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Eenheid 1

Die possies r

Ponisulo-dons

Die Suid-Afrikaonse someiewing is kuitureel ryk en divers. Mense in
Suid-Atriko gee uitdrukking oan hul identiteit en qevoeletrs deur midclel

vfin dons, en elke trcldisionele kultuur het sy eie . Bcie nuwe

dcrnsstyle het ook ln Suid-Afrika ontwikkei. Hier volg sommiEe von die

styie: lozz, kvtassa kwassa, isicathulo of die rubbersteweidons, kwelo (wcrt uli
marabilindlomu ontwikkei het), en pantsula.

Ilie woord "pantsula" kom von die Zoeloe-woord wot beteken "om te wtrgg.
soos 'n eend". Hierdie donsstyl word gekenmerk deur tree-en-giybewegings

Die donser dons met plot voete. Tydens die oportheidsjore wos swortmens-

nie vry om rond te beweeg sonder 'n pcrsboek nie. Die iong mense het
gevoel dot hulle nie net deur hul ouers beheer word nie, moor ook deur'n
onderdrukkende regering. Die lewe in die townships wos moeilik. Wonne..
hulle die pantsula gedons het, het hulle vry gevoel. Die donsers het flcrmboio

modieuse klere gedro en gekompeteer om te sien wie die mees kreotiewe

possies kon uitvoer, Vondog word die pantsula met kwaitomusiek gedons.

Ilie rubtrersteweldans het in die goudmyne von fohonnesburg ontstaon.
Die meeste mynwerkers wos nie gewoond dcroroan orn in die siod te bly r:

Huile moes swclor werk in die myne doen, en het in hostelle gebly. F{ulle

verskillende tole geprnot en is nie toegelocrt om met mekaor te proot terw',

hulle gewerk het nie. Fiulle het 'n nuwe trial gencromd Fanagalo ontwikkel
osook'n nuwe donsstyi. Die muslek en die ritrne doorvtrn wos een ding
hulle almcri kon verstocln.

Die rnynwerkers het mllberstewels gedro omdot die myne vol woter wos,

om hulle voete teen die rotse te beskerm. F{ulle het geen instrumente
om musiek mee te mook nie en het hulle stewetrs en iiggome os instrum
gelrruik. Huile het die rubberstewels gekiop en voet gestctmp orn ritme te
skep.

Rubbersleweldonse,'n gewilde Suid-Afrikaanse donsvorm
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