die middel van die 
goue sirkel van Kaapstad.

Dís hoe Marlene le Roux, die
nuwe uitvoerende hoof van die 
Kunstekaap (sedert 1 November 
vanjaar), dié bekende landmerk 
in D.F. Malanstraat sien.

“Die fondamente staan reeds
sterk en ons gaan net verder 
aan hierdie huis bou,” het sy 
gesê.

Le Roux is reeds meer as 
twee dekades betrokke by kul-
tuursake, uitvoerende kuns en 
opvoeding en is al 14 jaar by 
die Kunstekaap.

Sy het sedert die aftrede ver-
lede jaar van die vorige uitvoe-
rende hoof, Michael Maas, in 
die pos waargeneem. Sy is van 
2001 af tot op hede nou betrok-
ke by verskeie projekte wat 
veral met opvoeding en bemag-
tiging te doen het.

Hoewel haar CV ál die nodige
inligting oor haar vaardighede 
verskaf, is dit egter wanneer sy 
oor haar planne en drome, uit-
dagings en haar liefde vir die 
kunste praat dat die mens agter 
die titel jou hoop vir die 
Kunstekaap in die toekoms gee.

“Die kunste moet lewend ge-
hou word. Ons gaan net daarin 
slaag as almal saamwerk. Die 
Kunstekaap is nie enige van die 
ander teaters se mededinger 
nie. Ons werk reeds nou saam 
en dit moet nóg meer gebeur.

“Produksies wat aangebied 
word, moet vir almal wees. Ek 
is nie hier om partypolitiek te 
speel nie. Al wat ek wil doen, is 
om ’n huis vir kunstenaars, ge-
vestig en jonk, te skep waar 
hulle tuis voel en met die beste 
toerusting moontlik hul beste 
werk kan lewer.

“Dan moet die gehore hier 
uitkom. Ons moet mense die 
kans gee om na die teater te 
kom en gemaklik te voel wan-
neer hulle hier is.”

Sy is trots op die feit dat so-
wat 55 000 kinders vanjaar die 

verskillende produksies in die 
Kunstekaap-sentrum kom kyk 
het. 

Le Roux sê haar voorgangers
het haar voorberei op haar taak 
en sonder haar personeel kan 
sy niks doen nie.

“Al wat ek vir hierdie plek 
wil vra, is dat dit hier moet 
zoem. Dit moet soos ’n byenes 
wees en almal moet dit geniet 
om hier te wees.”

Sy kyk blinkoog na die gerie-
we (byvoorbeeld die busdiens 
langsaan die gebou) en nuwe 
ontwikkelings in die omgewing 
– byvoorbeeld die hospitaal wat 
oorkant die Kunstekaap gebou 
word.

“Ek sal graag vir mense in 
die omgewing dinge wil bied 
soos etensuurkonserte en lek-
ker kuierplekke.”

Aan visie, energie en planne
ontbreek die nuwe hoofbestuur-
der van die Kunstekaap-sen-
trum beslis nie. Maar sy is dui-
delik ook nie met haar kop in 
die wolke nie.

“Kyk, ’n mens kan watter 
grootse planne hê, maar as jy 
nie geld het nie, kan jy niks 
doen nie. ’n Mens moet ook rea-
listies wees en weet dat ’n kul-
tuur van teaterbywoning nie 
oornag gebou word nie.

“Die grootste uitdaging vir 
ons is om die kunste lewend te 
hou.”

NUWE KUNSTEKAAPHOOF

‘Dié plek 
moet huis 
wees waar 
dit zoem’
Etensuurkonserte 
dalk ook ingestel

Marlene  le  Roux 

Sewe 
stories in 
sewentig 
minute

Zebra  &  Giraffe – Slow Motion

Staying power. Jy het dit of jy het dit 
nie.

Die eerste keer dat
ek Zebra & Giraffe op 
die verhoog gesien 
het, was in Mercury 
Live in Kaapstad. Ek 
was nie eintlik daar 
vir hulle nie, maar 
toe ek daar uitstap, 
was ek donders bly 
dat ek hulle gesien 
het. Ek was ook nog 
baie jonk en het dalk 
’n bietjie verlief ge-
raak op die baskitaarspeler (ek weet 
steeds nie wat sy naam is nie, maar 
dit was nog in die begintyd van skinny 
jeans en ek was gaga). 

Maar eerlikwaar. Ek was bly. Dit 
was die begin van Z&G. Radiostasies 
het tóé nog rockmusiek gespeel en jy 
kon kwalik in jou motor klim of “The 
Knife” was op. 

Elke album wat op hul debuut ge-
volg het, was ’n ander musikale uitda-
ging, hoewel die basis van hul musiek 
dieselfde gebly het: rockkitare, soft-
pop-tromme en Greg Carlin se stem 
om die geheelbeeld te temper. 

Hulle was altyd anders, maar het 
nooit te ver van die wenresep wegbe-
weeg nie. Die detail was waar hulle 

geskaaf en verfyn het.
Op hul jongste kort-

speler, Slow Motion, is
dit weer die detail wat
’n mens moet bewon-
der, maar daarmee te-
same is dit ook die
grootste sprong weg
van die bekende
truuks waarmee hulle
hul plek in die plaasli-
ke bedryf uitgekerf
het. 

Die liedjies is fyn
uitgewerk, meer popgeoriënteerd, hoe-
wel ’n snit soos “Redefine” wel aan 
die harder, meer robuuste sy van Z&G 
uiting gee. Dís steeds wanneer hulle 
op hul beste is. Carlin se stem het 
vanaf “The Knife” en met elke liedjie 
daarna net meer herkenbaar geword 
en op liedjies soos “Redefine” onthou 
jy weer hoekom. Dis die growwigheid 

wanneer die lae note uit sy mond val 
en die falsetto waarmee hy so maklik 
kan laat waai.

Sy stem is nie handboek-mooi nie. 
Dit het nie fluweel-tierlantyntjies nie. 
Maar dit het ’n ongewone rykheid. 
Ook ’n egtheid. Dis so asof jy enigiets 
kan glo wat Carlin vir jou sing. 

As kunstenaar kry sy musikaliteit 
’n ander dimensie op “You Are”, ’n ge-
stroopte lied waarin sy stem kaal 
staan. Die onperfektheid, die klein rif-
feltjies in die tempo en die effense op 
en af van ’n enkelnoot – saam is dit al-
les nét reg.

Die popperigheid verwater geensins
die album, die musiek of die boodskap 
nie. Carlin, Alan Shenton (hoofkitaar), 
Mike Wright (tromme) en Stef Henrico 
(baskitaar, klawerbord) het dit bloot 
reggekry om die een oorwurm ná die 
ander te skep. Dit bly draai in jou kop, 
al om en om en om. 

Saamsing was nog altyd lekker-sing,
of hoe?

En dís wat liedjies langer laat lewe.
Staying power. Wel, hulle het dit. 

Egtheid te hoor op kortspeler
Byklanke
Rozanne  Els

Topsnitte

Jodi  Nel

Die Suid-Afrikaanse doku-
mentêre rolprent Miners 
Shot Down is met ’n inter-
nasionale Emmy-prys vir 
beste dokumentêre rolprent 
vereer.

Die rolprent handel oor 
die gebeure in 2012 by die 
Lonmin-platinummyn in 
Noordwes waar 34 myn-
werkers deur polisielede 
doodgeskiet is. Die prysuit-
deling was Maandagaand in 
New York (gisteroggend in 
Suid-Afrika).

Luidens ’n verklaring 

deur die akademie het 40 be-
noemdes van 19 lande om 
slegs 10 Emmy-beeldjies 
meegeding.

Rehad Desai, die regis-
seur, sê hulle is nederig oor 
hoe gehore wêreldwyd die 
rolprent waardeer, berig 
Channel24. “Dit wys net hoe 
diep ontsteld mense is oor 
wat op 16 Augustus 2012 by 
Marikana gebeur het.

“Dit is nou drie jaar later
en die kommissie van on-
dersoek het ’n jaar gelede 
geëindig. Ons wag op ’n bil-
like en regverdige uitkoms 
vir die slagoffers,” sê Desai.

Miners Shot Down het in
Februarie die Cinema for 
Peace-prys in Berlyn, Duits-
land, ontvang. 

Die prys is deur die Inter-
nasionale Strafhof se hoof-
aanklaer oorhandig.

Dié prys dien om vrede 
en versoening wêreldwyd te 
bevorder deur rolprent-
projekte te steun wat handel 
oor geweld, oorlog, armoe-

de, omgewingskwessies, die 
voorkoming van MIV/vigs 
en menseregteskendings.

Frankryk was die groot 
wenner by die internasiona-
le Emmy-toekennings. Die 
land het drie toekennings 
gekry. Die pryse is vir beste 
dramareeks, beste TV-rol-
prent of -minireeks en beste 
kunsteprogrammering. 
– News24

Rehad  Desai

‘Miners Shot Down’ 
wen gesogte Emmy

Die sanger Jennifer Zamu-
dio vier haar 15 jaar in die 
musiekbedryf met ’n album 
en ’n optrede in Brackenfell.

Sy beskryf die album, 15
Jaar Spesiale Uitgawe, as ’n 
blyk van waardering waar-
mee sy mense wat haar 
deur die jare ondersteun 
het, wil bedank. Sy belowe 

ook dat dit “ ’n bietjie gren-
se skuif en ’n tikkie vars-
heid sprinkel”.

Sy het reeds nege sukses-
volle albums uitgereik en 
saam met bekendes soos 
Steve Hofmeyr, Juanita du 
Plessis en Theuns Jordaan  
en vele meer opgetree, nom-
mer een treffers op die ra-

dio gehad en talle nomina-
sies ontvang.

Sy beoog om volgende 
jaar ’n spinternuwe album 
in die tweede helfte van die 
jaar uit te reik. 

Zamudio tree vanaand om
20:00 in die All Star-teater 
in Brackenfell op. Bespreek 
by Computicket.

Zamudio vier 15 j. met album en optrede

Jennifer  Zamudio 

Kaapstad. – Die Suid-Afrikaanse 
tjellis Tobias Kotzé is pas as 
hooftjellis van die Accademia 
Orchestra di Teatro alla Scala in 
Milaan, Italië aangestel.

Dié boorling van Hermanus 
het meer as 40 internasionale 
kandidate wat vir hier-
die vereerde posisie 
aansoek gedoen het uit-
gestof.

Kotzé het sy BMus 
aan die Universiteit 
Stellenbosch behaal 
waar hy onder leiding 
van Dalena Roux tjello 
bestudeer het.

Aansoekers vir die pos as 
hooftjellis moes ’n oudisie aflê. 
Kandidate moes die eerste bewe-
ging van ’n meestersvlak-concer-
to, ’n onbegeleide solostuk tesa-
me met 12 orkesuittreksels 
speel. 

Daarna is ’n onderhoud met 
die kandidaat gevoer. Kotzé het 
die beste in al hierdie katego-
rieë gevaar, en alles in Italiaans 
voltooi. Hy is tans besig met sy 
meestersgraad by die Conserva-
torio della Svizzera Italiana, in 

Lugano, Switserland. 
Hy studeer onder leiding van

Mattia Zappa en Taisuke Ya-
mashita.  Kotzé is verlede jaar 
genooi om in ’n meestersklas 
vir die beroemde tjellis Wen-
Sinn Yang van die Hochschule 

für Musik und Teater
in München, Duitsland
te speel. 

Hy is ook gekies as
hooftjellis in die Con-
servatorio della Svizze-
ra Italiana-orkes aan
die einde van sy kon-
sertreeks in Julie vroe-

er vanjaar. Kotzé se eerste op-
trede in Teatro alla Scala is op 6 
Desember in Mozart se opera 
Die Towerfluit. Hy is ook uitge-
nooi na La Scala se jaarlikse in-
huldigingseremonie op 7 Desem-
ber met die Russiese sopraan 
Anna Netrebko as ere-gas. 

Kotzé se kontrak met La Scala
sluit ’n konsert met die Maltese 
tenoor Joseph Calleja sowel as 
drie wêreldtoere na Duitsland, 
die Verenigde Arabiese Emirate 
en die Verenigde State van 
Amerika in.

. 

SA musikus word 
La Scala se hooftjellis

Tobias  Kotzé

) It’s  all  the  same 
) You  Are 

‘‘Ons  wag  op
’n  billike  en 
regverdige  uitkoms 
vir  die  slagoffers.
  —  REHAD  DESAI


