Kultuurfees 2018
Laerskool Louis Leipoldt se heel eerste Kultuurfees het op 26 Oktober 2018 afgeskop met ‘n besoek aan
die ateljee van GROOTfm 90.5 en die GROOTontbyt. Die Graad 7 drama-leerders kon ‘n agter die
skerms kykie kry van die kreatiewe en adrenalien-belaaide wêreld van TV en radio en dan sommer die
twee gelyk plus die saamstel van nuus en verkeer, musiek en sport, die tegniese kant en harde
voorbereiding wat dit vat om te klink of jy sommer net gesels of die kuns om prentjies en die atmosfeer van
'n omgewing net met woorde te skets.

Vir die res van die fees, was die fokus op massa-deelname in die vorm van interessante en leersame
werkswinkels wat deur kenners in die bedryf van toneelspeel en dans, sang en skryfwerk, musiek en
mosaïek, joernalistiek en fotografie aangebied is. Die doel was eenvoudig om leerders nuuskierig,
gemotiveerd en opgewonde te maak oor die wêreld van kuns en kultuur.
Die bekende aktrise Mandi du Plooy-Baard het meer as ‘n honderd aspirant akteurs geïnspireer met haar
dramawerkswinkel wat vertel het van haar loopbaan wat op 5-jarige ouderdom al begin het en reeds oor
meer as 30 jaar strek.

JP Saayman van The Kingdoms Dance Academy het ‘n saal vol kinders in rekordtyd 5 nuwe hip hop
bewegings geleer wat hulle toe in die massa-lyn-dans kon inspan.

Shannon Louw van Empire Music Studio het enige senuwees vir die verhoog met slim speletjies
weggespeel tydens haar "Stage performance en Selfvertroue Werkswinkel". Soveel so dat daar toe net
daarna 11 meer kinders kans gesien het vir die Leipie Idols.

Soos iemand wat al die sang-, dans- of drama-bedryf se eksamenvraestel geskryf het, het hierdie kenners
hulle beste wenke wat hulle oor soveel jare geleer het, met ons Leipies gedeel. Dit gaan nie noodwendig
oor die beroep van sing, dans of drama nie, maar die vaardighede wat ons nou reeds en ook eendag in
soveel ander areas van ons lewe sal kan gebruik.
'n Joernalis vra goeie vrae en ons Leipies het tydens die skryfwerkswinkel seker gemaak Esté Meyer
Jansen gaan nie huis toe voor ons nie presies weet wat haar gunsteling onderhoud in haar sewe jaar by
Maroela Media is nie en presies hoe en hoeveel stories 'n joernalis elke dag moet skryf. Ons het ook
geleer dat Maroela se lesers in 2017 sowat 396 jaar op Maroela Media spandeer het, hulle maandelikse
lesers (in 2017) soveel soos Hawaii se hele bevolking was en as elke storie wat op Maroela Media gelees
is (in 2017) op 'n A4 vel papier uitgedruk moes word, dit 20 309 bome sou opgebruik.

Anrie Swanepoel van Anrie Photography het ‘n lekker praktiese en visuele fotografie-werkswinkel
aangebied om die kwaliteit van ons mik-en-druk pogings te verbeter waarna amper 200 Leipies vir die
verskillende kunswerkswinkels aangemeld het.

134 Graad 1 tot 3 leerders het aan die sloop-verf kunsaktiwiteit deelgeneem en geen wind kon hierdie
outjies se gees of entoesiasme wegwaai nie.

'n Ouer van ons skool, Amanda van Beest, het in 2018 ons skool se oorspronklike mosaiekwapen laat
herleef en het later ook die feeswapen op die hoek van die vierkant gemaak. Haar mooie handewerk het
meer as 60 Graad 4 tot 7 leerders geinspireer om ook hierdie kunsvorm te probeer bemeester! Amanda het
spesiaal teeltjies gemaak met Afrikaanse woorde en van ons skool se waardes op en die stad plat gery om
vir elke leerder 'n ou langspeelplaat op te spoor om te kan versier.

Ter afsluiting van die Kultuurfees, het oud en jonk gehelp om die lang blou muur by ons Graad R klasse
binne vier ure in ‘n vrolike en kleurvolle prentjie-storielyn te omskep! Elzie Janse van Rensburg het die
ontwerp gedoen en buitelyne geteken waarna elke verwer met sy eie kwas en met groot erns (en pret) die
prente lewe gegee het. Ons is oortuig - daar is nie 'n kunstenaar in die wêreld wat hierdie muur van ons
skool so mooi sou kon verf soos die gesamentlike spanpoging van seker meer as 'n honderd ouers en
kinders nie! (en van hulle so jonk soos 3 jaar oud!) En nou is dit vir altyd 'n daaglikse visuele herinnering
van die karakter van ons skool en sy mense - hier werk en dien ons saam en is elkeen se bydrae deel van
die groter volkleur prentjie!
In totaal was daar 772 deelnemers wat by een van die verskillende werkswinkels ingeskakel het.

