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Giltburg bring
alle elemente
voluit tot lewe
Klankkuns
Paul Boekkooi

O

nder die dekmantel van ’n paraderende optimisme kon Dimitri Sjostakowitsj gereeld daarin slaag om selfbedreigende gruwels en selfs ’n nemesis soos
die massamoordenaar Stalin af te weer, al
was dit meermalig net tydelik.
Dit is presies hierdie groepspesie van
komposisies rondom skynoptimisme wat
van sy twee klavierkonserte, onderskeidelik in 1933 en 1957 gekomponeer, ’n ideale
eerste stap in die deur na die komponis se
fenomenaal uiteenlopende oeuvre verteenwoordig.
Boris Giltburg, in 1984 in Moskou gebore,
maar hoofsaaklik in Israel opgelei voordat
hy in 2013 die eerstepryswenner in België
se Koningin Elisabeth-kompetisie was, is ’n
vurige eksponent van die klavierkonserte.
Hy slaag briljant daarin om veral die mikro detail en makro argitektoniese elemente te kontrasteer en daardeur voluit tot lewe te bring.
Tegnies is alles op ’n fenomenale vlak in
orde by Giltburg. Dit is asof hy elke noot –
selfs by die mees voortstuwende tempo’s –
se aksentwaarde deurdink het. Sjostakowitsj se spesifieke “taal” val idiomaties en,
veral waar dit saak
maak, ook ironies in
plek: spontaan en ongeremd.
Deur sy analitiese
noukeurigheid kan
Giltburg eweneens
voluit die kontrasrykheid van die komponis se gevoelsuitdrukkings natuurlik laat spreek.
Dit is ’n amalgaam van skertsende virtuositeit, bittere ironie en selfs sarkasme,
maar ook dansagtig met ’n jazz-infleksie of
twee.
In die stadige dele is daar ’n ingetoë en
bykans romanties sentimentele uitdrukkingskrag wat in min van sy ander werke
na vore kom.
In die vroeëre klavierkonsert neem die
trompet in twee van die vier bewegings ’n
soloposisie in.
Soms word hy ’n klankbord vir die klavier in sekere onderdele, plus ’n skerp
kommentator rondom ironie en moontlik
ook bedekte militarisme.
Rhys Owens, die solis, slaag buitengewoon daarin om sy suggestiewe rol met gedugte klankvariasie, haarfyn artikulasie,
maar ook met subtiliteit waar te maak.
Die Russiese dirigent Vasily Petrenko en
die Koninklike Liverpool Filharmoniese Orkes tree voluit in die bresse om Giltburg se
beskouinge rondom albei concerto’s met
veelkleurige, uiters idiomatiese spel aan te
vul.
Op dié uitreiking verskyn ook die pianis
se verwerking van die walsbeweging uit
Sjostakowitsj se Strykkwartet no. 2 en die
volledige Strykkwartet no. 8 vir solo-klavier. In die geval van die genoemde wals
klink dit in sy klaviermondering uiters
aantreklik en afgerond, met Giltburg wat
die materiaal ideaal aangepas het.
Helaas blyk die klavierweergawe van die
latere kwartet ’n te groot uitdaging te wees.
Dit skiet tekort aan oortuiging, want geen
klavier kan immers die klankrykdom, laat
staan -differensiasie van vier strykinstrumente ooit ewenaar nie.
SJOSTAKOWITSJ: Klavierkonsert no.
1 in c, opus 35; Klavierkonsert no. 2 in
F, opus 102; SJOSTAKOWITSJ, verw. B.
Giltburg: Wals uit die Strykkwartet no.
2 in A, opus 68; Strykkwartet no. 8 in c,
opus 110. Boris Giltburg, klavier; Rhys
Owens, trompet / Koninklike Liverpool
Filharmoniese Orkes / Vasily Petrenko.
Naxos 8.573666.
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VLOOI EN DIE KONINGINBY/ KIPPER AND THE QUEEN BEE

Elke jaar in Augustusmaand neem die towersleutel vir Kipper en sy vriende op ‘n avontuur, en
hierdie keer is dit naelbyttyd wanneer hulle die koninginby help om al die heuning in die wêreld te
red. 11 Aug – 01 Sept @ 09:30 & 11:00 TEATER
DER FLIEGENDE HOLLÄNDER Die mite van die vervloekte kaptein en sy spookagtige skip kom
na die Kaap die Goeie Hoop in ’n skouspelagtige nuwe produksie in die Naspers Grand Mastersreeks. Kaapstad Opera se mede-direkteur van musiek, Tim Murray, is op die podium voor die
Kaapstadse Philharmoniese Orkes en neem hulle deur die stormagtige strate van Wagner se
groot partituur terwyl Matthew Wild se nuwe produksie die geeste van Hollandse kolonialisme in
die moderne Moederstad ontketen. 17, 19, 23 & 26 August 2017 OPERAHUIS
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TEKSSKRYFKOMPETISIE

Finaliste gekies
wat Small eer
Wenner se werk dalk professioneel opgevoer
Mariana Malan
Vier finaliste is gekies vir die
eerste Adam en Rosalie
Small-teksskryfkompetisie.
Dis verlede jaar deur Distell
in die lewe geroep.
Daar was vanjaar 20 inskrywings. Al die tekste moes onder ’n skuilnaam ingeskryf
word en is gekeur op grond
van die gehalte en storielyn
en of dit aan die gestelde kri-

teria voldoen het.
Die finaliste is Anele Kose
se Isikuni Sibuya Nomkkhwezeli, Gregory Josephs se God
of my Sorrows, Denver Breda
se Rokkie en Chase Rhys se
Kinnes.
Kose is in ’n mentorskapproses met Mandla Mbothwe,
terwyl Hennie van Greunen
met die ander drie finaliste
werk.
Die doel van die kompetisie

is om, as huldeblyk aan
Adam Small en met die ondersteuning van sy vrou, Rosalie, debuuttoneelskrywers
in die Wes-Kaap die geleentheid te gee om aan hul werk
te skaaf en dit moontlik op
die verhoog te sien.
Volgens Van Greunen is die
kompetisie oop vir alle inheemse tale.
’n Mentorskapkomponent
vir al vier finaliste is deel

van die struktuur van die
kompetisie, en sou die gehalte
van die wenteks op ’n professionele vlak wees, sal dit professioneel opgevoer word.
Die aspirantskrywers moes
op Suid-Afrikaanse temas
konsentreer wat inklusiwiteit
en samewerking sal aanmoedig.
Die wenner word op 18 September aangekondig. Dit sal
ook dan bekend gemaak word

Die finaliste en die mentors is (voor) Hennie van Greunen, Mandla
Mbothwe, Anele Kose en Gregory Josephs en (agter) Chase Rhys
en Denver Breda.
Foto: 4EVA PRODUCTIONS
of die produksie opgevoer sal
word.
“Op ’n persoonlike noot is
ek diep opgewonde oor die
kompetisie, die proses en die
finaliste.
“Van die tekste het my laat
reageer soos ek laas gevoel
het toe ek Rachelle Greeff se
Die naaimasjien gelees het
[ook in ’n kompetisiekonteks],
so ek dink ons het ten minste
een belangrike nuwe stem in

SA teater gevind,” sê Van
Greunen.
Dit is bevestig dat die kompetisie nóg ’n jaar gehou sal
word. Simoné Benjamin van
Distell is die dryfkrag agter
die projek.
Die keurpaneel het bestaan
uit Diana Ferrus, Van Greunen, Mbothwe, Mohammed
Cassiem Dharsey, Steward
van Wyk en Thembi MtshaliJones.

Grotes mik na
Woordveertjies
Laetitia Pople

Gedigtenaweek
om die draai
Peaceful Thulare is een van die digters wat optree by die vyfde jaarlikse Gedigte in McGregornaweek, wat van 25 tot 27 Augustus
op dié dorp aangebied word. Die program bruis van moontlikhede met meer as 90 aanbiedinge. Daar is gevestigde digters en
nuwe stemme in Afrikaans en Engels. In die bekroonde RSG Kunstefeesproduksie Die woordketting bring Ilse Salzwedel en twee
van die gereelde Woordkettingdeelnemers, Diana Ferrus en Philip de Vos, die heerlike woordspel ook na McGregor. Daar is ook oop
mikrofoonsessies waar enigiemand wat gedigte wil voordra, kan optree. In die haikoekompetisie is R1 000 en twee nagte se
verblyf op McGregor op die spel. Die kreatiewe slypskool wat aangebied word (Boublokke van poësie) staan onder leiding van
prof. Bernard Odendaal, hoof van die ATKVskryfskool. Besoek mcgregorpoetryfestivall.co.za vir volledige inligting.

‘Burgerstraat’ dryf Breyten tot trane
Mariana Malan
Dis nie enigiemand wat iets
kan skryf wat die digter Breyten Breytenbach tot trane sal
dryf nie. Mallies le Roux het
dit reggekry met ’n lied wat hy
en sy groep Die Sakemanne
sing.
In ’n e-pos aan hulle sê Breytenbach (met vergunning van
Le Roux): “Dankie, manne –
julle roer diep aan die hart. En
dis ’n lieflike song! En selfs al
sou die taal verlore gaan, sal
die aksent aanhou lewe! Jy
moet vir Cobus Steenkamp en
die manne laat weet: Sodra die
nuwe Suid-Afrika inskop (enige dag nou . . .) maak ek saam
met Ampie en ander oudstrydrosse voorspraak vir ’n nuwe
wet wat dit sal verbied dat ou
ballies so uit die bloute tot trane gedryf mag word . . .”
Die lied het egter ’n verhaal
wat wys dat die wiel van die
lewe soms in baie eienaardige
rigtings draai.
Dit begin op Wellington
waar Breytenbach en Le Roux
albei grootgeword het. Dit
gaan kortliks oor ’n ma (Kitty
Breytenbach) wat pakkies met
’n Suid-Afrikaanse tabak waarvoor hy so lief is vir haar seun
in Frankryk stuur saam met
Susanne Dietmann, Le Roux se
tante. Sy was getroud met
Phillipp Dietmann, die eienaar
van die Dietmann-klavierfabriek op Wellington. Hulle het
dikwels oorsee gegaan om hul
klaviere te bemark en bekend
te stel. Maak ’n groot sprong

Mallies le Roux in aksie.
tot in 2015 met ’n besoek van
Breytenbach aan Wellington.
Met geen beskikbare verblyf in
’n gastehuis nie, gaan hulle toe
eindelik tuis op die plaas
Groenendal. Die plaas behoort
teen hierdie tyd aan Le Roux
se broer Herman. Breytenbach
het dit nie geweet nie, maar
die einste tannie wat die pakkies gebring het, lê toe begrawe net ’n kort afstand van die
huis waarin hy gebly het.
Maar Breyten word só aangegryp deur die plaas en omgewing dat hy ’n gedig skryf,
“Sondag 8 Maart 2015”.
“Ek wou graag die gedig
toonset,” vertel Le Roux,
“maar ek kan nie note lees
nie. Laurinda [Hofmeyr] kan
sulke goed doen, ek kan nie.
Toe besluit ek maar om sommer vir hom ’n liedjie te skryf.
Dís hoe ‘Burgerstraat’ tot
stand gekom het. Mense weet
dit dalk nie, maar Burgerstraat is die straat waarin
Breyten grootgeword het.
“Dis interessant dat ‘Brug

op ons plaas’ geskryf en getoonset is deur Imker Hoogenhout op die plaas Optenhorst
in Bovlei. Ons familieplaas,
Groenendal, is ook in Bovlei,
sowel as Piet Retief se geboorteplaas, Wel van pas. Die plase
is almal baie naby aan mekaar
in Bovlei net buitekant Wellington.”
Die lied “Burgerstraat” en
die musiekvideo (oor die lewe
van Breytenbach met onder
meer koerantknipsels) is reeds
baie gewild op YouTube en dis
pas ook vir kykNET se speellys gekies.
Le Roux was nooit voltyds
sanger en musikant nie. Hy
het egter al meer as 100 liedjies geskryf en sedert 1988 vyf
albums gemaak: Boland blues,
Mammakind se fairy tale, Radio Skoonveld, Liewe Jan en
Ons gaan Jo’burg toe.
“Ons het ons eie klein groepie ondersteuners. Hulle volg
ons maar waar ons speel.” Hy
gee ’n verleë laggie en vervolg:
“Ons speel graag in klein plek-

ke, dan lyk dit of ons baie gewild is.”
Jy sal hom dus nie sommer
op ’n kunstefees raakloop nie.
Die orkes (Le Roux, Ian Visser, Cobus Steenkamp, Lance
Faure en Anthony Smook) is
almal mense wat voltyds ander
werk doen en hul tyd om op te
tree, hang af van almal se beskikbaarheid.
“Ek skryf eintlik maar stories met musiek by. Daar is
niks van ‘baby’ of ‘bokkie’ in
my liedjies nie. Ek sing ook
nie eintlik baie mooi nie en ek
maak liedjies van mense en
dinge wat my raak of ondervindings wat ek het. Een van
my liedjies gaan byvoorbeeld
oor ’n plek, maar eintlik oor
die mense wat ek daar geken
het. Elke jaar as ons op Matjiesrivier kom, is daar minder
van die bekendes oor. Dis eintlik ’n storie vir die mense wat
in goeie tye saam met my daar
was.
“Ons doen geen bemarking
nie en ek verkoop sommer die
albums uit my kar se kattebak
of by optredes. Maar ek sal
nooit kan ophou sing nie.”
Le Roux het vroeër vir die
KWV gewerk en is ’n menslikehulpbronne-praktisyn.
) Die volgende optrede van
Mallies le Roux en Die Sakemanne is heel gepas op 19 Augustus in die Bordienghuis,
Burgerstraat 14, Wellington.
Daarna is hulle op 1 September in Die Boer-teaterrestaurant in Durbanville. Albei vertonings is reeds volbespreek.

Die skrywer Karin Brynard is
vir twee ATKV-Woordveertjies
benoem. So ook die skrywer
Sophia Kapp.
Brynard se derde roman
Tuisland ding mee in die kategorie beste ATKV-Prosaprys
asook in die kategorie vir
spanningslektuur.
Die roman handel oor kaptein Albertus Beeslaar wat pas
sy bedanking ingedien het,
maar op ’n sending na die Kalahari gestuur word ná die
dood van ’n San-leier. Daar
aangekom loop hy hom in ’n
bynes vas. Brynard is vroeër
vandeesmaand ook vir twee
kykNET-Rapportpryse vir fiksie benoem sowel as filmteks
vir hierdie roman.
Kapp ding ook in twee kategorieë mee vir haar liefdesromans Oorlewingsgids vir ’n bedonnerde diva en Moeilikheid
met ’n meermin.
Die gesogte ATKV-pryse
word op 8 September by Anura Landgoed buite Stellenbosch oorhandig.
Celesté Fritze se debuutroman Verlorenkop is in ’n resensie op Litnet deur Janien Linde dit geloof vir die verruiming van die plaasnarratief in
Afrikaans en die lesbiese perspektief daarop.
Die skrywer Dan Sleigh se
1795 ding ook mee om die prosaprys. Sleigh sluit sy skrywersloopbaan af met die roman wat handel oor die laaste
maande aan die Kaap onder
die bewind van die VOC. Dit
volg die lewe van William van
Oudshoorn, seun van ’n goewerneur en erfgenaam van
voorspoed wat voor ’n keerpunt in sy lewe te staan kom.
Sleigh het vroeër vanjaar die
W.A. Hofmeyr-prys vir die roman ontvang. In 2015 het dit
die Groot Romanwedstryd gewen.
In die kategorie vir liefdesromans ding Sophia Kapp se
Oorlewingsgids vir ’n bedonnerde diva, Chanette Paul se
Offerande en Anderkant vergeet van Santie van der Merwe
mee.
Die digter Ronelda S. Kamfer se derde bundel, Hammie,
waarin die komplekse verhouding tussen ma en dogter ondersoek word, die vernuwende
veelbekroonde Fotostaatmasjien van Bibi Slippers, en
Susan Smith se Die aarde is ’n
eierblou ark ding om die poësieprys mee.
Onder die romanses ding
Moeilikheid met ’n meermin
van Sophia Kapp, Troue in ’n
towerbos van Rosita Oberholster en Liefde deur ’n lens deur
Elsa Winckler mee.
Benewens Brynard se Tuisland, ding in die kategorie vir
beste spanningslektuur mee
Chris Karsten se Die dood van
’n goeie vrou en Deon Meyer se
Koors.
Christo Davids se dramateks

Karin Brynard

Ronelda S. Kamfer

Elsabé Brits
My seuns, DEURnis deur Jannes Erasmus, Henque Heymans & Johann Smith asook
Wild van Philip Rademeyer
ding mee om die dramaprys.
DEURnis is die grensverskuiwende toneelprojek wat op
vanjaar se Aardklop begin
waar een akteur vir een gehoorlid optree in ’n intieme
teaterervaring. Wild het op
vanjaar se Woordfees gedebuteer en handel oor ’n vrou wat
nie kan praat nie en deur honde grootgemaak is. Dit is as
beste teaterstuk op vanjaar se
US Woordfees aangewys.
In die kategorie niefiksie
ding Albert Blake se Broedertwis, Elsabé Brits se Emily
Hobhouse: Geliefde verraaier
en die historikus Herman
Giliomee se biografie Herman
Giliomee mee. Al drie die boeke ding ook mee om die kykNET Rapportprys in die kategorie niefiksie.
Blake se vyfde niefiksieboek
ondersoek die verhouding tussen die Vryheidsoorlogheld
Christiaan de Wet en sy joinerbroer Piet, wat van hoogverraad aangekla is.
Brits se boek oor Emily Hobhouse vertel Hobhouse se lewensverhaal, ’n vrou wat teen
haar Victoriaanse opvoeding
gegaan het, die status quo van
die magtigste ryk op aarde uitgedaag en verander het.
Die historikus Herman Giliomee se outobiografie Herman
Giliomee: Historikus – ’n outobiografie is een van die drie
benoemde boeke in die niefiksie-afdeling. Giliomee is ook
bekend om Die Afrikaners.

