INNIBOS EISTEDDFOD WERKSWINKELS
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Die Innibos Werkswinkels vind plaas op Vrydag, 30 Julie 2021 van 14:00 tot
16:00, en van 18:00 tot 20:00 en dan ook Saterdag, 31 Julie 2021 van 09:00
tot 11:00.
Dit vind plaas by Communio Church op die hoek van Kaapsehoop- en
Jakarandalaan, West Acres, Mbombela.
Vier
bekende
akteurs,
vervaardigers
en
regisseurs
in
die
vermaaklikheidsbedryf bied hierdie werkswinkels aan. Sien onder vir meer
inligting.
Werkswinkels word in Afrikaans aangebied, maar alle tale se kinders is
welkom.
Alle leerders mag inskryf, maar leerders wat deel is van die Nelspruit
Eisteddfod, kry voorkeur.
Daar is slegs plek vir 75 leerders (25 per werkswinkel).
Die inskrywingsfooi is R60 per persoon wat toegang tot al drie die
werkswinkels bied.
Betaal die R60 inskrywingsfooi in die volgende bankrekening in om jou plek
te verseker:
Laeveld Nasionale Kunstefees
STANDARD BANK
Tjekrekening
Takkode: 052 852
Rekeningnommer: 042 344 190
Verwysing: EW + die kind se naam en van
Stuur die bewys van betaling en die inskrywingsvorm hieronder na
info@innibos.co.za
Vir enige navrae skakel Philna Scholtz of Adelene Niehaus by 013 741-5294.

MEER OOR DIE WERKSWINKELS
Hierdie werkswinkels bied ŉ uitstekende geleentheid om jou voor te berei vir jou
optrede by die Nelspruit Eisteddfod. Jy gaan baie pitkos kry wat jy in die toekoms
met vrug kan gebruik. Elke aanbieding handel oor ŉ ander onderwerp en tema.
Maak dus seker dat jy al drie die werkswinkels bywoon.

Van die temas wat behandel gaan word, is stemgebruik, stemprojeksie, uitspraak,
memorisering van tekste, lyftaal, selfvertroue, toesprake, filmwerk, kies van tekste,
dialoë, hoe om senuwees te beheer en die besigheidskant van die
vermaaklikheidsbedryf. Hierdie werkswinkels word deur NATi (Nasionale Afrikaanse
Teaterinisiatief) geborg en is deel van Innibos se projekte om die kunste te bevorder.
MEER OOR DIE AANBIEDERS
Margit Meyer Rödenbeck is ŉ bekende aktrise,
komediant, regisseur en teatervervaardiger. Sy is
veral bekend vir haar verhoogkarakter, Dowwe
Dolla. Sy het al in verskeie uiteenlopende
verhoogproduksies gespeel onder andere Die
voordele van eierwit, Drie Susters en Jong dames
dinamiet. Sy is die vervaardiger van die
pantomime Liewe Heksie waarin sy ook die
hoofrol vertolk het. Sy het ŉ meestersgraad in
teaterbestuur en is die eienaar van Die Boer
Teaterrestaurant in Kaapstad.
Wynand van Vollenstee is ŉ veelsydige akteur
wat bekend is as Karate Kallie. Hy het ook rolle
vertolk in reekse soos Getroud met Rugby, Die
Munisipaliteit van Ghwarra-Ghwarra en Ouboet en
Wors. Hy is veral bekend as Gielie in Huis
Lelieveld, maar het ook sy veelsydigheid bewys in
teaterproduksies soos Groet die Grotman en
Leengoed. Hy is ook ŉ sanger van formaat.

Francois Jacobs het bekendheid verwerf in
Huisgenoot se wegholtreffer Vir die voëls. Hy het
al verskeie televisierolle vertolk soos Henk in
Binnelanders en Klein Piet de Witt in Donkerland.
Hy is ook ŉ bekende teaterakteur wat in
produksies soos Betroudag, Frats en die Nag van
Legio gespeel het. Kaalgat Kallie is ŉ nuwe fliek
wat binnekort op die skerms verskyn waarin hy die
naamrol vertolk.

Adriaan van As is die kreatiewe brein agter
Rubberarm Produksies wat bekend is vir hulle
unieke advertensies. Hy is ook ŉ teaterakteur van
formaat en het al in verskeie produksies soos
Seder val in Waterkloof en Betroudag gespeel. As
akteur het hy naam gemaak in Damduikers en
Soek jy ŉ lift.

INSKRYWINGSVORM
BESONDERHEDE VAN LEERDER:
Leerder se naam en
van :
In watter graad is die
leerder?
In watter skool is die
leerder?
In watter Eisteddfodafdeling
het
die
leerder ingeskryf?
KONTAKBESONDERHEDE VAN OUER:
Ouer se naam en van:
Selfoonnommer van
ouer:
E-posadres van ouer:

BETALINGSBEONDERHEDE:
Betaal die R60 inskrywingsfooi in die volgende bankrekening in om jou plek te
verseker:
Laeveld Nasionale Kunstefees
STANDARD BANK
Tjekrekening
Takkode: 052 852
Rekeningnommer: 042 344 190
Verwysing: EW + die kind se naam en van
Stuur die bewys van betaling en die inskrywingsvorm hieronder na
info@innibos.co.za

