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V
A~.T.\AH word die Alge:nene Eistedd 

fod nie weer in Kaapstad gehou ni.e 
Die leiers van die :\frikaanse Afcle 

ling was baie teleurgestelcl. want clit val nie 
te bet wvfel nie dat hulle met hulle Afde· 
ling vnr~jnur 'n pragtige vertoning sou ge
rnaak het. Die poopaganda wat hulle so 
stelselmatig met groot ywer in die verlede 
gevoer het, sou vanjaar juis die heste vrug
te kon afwerp. :\Ianr hulle het nie die han
de slap laat hang toe hierdie ontrnoedigen
de berig bekend gemaak is nie. Hulle het 
daar en dan rlie stoutp skoene aangetrek 
om vanjnar 'n Afrikaans£' Eisteddfod in 
\'an Hiebee('.k se star! t e hou. Ons het 
hierdie dapper hesluit van harte toegejuig, 
want rlit getuig anrlermnal vtm die verba
sende vooruitgang wat Afrikaans selfs in 
Kaapstud die Jnastc jare gl'maak lwt. :\Iaar 
laat ons <lit nou goecl v<'rstann. Ons IJIO('t 
clie ondersteuning van alma! ont vang om 
hierdie grootse ondememing 'n reusesukseH 
te maak. Alma! moet ons hvstaan. Ons 
cloen 'n heroep op ons skrywe~s en kunste
naars om ann die wedstrycle wat uitgeskryf 
word, flink dee! te neem. 

Die S.A.O. U. het clie voortou geneem en 
by ons lltlllgeklop om •llls beskerrning aan 
die beweging toe te se. !>it het OilS met 
die grootste bereidwilligheirl en vryrnoedig
heid gedoen. 1>an het die S. A. 0. U. ook 
claarin geslnag om die medewerking van nl 
die H'rnuamste vercniginge in die Kaapse 
Skiereilanrl te verkrv. Die A.C.Y.V .. 
A.\'.V., :\.T.V., die Bond vir :\Iantskaplike 
\\'erk en die Oranjekluh neem alma! dee!. 
Ons sien clus rlut dit 'n eg-Afrikaanse saak 
is, en ons sien alma! reikhalsend na die 
welslue \·an die eerste Afrika11nse Eistedd
fod in Kaapstad uit. 

Om; !ant hier 'n voorlopige nankonrliging 
volg. 

V E'ral onclerwvscrs, :\friknunse n'reni
ginge op die plut'teland, kunsliefhebbers· en 
vweraars vir ons eie kultuur moct by ons 
staan en hulle dee! bvdra om die ondcr
neming 'n sukses te m1iak. Vl'reniginge op 
die platteland k11n die weg tot sukses baan 
deur self eers plaaslike wedstrycie uit te 
skryf om die beste tal('llte in hulle omge
wing te pntrlek. Hierrlie pryswinners kan 
clan nun die Afrikaun~~· Eistecldfod deel
llPE'In. Op die w.'·se word die hele land be
arbei en rlie kunssin gE>prikkel. naur dit 
tl)orlopig gereel is dut die Eisteddfod 'n 
aanvang op die eerste Saterdng nti die :::iep
temberskooh·akansie sal neem. het aile 
deelnemers voldoende tvd om hulle vir die 
wedstrvde te bekwaam~ Ons sal so spoe
dig moontlik die volledige program publi
seer. Laat OilS nou alma! bymekaar staan 
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en toon dut die Afrikaner hom in die :\loe
dE>rst.ad meer en meer gaan hundhnnf. 

l>iegene wat self nie ann die wedstryde 
knn deelneem nie, kan hulle dee! hydra 
rieur pryse vir die verskillende Afdelinge 
uit te loof. Hierdeur sui hulle ons alma! 
bnie verplig. 

* * * * * 
Voorlopige aunkoncliging in \'erband met 

I >n: :\~·tuK.\.\:\'sr: ElsTEIH>Fcm. 

0Juler beskerming van l>n; HI'Jsra::-;ooT. 

(Cteorguniseer deur die S .. \.O.lT., met 
mcclewerking van die A.C'.V.V., A.~.V., 
.\.T.V., die Bond vir );Juatskaplike \\'erk 

en rlie Oranjeklub.l 

Te begin ongeveer die eerste Huterrlug 
nl1 die HE>ptembcrskoolvakansie in Kaap
stnd. 
1.-'n l>ringencle bcroep word gemuak op 

( lnrlerwysers; 
Afrikaanse vere111gmgc l vPrul op die 

plntteland); 
Kunsliefhebbcrs; 
Ywcruars vir ons eie kultuur 

om onrlersteuning deur 
(a) Deelnemers nan te moedig; 
(b) Self deel te neem; 
(c) Belangstellin~ in die <mat.'rneming op 

te wek; 
( cl) l'laaslike weclstr~·cle voorlopig te hou; 
(e) Vertrourl te rnnk :net die voorge

skrewe stukke; 
(f) En masse die weclstryde in Kaapstad 

by te woon; 
(g) l'ryse uan te hied om een of under 

Afcleling spesi11al te bevorder. 

I I.-Yoorgestclde Brce Program: 

A.fdelingx. 

1. \'ood.rugkuns: 
(a) Elokusie vir 'meisies en j•:mgetjies van 

!1 tot 16 jaar; 
(b) Elokusie vir Yolwassenes; 
(c) Toneelspel. 

[ 
G~.R!GIIITRUR Uft Oil HOOP 
I'OSKANTOOR AB 'N NUUSBLAr. 

::!. \' olkale musick : 

Prys 4d. 

(u) Solusung vir verskillendl' stcnune-
clumes l'll here; 

(b) Hkoolkore; 
(c) Gemengde kore; 
(d) Duette; 
(e) Kwurtette; 
(f) Aksieliedjies. 

3. lnstrumentale musiek: Amateurorkes. 

4. Komposiesie van musiE>k vir sang van 'n 
voorgeskrewe gedig 

5. Letterkuncle: 
(a) Poesie; 
(b) .Joernnlistiek; 
(e) Kort verhnul; 
(d) Toneelstukke; 
(e) Vertulings. 

H. Ho.nclearbeid: 
(a) Tekenwerk; 
(b) Xauldwerk; 
(c) Verskeie ander soorte. 

I 11.-l'r.)·se, ens., reeds ·beskikbanr · 
I. DIE Hnsm;:-;ooT-Hkild. 
::!. Vier Silwerbekers. 
a. Verskeie geldpryse. 
-1. I>iplomus vir aile Afdelings. 

IV.-Besonderhede insake 
(a) datums, 
(b) voorwaardes, 
(c) voorgeskrewe stukke, 
(ell spesiale pr,yse 

\\'ord binne die volgende veertieu due gereed 
gemaak. 

V. Ben()(ligde mu~iek moet cllldelik per 
soonlik bestel word bv musiekhande 
laars in ge,•al dit v~m oorsee rno·.·t 
kom. 

Voor die vukunsie word die voorgeskrewc 
lys gepubliseer. Beste! dus betycls. 

YI.-X'ou 'i's ons kans om te wvs wnt on.; 
knn en wil d<>en op kunsgebied ~ 

\'II. Datums en tye word spcsiaal gereiil 
vir die _gerief van plattelandse meje
dingers en belangstellendes. 

J. J. JoRD.\.\:\, Yoorsitter. 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012


	Die Afrikaanse Eisteddfod



