Rede-kabel

GESPREKKEREEKS
@ POTCHEFSTROOM BESIGHEIDSKOOL

Aktuele Gesprekke
Dinsdag 3 Oktober - 10:00
Sepie, sepie aan die
wand
Met: Ivor Price
TV-sepies is nie ’n
advertensie vir ’n perfekte
samelewing nie, maar kan
tog sosiale kohesie beïnvloed.
Bekende akteurs en kenners
praat prontuit oor die rol en
impak van sepies in ’n land soos Suid-Afrika. Bied
sepies bloot net vermaak of ontspanning, of kan
dit ’n meer betekenisvolle rol speel? En wat dan
van bewerings dat TV-stasies en -vervaardigers die
sepies inhoudelik manipuleer?

IN VENNOOTSKAP MET: Beeld

Woensdag 4 Oktober - 10:00
Vroue is vry, maar is
hulle werklik gelyk?
Met: Kabous Meiring
Daar is sprake dat Suid-Afrika
se volgende president dalk
’n vrou kan wees, en vroue
swaai toenemend die septer in
die politieke en sakewêreld. Ten
spyte van dit, is daar tog ’n gevoel
onder vroue dat hulle nie werklik gelyk is nie.
Boonop is daar ’n toename in die mishandeling
van vroue in die gesinsverband.

R60

R60

Donderdag 5 Oktober - 10:00

Vrydag 6 Oktober - 10:00

Afrikaner. Afrikaans.
Afrikaanssprekendes.
Met: Barnard Beukman
Wie is ons en waarheen is
ons op pad? En hoe reageer
ons op die druk op Afrikaanse
skole en universiteite? Dit
blyk ook dat Afrikaans in die
howe geminag word. Ons vra al
die moeilike vrae, soos of die Grondwet werklik
genoeg beskerming vir die taal bied? Waarin lê
die toekomstige oorlewing en ontwikkeling van
Afrikaans?
R60

Politieke kristalbal
Met: Anita Visser
Sommige mense voorspel
’n onverwagse wederkoms
vir die ANC; ander meen
die DA en die EFF kan dalk
in die 2019-verkiesing saam
die politieke mag kry. Of word
die tafel dalk eerder gedek vir ’n regering van
nasionale eenheid? Van die land se top-politici en
politieke wetenskaplikes praat oor die opkomende
verkiesing en van die politieke scenarios.
R60

Sake & Sauvignon
IN VENNOOTSKAP MET:
Netwerk24

Hanlie Stadler
Rapport

Theo Vorster
Galileo Capital

Dinsdag 3 Oktober - 14:00

Woensdag 4 Oktober - 14:00
Beleggings in moeilike tye

Millenniërs en hul geldsake
Jonges het die voordeel van tyd en moet die
beginsels van saamgestelde groei vir hulle laat
werk. Die belangrikste besluite wat jy reeds vroeg
in jou werkloopbaan moet neem, sowel as van die
mees algemene foute kom onder die loep.

Dis so maklik om in die korttermynmarkgeraas
vasgevang te word en dan verkeerde sakebesluite
te neem. ’n Paar langtermynbeginsels word
bespreek, en daar is ook raad oor hoe om tussen
geraas en rasionale besluite te onderskei.

Donderdag 5 Oktober - 14:00

Vrydag 6 Oktober - 14:00

R60

R60

Moet ek my geld landuit vat?

Beplan vir jou goue jare

Diversifikasie tussen bateklasse en geldeenhede bly
’n bousteen van elke beleggingsportefeulje. Ons
praat oor die elemente wat jy in ag moet neem om
te besluit hoeveel geld jy in die buiteland behoort te
belê.

Wanneer het ek genoeg om te kan aftree? Om te
verseker dat jy met genoeg kapitaal kan aftree,
moet jy die somme agter die berekeninge verstaan.
Die wiskunde agter jou aftrede word bespreek,
saam met die rol van jou uitgawes, begroting,
bateklastoewysing en maandelikse onttrekking.

R60

R60

Landbou & Braaivleis
Dinsdag 3 Oktober - 18:00
Grondhervorming in Suid-Afrika
Opruiende politieke uitlatings oor grond en
grondhervorming maak boere baie benoud. Maar
die regering hou vol ons sal nie dieselfde paadjie
as Zimbabwe loop nie. Top-landboukenners
en politici bespreek grondhervorming vanuit ’n
politieke en maatskaplike perspektief.
R60

MOONTLIK GEMAAK DEUR: Kimleigh Chemicals
IN VENNOOTSKAP MET: Landbou Weekblad

Woensdag 4 Oktober - 18:00
Verbeter só landbouproduktiwiteit
Die landboubedryf moet wêreldwyd in die
volgende 35 jaar net soveel kos produseer as in
die afgelope 500 jaar. Dis ’n geleentheid van ’n
leeftyd, maar skrikwekkend vir boere wat reeds
met kwynende winsmarges en droogtes worstel.
R60

Donderdag 5 Oktober - 18:00
Plaasveiligheid
Baie boere oorweeg om eerder die handdoek in
te gooi weens ’n dramatiese toename in plaasaanvalle en -moorde. Die ontbinding van die
kommandostelsel en uitdagings met veral sektorpolisiëring laat boere en hulle plaaswerkers weerloos. Hulle het egter nie ’n tekort aan kreatiwiteit en
dryfkrag om die probleme te oorkom nie, of hoe?
R60

Vrydag 6 Oktober - 18:00
Landbou in resessie
Die ekonomie is dalk amptelik in resessie, maar
boere is versigtig optimisties ná agt opeenvolgende
kwartale van onderprestasie waarin landbou
homself weens veral die droogte bevind. Dit lyk
of die droogtesiklus ’n draaipunt bereik, maar die
vraag is hoe ekonomiese prestasie in die bedryf
gaan uitspeel, en watter impak dit op landbou
gaan hê.

Die EFF-leier, Julius Malema, is gereeld in die sop
omdat hy mense aanmoedig om grond landwyd
te beset. Foto: Beeld

R60

laat die konsep insink

PRODUKSIE-

BESTUURKURSUS
@ POTCHEFSTROOM BESIGHEIDSKOOL
ONDERSTEUN DEUR: ATKV

So, jy dink jy kan ’n produksie bestuur?
Fooi: R200 per dag, R600 vir pakket.
In samewerking met SAAFF (Feesteforum) en
Artema bied Aardklop vir produksiebestuurders
in die kunste ’n omvattende kursus aan.
Toonaangewende en ervare teatermakers vorm
deel van die paneel aanbieders.

Dinsdag 3 Oktober
Hoe lyk die prentjie?
Uitdagings, moets en moenies, slaggate en die
feeste-konteks word ondermeer aangespreek.
10h00 – 13h00

Woensdag 4 Oktober
Ama-ching-ching
Begrotings, kontantvloei, vennootskappe en
fondswerwing.
10h00 – 13h00

Donderdag 5 Oktober
Die mense “deals’ en liggies.
Geselskaps- en tegniese bestuur,
regsaanspreeklikheid, kopiereg, logistiek.
10h00 – 13h00

Vrydag 6 Oktober
Skreeu dit van die dakke af!
Bemarking, sosiale media, media-pakkette,
netwerke en verhoudingsbestuur (PR)
10h00 – 13h00

