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VoorWoord

Die kunste het die potensiaal om mense in staat te stel om wat hulle voel, dink en streef 

kreatief uit te druk. As mense, het ons almal potensiaal en talent, maar dikwels benodig 

ons verborge talente ‘n katalisator voordat dit uitgedruk kan word. Die Departement 

van Kultuursake en Sport (DKES) het só ‘n katalisator vir die jeug in die vorm van 

die Kaapse Wynland en Eden Drama Ontwikkelingsprogram geskep. Hierdie program 

stel ‘n gunstige omgewing en kreatiewe maniere vir die jeug om aan hul daaglikse 

ondervindinge uitdrukking te gee.

Die Drama Ontwikkelingsprogram is bewys van DKES se verbintenis tot die verskaffing 

van geleenthede vir jongmense om deur drama te leer, te ervaar en leiding te vind. 

Hierdeur ervaar hulle die wêreld in ‘n positiewe en inspirerende manier. Die inisiatief 

bied aan die jeug geleenthede om van spesialiste in die veld te leer en blootgestel te 

word aan verskillende fasette van drama en die baie moontlikhede wat dit kan bied, 

te verken.

Deur inisiatiewe van hierdie aard, bring DKES ‘n verskeidenheid van rolspelers, 

belanghebbendes, vennote en gemeenskappe bymekaar om hulpbronne, inligting en 

kennis te deel. Die uiteindelike doel is om kreatiewe maniere te skep wat die opkoms 

van gemeenskappe ondersteun wat minder geneig is tot sosiale euwels.

Ek gee lof aan die jeug wat reeds aan die program deelgeneem het. Sterkte in jul 

pogings om ‘n positiewe verskil te maak. Ek hoop dat julle voortaan sal groei en sukses 

behaal. Gaan voort om geïnspireerde en innoverende gemeenskappe te bou, Beter 

Tesame.

minister van Kultuursake en sport

dr. nomafrench mbombo
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VoorWoord

Ons is baie trots daarop dat die Langeberg Kuns- en Kultuur-ontwikkelingsprogram 

nou in sy vyfde bestaansjaar is en dat dit elke jaar steeds groei. Die program is begin 

om die kreatiewe bedrywe tot ’n  produktiewe sektor van ons plaaslike ekonomie te 

ontwikkel. Dit plaas die kunste in die hoofstroom van maatskaplike en ekonomiese 

ontwikkeling om aandag te gee aan maatskaplike euwels en werkloosheid, veral onder 

ons jeugdiges.

Die Kaapse Wynlande-dramafees is nou in sy tweede bestaansjaar en die getal plaaslike 

jeugdramagroepe wat deelneem, neem ook toe. 

Dit is deur die Kaapse Wynlande-dramafees dat sommige van ons jeugdiges die 

geleentheid gegee is om die eerste keer in ’n  professionele teater op te tree. Optrede 

saam met gevestigde kunstenaars in welbekende teaters soos die Baxter-teater en 

Kunstekaap skep ’n  wonderlike platform en kan baie deure tot suksesvolle loopbane 

in die kunste open.

Die vennootskap met die Departement van Kultuursake en Sport (DKES), die Baxter-

teater en Kunstekaap het die Langeberg Kunste- en Kultuurontwikkelingsprogram op 

’n  baan van vooruitgang geplaas. Ons wil graag hê dat baie van ons jeugdiges baat vind 

en tot kunstenaars ontwikkel wat hoë agting geniet. Terwyl ons ons huidige toerisme-

portefeulje uitbrei om kulturele aanbiedinge in te sluit, help artistieke bedrywighede 

soos plaaslike drama ons om die Langeberg as ’n  voorkeur-bestemming te bemark.

Ons is dankbaar vir die geleentheid om weereens die eindronde van die Kaapse 

Wynlande-dramafees in die Langeberg aan te bied!

Namens die mense van die Langeberg-munisipaliteit verwelkom ek julle almal, veral die 

kunstenaars wat baie tyd en moeite aan hul optredes bestee het. 

Voorspoed aan al ons deelnemers.

Uitvoerende burgemeester: langeberg-munisipaliteit 

me. d gagiano
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agtergrond

Die Departement van Kultuursake en Sport is verbind tot die verbetering van mense se 

lewens deur middel van die kunste. Ons visie is gebou op die skepping van geleenthede 

deur middel van vaardigheids-ontwikkeling, talent-identifisering, die smee van 

betekenisvolle vennootskappe en die verskaffing van geleenthede vir individue om te 

presteer.

DKES is van mening dat die ontwikkeling van die kuns en kultuur gemeenskap deur 

die skepping van sigbaarheid, infrastruktuur en bestendigheid ondersteun word. Die 

Departement bou vennootskappe en menslike kapitaal, en fasiliteer geleenthede buite 

die gebied van die kunste om díe doel te bereik.

Die opvoerings wat vandag uitgebeeld is, maak die sukses van die DKES kuns en 

kultuur-program sigbaar. Hier kan ons die vrugte van die effektiewe koördinering 

van die pogings van spesialiste in die veld, gemeenskappe, die munisipaliteit, asook 

professionele teaters, sien.

DKES verseker dat drama in die Kaapse Wynland- en Eden-distrikte nóg verder 

ontwikkel word. Voorts sal die beste presteerders hul opvoerings op die professionele 

verhoë van die Kunstekaap, Baxter-teater en Klein Karoo Nasionale Kunstefees (KKNK) 

ten toon stel.

Geniet die kreatiewe talent van die Kaapse Wynland- en Eden-distrikte!
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Kaapse Wynlande dramafinaliste 2014

naam van groep:  Vangnet Dramagroep

dorp:  Bonnievale

titel:  “Afvlerk”

geskryf deur: Sheline Bothma

onder regie van: Jemina Kleinbooi

rolverdeling:   Beyonce Guma, Charon Moses, Jemina Kleinbooi en Jaden Davids 

Lu-ann Swanepoel

opsomming

’n  Dokter loop verby Lia. Sy wil hom voorkeer, maar is nie seker of dit die regte besluit 

is nie. Moet sy Gerda van haar suspisies vertel? Sy is bang dat sy haar werk en ook haar 

dogter kan verloor. Dan besluit sy om die dokter voor te keer …

Twee verskillende vroue uit verskillende wêrelde leef met iets saam wat hulle 

aanmekaarbind.
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Kaapse Wynlande dramafinaliste 2014

naam van groep:  Khoisan Dramagroep

dorp:  Robertson

titel:  “Her Spirit Lives with Me”

geskryf deur: Bernadette Meintjies

onder regie van: Adam Stevens

rolverdeling:   Chanelle Kok, Danico Stellenberg, Bernadette Meintjies, Cornel 

Kemoetoe, Bonita Meintjies

opsomming

’n  Sukkelende jong vrou versorg haar ma wat terminaal siek is. Sy loop op ’n  donker 

paadjie af om haar ma die beste versorging te gee, terwyl sy nie weet wat die gevolge 

van haar optrede gaan wees nie. Haar beste vriend doen sy bes om haar te help. Hy 

steek sy bewondering en liefde vir haar weg totdat ’n  beslissende oomblik aanbreek …
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Kaapse Wynlande dramafinaliste 2014

naam van groep:  Langeberg Committed Artists

dorp:  Robertson en Nqubela

titel:  “Untitled”

geskryf deur: Mbulelo Hohlo

onder regie van: Mbulelo Hohlo

rolverdeling:   Dowayne van Wyk, Sidwell Kyster, Mbulelo Hohlo, Ayakha Komzi, 

Karabo Salman

opsomming

’n  Dogter wat deur haar pa grootgemaak word, ontmoet ’n  wit ou. Die pa sê aan haar 

sy moet wegbly van witmense. Sy sê aan haar pa dat dit nou ’n  demokratiese land is, 

en vra hom om haar toe te laat om die witman na hul huis te nooi. Dit is ’n  geleentheid 

vir hom om vrede met sy verlede te maak en voort te gaan.
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Kaapse Wynlande dramafinaliste 2014

naam van groep:  Team Bring it 

dorp:  Worcester 

titel:  “Unlocked Cages”

geskryf deur: Shameeg Steyn

onder regie van: Keithan Lakay

rolverdeling:   Shameeg Steyn, Leleti Mtshotshi, Ashwill Blankenberg,  

Redewaan Williams, Bradley de Koker

opsomming

Unlocked Cages is gegrond op ’n  ware verhaal. Dit fokus op die verhouding tussen ’n  

pa en sy seun, ’n  epiese reeks gebeure en die lewensveranderende uitwerking wat dit 

op albei van hulle se lewe gehad het.
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Kaapse Wynlande dramafinaliste 2014

naam van groep:  Mayibuye Dramagroep

dorp:  Worcester

titel:  “Life is not About Quitting”

geskryf deur: Tshepo Ramodisa

onder regie van: Tshepo Ramodisa

rolverdeling:   Amanda Majola, Bukhosi Msizi, Randal Kleinbooi, Vuyani Laintjies, 

Thulani Sqoko

opsomming

Op ’n klein dorpie van Matatiele in die Oos-Kaap leef Tshepo, ’n  jong man in ’n  rolstoel, 

saam met sy ouma Ma-Rose in ’n  klein huisie. Hy droom daarvan om deel te neem 

aan die Paralimpiese Spele, maar raak die spoor byster en begin dwelms gebruik. By 

’n  toevallige ontmoeting herinner sy vriend Charles hom aan sy droom, sê hy moet 

nie hoop verloor nie en dat ’n  mens nie tou opgooi in die lewe nie. Tshepo begin weer 

oefen en wen ’n  beurs van die SA Paralimpiese Vereniging om vir die eerste span te 

speel. Die storie dra die gees van liefde, vergiffenis, moed en poësie.
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Kaapse Wynlande dramafinaliste 2014

naam van groep:  Stellenbosch Committed Artists

dorp:  Kayamandi  

titel:  “Bra Joe (Lanquma Inqathe wagqabhuka uBhobhosi)”

geskryf deur: Malwande Ntsodo

onder regie van: Malwande Ntsodo

rolverdeling:   Mbali Mciva, Nomsa Kovo, Nkululeko Luphalule

opsomming

’n  Ma en haar dogter treur oor die dood van die man en pa van die huis. Hulle raak van 

mekaar vervreem totdat Bra Joe in hul lewe kom. Dié man is vol geheime plannetjies, 

’n  donker agtergrond en nog donkerder geheime. Hy verlei die ma en probeer om die 

nuwe hoof van die huis te word, maar die dogter bied weerstand. 
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Kaapse Wynlande dramafinaliste 2014

naam van groep:  Alfred Stamper Dramagroep

dorp:  Worcester

titel:  “Hailed as a Miracle”

geskryf deur: Thabang Joseph Baleni

onder regie van: Thabang Joseph Baleni

rolverdeling:   Thabang Joseph Baleni, Palesa Phillips, Zukhanye Iviwe Yongama 

Siwanqaza, Lushanda Paul, Nipha Prince, Siphamandla Booysen

agtergrong     Mncedisi Happy Nani, Nipha Prince, Siphamandla Booysen, 

Siphumelele Dyantyi, Lusanda Shaun Paul, Bongani Magwevana

opsomming

In ’n  township genaamd Zwelethemba leef ’n  jong man genaamd Bongani. Hy is op ’n  

soektog om uit te vind waarom hy sedert sy geboorte as ’n  “wonderwerk” toegejuig 

is. Dié verhaal van liefde en verraad ontvou deur ’n  roerende monoloog.

sangers:
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aanteKening Van die artistieKe direKteUr

Die Wynlande- en Eden-dramafees het op elke vlak baie gegroei. Ons het oor die jare 

wonderlike talent sien verskyn. Al die vorige wenners van dié feeste het opwindende 

inheemse drama wat uit dié distrikte te voorskyn gekom het, by die Suidoosterfees, 

Zabalaza-teaterfees en Absa Klein Karoo Nasionale Kunstefees aangebied. Selfs 

professionele akteurs wat al geruime tyd in die bedryf is, droom daarvan om dié soort 

geleentheid te kry. 

Die verbintenis wat die Departement van Kultuursake en Sport tot dié program getoon 

het, is werklik merkwaardig. Die departement finansier die program en is ook aktief 

betrokke in die bestuur daarvan. Ek voel seker dat as meer borge dié soort toewyding 

sou toon, sal ons die kunste tot ’n  hoër vlak in dié land kan voer.

Ek het nie woorde om te sê hoe dankbaar ek is teenoor die Baxter-teatersentrum en 

Zabalaza omdat hulle aan dié program glo en vir my die ruimte gegee het om seker te 

maak dat ons elke jaar dié program uitbrei nie.

Vanjaar se fees het dinge tot nuwe hoogtes gevoer. Die deelnemers het baatgevind 

by blootstelling aan vele begaafde fasiliteerders – Abdu Adams, Stuart Palmer, Ntombi 

Makhutshi en nog baie ander. Deelnemers het so goed saamgewerk sedert die eerste 

slypskool waar hulle hul produksies aangebied het vir terugvoering en ontwikkeling. 

Die groepe wat by dié eindronde optree, is uit vertonings op verskillende plekke 

gekies. Nadat ons die beste produksies geïdentifiseer het, het ons voortgegaan om die 

groepe te help om hul werk te ontwikkel by naweekslypskole op Oudtshoorn en Groot 

Drakenstein. Ons het die groepe weer in Oktober in hul gemeenskappe besoek om hul 

produksies verder te ontwikkel.

Ek wil graag aan al die munisipaliteite sê ons kan dié kunstenaars nie in die steek laat 

nie. Kom ons vra onsself steeds af: “Doen ons genoeg?”

God seën julle almal.

artistieke direkteur Zabalaza-teaterfees

thami mbongo
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Kaapse Wynlande dramafeesprogram

eindronde by robertson-stadsaal 

saterdag 22 november 2014

programdirekteur – mnr. moeniel Jacobs 

15:00   Opening en verwelkoming Me. D Gagiano, uitvoerende burgemeester: 

Langeberg-munisipaliteit 

15:10   Me. Jane Moleleki: Departement van Kultuursake en Sport   

Dr. Nomafrench Mbombo, Minister van Kultuursake en Sport

Optredes

15:30   Stellenbosch Committed Artists (Stellenbosch)

15:55  Alfred Stamper Dramagroep (Worcester)

16:20   Mayibuye Dramagroep (Worcester)

16:50 Langeberg Committed Artists (Robertson)

Pouse

18:00 Khoisan Dramagroep (Robertson)

18:30  Vangnet Dramagroep (Bonnievale)

19:00 Team Bring It (Worcester)

19:30 Digkuns

20:00  Diplomaplegtigheid

20:15   Bedankings en slotwoorde (Mr HL Jansen- Adjunk-Burgemeester vir Kaapse 

Wynland Distrik)

20:20 Aankondiging van wenners 
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Departement van Kultuursake en Sport
Privaatsak X9067, Kaapstad, 8000
e-pos: Dcas.Com@westerncape.gov.za 

www.westerncape.gov.za/cas


