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Suid-Afrika se topkore het van
9 tot 19 Julie die land se naam
hoog gehou tydens die agtste
Wêreldkoorspele in Riga, Let-
land.

Op Saterdag 16 Augustus
kry koorliefhebbers die ge-
leentheid om minstens vier
van die deelnemende kore by
die GrandWest-arena in Good-
wood te sien optree tydens be-
KOOR 2014.

Met Martelize Brink, aan-
bieder van die gewilde Oggend
op RSG en die destydse Praat-
saam-man, Jerome Topley,
aan die stuur, word die gordyn
om 19:00 oopgeskuif vir ’n
skouspel van wêreldklas mu-
siek en harmonieuse uitvoe-
rings van bekende en oor-
spronklike werke deur die
Stellenbosch Libertas-koor,
Stellenbosch Universiteits-
koor, Stellenberg-meisieskoor,
Tygerberg-kinderkoor en die
Kaapstad Jeugkoor.

Die koreskouspel word ter
viering van 20 jaar van demo-
krasie deur die Agri Mega-
groep aangebied, in samewer-
king met Die Burger en RSG.

Die Tygerberg-kinderkoor
het hul gehore al vir meer as
vier dekades in vervoering en
het sedert hul ontstaan in 1972
al elke groot internasionale

korekompetisie gewen.
’n Puik prestasie, veral as jy

in ag neem dat die sangers
maar tussen 10 en 14 jaar oud
is en teen veel ouer sangers
meeding!

Die huidige dirigent is die
bekroonde Hennie Loock, met
Theresa Loock as verwerker
en begeleier.

Hierdie jong sangers tree
gereeld voor staatshoofde en
koninklikes op en is ’n uitvoer-
produk waarop Suid-Afrika
voorwaar trots kan wees.

By die pas afgelope Wêreld-
koorspele in Letland kon die
Tygerberg-kinderkoor daarin
slaag om dubbelgoud in die
kategorie vir gewyde sang met
begeleiding te verwerf, met ’n
punt van 91%. In die kategorie
vir kinderkore het hulle 88,25%
behaal.

Hierdie talentvolle kinders
wen sedert 2008 goue medal-
jes by die korespele en is by
die 2010-byeenkoms in Shao-
xing, China as dubbele wêreld-
kampioene in die kategorieë
vir gelowe van die wêreld en
volksverhale aangewys. In 2012
was hulle algehele wenners
van die ATKV Animoto-kompe-
tisie.

Moet nie die geleentheid
misloop om hulle in lewende
lywe by die beKOOR-skouspel
te sien optree nie!
V Datum: 16 Augustus
V Plek: GrandWest-arena
V Koste: R160 - R200
V Kaartjieverkope: www.com-
puticket.co.za
V Navrae: Eunice Joubert by
0 021 863 0397 of eunicek@
agrimega.co.za.

Kry jou kaartjie vir beKOOR
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Hennie Loock is dirigent van die Ty
gerbergkinderkoor. Foto: VERSKAF

Rudolf Stehle

JOHANNESBURG. – “Dit is ’n spel
waarin ek die gesig skilder en my
straatpersona dit tag.”

Só verduidelik die Kaapstadse
kunstenaar Kilmany-Jo Liversage
(40) die skeppingsproses van haar
jongste portrette in die uitstalling
Obversa714 wat gelyktydig in Liza-
more & Associates in Johannes-
burg en Worldart in Kaapstad
aangebied word.

Liversage is bekend om haar
werk in die genre genaamd
stedelike kuns.

Hierdie genre is geïnspireer deur
’n straat-estetika waarin spuitverf-
graffiti en -stensilwerk voorop
staan.

In haar portrette kombineer
Liversage egter skonekunsprak-
tyke met straatkunspraktyke soos
tagging (die aanbring van die
kunstenaar se straatnaam en ander
woorde op die kunswerk) en
stensilwerk wat sy met spuitverf
aanbring.

As kunstenaar is Liversage
geskool in die beeldende kunste,
maar ’n kunstenaarsverblyf in 2005
in Colombia het haar met straat-
kuns in aanraking gebring.

Hier is sy geskool in die kuns van
ondermynende graffiti en dit is ook
hier waar sy aan haar straatnaam,
Orda, gekom het.

“Ek het gehou van die feit dat
straatkuns so ’n kragtige boodskap
aan gewone mense kan oordra,” sê
Liversage.

En dit is dié openbare eienskappe
van straatkuns wat Liversage in
haar portrette inkorporeer.

Sedert haar vorige portret-uit-
stalling, Portra, in 2012 in Art-
space, nou Lizamore & Associates,
in Johannesburg was Liversage by
verskeie internasionale projekte
betrokke.

Sy het verlede jaar muur-
skilderye vir Nando’s in die Ameri-
kaanse stad Washington en die
deelstaat Virginië in die VSA
gemaak.

Sy het ook verlede jaar by die
55ste Venesiese Biënnale aan die
straatkuns-uitstalling Back 2 Back
to Biennale deelgeneem.

Later vanjaar vertrek sy na
Oostenryk, waar sy ’n muurskilde-
ry aan die huis van ’n kliënt gaan
aanbring.

Sy sê dat sy wil voortgaan om
straatkuns benewens haar galery-
kuns te beoefen omdat sy dit baie
geniet.

Volgens Liversage sluit die titel
van dié jongste uitstalling aan by
die gebruik van tagging. ’n Tag be-
staan altyd uit so vyf letters en sluit
dikwels ’n getal in, sê sy.

“Obversa kom van die woord ‘ob-
verse’, wat ‘to face’ beteken,”
verduidelik sy. Die syfer agteraan
dui op die datum van die uitstal-

ling. Haar portrette is naskilde-
rings in akriel van foto’s wat sy op
sosiale media opspoor en foto’s wat
sy self geneem het, vertel sy.

“Ek werk met baie lae. Ek sal
spuit en dan daaroor verf, en dan
weer spuit.”

Sy sê sy boots daarmee na hoe ’n
muurskildery op straat vervorm
word deur die tagging wat oor tyd
daarop aangebring word. Sy het die
25 portrette in die uitstalling, waar-
van 15 in Johannesburg vertoon
word, binne vier maande voltooi.

“As dit by straatkuns kom, hou
ek daarvan om dit vars en vinnig te
hou. Spoed is iets wat inherent deel
is van die skeppingsproses van die
werk,” sê sy.

Liversage meen sy het vir haar ’n
nis in die plaaslike kunslandskap
uitgekerf. “Stedelike kuns blyk ’n
bloeityd te beleef; daar is definitief
’n groot belangstelling daarin.”

“In dié stadium is ek net bly dat
mense hou van wat ek in dié moeili-
ke bedryf doen. My werk het my na

verskeie internasionale bestem-
mings geneem, en, jy weet, ek kan
my rekeninge betaal.”
) Die uitstalling duur tot 5 Augus
tus. Pryse wissel van R18 000 tot
R49 000 per werk.

KilmanyJo Liversage in haar ateljee in Woodstock, Kaapstad. Foto: DALE YUDELMAN

“Shina”, akriel en spuitverf op doek.

Stedelike kuns
Stedelike kuns is ’n sambreel
term vir visuele kuns wat in ’n
stedelike omgewing geskep
word en tematies met die
stedelike leefwyse omgaan,
insluitend straatkuns en graffiti.

Die term het laat in die 20ste
eeu gewild geword nadat die
kunstebedryf dit begin gebruik
het.

Straatkuns verwys na nie
goedgekeurde kuns wat buite
die konteks van ’n kunsgalery,
soos stensilwerk, graffiti,
plakkaatkuns, openbare
installasiekuns en beeldhou
werk, geskep word. 

Johnson laat Nijinski volledig leef
Vaslav
Met Godfrey Johnson. Regie: Lara
Bye.
****

’n Mens kan maklik as oorver-
sadigde teaterganger agteroorsit
met: “Vermaak my, verras my,
verstom my”.

Dan hang dit van die enkeling
op die verhoog of jy tevrede en
met nuwe insigte die teater
gaan verlaat.

Godfrey Johnson stel nie te-
leur nie. Eerstens verwag ’n
mens nie vir Waslaf Nijinski,
“god van dans” van die Ballet
Russe-teatergroep voor ’n kla-
vier nie.

Hy was per slot van rekening
vir byna ’n dekade lank (1909
tot 1919) die gewildste balletdan-
ser in die wêreld. Maar gaande-
weg leer jy hom ken uit die de-
likate note wat hy uit die kla-
vier haal, aangevul deur ’n
groter klankbaan.

Nijinski was egter ook ’n
baie bekwame pianis. Die kla-
vier het hom dikwels vertroos.
Dis sekerlik hierdie feit wat vir
Johnson, self ’n meester agter
die klawers, die perfekte

spreekbuis vir die danser maak.
Deur hom sien jy iets van die

danser, meer van die mens en
die tragiek van Nijinski se le-
we.

Nijinski het maar net nege
jaar lank gedans. Hy was 28
jaar oud toe hy die laaste keer
opgetree het. Hy is gediagnoseer
met paranoïese skisofrenie en
vir die volgende 30 jaar was hy
kort-kort in inrigtings vir siel-
siekes opgeneem. Sy verhaal
ontvou juis van agter die mure
van so ’n inrigitng.

Karen Jeynes se teks is geïn-
spireer deur aantekeninge uit
sy dagboeke. Die een oomblik
herleef hy groot momente in sy
loopbaan, die ander vermurwe
hy onder die groot las wat groot
roem gebring het.

Met Johnson aan die woord,
vul lieflike musiek en slim pro-
jeksies die groter toneel aan en
maak van ’n piepklein verhoog
’n hele wêreld.

Die danser kruip elke nou en
dan uit wanneer Johnson in ’n
oomblik een van Nijinski se
ikoniese houdings inneem.

Jy sit in afwagting vir sy
Faun (uit The Afternoon of a
Faun met musiek deur Claude
Debussy).

Nijinski het skandes gemaak,
met oorgawe gedans en geleef.
Johnson help dat ’n mens hom
beter verstaan, dié man wat van
homself gesê het: “Mense het
gedink ek is mal. Ek het net ge-
dink ek leef voluit.”

Mariana Malan

VIn die Kalkbaai-teater tot 9 Au-
gusuts. Bespreek bywww.kalk-
baytheatre.co.za

Godfrey Johnson in Vaslav. Foto:
DEX GOODMAN

Gehalte blom in ‘Oklahoma!’
Oklahoma!
Met Werner Viln, Kristine Berg,
Victoria Harris, Neil Leachman,
David Bolton en lede van die
Gilbert en Sullivanvereniging
saam met die Kaapse Filhar
moniese Orkes. Regie: Teddy
Davies. Musiekregie: Alastair
Cockburn.
***

Kom ons erken dit nou maar.
As jy ’n aantreklike held in
jou musiekblyspel het en hy
sing boonop soos ’n droom, is
jou stryd halfpad gewonne.

Reeds met die eerste note
van “Oh, what a beautiful
morning” as Curly (Werner
Viln) windmakerig die plaas-
werf opstap, weet jy: hier
kom ’n ding!

Die vlieg in die salf is na-
tuurlik die plaaswerker Jud
(Neil Leachman) wat soos La-
ban van ouds al vier jaar
lank al sy geld spaar om dit
by die jaarlikse “Box Social”
te bie op die pragtige heldin
Laurey (Victoria Harris) se
piekniekmandjie en sodoende
haar hart te wen.

Nes die gehoor s’n, be-
hoort haar hart egter aan
Curly.

Dié Oklahoma! is ’n reuse-
produksie in alle opsigte. Jy
sien nie meer deesdae sowat
70 mense tegelyk op ’n ver-
hoog nie, maar met Kyla
Thorburn se choreografie en
Teddy Davies se regie weet

elkeen presies waar hulle wat
moet doen. Trouens, deel van
die plesier van só ’n produk-
sie is om die meelewing en
toewyding van elke speler
dop te hou.

Alles speel af op Johan Ba-
denhorst se imposante stel.
Die plaashuis en Jud se bly-
plek het veral beïndruk.

Oklahoma! wemel van tref-
fers, elkeen sonder uitsonde-
ring knap uitgevoer deur die
soliste en ensemble.

Hulle is skaars klaar met
“The surrey with the fringe
on top”, dan volg “Kansas Ci-
ty” en “I cain’t say no”, “Peo-
ple will say we’re in love” en
die geliefde “Oklahoma!”.

Dis ook nie meer aldag dat
musiekblyspele met volle or-
kes aangebied kan word nie,
maar die gehoor is bederf

met die Kaapse Filharmonie-
se Orkes in die orkesbak,
aangevoer deur musiekregis-
seur Alastair Cockburn.

Die Gilbert en Sullivan-ver-
eniging se jaarlikse produk-
sie is al ’n tradisie in die
Moederstad.

As ’n mens wil moedeloos
raak oor die stand van teater,
moet jy net Oklahoma! kom
kyk.

Dit sal jou wys daar is be-
newens ons sterk professione-
le teater nog honderde ander
mense wat hul tyd, talent en
kreatiwiteit aan gehalte-tea-
ter wy.

Marina Griebenow

VIn die Kunstekaap-operahuis
tot 3 Augusuts. Bespreek by
Computicket.

’n Toneel uit Oklahoma met Rob Coutts (voor). Foto: VERSKAF

Konsertgids
V Die pianis Roelof Temmingh sal
Sondag om 17:00 vir die Nederburg
konsertreeks speel. Dit sluit in werke
van Bach, Mozart, Chopin en Ravel,
asook Moszkowski, Rachmaninoff en
Prokofiëf. Kaartjies kos R200. Die
Nederburgherehuis is op die Ne
derburglandgoed, Sonstraalweg,
Dal Josafat in die Paarl. Bespreek by
021 809 8412 in kantoortyd of stuur
’n epos na concerts@distell.co.za.
V The Magic of Operetta is vandag
om 19:30 in die Baxterkonsertsaal
in Rondebosch. Angelo Gobbato
bied hierdie program aan waarin die
geskiedenis van die operette van sy
Franse oorsprong tot by die moder
ne musiekspel bekyk word. Dit sluit

in musiek van
Offenbach, Jo
hann Strauss,
Lehár, Gilbert
en Sullivan, Sig
mund Romberg,
Leonard Bern
stein en Lloyd
Webber. In die
vertoning tree
die volgende
sangers op:
Goitsemang Le
hobye (so
praan), Maudée

Montierre (sopraan), Riaan Hunter
(bariton), Makudopanyane Senaoa
na (tenoor) en Johannes Slabbert
(bariton). Kamal Khan is die mu
siekregisseur en sal klavier speel.
Kaartjies kos R125.

Goitsemang Le
hobye

UITSTALLING IN KAAP EN JOHANNESBURG

Straatkuns, skone
kuns op een doek
Buitelandse belangstelling in Liversagewerk

KAAPSTAD. – Verkragting,
anoreksie, seksslawerny en
die keuse om ’n aborsie te kry
of nie.

Dít is van die verhale wat
gehoor sal word in Eve Ensler
se stuk Emotional Creature wat
in Augusutus in die Baxter
Flipside te sien sal wees.

Die Tony-pryswenner En-
sler is veral bekend om haar
stuk The Vagina Monologues.

In Emotional Creatures word
deur poësie, vrae, uitbarstings
en feite gekyk na universele
probleme van jong vroue die
wêreld oor. Hul opstand, pyn,
vrese, geheime, die wil om te
oorleef en oorwinnings word
belig.

Ensler het in 2011 na Johan-
nesburg gegaan waar Emo-
tional Creature in ’n slypskool-
opset ontwikkel het. Hierna
het sy dieselfde in Parys ge-
doen en is opvoerings toe in

Berkeley, Kalifornië en in New
York gehou.

Volgens Ensler was dit aan-
grypend om te sien watter uit-
werking die verhale op gehore
gehad het. Sy het in ’n media-
verklaring gesê die stories gee
aan jong vroue die geleentheid
om hul verhale in die openbare
oog te kry en hulself ook as die
sterk, maar emosionele mense
te sien wat hulle veronderstel
is om te wees.

Baie vroue het gesê hulle
verstaan die eerste keer die
ondervindings van ander van
hul ouderdom in ander lande.

Baie jong mans het gesê hul-
le verstaan die eerste keer
waardeur vroue van hul eie
ouderdom gaan. Dit wissel van
verkragting, seksualiteit en
rassisme tot ekonomiese on-
geregtigheid.

Die Suid-Afrikaanse aktrise,
vervaardiger en regisseur

Gina Shmukler is die vervaar-
diger. Die rolverdeling bestaan
uit onder andere Karabo Tshi-
kube, Lara Lipschitz, Barileng
Malibye, Vuyelwa Maluleke,
Ratanang Mogotsi en Zakeeya
Patel.

Die regisseur Jo Benny is ’n
Obie-wenner. Die Suid-Afri-
kaanse komponis Charl-Johan
Lingenfelder het die oor-
spronklike musiek gekompo-
neer met choreografie deur
David Gouldie.

Ensler stel ook op 2 Augus-
tus om 16:00 haar jongste boek
In the Body of the World: A
Memoir of Cancer and Connec-
tion in die Baxter Flipside be-
kend. Bespreek by
allison@divapr.co.za.
) Emotional Creature word van
6 tot 16 Augustus om 11:00 in
die Baxter Flipside opgevoer.
Bespreek by Sharon by
021 680 3962.

Jong vroue se verhale in kollig


