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ALBUM
Nuwe

Nou beskikbaar op alle digitale netwerke of
bestel jou CD by www.jezelle.co.za

Sluit treffers in soos Boerejol,  Heidi het haar hart verloor, 
 Ek onthou, Suid-Afrika,  Plekkie in die son,  Suidwes,  Waar is

die dae,  Lig jou voete op



Die Covid-19 Pandemie het tot gevolg gehad dat feitlik al die
feeste en sosiale byeenkomste gekanselleer is.  Daar is egter
hier en daar datums om na uit te sien. Hier volg die inligting:













HIERDIE
UITGAWE

ONS  VOORBLAD

DIE  COVID  19  UITGAWE  -  LOCKDOWN  2020

In hierdie uitgawe
Hierdie is beslis ons

Covid-19 uitgawe. Byna al
die feeste is gekanselleer

'n Bedryf wat
lê, maar nie
dood is nie

Dit is in tye soos hierdie wat
'n mens besef dat niks in
sement gegiet is nie.  Die

lewe lewer dikwels verassings
op wat 'n mens nooit verwag
het nie. Die huidige Covid-19

Pandemie is die ideale
voorbeeld hiervan.

Die meeste feeste en sosiale
geleenthede is gekanselleer.

Tog is daar 'n paar wat 'n
manier vind om wel plaas te

vind. Ons bring vir julle
steeds 'n uitgawe van SA

Feesgids al is die bedryf op sy
knieë. Want die bedryf lê

maar is beslis nie dood nie.
Ons sal julle weer by die

feeste sien...



















Christiaan Baartman se splinternuwe enkelsnit, MY VROU,
 is onlangs aan radiostasies landswyd vrygestel en nou volg die 
hoendervleis-mooi musiekvideo van dié hartroerende liefdes-
liedjie wat ‘n blik gee op die troudag vanuit ‘n man se perspektief. 
Die lied en video is ‘n verklaring van ‘n man se liefde aan sy vrou
en dat hy altyd daar sal wees.  “It takes two to tango en met MY
VROU hoop ek om die spesiale dag te help vorm in albei se oë”, sê
Christiaan wat hierdie pragtige lied saam met Jattie de Beer
geskryf het.  

MY VROU se musiekvideo sluit nou aan by die liedjie se tema en
vang die opwinding en glans van die groot dag vas. “Ons
 het ’n ongelooflike span gehad wat saamgewerk het om lewe te
gee aan hierdie video - Imperfect Perfection, Pink Flower
Productions, Beautiful Change en Captivating Mobile Hair and
Makeup. Dit was ’n ongelooflike ondervinding en ek is so
opgewonde om die resultaat nou met almal te kan
 deel!”, gaan hy voort. Die liedjie praat vir diegene wat nie weet
hoe om hulle gevoelens oor te dra nie en dien as spreekbuis vir
mans wat sukkel om te sê hoe hulle voel. 

Kyk die video hier: https://youtu.be/d9RObI31FCE 

Christiaan Baartman se nuwe musiekvideo,
My Vrou, is hoendervleis-mooi



Christiaan is al byna twee dekades in die musiekbedryf doenig en
het sy eerste album in 2007 uitgereik toe hy twee-en-twintig was.
In 2009 het hy ’n Huisgenoot Tempo-toekenning gewen vir
Liedjieskrywer van die Jaar en sedertdien het hy twaalf nommer
een-liedjies geskryf, waarvan sewe op sy tweede album – Huppel
In My Stap (2012) verskyn het. Hierdie veelsydige ster, het ook in
2016 ’n Ghoema-toekenning gewen en het saam met die SAMA-
bekroonde  Johnny Late opgetree as die Bearded Man Band en
put hy baie van sy inspirasie uit die lewe self. 

 Voor Covid-19 het hy gereeld gereis om op hoogte te bly van die
nuutste musiektendense en een van sy gunsteling-bestemmings is
beslis Nashville, waar hy byna elke jaar ‘n draai gaan maak het tot
op datum, behalwe vir hierdie jaar.   Dié talentvolle musikant glo
daaraan om musiek met betekenis te maak. 

MY VROU is aanlyn beskikbaar op
https://distrokid.com/hyperfollow/christiaanbaartman/my-vrou
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Posduif se nuwe musiekvideo
praat met die hart!

“Hierdie video is besonders, omdat dit nie die 
gewone video is wat die groep se storie vertel nie. Dit wys die lewe 
deur die oë van ’n kind en sal jou herinner dat daar soveel is om
voor dankbaar te wees, asook wat regtig belangrik is”. Nie eers die
afsonderingstydperk kon die dinamiese groep, POSDUIF, keer om
’n unieke en hoendervleismooi musiekvideo van hulle nuutste
treffer – HERINNER MY – te maak nie en hulle is baie opgewonde
om dit met aanhangers en die hele Suid-Afrika te deel. HERINNER
MY, wat deur Brendan Campbell vervaardig en deur Hugo Ludik
van Muse Studios gemeng is, is geïnspireer deur hoofsanger -
James Boland - se suster se dood. 

Dit is ’n hartroerende, goedvoelsnit wat daaroor gaan om
dankbaar te wees vir diegene wat nog by jou is, om die mense te
onthou wat nie meer hier is nie en die tye te koester wat jy wel
saam met hulle gehad het. “Hierdie video is besonders, omdat dit
nie die gewone video is wat die groep se storie vertel nie. Dit wys
die lewe deur die oë van ’n kind en sal jou herinner dat daar
soveel is om voor dankbaar te wees, asook wat regtig belangrik is,”
verklap die groep. “Ons kon natuurlik nie uitgaan om ’n video te
skiet gedurende grendeltyd nie, maar ons regisseur en
vervaardiger - Kyle White - en sy vrou het die mooiste baba en hy
het kosbare beeldmateriaal van haar lewe sover. Aangesien die
liedjie oor dankbaarheid gaan, het ons gedink dat dié konsep ons
boodskap mooi sou oordra. Ons verskyn wel in die familiefoto’s
aan die einde, wat net verder beklemtoon dat hierdie liedjie
elkeen se storie verteenwoordig wat daarna luister.”













Nuwe album nou 
digitaal beskikbaar


