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OPSOMMING
In hierdie studie is daar na die huidige toneelspelopleidingsbenadering vir
akteurs in Suid-Afrika gekyk en hoe hierdie opleiding op tersiêre vlak aangebied
word. As vertrekpunt vir die studie, is die Universiteit Stellenbosch, Drama
Departement gebruik. Verskeie benaderings van toneelspelopleidingselemente
is aanvanklik met internasionale tendense vergelyk. Die term integrasie is
verder ondersoek om ŉ werksdefinisie vir die studie te skep. Die suksesvolle
vlak van integrasie van verskeie toneelspelelemente is daarna ondersoek. As
benadering tot die ondersoek van toneelspelopleidingselemente, is die
Stanislavski-sisteem aan die hand van die vergrote spelstyl en konvensies van
kinderteater onder die loep geneem. Hierna het verskeie navorsingsaktiwiteite
plaasgevind. Kunsgebaseerde navorsing is as paradigma vir hierdie
navorsingsaktiwiteite gebruik en die verhouding tussen Navorsing Aangedrewe
Praktyk en Praktyk Aangedrewe Navorsing is toegepas. Selfreflektiewe data
is ingesamel en op ŉ artisieke wyse as eksegese in die tesis voorgestel.
Navorsingsaktiwiteit 1 het die term kinderteater afgebaken, insluitende die
konvensies en styl van die teatervorm, sodat dit in die praktyk ondersoek kan
word. Die Stanislavski-sisteem in Navorsingsaktiwiteit 2 is nagevors en die
teorietiese raamwerk binne die praktyk, is getoets. Verskillende komponente
as benadering tot spelopleiding, is beklemtoon. Vanuit Navorsingsaktiwiteit 2
is

twee

toneelspelopleidingsmodelle

geskep

(onderskeidelik

in

Navirsingsaktiwiteite 3 en 4) om ŉ benadering tot die suksesvolle integrasie van
toneelspelopleidingselemente binne ŉ vergrote toneelspelstyl te toets.
Die metodologiese aanslag van die navorsing het daartoe gelei dat die
toepassing van teorieë eerder as teorieë self voorkeur geniet. Sodoende word
die suksesvolle vlak van integrasie tydens toneelspelopelding identifiseër,
aangespreek en verbeter. Alhoewel die Stanislavski-sisteem as benadering
gebruik is, kan ander benaderings ook gebruik word. Kinderteater as vergrote
spelstyl kan ook vervang word met ander toneelspelstyle soos die klug.
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ABSTRACT
This study investigates the current actor-training approach for students in South
Africa and how this training is presented at tertiary level. The starting point for
the study is the Drama Department, Stellenbosch University. Various
approaches to actor-training elements are initially compared to international
trends. The term integration was further investigated to create a working
definition for the study. Subsequently, the successful level of integration of
various actor-training elements is investigated. As an approach to this
investigation, the Stanislavski system is examined in the light of the
exaggerated acting style and conventions of children's theatre. Following this,
various research activities were executed. Art-based research is used as a
paradigm for these research activities and the relationship between Research
Led Practice and Practice Led Research is applied. Self-reflective data was
collected and artistically presented as exegesis in the thesis.
Research activity 1 has delineated the term children's theatre, including the
conventions and style of the theatrical form, so that it can be explored in
practice. The Stanislavski system in Research Activity 2 was researched and
tested through the theoretical framework applied within practice. Various
components of the system as an approach to actor-training are emphasized.
From Research Activity 2, two actor-training models are created (in Research
Activities 3 and 4, respectively) to test an approach to the successful integration
of actor-training elements within an exaggerated acting style.
The research and methodological approach has led to the application of the
theories being highlighted, in that it identifies, addresses and improves the
successful level of integration during acting. Although the Stanislavski system
has been used as an approach, other approaches can also be used. Children's
theatre as an exaggerated acting style can also be replaced with other
exaggerated acting styles, such as the farce.
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Akademiese agtergrond en begrensing.

1.1.

Inleiding en agtergrond tot die studie.

In hierdie tesis sal daar ondersoek ingestel word na die huidige
toneelspelopleidingsbenadering vir akteurs in Suid-Afrika en hoe hierdie
spelopleiding op tersiêre vlak aangebied word, met die spesifieke doel om
kindteater as ‘n toneelspelopleidingsmeganisme te ondersoek. Dit is nie die
doel om alle tersiêre opleidingsinstansies se toneelspelopleidingsisteme te
ontleed nie, maar hierdie studie spruit uit kwessies wat spesifiek aan die
Universiteit Stellenbosch se toneelspelopleidingsisteme ondervind word. Die
doel van hierdie hoofstuk is om ’n agtergrond te gee tot huidige tendense van
toneelspelopleiding op tersiêre vlak, asook my persoonlike benadering tot
toneelspelopleiding uiteen te sit. Die ervarings wat in hierdie hoofstuk vervat
word, spruit hoofsaaklik uit my teaterervaring as student en dosent by die
Universiteit Stellenbosch se Drama Departement.
Tydens my studentejare (en as teatermaker) is daar ’n geleentheid vir
Dramastudente om vir die jaarlikse departmentele produksies oudisies af te lê.
Dit is my ervaring en persoonlike opinie met opleidingsproduksies1 as student
en opvoeder dat opleidingsproduksies die hoeksteenaktiwiteit is wat opleiding
en ervaring met mekaar verbind.
As

nagraadse

student

het

ek

die

geleentheid

gehad

om

in

’n

kinderteaterproduksie te speel. My deelname aan hierdie produksie het my
geprikkel om die verskillende uitgangspunte, doelstellings en aard/vlak van
integrasie van toneelspelkomponente tydens die proses en uitvoering van
kinderteater te ondersoek. Kinderteater vereis ’n ander vlak van integrasie as
realistiese produksies. My voorliefde en ervaring van kinderteater maak hierdie
vorm van teater die mees gepaste vorm vir hierdie studie rakende kwessies
rondom integrasie en die aspekte en uitdagings daarvan. Dit was eers as

1

Die doel en belangrikheid van opleidingsproduksies word in 1.2.3. bespreek.

1
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professionele akteur dat ek hierdie ondersoek verder geneem het. In 2008 het
ek die vervaardiging van Die Slapende Skoonheid (2008) behartig en self ook
daarin gespeel. Dit was tydens hierdie repetisietydperk dat ek opgelet het dat
die vlak van kennis (met betrekking tot integrasie) by beide studente en jong
professionele akteurs dieselfde was.2 Die vlak van kennis het vir my aangedui
dat die integrasie van komponente op beide vlakke nie noodwendig altyd
plaasgevind het, of deur die akteurs besef is nie.
Ek het daarna drie kinderteaterproduksies vir die US Drama Departement
vervaardig. Die geselskappe het uit voor- en nagraadse studente van die
departement bestaan. Die produksies3 het my vermoede dat elke produksie
ander uitdagings (ten opsigte van stemgebruik, fisikaliteit en beweging, asook
toneelspelstyle) aan studente en regisseur bied, nog verder bevestig. Ek het
ook opgelet dat studente op verskeie vlakke van toneelspelontwikkeling groei
getoon het. Dit het my belangstelling geprikkel en ek het besluit om in 2015 die
produksie Die Prinses en die Ertjie op die planke te bring met die doel om die
integrasie van opleidingskomponente binne kinderteater te begin ondersoek4.
Die geselskap van Die Prinses en die Ertjie het slegs uit voorgraadse studente
bestaan.

Aangesien die stuk oor ’n langer speeltyd as die vorige

Departementele produksies gestrek het5, was dit vir my moontlik om probleme
ten opsigte van die integrasie van verskeie toneelspelkomponente 6 , te
identifiseer.

Veral

karakterisering

en

probleme
spelstyl),

met

toneelspelopleiding

stemgebruik

en

(meer

beweging

spesifiek
tydens

’n

kinderteaterproduksie, het duidelik geword. Dit was ook vir my moontlik om
kinderteaterkonvensies te identifiseer wat hierdie probleme direk en/of indirek
kan

aanspreek.

’n

Vergelykende

studie

van

die

verskeie

2

Volgens Wood (2005:56) bestaan die geselskappe van kinderteater meestal uit volwassenes.
Hierdie is dikwels afgestudeerde dramastudente wat deel vorm van geselskappe soos Arepp,
Spektrum, ens.
3 Hierdie produksies was Die Fluitspeler van Hamelin (2011), Repelsteeltjie (2013) en Die Kleine
Meermin (2014).
4 Ek sal tydens my bespreking van kinderteater in ‘n volgende hoofstuk ook verwys na Die Prinses
en die Ertjie as deel van my artistieke navorsingsmetodologie.
5 Al die voorafgenoemde US Drama Departement se produksies het slegs vir een week by die HB
Thom Teater (tans die Adam Small Teaterkompleks) gespeel.
6 Sien Navorsingsaktiwiteit 2 en 3 in hierdie tesis vir meer probleme wat tydens die
integrasieproses van spelopleiding kan ontstaan.

2
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spelonderrigmeganismes wat internasionaal en nasionaal gebruik word, met
die spesifieke ondersoek na die rol van kinderteater binne hierdie meganismes,
was die volgende stap van die navorsing. Deur ondersoek in te stel na die
kursusstrukture van die verskeie tersiêre drama- en teateropleidingsinstansies,
ontstaan die vraag of suksesvolle integrasie van spelopleidingsteorieë in die
praktyk (teaterproduksies) plaasvind? Hierdie vraag het al hoe meer by my
tydens my deelname aan produksies opgekom, óf as regisseur, óf as akteur in
beide my professionele werk en opleidingswerk wat ek met studente uitgevoer
het.
Dit vorm dikwels deel van my akademiese pligte as lektor om voorgraadse
assesering vir stem-, spel- en bewegingsopleidingsmodules te doen. Ek het my
ook dikwels in ’n posisie bevind waar ek kinderteater, binne die departementele
konteks, asook binne die professionele teaterbedryf, moes skep. Dit was
tydens

puntebesprekings

ná

asseseringsgeleenthede

by

die

Drama

Departement dat die onderwerp van integrasie van stem, toneelspel en
beweging verder na vore gekom het. Dit het my laat dink aan die verskillende
opleidingsmetodes en tendense7 wat in die Drama Departement gevolg word
en hoe dit in verhouding tot ander tersiêre drama en teater-opleidingsinstansies
staan. Vrae wat ontstaan het is:
a) Tot watter mate kan die verskeie toneelspelopleidingsmodelle en tendense
wat tans by die Universiteit Stellenbosch gebruik word, vergelyk word met
nasionale en internasionale tersiêre drama- en teateropleidingsinstansies?
b) Word daar van spesifieke opleidingsfilosofië en/of benaderings in hierdie
instansies gebruik gemaak en word ’n spesifieke teaterpraktisyns se
benaderings

tot

opleiding

nagevolg?

Indien

wel,

wie

is

daardie

teaterpraktisyns? Indien daar nie ’n spesifieke teaterpraktisyn se benadering
nagevolg word nie, waarop berus daardie instansie se opleidingsbenadering?
c) Word stem-, spel- en bewegingsopleiding as individuele komponente by die
instansies benader of word die integrasie van die verskeie komponente

7

Hiermee bedoel ek die opleiding van spel, beweging en spraak op voorgraadse en tersiêre vlak.
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beklemtoon? Indien dit beklemtoon word, wat is die werkswyse/metode wat
gevolg word?
As verkennende, voorlopige ondersoek, word enkele van die internasionale
en nasionele kontekste van toneelspelopleiding eers bespreek.
1.1.1. Internasionale tendense in toneelspelopleiding.
Die belangrikheid van akteursopleiding moet nie deur die voornemende
professionele akteur onderskat word nie. Cohen (1998:27) voer aan: “Training
in the art and craft of acting is a virtual necessity for a successful career.”
Verskeie instansies regoor die wêreld bied akteursopleiding aan, met gevolg
dat daar verskillende benaderings tot akteursopleiding bestaan.

Hierdie

opleiding kan strek van een week werkswinkels, tot ’n graadprogram van vier
jaar.

Dit is die graadprogramaanbiedinge wat dikwels die akteur die

geleentheid bied om ’n meer deeglike begrip van die verskeie elemente van
performance te ontwikkel, vanweë meer kontaktyd met opvoeders en kontak
met verskillende style en vorme, sowel as praktiese ervaring wat in klasse en
produksies opgebou word.
Volgens Rideout (1995:13) is die metodologie en pedagogie die betrokke
dosent se verantwoordelikheid.

Indien hierdie die geval is, is die

kursusstruktuur van elke graadprogram die as waarom akteursopleiding draai.
Dit word belangrik om die internasionale tendense te ondersoek om ’n beter
begrip van akteursopleidingsisteme te kry. Vir die doel van die studie, sal ek
my toespits op Westerse graadprogramme wat soortgelyk aan Universiteit
Stellenbosch se Drama Departement is, sodat ’n sinvolle vergelyking getref kan
word.
Die

Central

School

of

Speech

and

Drama

in

Brittanje

(www.cssd.ac.uk/course/acting-ba, 2016) voer aan oor hul kursus: “The single
overarching aim is to develop the intellectual and practical artistry, craft and
attitude of highly trained professional actors.” Die benadering wat gevolg word
om hierdie tipe akteur te lewer (ná ’n drie-jaar BA kursus) berus op die beginsel
om die akteur aan ’n verskeidenheid spelopleidingsteorieë bloot te stel

4
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(www.cssd.ac.uk/course/acting-ba, 2016). Hieruit wil dit voorkom dat die
instansie nie noodwendig een teaterpraktisyn se opleidingsbenadering volg nie,
maar eerder ŉ samevoeging van verskeie benaderings.
Hierteenoor bied die Royal Academy of Dramatic Art (RADA) ’n meer spesifieke
fokus tydens opleiding: “The training includes Stanislavsky-based rehearsal
exercises and project work and movement training, including Alexander
Technique, dance and stage combat” (www.rada.ac.uk/courses/acting-andperformance/ba-hons-in-acting/course-overview, 2016). Die London Academy
of Music and Dramatic Art beskryf hul drie-jaar BA graadprogram as volg:
“Students undertake technical classes in acting, improvisation, voice,
movement, singing, textual analysis and interpretation, Alexander Technique,
physical theatre, stage combat and dance” (www.lamda.org.uk/dramaschool/all-courses/acting-courses/ba-hons-in-professional-acting, 2016).

Uit

hierdie aanbod van drie prominente onderriginstansies in Engeland ontstaan
die vraag of die benaderings van elke instansie (met die uitsluiting van RADA)
meer eklekties van aard is en daarom nie ’n spesifieke teaterpraktisyn se
pedagogie volg nie?
In die VSA het navorsing getoon dat die benaderings wat gevolg word, nie altyd
duidelik omskryf word nie. Die Syracuse University: College of Visual and
Performing Arts as voorbeeld, volg eerder ’n benadering van ondervinding in
plaas van suiwer tegniek wat aangeleer word. Studente kry die geleentheid om
op teaterproduksies te werk en die ondervinding dien dan terselftertyd as die
leerproses

(vpa.syr.edu/academics/drama/undergraduate/acting/about,

2016)8. Dit wil hieruit voorkom dat ŉ enkele toneelspelopleidingbenadering nie
noodwendig deel vorm van die pedagogie van die instansie nie. ’n Soortgelyke
tendens word by die University of California, Los Angeles School of Theatre,
Film and Television gevind. “The acting classes at UCLA do not have any one
particular philosophical focus rather, a series of technique and ideas are taught.
The objective is for an actor to be able to find what works best for him/her or
what works best for a particular role” (www.tft.ucla.edu/programs/theater-

8 Hierdie benadering sluit nou aan by die US se gebruik van opleidingsproduksies. Daar sal later meer
hieroor uitgebrei word.

5
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department/undergraduatedegrees/undergraduate-theater-programba/acting/, 2016).
Die laaste toonaangewende VSA onderriginstansie waarna ek kortliks verwys,
is The Ohio State University. Akteursopleiding word hier geskoei op die begrip
dat: “[t]his broad-based, open-ended, and in many ways self-directed approach
to theatre serves our students well, positioning them for every kind of theatre
work

and

professional

opportunity

in

the

(theatre.osu.edu/undergrad/bachelor-overview, 2016).

arts

industry”

Die Amerikaanse

tendens van akteursopleiding blyk dus meer ondervinding-gebaseerd van aard
te wees.
Die laaste internasionale tendens wat ek sal bespreek, is dié wat in Australië9
gevind word. By die National Institute of Dramatic Art wil dit voorkom asof daar
’n vermenging van teaterpraktisyngerigte onderrig en ondervindinggerigte 10
onderrig voorkom. “In addition to learning voice, movement and music skills,
students are introduced to a variety of acting methods and encouraged to
develop

their

own

individual

approach”

(www.nida.edu.au/courses/undergraduate/acting, 2016). Die benadering van
watter teaterpraktisyns gevolg gaan word, word egter nie duidelik gestipuleer
nie. ’n Skerp fokusverskuiwing word gevind wanneer die Western Australian
Academy of Performing Arts se benadering ondersoek word. Die klem in
laasgenoemde instansie se opleiding, rus eerder op die idee van
ensemblewerk:

Die keuse om UK, VSA en Australië as Westerse vorme van spelopleiding te gebruik, spruit voort
uit die ooreenstemmende na-skoolse tipe opleiding wat ontvang word. Dit is egter nie beperk tot
hierdie drie lande nie, maar vir die doel van hierdie studie, begrens daartoe.
10 Hiermee word bedoel dat die teaterpraktisyngerigte onderrig voortspruit uit ’n teoretiese
fondament (Soos Stanislavski, Artaud, ens) terwyl ondervindinggerigte onderrig voortspruit uit
ondervinding wat in die praktyk opgedoen word (dikwels sonder ’n teoretiese fondament).
9

6
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“The program trains students as a theatre ensemble. The ensemble
develops performance skills in acting, voice and movement by exploring
a wide range of works and performance styles, as well as through
improvisation

and

devising

original

works”

(www.waapa.ecu.edu.au/courses-and-admissions/our-courses/acting,
2016).
Die wil voorkom asof die fokus daarom eerder gerig is op produksieskepping
en -prosesse, as op tegniese vaardighede klasse.

Daarteenoor volg die

University of Melbourne: Victorian College of the Arts ’n meer holistiese
benadering vir akteursopleiding. Die tipe akteur wat gelewer word, kan as volg
beskou word:
“Our philosophy and practice is centred on the development of
independent artists who possess a passion for theatre and a desire to
contribute

meaningfully

to

the

evolution

of

the

art

form”

(vca.unimelb.edu.au/study/degrees/bachelor-of-fine-arts-theatrepractice/overview, 2016).
Uit die bogenoemde voorbeelde is dit duidelik dat nie net een teaterpraktisyn
se benadering gevolg word nie, maar dat dit eerder ’n vermenging van
ondervinding- en teaterpraktisyngerigte onderrig is. Dit sluit aan by die idee
van Prior (2012:13) dat Westerse akteursopleiding al meer geskoei word op
vakleerlingskap11. Dit is juis hierdie idee van vakleerlingskap wat Konstantin
Stanislavski tydens die vorming van die Stanislavsky-sisteem gebruik het.
Die vraag het ontstaan of dieselfde tendense in akteursopleidingbenadering
in Suid-Afrika ook gebruik word?
1.1.2. Nasionale tendense in toneelspelopleiding.
In die Suid-Afrikaanse konteks het ek gekyk na die drama-graadprogramme
wat aangebied word deur die Universiteit van Kaapstad, Universiteit van die
Vrystaat, Universiteit van die Witwatersrand, Universiteit van KwaZulu-Natal en
die
11

Universiteit

Stellenbosch.

Al

hierdie

instansies

volg

drie

jaar

Die vakleerlingskap is soortgelyk aan die US se opleidingsproduksies.
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graadprogramme vir akteursopleiding, met die uitsluiting van Universiteit van
Kaapstad en die Universiteit van die Witwatersrand wat ’n vier jarige program
volg. Aangesien die graadprogramme se kursusraamwerke dikwels (gewoonlik
jaarliks) hersien word, sal slegs die fokus van elke benadering onderskeidelik
bespreek word.
Die Universiteit van Kaapstad maak gebruik van ’n vier-jaar graadprogram. Die
inligting wat op hul webtuiste beskikbaar is, toon dat die program so saamgestel
is dat akteursopleiding op die ontwikkeling van stem, spel en beweging berus.
Die benadering wat tot elke aspek gevolg word, berus ook op die beginsel van
vakleerlingskap en poog: “to equip students with the necessary skills in acting
(…) and theatre-making to enable them to pursue professional careers in the
theatre and related fields such as film, television, advertising and teaching”
(www.drama.uct.ac.za/drama/programmes/undergraduate-programmes,
2016). Dit word egter nie duidelik watter teoretiese basis of benadering gebruik
word, indien enige nie.
In die Universiteit van KwaZulu-Natal is die doel: “[t]o develop students’
understanding of the theory and practical skills of two major aspects of theatre
performance,

acting

and

dance.”

(www.soa.ukzn.ac.za/ClustersDisciplines/MediaVisualArtandDrama/dramaand-performance-studies, 2016). Hier wil dit voorkom dat die klem op die spelen bewegingsaspekte van akteursopleiding geplaas word, maar weereens is
daar nie ŉ aanduiding van watter benadering gevolg word nie.
By beide die Universiteit van die Vrystaat en Universiteit van die Witwatersrand
word akteursopleiding geskoei op stem-, spel- en bewegingsopleiding. Die
Universiteit van die Witwatersrand se program noem die volgende pertinent: “It
introduces students to the basic vocabulary of performer training – acting, voice
and movement, and is primarily focused on foundational training in the requisite
skills

needed

to

be

performance/undergraduate/,

a

performer”
2016)

(wsoa.wits.ac.za/theatre-andterwyl

die

UFS

se

graadprogrambeskrywing aanvoer dat dit “focuses on speech and movement,
as

well

as

acting”

(www.ufs.ac.za/humanities/departments-and-

divisions/drama-and-theatre-arts-home/unlisted-pages/20148
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modules/thep1505-288, 2016). ŉ Enkele benadering van ŉ teaterpraktisyn tot
die opleiding van hierdie komponente word egter nie uitgelig nie en die
moontlikheid ontstaan dat dit dalk eklekties van aard kan wees.
Dit blyk wel duidelik te wees dat al hierdie graadprogramme berus op die idee
dat

stem-,

spel-

en

bewegingsopleiding

sentraal

in

suksesvolle

akteursopleiding staan12. Tot watter mate hierdie aspekte aandag binne die
graadprogram geniet, is egter nie duidelik nie. Aangesien die Universiteit
Stellenbosch se Drama Departement my onmiddelike omgewing is, stel dit my
in staat om meer in-diepte die kursusmateriaal te ondersoek13.
Daar sal spesifiek na verskeie komponente/modules van die BA in Drama- en
Teaterstudie-program by die Drama Departement, Universiteit Stellenbosch
gekyk word14. Raamwerke van modules met uitkomstes van die drie basiese
toneelspelopleidingsbene (stemopleiding, spelopleiding en beweging15), asook
onderhoude met lektore via e-pos, het as basis vir my ondersoek na die
opleidingsisteem van die US Drama Departement gedien.
Die studente van die Drama Departement kry die geleentheid om vanaf hul
eerstejaar te kies tussen die Toneelspel- en Performance-opleiding of Tegniese
en Bestuursopleidingrigtings binne die BA Drama en Teaterstudieprogram.
Gedurende die eerste ses maande van die Toneelspel en Performance-rigting
is improvisasie die fokus van die klasse. Een van die voordele van improvisasie
in toneelspelopleiding is: “[t]he spontaneous nature of improvisation taxes more
fully the fundamental skills of listening and communication” (Crossan,
1998:597). Dit vorm ’n goeie basis vir verdere spelopleiding. Nicole Holm

Die vlak van integrasie van hierdie komponente word egter nie duidelik getoon nie.
Aangesien ek my studie vanuit die Drama Departement, US gaan bedryf, maak dit sin om
hierdie graadprogram in meer diepte vir die tesis te bespreek. Vanweë my studies wat ek
onderneem het by die Universiteit Stellenbosch se Drama Departement en my werksaamhede daar, het
ek deeglike insig in die modulesamestellings en benadering tot spelopleiding opgedoen. Ek het ook
verskeie asseseringsgeleenthede van stem, spel en beweging al beoordeel. Hierdie persoonlike ervaring
is ook noodsaaklik binne die metodologiese benadering wat ek vir hierdie studie volg.
14 Dit is belangrik om hier te noem dat die herkurrikulering van alle komponente van die begin
van hierdie studie tot op hede plaasgevind het en dat sommige komponente elke jaar vernuwe
word. Vir die doel van hierdie studies, sal ek egter steeds verwys na die modules waarmee die
literatuurstudie begin is.
15 Hierna genoem “Beweging” soos dit in die moduleraamwerke van die US Drama Departement
verskyn.
12
13
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(2015) wat hierdie klasse in die verlede aangebied het, voer aan dat die fokus
van die kursus gemik is op karakterbou deur middel van waarneming en
karakteriseringsmoontlikhede. In die tweede semester van die jaar word die
fokus na teksontleding aan die hand van Konstantin Stanislavsky se sisteem
verskuif (Holm, 2015) en dit is steeds die geval. Die werk van Stanislavski sal
eers benader moet word om meer duidelikheid te kry oor wat dit alles behels.
Die

spelopleidingsteorie

van

Konstantin

Stanislavski

het

uit

sy

joernaalinskrywings ontstaan waarin hy die verhouding tussen fisiese
handeling en die emosionele geloofwaardigheid daarvan ondersoek: “[if]
emotions influence the physical actions of a person, then physical actions must
to an equal degree influence emotions” (Stanislavsky in Law & Gordon
1996:68). Hierdie tegniek van Stanislavski bied aan die studente die grondslag
vir verdere toneelspelopleidingstegnieke16. Die teoretiese begrip kan egter nie
altyd in toneelspelklasse behandel word nie, omdat die klasse gefokus word
om eksamenwerk af te rond en daar is nie noodwendig tyd binne die
klasverband om die teorie en praktyk deeglik te integreer nie17.
Die moduleraamwerk vir Teaterkuns 178 (deur dr. Andre Gerber opgestel) wat
ek ontvang het, beskryf die eerstejaar spelkursus as volg:

Die doel van die kursus is om as kritiese fondament
te dien vir die praktiese uitvoering van toneeltekste.
Deur
Doel

gebruik

Formalistiese

18

te

maak

van

die

Russiese

benadering tot teksanalise, poog

hierdie kursus om die student toe te rus met die
nodige vaktaal en praktiese vermoëns om ŉ
toneelteks vir performance-doeleindes te analiseer

Verdere bronstudies wat hierdie stelling ondersteun, word gevind in An Actor Prepares
(Stanislavski:1936), Stanislavsky in Focus (Carnicke:1998), On Acting (Meisner:1987) en
Stanislavski and the Actor (Benedetti: 1998).
17 Teaterteorie as komponent van Teaterkuns 178 en 278 het vanaf 2016 verskuif na die vak
Teaterwetenskap 114 en 212 op onderskeidelik eerste- en tweedejaarsvlak. Daar is van 2016 af
ook ’n module in narrespel as improvisasiekomponent vir die eerstejaars aangebied.
18 Gerber gebruik die term Russiese formalisme in die konteks dat vorm, eerder as inhoud of
betekenis, in die spelopleiding voorkeur geniet.
16
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sodat hy/sy met begrip en insig die ontwerp, regie of
spel daarvan kan benader.
Die teksanalisekursus is ontwerp om die basislyn
analitiese vaardighede van die student te ontwikkel,
sodat die student sinvol en met insig tekste kan
Rasionaal

analiseer vir performance-doeleindes (sic). Hierdie
vaardighede vorm die grondslag vir verdere praktiese
ondersoek.
Daar word van die student verwag om ten einde ŉ
soliede begrip van die teksanalise metodiek te beskik.
Verder moet die student die begrippe van die kursus

Uitkomste

kan toepas op ŉ voorafbepaalde toneelteks teen die
einde van die semester. Die student moet uiteindelik
van ŉ holistiese insig tot teksanalise beskik en dit deur
die assesseringsgeleenthede demonstreer.

Alhoewel dr. Gerber vanuit ’n Stanislavski-sisteem sy klasse aanbied, wil dit vir
my voorkom dat ’n meer generiese en holistiese aanslag vir spelopleiding op
eerstejaarsvlak gevolg word. Hierdie komponent van die spelopleidingskursus
word verder verryk met spelopleiding van me. Amelda Brand vir dieselfde
jaargroep. Haar gedeelte van die spelopleiding begin met die opleiding van
narrespel om die ontdekking van die “self”19 te fasiliteer.
Brand (2017 – e-pos korrespondensie) voer aan dat die narrespelklasse
(clowing) wat sy aanbied se fokus sterk berus op:

Met ‘self’ bedoel sy soortegelyk as die term ‘self’ wat Stanislavski in sy sisteem gebruik.
Hiermee bedoel sy dieselfde “self” as dié van Konstantin Stanislavsky. Carnovsky (in Funke &
Booth, 1961: 112) voer aan dat hierdie ‘self’ van Stanislavski funksioneer “at the core of every
part is the self of the actor who is doing it.”

19
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“die ontdekking van elemente van die ‘self as resource’ waarna die fokus
verskuif na elemente van ‘clowning’ in die laaste twee weke. Daar was
gebruik gemaak van deurlopende assesering.”
Sy stel voor dat die tweede semester berus op opleiding deur middel van
improvisasie.
Die gebruik van die Stanlislavski-sisteem word volgens Holm ook op
tweedejaar gevolg (2015). Ek het die kursusraamwerk van me. Antoinette
Kellermann (destydse lektor en toneelspelkoördineerder) vir die 2017-jaargang
ontvang. Dit bied egter geen gedetaileerde inligting rakende die voorsetting van
die vorige jaar se werk of hoe die klasse geïntegreerd met die ander
opleidingselemente van drama gepaard gaan nie.
Die doel van die kusrsus is om
voornemende uitvoerende
kunstenaars met soveel vaardighede,
teaterkennis en insig in al die fasette
van toneelspel voor te berei vir die
Doel

professionele bedryf.
Daarom word die studente
gedurende die eerste kwartaal
blootgestel aan ’n uittreksel uit ’n
dramatiese teks en gedurende die
tweede kwartaal word ’n komedieuittreksel bestudeer. Die tweede
semester word uitsluitlik gewy aan
die begrip en hantering van poëtiese
taal in versvorm in die uitvoering van
uittreksels uit toneeltekste.
Ná afloop van die jaar, moet die
student se tegniese vaardighede van
so ’n gehalte wees, dat hy/sy ’n
12
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geloofwaardige karakter in ’n
uittreksel met insig en emosionele
diepte en betrokkenheid kan skep en
deurvoer.
Die spelkursus is saamgestel om die
vaardighede en omvang van die
student te ontwikkel en ’n ruimte te
Rasionaal

skep waarin kreatiwiteit, beweging en
stemwerk binne ’n praktiese opset,
geïntegreer kan word.
Die praktiese toepassing van al
hierdie elemente is die basis van
spelontwikkeling.
Dit word van die student verwag om
in die bestek van sy/haar tweede jaar
reeds ’n grondige vlak van insig en ’n

Uitkomste

verfyning van vaardighede ten
opsigte van interpretasie,
kommunikasie, emosionele
betrokkenheid, spraak en
karakterontwikkeling binne die
dissipline te ontwikkel.

In die derdejaar spelopleidingsbeen van die kursus, kry die studente die
geleentheid om te kies watter projekblok20 hul wil neem. Dit sluit toneelspel as
’n projekblok in, maar ook ander projekblokke soos toneelpoppespel, fisieke
teater, media, kabaret, regie, toneelpoppe en toegepaste teater. Spelopleiding
’n Projekblok by die US Drama Departement is ’n spesialiteitsrigting. Elke finalejaarstudent
neem twee projekblokke vir die eerste semester en gaan daan voort met een van die twee vir die
tweede semester. Na die aanvang van hierdie studie was dit egter vervang met Performance
Skepping wat soortgelyk is, maar meer fokus op werk wat self geskep word deur die vermenging
van verskeie aanbiedingstyle. Dit toon egter nie ’n invloed op die studie nie, aangesien dit eers in
2019 toegepas is en die laaste navorsingsaktiwiteit in 2018 plaasgevind het.
20
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in die derdejaar word ’n spesialeitsveld wat daarop gemik is om die studente te
lei om ’n vollengte stuk te kan volhou:
“Die doel van die kusrsus is om voornemende uitvoerende kunstenaars
met soveel vaardighede, teaterkennis en insig in al die fasette van
toneelspel voor te berei vir die professionele bedryf.
Na afloop van die jaar moet die student se tegniese vaardighede van
so ’n gehalte wees, dat hy/sy ’n karakter in ’n vollengte toneelstuk met
insig en emosionele diepte en betrokkenheid kan skep en deurvoer”
(Kellermann, 2017 – e-poskorrespondensie).
Die afleiding kan, ná verskeie gesprekke met mede-kollegas, gemaak word dat
spelopleiding op die Stanislavski-sisteem berus. Volgens Worthen (1983),
Sazonov (1939) en Clay (1972) het die Stanislavski-sisteem ’n groot invloed in
spelopleiding gehad deur die akteur die ‘self’ te laat ondersoek en gebruik vir
karakterisering. Krasner (2009) beskryf hierdie invloed as volg:
“Stanislavsky saw the system as a totality, each part interconnected, but
its piecemeal arrival in English interrupted the continuity of his system
and thwarted the desired effect” (Krasner 2009:343).
Swart (2014:83) voer aan dat die rede tot hierdie onderbreking van kontinuïteit
te wyte is aan swak vertalings van die oorspronklike Russiese tekste en dit
beteken dat van die beginsels wat hulle ontdek het, weens misverstande
gekompromiteer is.
Die kernaktiwiteite van spelopleiding by die US Drama Departement berus
volgens die jaarboekbeskrywings op die integrasie van drie belangrike
komponente: Spelopleing, stem- en spraakopleiding en bewegingsopleiding21.
As ondersteuning vir hierdie tesis, sal daar kortliks verwys word na die opleiding
wat vir stem- en spraakopleiding en bewegingsopleiding as aanvullende
opleidingskomponente tot ’n afgeronde spelkursus gevolg word.

21 Al drie aspekte word in 1.2.3. duidelik geformuleer en bespreek om as werksdefinisies te dien
vir die studie.
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In ’n onderhoud met Dr. Mareli Pretorius (2015) word ’n benadering tot
eerstejaars stem- en spraakopleiding gebou op die vermenging van Cecily
Berry en Patsy Rondenburgh se benaderings tot stemontwikkeling. In ’n latere
epos van dr. Pretorius (2017 – e-poskorrespondensie) is die doel van teoretiese
spraakopleiding in Spraakteorie (Teatervaardighede 178) slegs:
“[o]m ’n algemene teoretiese besinning en verkenning van stem en
spraak as verbale kommunikasiemiddel en vorm van teatrikale
uitdrukking te wees. Alhoewel daar hoofsaaklik gefokus word op die drie
boustene van spraak en hul onderafdelings: Hoorbaarheid (Asemhaling,
Stemvorming, Resonansie), Duidelikheid (Fonetiek, Artikulasie) en
Verstaanbaarheid (Frasering, Pousering, Beklemtoning, Toonhoogte,
Toonsterkte, Tempo) word praktiese kwessies soos stemgewoontes
en/of -foute ook aangespreek”.
Hierdie teoretiese komponente word dan tydens Stemvorming geïnkorporeer
wat ’n praktiese georiënteerde vak as deel van dieselfde Teatervaardighede
178 uitmaak. Die moduleraamwerk beskryf die doel/uitkomste van die vak die
geskikste wanneer dit (Pretorius, 2017 – e-pos korrespondensie) aandui dat:
“1. ŉ Deurlopende punt word bereken op grond van verskeie individuele
assesserings van spesifieke oefeninge aan die begin/einde van ŉ les.
Dit kan geïsoleerde klankoefeninge, sinne, langer teksoefeninge, of
voorbereide lees insluit.
2. Drieledige finale assessering: (1) voorbereide lees met die fokus op
stemgebruik en stemtransformasie; (2) individuele gedig met die fokus
op vokale “ontdekking” (exploration); (3) Afrikaanse artikulasie met die
fokus op teksoefeninge sowel as klankoefeninge.”
Alhoewel die teoretiese komponent op eerstejaarsvlak in die praktiese
uitvoering van spraak/stemopleiding inkorporeer word, word dit egter nie
duidelik gemaak of hierdie aspek met ander komponente van spelopleiding
deeglik geïntegreer word nie. Dit blyk egter meer geïntegreer gedurende die
tweedejaar van spraak/stemopleiding te wees.
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Op tweedejaarsvlak word meer klem geplaas op Kristin Linklater se benadering
en die uitkomste sien as volg daarna uit (Hofmeyr, 2015 – eposkorrespondensie):
“Aim and outcomes: This is the first full year of voice work in English.
The basis for good breathing and relaxation techniques has been
established in the first year. This course aims to develop and
strengthen these techniques and to extend tone and resonance through
placement of English sounds. More concentration will be given to
articulation practice to increase ease and flexibility. This, in turn,
develops the student’s ability to perform a text clearly, with insight and
sensitivity. One of our important aims in the Drama Department is to train
bilingual students and voice and speech classes provide the technical
means for students to do so. On completion of the course students
should be able to structure their own relaxation and breathing
exercises, to warm their voices properly, to execute certain tone and
resonance exercises, to do various exercises for vowel and consonant
placement and practice and to apply their understanding of voice and
speech techniques to the interpretation of a text or other appropriate
material e.g. an accent”.
Die fokus van al drie hierdie benaderings, volgens Van der Merwe (2008:64),
berus op: “die natuurlike stem en is eenstemmig oor hoe hierdie stemklank
gevorm word.”
Op derdejaarsvlak in stem- en spraakopleiding word daar van die studente
verwag om ’n spraakprogram aan te bied wat ooreenstem met die uitkomste
van die spelprojekblokke van dieselfde jaargroep. Die programsamestelling as
eindproduk word beoordeel en nie uitsluitlik die spraak en stem vaardighede
van die studente nie22.
Die bewegingsmodule van eerste en tweejaarstudente is van só ’n aard dat
persoonlike vermoëns van die studente deur ’n esoteriese benadering tot
22 Hierdie komponent is intussen vervang met Performance Skepping in 2019 en tans kry
studente nie dieselfde opleiding soos genoem nie
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liggaamsgebruik ontwikkel word.

“The first and second year movement

courses are based on two somatic approaches: contact improvisation and
Mantras in Motion” (Pienaar 2015). Pienaar (2015) beskryf verder die
laasgenoemde benadering as “SELF AS SOURCE where the emphasis is on
authentic and motivated expression”.
Volgens Botha (2017, e-pos korrespondensie) sien die uitkomste as volg
daarna uit:
“This component forms part of the Theatre Skills 178 course and aims
to provide learners with tools and opportunities to liberate their body from
habitual psycho-physical patterns, including poor posture, ineffective
alignment and limited dynamic range. The component lays the
foundations of pre-expressive neutrality, kinaesthetic sensitivity and
motility range necessary for the second-year (Movement as Metaphor)
and third-year (Ensemble Practise) movement training components. It
also introduces foundational principles and practices for learners to
source,

refine

and

evolve

personally-relevant

approaches

to

understanding and managing the extra-daily requirements of corporeal
expression in performance”.
Dit blyk duidelik te wees dat die beweginskursuskomponent ’n deurlopende
benadering het wat geskoei is op:
“Two somatic approaches frame these explorations: Self as Source; and
The Power of Two. In combination, these approaches offer learners
opportunities to increase their understanding, synchronisation and
management of the personal mind-body through introspection and selfreflection, as well as intimate and dynamic interactions with others”
(Botha, 2017, epos-korrespondensie).
Die basiese benadering van die twee jaar se studies is om die “self” te ontdek,
wat ooreenstem met een van die Stanislavski-sisteem se eienskappe. In die
derdejaar word die fokus in die bewegingsmodule na ensemblewerk verskuif.
Pienaar (2017, e-pos korrespondensie) voer aan:
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“Studies van teatergeskiedenis en performance-teorie toon duidelik die
rol wat die ontstaan en ontwikkeling van idees oor ensemble deur
sleutelpraktisyns soos Brecht, Grotowski, Brook, Le Coq en Barba
gespeel het. En tog, as John Britton in Encountering Ensemble
(2013) sê, om ensemble te definieër bly ’n uitdagende taak, as elke
ensemble toon ’n opkomende manier van praat, doen, deel en
ontwikkel hul besondere benadering: ‘One of the things most
practitioners agree on is that ensemble does not require unanimity’
(bl.4). Hy se verder: ‘just because the question has no answer does not
mean that it is not worth asking’ (bl.4); en dit is as ’n manier om by te
voeg tot die voortgesette dialoog, opleiding, praktyk en begrip van
ensemble in teater en performance dat hierdie kursus word
georganiseer”.
Aspekte wat uit my verkennende, voorlopige ondersoek en navorsing van
nasionale tendense duidelik geword het, is as volg: stem-, spel- en
bewegingsopleiding

vorm

akteursopleidinginstansies.

die

basis

vir

verskeie

Suid-Afrikaanse

Verder berus die Universiteit Stellenbosch se

benadering sterk op die werk van Konstantin Stanislavski. Dit is my opinie
vanuit hierdie vooraf ondersoek dat die vlak van integrasie van die drie
elemente nie altyd duidelik deur studente waargeneem of verstaan word nie.
Ek is van mening dat die oorbruggingsmoontlikhede van die Stanislavskisisteem tussen stem-, spel- en bewegingsopleiding onderbenut is. Dit is my
opinie dat die moduleraamwerke van elke opleidingskomponent afsonderlike
doelstellings het en die noodsaaklikheid van die integrasie van die verskeie
toneelspelelemente, nie duidelik aangedui word nie.

Dit, opsigself, is

verstaanbaar vanweë die spesifieke fokusarea van die genoemde komponente,
maar die suksesvolle opleiding van studente skiet te kort indien die verhoudings
tussen

die

komponente

nie

saamgetrek/beklemtoon

word

nie.

Opleidingsproduksies bied ’n ervaringsleerkomponent (of vakleerlingskap)
waar die verskillende elemente van spelopleiding saamgetrek kan word. Die
hibriede aard van teoretiese gebaseerder klasse met ŉ

spesifieke
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opleidingsbenadering

en

vakleerlingskap

deur

middel

van

opleidingsproduksies, soos veral in die VSA gevind, is ook by die US te vinde23.
1.2.

Literatuuroorsig.

Die volgende besprekings is daarop gefokus om ŉ oorsig te gee van
alreedsbestaande literatuur oor die verskeie aspekte wat uitgelig en ondersoek
is, soos aangedui uit die voorlopige ondersoek van die internasionale en
nasionale opleidingsbenaderings. Hierdie aspekte sluit in kinderteater as
genre,

die

definiëring

van

toneelspelopleidingskomponente

integrasie,
en

die

die

definiëring

ondersoek

na

van

verskeie

toneelspelopleidingsteorieë.
1.2.1. Kinderteater as genre: ŉ agtergrondstudie.
Die doel van hierdie bespreking is om verskeie kernbegrippe binne die genre
van kinderteater te ondersoek en ŉ bondige omskrywing daarvan te gee. ŉ
Moontlike werksdefinisie vir kinderteater in die groter konteks van die studie sal
ook geskep word.

Die volledige bespreking van die konvensies van

kinderteater word in Navorsingsaktiwiteit 1 gegee. Die fokus word daarom
binne die huidige bespreking geplaas op kenmerke wat binne die groter
kinderteater genre gevind word en dikwels as definiërings-elemente24 vir die
genre dien. Kenmerke van belang vir hierdie studie word beperk tot die
Westerse uitgangspunt van kinderteater.
1.2.1.1

Pantomime, kinderteater en die rol van die sprokie in elkeen van die
vorms.

Uit my persoonlike ervaring met kinderteater as beide teksskepper en
regisseur, het ek gevind dat verskeie kenmerke (en indirek kern-begrippe) van
pantomime ooreenstem met dié van kinderteater25. Vir die studie sal enkele
van hierdie kenmerke bespreek word, sodat ŉ duidelike begrensing van die
Vir verdere inligting rakende die nut en gebruik van opleidingsproduksies, sien Van der Merwe
(2011).
24 Hiermee word bedoel aspekte wat help om die genre te identifiseer en definieër.
25 As agtergrond is dit belangrik om te noem dat my vlak van ervaring van pantomime gebruik sal
word om die genoemde kenmerke te help definieër.
23
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begrippe teenwoordig is tydens die bespreking van kinderteater in
Navorsingsaktiwiteit 1. Kruger (1997:16) stel dit tereg dat pantomime dikwels
moeilik definieërbaar is, “anders as in die geval van logies-begrensde genres
soos die tragedie en komedie”. Pantomime, soortegelyk aan kinderteater, besit
wel kenmerkende elemente wat dit help definieër. Hierdie elemente sluit in,
maar is nie beperk tot:
i.

ŉ Sprokie wat dien as narratief en word met ŉ omhaal van sekere
konvensionele elemente vertel wat lei tot ŉ irrasionele,
dramatiese voorstelling van bekende gegewens.

ii.

Die uitbreiding en voorstelling van die storie word in ŉ
kenmerkende plot – dit wil sê struktuurplan – gegiet wat
voorsiening maak vir vaste elemente soos gehoordeelname,
sang (en daarom noodwendig dans) en konvensionele tonele wat
ŉ vaste plek in die struktuurplan inneem.

iii.

Die totale aanbieding – teks en opvoering – is gerig op ŉ
onbegrensde teikengehoor en moet dus volgens verwagting
gesinsvermaak wees. (Kruger, 1997:16)

Uit hierdie kenmerkende elemente kan verskeie konvensies van kinderteater
waargeneem word wat in Navorsingsaktiwiteit 1 bespreek sal word. Die sprokie
as inspirasie en onderwerpmateriaal is egter nie noodwendig ŉ konvensie van
kinderteater nie en sal daarom eers as element bespreek word26.
Pantomimes, wat nog steeds gewild is gedurende die Kerstyd in die Verenigde
Koninkryk, word soms beskryf as
“…zany extravaganzas [which] began to include fairy tale stories and
characters, slapstick humor and large doses of exuberant fun, they
gradually became popular with children and adults alike” (Bedard,
1984:22).

26

Sien Schonmann (2006), Tatar (1992), Trousdale (1989) & Zipes (1994).
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Aan die einde van die vorige eeu het pantomimes vermaak vir kinders, in plaas
van volwassenes begin raak. Die ligsinnige aard van pantomimes het die idee
van gelukkige kinderjare ondersteun:
“Critics concurred with parents and youth: theatre for children had to be
jolly and not too complex. The entertainment value of a piece was the
ultimate criterion for judging a production for children: the sillier the
piece, the more the children would like it” (Salazar, 1989:32).
Volgens hierdie beskrywing van kinderteater, is die Grimm Brothers en Hans
Christian

Andersen

se

weergawes

van

sprokies

nie

geskikte

onderwerpmateriaal nie. Die einde van die sprokies is nie altyd gelukkig nie en
daarom nie gepas nie. In die geval van Sneeuwitjie en die Sewe Dwergies word
die wrede stiefma gedwing om in warm ysterskoene haarself dood te dans. Ten
einde gehore te lok, is sprokies daarom verander en versag deur
skrikwekkende of ontstellende beelde te verwyder en meer magiese aspekte
en ligsinnigheid by die humor te voeg. Volgens Bettelheim (1977) word
elemente van fantasie (ŉ pratende dier of ŉ huisie gemaak uit lekkergoed) en
magiese onthullings (ŉ feetjie of heks wat die situasie manipuleer deur
towerwerk) dikwels gebruik om hierdie ontstellende en skrikwekkende aspekte
te omseil. Hierdie elemente van die sprokie kom soms ook voor in kinderteater
en die sprokie kan beskou word as een van die elemente om kinderteater te
probeer definieër. Ander voordele wat die sprokie inhou vir die gehoor van
kinderteater, is dat die onderwerpmateriaal dikwels alreeds bekend is. Kinders
word deur opvoeders of ouers blootgestel aan bekend verhale. Dit bied die
geleentheid vir die gehoor om meer op die karakters en hul omstandighede te
fokus, as op die storie self. Die gehoorlid is dikwels bekend met die uitkomste
van die verhaal/plot van die teks. ŉ Belangrike bydrae van die sprokie is eerder
die oorbrugging van probleme:
“Wheter the story chosen as the basis for a children’s play is
original or borrowed, it must present a problem with a
complication or obstacle which has to be overcome before the
problem can be resolved” (Davis & Watkins, 1960:57).
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Dit is belangrik om hier uit te lig dat die oorbrugging van probleme dikwels
opgelos word deur die magiese en fanatasie–elemente van die sprokie. In
kinderteater word hierdie elemente dikwels deur karakters opgelos wat deur
middel van toneelpoppespel uitgebeeld word.
1.2.1.2. Die rol van poppespel in kinderteater.
Daar is natuurlik baie vorme van toneelpoppeteater, van marionette,
staafpoppe tot skadupoppe. Die fokus van hierdie bespreking is nie die verskeie
tipe poppe wat gevind word nie, maar dit is belangrik om te noem dat die teks
dikwels die ontwerp van die pop beïnvloed volgends hoofstuk 9 in The
Complete book of Puppetry (Latshaw, 1978). Die gewildheid van die toneelpop
binne die ruimte van teater kan nie betwyfel word nie en verskeie boeke vir die
tegnieke van manipulasie en soort toneelpoppe word gevind. Latshaw (1978),
Seager (1952), Evec (1957) en Baird (1965) kan as voorbeeld hiervan dien.
Verder is toneelpoppeteater ‘n ryk en diverse vorm en vind aanklank by
verskeie ouderdomsgroepe. Bunraku27 in Japan en Kathputli28 in Indië kan as
voorbeelde dien.

In kinderteater word toneelpoppespel egter ook dikwels

gebruik en kan dit ook as een van die eienskappe beskou word om kinderteater
te probeer definieër. Aangesien die rol van poppespel in kinderteater breed is,
kan die tipe toneelpop wat gebruik word, ook wesenlik verskil afhangende van
die funksie van die pop/karakter in die teks. Jurkowski (1988) bespreek hierdie
verhouding tussen toneelpop en teks breedvoerig in Aspects of Puppet
Theatre. Poppespel maak dit wel moontlik om nie-menslike karakters voor te
stel. Nimfe, feë, kabouters, monsters en ander fantasiewesens kan dikwels
meer geloofwaardig oorkom indien dit deur middel van ŉ toneelpop uitgebeeld
word, in plaas van ŉ akteur. Die gebruik van poppespel in kinderteater is ŉ
bekende praktyk en ondersteun en oorbrug die wye verskeidenheid fantasieelemente wat dikwels in hierdie tipe teater gevind word.

27
28

Sien Brazell (1998) vir meer.
Sien Brandon & Banham (1997) en Ghosh & Utpal (2006) vir meer.
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1.2.1.3. ŉ Werksdefinisie vir kinderteater.
Die doel van die voorafgaande besprekings was om enkele kernbegrippe vir
die studie uit te lig. Hierdie kernbegrippe sal help met die formulering van ŉ
werksdefinisie van kinderteater.

(Die konvensies van kinderteater sal in

Navorsingsaktiwiteit 1 bespreek word). Pantomime, sprokies, poppespel en
fantasie is net enkele begrippe wat met kinderteater vereenselwig word, maar
gee ŉ duidelike aanduiding dat die genre baie breed en ooreenstemmend met
ander genres kan wees.

Die funksie van hierdie bespreking is juis die

identifisering van hierdie probleem: Kinderteater is ŉ breë begrip en genre.
Hierdie seining word deur Greyvenstein (1988) in sy tesis The History and
Development of Children’s Theatre in English South Africa ondersteun. ŉ
Moontlike werksdefinisie vir die ondersoek na die konvensies van kinderteater
sal

daarom

binne

toneelspelopleiding

die
en

konteks
die

rol

van

die

studie

van

kinderteater

(meer
as

spesifiek
potensiele

toneelspelopleidingsmeganisme) saamgestel word.
Dikwels word kinderteater en die pedagogiese rol daarvan (soos verwys na in
Navorsingsaktiwiteit 1) nie van mekaar onderskei nie. Courtney (in McCaslin
1978:24) onderskei tussen “creative drama, presentational theatre and
participational theatre”.

Al drie genoemde vorme van kinderteater het ‘n

pedagogiese fokus. Louw (1965:21-22) verwys egter na kinderteater as “drama
written for children usually by an adult and enacted by either children or adults
or adults and children combined, for an audience of children”. Dit is met hierdie
stelling wat die volgende werksdefinisie vir kinderteater vir die studie gevorm
word:
Kinderteater is teater waarvan die gehoor ŉ jong ouderdomsdemografie het,
aangebied deur studente volwasse akteurs binne die ruimte van ŉ
opleidingsinstansie.
Die werksdefinisie is ook ‘n begrensing, aangesien kinderteater as vorm buite
die konteks van die studie, ander veranderlikes sal impliseer. Die konvensies
van kinderteater sal na aanleiding van hierdie definiese uiteengesit en in
Navorsingsaktiwiteit 1 bespreek word.
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1.2.2. ŉ Voorlopige afbakening van die term integrasie.
Vir die doel van die studie moet ’n duidelike omlyning van die begrip integrasie
gegee word. Uit my eie ervaring as student en dosent beteken die begrip tydens
akteursopleiding “die samevoeging van opleidingselemente vir die suksesvolle
uitvoering van ’n reeks handelinge tydens ’n performance. Hiermee word
bedoel dat ’n duidelike verwantskap en naatlose interaksie tussen die drie
opleidingselemente (toneelspel, beweging en stem/spraak) gekweek moet
word om ’n geloofwaardige karakter op die verhoog te skep.
Die voorafstelling kan uitgebrei word om integrasie te omlyn as “understanding
the self as an embodied agent of change in relationship with others” (PriggePienaar, 2015:10).
Integrasie in toneelspelopleiding word vir die doel van hierdie studie omskryf
as:
Die

proses

van

assimilasie

waardeur

verskeie

toneelspelopleidingskomponente bewustelik as ŉ geheel aangewend
word, binne die raamwerk van ŉ gegewe teks en styl, vir die suksesvolle
vertolking van ŉ geloofwaardige karakter.
Dit was na die duidelike afbakening van die term integrasie, dat ek begin dink
het watter metodes gebruik kan word om die vlak van integrasie te ondersoek.
Vanuit my ondervinding binne die US Drama Departement word die verhouding
tussen die onderskeie opleidingselemente a) nie altyd duidelik geformuleer nie
en b) dikwels nie deur die studente-akteur verstaan en toegepas nie.
Kinderteater, vanweë my ondervinding as regisseur en akteur, bied vir my ’n
platvorm vir hierdie tipe navorsing, aangesien kinderteater spesifieke
konvensies bied wat uniek aan die vorm is en moontik aangewend kan word
om die verskeie elemente van toneelspel, sinvol tydens onderrig te integreer.
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1.2.3. ŉ Bondige beskrywing van verskeie toneelspelopleidingselemente en
die begrippe: Toneelspel, Spraak/Stem opleiding, Beweging en
Opleidingsproduksies.
Hierdie

afdeling

sal

ŉ

bondige

beskrywing

van

verskeie

toneelspelopleidingselemente begrippe soos dit in die voorgraadse program
by die US Drama Departement voorkom, bespreek. Die doel daarvan is om die
begrippe duidelik te formuleer vir die verskeie navorsingsaktiwiteite.
1.2.3.1.

Toneelspel.

Toneelspel binne die kurrikullum van die US Drama Departement kan
saamgevat word wanneer Harrop & Epstein (1982:3) aanvoer dat toneelspel is:
“…the basic process of action. Every act of creation starts from
an impulse. It may be an idea, it may be an image, it may derive
from pure imagination or (…) it will be the actor’s response to a
play text”.
Hieruit kan afgelei word dat die akteur gefokus moet wees om te ‘skep’, dit wil
sê keuses uit te voer (beide sielkundige en fisiese keuses) om die handeling
van die impuls uit te beeld. Verskeie benaderings tot hierdie skeppingsproses
bestaan en dit sal meer in afdeling 1.2.4 bespreek word.
1.2.3.2.

Spraak/Stem opleiding.

Spraak en stem vorm ŉ inherente deel van kommunikasie van die mens. Dit is
ŉ wyse van uitdrukking en Berry (1976:7) stel tereg:
“…though, of course, how you present yourself – your posture,
movement, dress and involuntary gesture – gives an impression
of your personality, it is through the speaking voice that you
convey your precise thoughts and feelings. …It follows, therefore,
that the more responsive and efficient the voice is, the more
accurate it will be to your intentions”.
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Hierdie intensie van kommunikasie kan beskou word as ŉ voortbouing van die
akteur om sy impulse soos vroeër genoem, suksesvol uit te beeld.
“ŉ Akteur se werk behels kommunikasie, dit wil sê die oordra van
ŉ boodskap of emosie op ŉ oudiovisuele vlak… Die akteur kan
hierin ondersteun word deur visuele middele, maar die stem is as
ouditiewe kommunikasiemiddel feitlik onontbeerlik. Daarom is die
ontwikelling en instandhouding van die akteur se stem van
wesenlike belang” (Stoltz, 2000:2).
Die belangrikheid van die ontwikkelling van die stem vir suksesvolle
akteursopleiding is daarom van kardinale belang. Dit kan fundumenteel beskou
word as ŉ fisieke opleidingsproses wat te make het met die afbreek van
inhibisies, sodat die liggaam bevry kan word van oormatige spanning.
Stemopleiding fokus op die asemhalingsproses, die produksie van klank in en
deur die liggaam, die gebruik van artikulasie-meganismes, die oorsprong van
emosies (impulse) en die bevryding van die psigo-fisiese gewoontes wat
hierdie emosies kan inhibeer. Stoltz (2000:3) som stem- en spraakopleiding op
wanneer sy aanvoer: “Die stemopleiding van die studentakteur is gerig op die
ontwikkeling van die potensiaal van die stem as instrument.”
1.2.3.3.

Bewegingsopleiding.

Soortgelyk aan stem- en spraakopleiding, vorm beweging deel van die
menslike kommunikasie- en uitdrukkingsproses. Net soos in die geval van
stem- en spraakopleiding spruit beweging voort uit impulse om te
kommunikeer: “The motivations of your movements spring from physical,
emotional and mental sources and your actions originate in one, two or three
impulses.” (Pisk, 1975:9) Om die korrekte keuses vir suksesvolle fisiese
uitbeelding te maak, is daarom deel van die opleiding wat die studenteakteur
moet ondergaan. Weereens moet ŉ afbreek van fisiese inhibisies plaasvind,
sodat die gebruik van die liggaam bevry is van enige inhiberende gewoontes.
“Through the experience of movement you become aware of false tensions and
habitual interferences and discover how to conserve energy.” (Pisk, 1975:10).
Sodra die studenteakteur bevry is van hierdie inhibisies en gewoontes, stel dit
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hom/haar in staat om betekenisvolle bewegings uit te voer. Die regte intensie
en spanning van die beweging word inkorporeer om energie-effektief daarmee
om te gaan soos dit van die teks vereis word. Bewegingsopleiding kan daarom
beskryf word as ŉ proses wat die studenteakteur bewus maak van die verskeie
moontlikhede van interpretasie in sy/haar liggaam ten einde die doel te hê om
suksesvol nie-verbaal te kan kommunikeer.
1.2.3.4.

Opleidingsproduksies as term en praktyk.

Studente-opleidingsproduksies kan beskou word as ’n moontlike wyse om
suksesvolle

integrasie

van

die

onderskeie

opleidingskomponente

te

bewerkstellig. ’n Goeie balans tussen die praktiese en teoretiese komponente
van die programme moet behou word om die studente vir die uitdagings en
geleenthede wat die uitvoerende kunste in Suid-Afrika bied, voor te berei. Dit
is juis hierdie produksies wat die omgewing skep om klasonderrig na die
praktyk te bring waar die studente met langer stukke kan werk.

Hierdie

produksies bied die studente die geleentheid om die werk wat in klas geleer is,
na ’n gekontroleerde omgewing te bring, waarin vaardighede ontwikkel,
geïntegreer en bevorder kan word.
Verder bied opleidingsproduksies dosente en of regisseurs die kans om
aandag te gee aan die behoeftes en ontwikkelingsvlak van hul rolverdeling.
Opleidingsproduksies is 'n toepassing van die kennis en vaardighede in 'n
opleidingsprogram - 'n belangrike hoeksteenaktiwiteit vir die ontwikkeling van
studente-akteurs en teatertegnici.
1.2.3.5.

Gevolgtrekking van besprekings.

Uit die voorafgaande bespreking van toneelspelopleidingselemente kan die
afleiding gemaak word dat hierdie elemente dikwels as onafhanklik van mekaar
staan tydens klasonderrig. Die uitsondering is die aanwending van die
opleidingsproduksies wat die moontlikheid skep vir die suksesvolle integrasie
van die elemente soos genoem in afdeling 1.2.2.
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1.2.4. Toneelspelopleidingsteorieë: ŉ Kort oorsig van verskeie westerse
praktisyns en hul benaderings tot toneelspelopleiding.
Om die werk van Stanislavski se sisteem as benadering binne die paradigma
van die US Drama Departement se toneelspelopleiding te verstaan, sal ’n
algemene teoretiese benadering tot spelopleiding omskryf word.

Zarrilli

(2002:3) voer aan:
“[e]very time an actor performs, he or she implicitly enacts a ‘theory’ of
acting – a set of assumptions about the conventions and style which
guide his or her performance, the structure of actions which he or she
performs, the shape that those actions take (as a character, role, or
sequence of actions as in some performance art), and the relationship
to the audience”.
Ná aanleiding van hierdie stelling, word dit duidelik dat die teorie van
toneelspel verskeie benaderings tot toneelspelopleiding impliseer. Hierdie
aannames sluit in, maar is nie beperk tot die benaderings van Stanislavski,
Meyerhold, Brecht, Grotowski, en andere29. ŉ Kort bespreking van enkele
praktisyns sal as motivering dien waarom Stanislavski as bloudruk 30 vir
westerse toneelspelopleiding beskou kan word (Hodge, 2010).
1.2.4.1.

Vsevold Meyerhold.

Meyerhold het in 1896 begin optree as 'n student van die Moskou
Filharmoniese Dramatiese Skool onder leiding van Vladimir NemirovichDanchenko, medestigter van Konstantin Stanislavsky van die Moskouse
Kunsteater. Meyerhold het die Moskouse Kunsteater in 1902 verlaat het en
wou ontslae raak van die uiters naturalistiese, vierde muur-produksies van
Stanislavsky en Nemirovich-Danchenko (Hodge, 2010). Meyerhold het daarom
sy eie benadering tot toneelspelopleiding ontwikkel. Hierdie benadering word

Dit is weer belangrik om hier te beklemtoon dat hier slegs na Westerse spelteorieë verwys
word soos begrens deur die studie.
30 Die bekende en gewilde benaderings wat bespreek word, is voortgebou op dié van Stanislavski.
29
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in meer diepte bespreek in Braun (1969), Gladkov (1997), Leach (2003) en
Schmidt (1980). Die akteurs wat aan Meyerhold se produksies deelgeneem
het, het volgens die beginsel van biomeganika opgetree. Na aanleiding van
Stanislavski se sisteem het Meyerhold ook akteuropleiding benader as
sielkundige en fisiologiese prosess. Hy het aangevoer dat die emosionele
toestand van 'n akteur verbind is aan sy liggaamlike toestand (en omgekeerd),
en dat 'n akteur emosies tydens ‘n uitvoering kan aanwakker deur postuur,
gebare en bewegings31. Hy het 'n aantal liggaamsuitdrukkings ontwikkel wat sy
akteurs sou gebruik om spesifieke emosies en karakters uit te beeld.
1.2.4.2.

Lee Strasberg, Stella Adler en Sanford Meisner.

Drie toneelspelopleidingbenaderings wat voortspruit uit die werk van
Stanislavski en nou aan mekaar verwant is, is die benaderings van Lee
Strasberg, Stella Adler en Sanford Meisner.

Al drie hierdie praktisyns se

benadering berus sterk op Stanislavki se Metode (ŉ uitvloeisel van sy sisteem)
en het veral bekendheid in Amerika verwerf32. Krasner in Hodge (2010:144)
som die werk van die drie praktisyns as volg op:
“Like Stanislavsky’s System, Method acting codifies acting
exercises, rehearsal techniques and working procedures, with the
intention of helping actors achieve greater persuasiveness,
feeling and depth. The Method combines Stanislavsky’s
techniques and the work of his pupil Eugene Vakhtangov for the
purpose of understanding and effectively performing a role.
Although there are many instructors, directors and actors who
have contributed to its development, three Method acting
teachers are recognised as having set the standard of its
success: Lee Strasberg (1901-82), Stella Adler (1901-92), and
Sanford Meisner (1905-97)”.

Die Commedia Dell’Arte het ŉ sterk invloed op Meyerhold se benadering gehad (Sien Pitches
(2003))
32 Al drie was lede van die Group Theatre in die 1930’s wat die Stanislavksi Metode aangehang
het (Hodge, 2010:144).
31
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Hieronder sal ŉ bondige bespreking van genoemde praktisyns bespreek word
om die kernverskille met die Stanislavski-sisteem aan te dui.
Toe die Moskou Art Theatre, onder leiding van Konstantin Stanislavski, New
York in 1923 op 'n toer besoek, was Lee Strasberg teenwoordig. Die geselskap
se optredes was geloofwaardig en moeiteloos. Vir Strasberg het dit 'n mate van
kreatiewe werklikheid bereik, anders as alles wat hy voorheen gesien het. Twee
akteurs van die Moskou Art Theatre, Richard Boleslavsky en Maria
Ouspenskaya, het The American Laboratory Theatre in New York geopen en
vir die eerste keer die toneelspelopleiding na die Verenigde State gebring wat
Stanislavski se sisteem berus het. In hul klasse het Lee Strasberg die
belangrike bydrae van Stanislavski se sisteem begryp en sy eie ondersoek na
toneelspelopleiding begin.
Strasberg het saam met Harold Clurman en Cheryl Crawford in 1931 die Group
Theatre begin. Die geselskap se toneelspelopleiding het gepoog om dié van
die Moskou Art Theatre te herskep, maar dit is aangepas by die kulturele norme
van die Verenigde State (Swart, 2014). Hiertydens het Strasberg die tipe
sistematiese opleiding van die akteur wat hy saam met Boleslavsky en
Ouspenskaya geleer het, geïmplementeer. Dit het sensoriese oefeninge
ingesluit wat die verbeelding en emosionele lewe van 'n akteur ontwikkel het,
ontspanningsoefeninge wat 'n akteur se geestelike en fisiese spanning bevry
het, teksanalise om die motiverings, optrede en logika van die karakter te
verstaan en improvisasie om natuurlike gedrag en die subtekstuele
doelstellings van karakters te ontdek. Al hierdie aspekte was soortgelyk aan die
Stanislavski benadering (Swart, 2014).
Strasberg het egter in sy benadering die fokus verskruif na wat hy verwys het
as effektiewe geheue (Krasner in Hodge (2010)). Hierdie benadering staan
vandag bekend as Method Acting. In sy boek On Method Acting voer Easty
(1992: 97) aan dat “[s]ense memory is the most vital component of the Method”.
Die kern van Lee Strasberg se metode was daarom die gebruik van effektiewe
geheue, wat akteurs opgeroep het om 'n enkelvoudige gebeurtenis uit sy
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verlede te herwin en weer te herleef. Easty (1992: 97) redeneer dat “there has
been a definite relaxing of discipline regarding physical action in favour of
Strasberg’s psychologically orientated Method”.

Strasberg het geglo dat

effektiewe geheue die basis vorm vir suksesvolle toneelspelopleiding.
Die effektiewe geheue-oefening, saam met ander wat hy deur die loop van sy
lewe ontwikkel het, het akteurs uitgedaag om ervarings uit sy of haar eie lewe
te gebruik om die karakter se emosionele of fisiese gedrag te motiveer. Vir
Strasberg se benadering is dit nie genoeg om emosie op die verhoog te
herskep nie – die akteur moet dit herleef.
Die werk van Stella Adler hierteenoor verskil van Strasberg deurdat sy nie geglo
het in die herlewing van effektiewe geheue nie. Net soos Strasberg was Adler
beïnvloed deur die werk van Stanislavski (sy was ŉ student by hom gewees),
maar

het

gevind

dat

teksanalise

voorkeur

moet

geniet

tydens

toneelspelopleiding.
“For Adler the actor’s art therefore equated with an ability to
activate facts derived from a playwright’s text, namely to truthfully
live in the character’s circumstances and put life into them” (Paris,
2000:97).
Dit beteken dat die akteur deeglike navorsing oor sy karakter tydens tekanalise
moet doen. Adler het geglo dat hierdie deeglike kennis van teks en karakter,
die akteur meer verantwoordelikheid vir sy optrede sal laat neem. As voorbeeld
het sy dikwels verwys na die belangrikheid van elke detail in die teks vir
karakterontwikkelling.
“Even a passing reference to a tablecloth, for example, meant
they determine how old it is, how wrinkled, how threadbare, how
fresh, how starched, because facts will remain dead until you
realise that each thing has a life” (Adler, 2000:67).
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Dit is in hierdie detail van begrip van die teks dat Adler glo die verbeelding van
die akteur word aangewakker om volgens haar ŉ suksesvolle karakter te skep.
Alhoewel sy die klem sterk op teksanalise geplaas het vir die ontwikkelling van
ŉ karakter, is Adler se werk sterk geskoei op die Stansilavski sisteem.
Soortgelyk aan Adler wat Stanislavski se werk as fondament vir haar
benadering gebruik het, is die benadering van Sanford Meisner ook gewortel in
die Stanislavski sisteem.

Meisner se werk is baseer op die reel dat toneelspel die mees diepgaande
uitdrukking vind in spesifieke gedrag wat voortspruit uit die werklike menslike
reaksie van die akteur. Sy benadering berus swaar op die impulse van die
akteur, waardeur op die oomblik werklike reaksies en werklike gedrag verkry
is. Hierdie tegniek is nie net toegepas op improvisasie met 'n ander persoon
nie, maar ook op die manier waarop die akteur elemente in die repetisie kan
help vind, 'n teks analiseer en interpreteer en die spesifieke fisiese eienskappe
skep van elke karakter wat die akteur vertolk.
Die oefening wat Meisner ontwikkel het om die antwoorde van die akteur op te
lei, word die Herhalingsoefening genoem. In hierdie oefening sit twee akteurs
oorkant mekaar en reageer op mekaar deur 'n herhaalde frase. Die frase
handel oor mekaar se gedrag en weerspieël wat op die oomblik tussen hulle
aangaan, soos ‘U lyk tans ongelukkig met my’. Die manier waarop hierdie frase
gesê word terwyl dit herhaal word, verander in betekenis, toon en intensiteit om
ooreen te stem met die gedrag wat elke akteur teenoor die ander lewer. Deur
middel van hierdie oefening hou die akteur op om te dink aan wat om te sê en
te doen, en reageer hy meer vry en spontaan, sowel fisies as vokaal. Die
belangrikheid van die ontwikkelling van impulsiewe reaksie beskryf Meisner
(1987:36) in sy boek Sanford Meisner on Acting as volg:
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“I decided I wanted an exercise for actors where there is no
intellectuality. I wanted to eliminate all that ‘head’ work, to take
away all the mental manipulation and to get to where impulses
come from. And I began with the premise that if I repeat what I
hear you saying, my head is not working. I’m listening, and there
is an absolute elminination of the brain”.
Hierdie gebruik van impulse word as basis van die Meisner tegniek beskou. Hy
het egter nie die invloed van Stanislavski op sy toneelspelopleidingsbenadering
ontken nie, maar “[h]e mostly referred to them in passing however, as though
they were peripheral rather than integral to his technique” (Swart, 2014: 161).
Die Stanislavski Metode self sal nie hier bespreek word nie, maar dit is
belangrik om te noem dat die Metode (net soos in die geval van Meyerhold) ŉ
voortbouing van sy sisteem was wat hy self later ontwikkel het. Die werk van
die drie benaderings is meer in detail in Adler (1988), Hirsch (1984), Meisner &
Longwell (1987) en Strasberg (1987).
1.2.4.3.

Jerzy Grotowski.

Jerzy Grotowski is bekend vir sy werk by die Laboratory Theatre waar hy “one
of the most influential figures in the development of experimental theatre and
actor training techniques” (Wolford in Hodge (2010:199). Sy werk spruit voort
uit sy studies (regie) aan die Lunacharsky Institute of Theatre Arts (GITIS) in
Moskou in 1955-1956.

Dit is hiertydens wat hy geleer het van die

toneelspeltegnieke en artistieke benaderings van Russiese teater soos
Stanislavsky, Vakhtangov, Meyerhold en Tairov. Sy idees oor toneelspel en
teater het 'n groot bydrae gelewer, deurdat dit die wesenlike belang en rol van
die akteur herwin het. Hy die klem geplaas op die belangrikheid van die akteur
in teater en daarvolgens, ook akteuropleiding.
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Grotowski het aangevoer dat as alle ‘tegniese 33 ’ toneelelemente verwyder
word, is net die belangrikste oor: akteurs en gehoor. Die verhouding tussen
akteur en gehoor is een van die elemente wat Grotowski deeglik bestudeer het
as deel van sy 'laboratorium'.
Hy het vervolgens geglo dat suksesvolle akteurs aan hulself moet werk totdat
hulle ten volle van hulself kan gee.
“Grotowski asserted that a primary aspect of Stanislavsky’s
legacy, his great service to the profession, was his emphasis on
the need for the actor to commit to daily training and ongoing
professional

education

in

addition

to

his/her

work

on

performances” (Kumiega, 1985:110).
As gevolg van die gestroopte vorm van teater wat hy ontwikkel het (ook genoem
Arm Teater) het Grotowski sy leerstellings in sy boek Towards a Poor Theatre
(Grotowksi, 1975) neergepen. Hierdie leerstellings spruit voort uit die werk van
Stanislavski soos hy dit ervaar het tydens sy ondervinding met die Russiese
teater. Sommige van sy leerstellings sluit in stilte/innerlike meditasie, fisieke
uithouvermoë en opleiding in emosionele geheue. Dit is emosionele geheue
wat die meeste verband hou met Stanislavski se sisteem die kern vorm van
Grotowski se werk. Meer hieroor is beskikbaar in Toporkov (1979) se boek
Stanislavski in Rehearsal: The Final Years.
1.2.4.4.

Gevolgtrekking.

Dit word duidelik uit die enkele benaderings van verskeie teaterpraktisyns wat
bespreek is, dat die werk van Stansilavski ŉ groot invloed op die westerse
benadering tot toneelspelopleiding het. Alhoewel elke benadering tog tot ŉ
mate verskil, is Stanislavski se werk die vertrekpunt en word die verskeie
aspekte wat die benaderings benadruk, gevind in die Stanislavski-sisteem. Dit
is

hierdie

sisteem

wat

daarom

as

metode

gebruik

kan

word

in

toneelspelopleiding.
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Hiermee word bedoel dekor, beligting, klank, ens.
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Lutterbie (2011:28) voer aan dat die teoretiese basis van toneelspelopleiding
geïdentifiseer kan word deur die metode wat gebruik word. Uit my eie
studentejare, studies en ondervinding as dosent is dit egter vir my duidelik dat
hierdie benaderings dikwels dieselfde aspekte het, soos die beklemtoning van
die liggaam, stem, psigologiese aspekte, ens. Wat wel verskil, is hoe die
aspekte tydens spelopleiding beklemtoon en benader word. As voorbeeld en
ondersteuning deur Lutterbie (2011:28) plaas elke metodologiese aanslag van
spelopleiding die klem om “outside in” of “inside out” te werk te gaan. Dit is my
opinie dat die beklemtoning van hierdie aspekte en ander nie noodwendig die
werk van die student kan belemmer nie, maar dui tog ’n voorkeur by die
toneelspelopleier aan.
Lutterbie (2011:73) voorsien hierdie voorkeur deur die volgende (die
vetgedrukte woord is sy beklemtoning en dien as die eienskappe van ’n
algemene teorie tot spelopleiding):
“Acting is not the same as everyday life. It is a form of
communication

through

conscious

and

unconscious

means

between a performer and an audience. It is seen as a movement of the
soul or spirit that is expressed through the body, which is viewed as
either a container or a conduit, but can also be understood as a
permeable membrane, distinguishing the inside from the outside. The
evolution of performance involves developing a role that is derived from
a text (however broadly conceived) and draws on the actor’s internal
tools of imagination, technique, impulses, creativity, and intellect. It
is a form of self-expression that, when well performed, has the potential
to transcend the expectations of the audience”.
Hierdie

eienskappe

–

soos

in

meeste

van

die

benaderings

tot

toneelspelopleiding – staan afhanklik en geïntegreerd van mekaar. Verder is
die eienskappe ook dikwels tweeledig van aard en soms voor die handliggend,
afhangende van die toneelspelopleidingsbenadering wat gebruik word. Hierdie
eienskappe vorm vir my die groter, algemene paradigma van spelopleiding en
35
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bied ’n teoretiese uitgangspunt om die Stanislavski-sisteem binne die
paradigma te bestudeer.
Dit het duidelik geword in my voorafstudie oor opleidingstendense, dat die werk
van Konstantin Stanislavski as teoretiese basis 34 binne die Universiteit
Stellenbosch, Drama Departement gebruik word.

“The prevalence of the

Stanislavski system in the West makes his approach to training seem the right
and natural way to think about acting” (Lutterbie, 2011:36). Stanislavski kan
tereg as die vader van moderne toneelspeltegnieke gesien word. Die sisteem
wat hy neergepen het, het uit sy ervarings ontstaan en vorm dikwels die
bloudruk van performance en studiowerk.

Hierdie aspekte dui aan hoe

navorsing deur middel van ervaring, waarneming en eksperimentering kan lei
tot sisteemskepping en die vorming van teorieë35. Die gewigte of fokusse van
die verskeie aspekte binne die sisteem sal volgens die spesifieke
omstandighede met meer of minder fokus in die proses van repetisies gebruik
word36. Die aard van kinderteater beteken egter dat verbeelding, handeling,
logika (interne geloofwaardigheid), eenhede en objektiewe, moontlik sentraal
gaan staan as nodusse om die fisiese karakterisering en tegniese aspekte
(soos ondervang in spraak en bewegingselemente van die sisteem en
opleiding) te integreer (Moore, 1984:26-35). Kinderteater sal die moontlikheid
van die integrasie proses kan ondersteun.
Kinderteater is eklekties van aard en kan as platvorm vir die vermenging van
verskillende spelstyle dien, in vergelyking met ’n styl soos realisme waar die
gebruik van interne en eksterne spelaspekte nie soveel uitdagings vir die akteur
bied nie37. Hiermee bedoel ek dat meer klem op verbeelding en vergrote fisieke
handeling, die geloof in die handeling en die realiteit van die verhoog geplaas
kan word.

Die metode van fisieke handeling word verder as belangrike

Alhoewel hierdie tendense sterk waargeneem word, maak die opleidingsinstansies ook steeds
gebruik van vakleerlingskap tydens opleiding.
35 Daar word binne PAR en RAP-metodologie hierna verwys as “lineage of practice,” soos beskryf
in Nelson (2013:35) se Practice as Research in the Arts.
36 Vir meer inligting hieroor sien Merlin (2001:229-239).
37 Styl was altyd ’n belangrike deel van Stanislavsky se sisteem. Dit is duidelik sigbaar in sy
benadering tot ’n stylspesifieke vorm soos die klug (Moore, 1984:xiv). Die toneelspeler en
regisseur bly steeds onderdanig aan die teks van die outeur.
34
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fokuspunt van die studie gebruik om krities op die integrasie van die
psigolosiese

(interne)

en

tegniese

(eksterne)

komponente

van

die

produksieproses te reflekteer.
Stanislavski vorm die teoretiese én praktiese beginpunt vir hierdie studie. Sy
prosesse van navorsing, repetisie, estetiese raming en kritiese analise soos
saamgevat in sy lineage of practice is soortgelyk aan my eie praktiese en
teoretiese benadering. Die teorie en metodologie is daarom nou met mekaar
verweef en teorie impliseer ook in hierdie tipe navorsing, metodologie binne die
groter paradigma van toneelspelopleiding.
1.3. Probleemstelling.
Alhoewel toneelspelopleiding in die Drama Departement ’n opsie vir studente
tot in hul finalejaar is, is die integrasie van stem- en bewegingsopleiding binne
die toneelspelmodule nie altyd bereikbaar nie.

My ervaring met verskeie

produksies (meer spesifiek Die Prinses en die Ertjie as voorafstudie) het my
genoop om krities oor watter opleidingsmodel en -benadering ek as regisseur
en dosent volg, te reflekteer.
Dit het vir my duidelik geword dat ek eklekties te werk gaan en nie een
spesifieke toneelspelopleidingsteorie volg nie. John Lutterbie se boek Toward
a General Theory of Acting (2011:28) het hierdie benadering beklemtoon
wanneer hy stel:
“Every program in acting, whether professional or academic, founds its
approach on a set of assumptions about the actor and the techniques
that she needs to develop if she is to succeed in the profession”.
Die tegnieke wat ek in hierdie studie ondersoek, kyk spesifiek na die integrasie
van al die komponente.

Hierdie argument word verder gevoer deur die

ooreenkomste en verskille van Stanislavski, Meyerhold, Brecht en Artaud uit te
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wys.

Hierdie eienskappe is egter te veel om in detail te noem. 38

Die

belangrikheid van sinvolle integrasie van toneelspelopleidingskomponente en
die haalbaarheid daarvan deur middel van kinderteater, is tot op hede nie in ’n
Suid-Afrikaanse tersiêre spelopeldingsinstansie deeglik ondersoek nie39. My
veronderstelling is dat kinderteater ’n manier is om integrasie te help
bewerkstellig. Hierdie probleme en leemtes wat geïdentifiseer is, het na die
navorsingsvraag gelei.
1.4. Navorsingsvraag.
Hoe kan die unieke vereistes en konvensies van kinderteater as vorm
aangewend word om die integrasie tussen spelelemente by tersiêre
dramastudente te bevorder?
1.5. Doelwitte.
Enkele doelstellings en verwante vrae kan uit die voorstudie formuleer word om
die navorsingsvraag te beantwoord:
a) ’n Studie oor die konvensies van kinderteater sal eers onderneem en dan in
die praktyk toegepas word.
b) ’n Studie oor die Stanislavski-sisteem en hoe dit in die praktyk van
kinderteater vir spelopleiding aangewend word, moet uitgevoer word.
c) Uit die voorafgaande aspekte sal die skep en toetsing van ’n model vir die
gebruik van kinderteater as ’n spelopleidingsmeganisme onderneem word.

Ander spelopleidingsteorieë wat geraadpleeg is, sluit in: The Cambridge Guide to Theatre
(Banham:1998), Twentieth Century Actor Training (Hodge:2000), Strasberg, Adler and Meisner:
Method Acting (Krasner:2000), Antonin Artaud: From Theory to Practice (Jamieson:2007),
Experimental Theatre: From Stanislavski to Peter Brook (Roose-Evans:1989), Towards a poor
theatre (Grotowski & Barba:1975) en The Great Acting Teachers and Their Methods
(Brestoff:1995).
39 Ek verwys hier na my navorsing wat op nasionale vlak gedoen is.
38
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1.6. Metodologie.
Die navorsingsmetodologie en resultate wat vir die studie gebruik is, is
tweeledig van aard.

Praktyk Aangedrewe Navorsing (PAN) en Navorsing

Aangedrewe Praktyk (NAP) is hier van belang. Die metodes wat gebruik word,
impliseer dat resultate uit navorsingsaktiwiteite in daaropvolgende aktiwiteite
toegepas en geïntegreer word. Die vier bene van die navorsing berus op:
a) ’n Bronnestudie sal gebruik word vir die skep van definisies vir terme en
besprekings oor die benaderings in toneelspelopleiding.
b) Die opvoering van twee kinderteaterstukke deur spelstudente om as
praktiese studie oor (i) kinderteaterkonvensies en (ii) die Stanislavskisisteem te dien, asook om oor die effektiewe integrasie van
opleidingskomponente binne hierdie twee navorsingsaktiwiteite te besin.
c) Die

skep

van

’n

spelopleidingsmodel

as

uitvloeisel

van

die

kunsgebaseerde navorsing na aanleiding van bogenoemde aktiwiteite
se afleidings.
d) Die vervaardiging van ’n tweede kinderteaterstuk vir uitvoering deur
spelstudente om die spelopleidingsmodel soos hierbo genoem, te toets
en te verfyn.
Die studie sal gebruik maak van bronnestudies, kritiese analise, asook beide
Practice Lead Research40 en Research Lead Practice41. Die voorafstudie soos
vroeër genoem, het gehelp om ’n deeglike teoretiese raamwerk vir
spelopleiding binne Suid-Afrikaanse tersiêre instansies te beskryf. Die leemtes
en/of bydraes van kinderteater binne die opleiding van die Universiteit
Stellenbosch, Drama Departement sal as konteks vir verdere bronnestudies
dien.

Vir die doel van die studie sal Practice Lead Research bekendstaan as Praktyk Aangevoerde
Navorsing (PAN).
41 Vir die doel van die studie sal Research Lead Practice bekendstaan as Navorsing Aangevoerde
Praktyk (NAP).
40
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Ná afloop van hierdie bronnestudies sal ’n praktiese proses onderneem word
deur verskeie navorsingsaktiwiteite vir die studie uit te voer. Weens die aard
van die studie sal daar na navorsingsaktiwiteite verwys word en nie hoofstukke
nie. Die motivering hiervoor sal duidelik word tydens my bespreking van hierdie
afdeling. Hierdie produksieprosesgedrewe navorsingsaktiwiteite as deel van
die navorsing, verskil van ander opleidingsproduksies (soos binne die konteks
van die Drama Departement verstaan), in dié sin dat die pedagogiese
uitkomste veel swaarder as die kreatiewe produkte as finale uitkomste weeg.
Hierdie benadering strook met die verwagtinge van ’n PhD-studie in die sin dat
die

vernuwende

praktyk

alternatiewe

vorme

van

navorsing

en

produksieskepping ondersoek.
PAN besit die potensiaal om die deelnemers aan die studie aktief hul
terugvoering te dokumenteer:
“Problems are explored from the participant’s perspective and data is
analysed in terms of their own language and in relation to their own
values” (Babbie & Mouton, 1998:64).
Hierdie aktiewe deelname sal selfreflektief van aard wees en ek gebruik nie
terugvoer van ander deelnemers nie, aangesien die selfreflektiewe proses ook
waarnemings kan insluit.

Brown en Sorensen (2010:163) verduidelik die

proses van selfreflektiewe data as volg:
“Reflection can help to find patterns that make this personal knowledge
more generally applicable and contextualization helps to place those
findings within a broader history of accumulated knowledge”.
Vir hierdie studie sluit ’n selfreflektiewe benadering die volgende dokumentasie
in die joernale van die navorser en kinderteatertekste wat as selfreflektiewe
data geskep is. Ná afloop van die eerste twee kinderteaterproduksies sal die
data van kinderteater as vorm en die Stanislavski-sisteem verwerk word om ’n
model te skep wat as spelopleidingsinstrument aan die hand van kinderteater
kan dien, met die fokus op die suksesvolle integrasie van die genoemde
40
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komponente. Daarna sal ’n tweede spelopleidingsmodel geskep word om as
toets en verfyning van model een te dien.
spelopleidingsmodelle

sal

sterk

op

die

toneelspelopleidingskomponente berus.

Die fokus van hierdie

suksesvolle

integrasie

van

Vir hierdie prosesse sal ’n

kunsgebaseerde navorsingswerkswyse ook as navorsingsparadigma gevolg
word.
Die eerste aspek van hierdie navorsingswyse is om ’n duidelike werksdefinisie
vir kunsgebaseerde navorsing binne die ruimte van hierdie studie voor te stel.
“Arts based research was – and is – an effort to utilize the forms of
thinking and forms of representation that the arts provide as means
through which the world can be better understood and through such
understanding comes the enlargement of mind” (Barone & Eisner, 2012:
xi).
Die fokus van kunsgebaseerde navorsing is, soos die naam aandui, gebaseer
op die kunste (in hierdie geval kinderteater as kunsvorm) “to the degree that it
evidences, again, expressive qualities of form to convey meaning” (Barone &
Eisner, 2012:xiii). Kunsgebaseerde navorsing is daarom ’n benadering tot
navorsing wat die verskeie aspekte van performance gedrewe vorme42 ontgin
om tot nuwe insigte en/of data van die navorsing te kom:
“The virtues to be found in arts based research are not located in some
isomorphic relationship between a statement and event; it is to be found
in the degree to which, as Geertz says, it makes our conversation more
interesting” (Barone & Eisner, 2012:6).
Vir hierdie studie beteken dit dat kunsgebaseerde navorsing ’n benadering vir
die navorsing is, en binne hierdie benadering daar spesifieke kunstige metodes
is om begrip te vergroot. Die doel is om ’n uitdrukkingsvorm te skep wat die
navorser in staat sal stel om voorafgaande idees en/of konsepte verder te

42

Kinderteater in hierdie geval, maar word nie beperk tot kinderteater nie.
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ontwikkel: “It is the conscious pursuit of expressive form in the service of
understanding” (Barone & Eisner, 2012: 7). Hierdie vorme word verder as volg
omskryf:
“Some of these forms will be discursive and digital; others will be
nondiscursive and of an analog type of language. Theses forms are
nonredundant, and they make possible different forms of understanding.
We argue that it is important to have different forms of understanding for
understanding complex phenomena that can be viewed in many ways.
It is the plurality of view that we seek in the long run, rather than a
‘monotheistic’ approach to the conduct of research” (Barone & Eisner,
2012: 10).
In die geval van hierdie studie, is kinderteater die kunsvorm wat aangewend
gaan word. Kunsgebaseerde navorsing as paradigma is gekies aangesien dit
effektief met die onderwerp en styl in beide die voorafgaande navorsing (die
teoretiese benadering tot die navorsingsaktiwiteite) en die voorstellende fases
(die praktiese navorsingsaktiwiteite) aangewend kan word. Verder bied dit ook
vir my as navorser die geleetheid om nie ’n tradisionele eksegese te volg nie.
Binne die paradigma van kunsgebaseerde navorsing kan die navorsing en
bevindings op ’n artistieke wyse aangebied word. Barone & Eisner (2012:8)
stel:
“It is the evocative utilization of such data that makes the work
expressive and affords invidividuals who see or read it with the
opportunity to participate empathically in events that would otherwise be
beyond their reach”.
Hierdie aanbiedingswyse ondervang die gees van die tipe inligting wat
voorgehou word en sal in meer diepte in hierdie afdeling bespreek word. Binne
die raamwerk van die kunsgebaseerde navorsingsparadigma word die
geleentheid ook vir noukeurige, selreflektiewe benaderings wat die navorsing
op homself “laat inkeer”, gebied. “Within arts based research that scrutinizing
may or may not be done in a systematic way as occurs in many forms of
42
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scientific research” (Barone & Eisner, 2012:47). Yelena Glutzman ondersteun
hierdie eienskap van kunsgebaseerde navorsing in haar hoofstuk Research as
theatre wanneer sy aanvoer:
“I hope to suggest that theatre performance is central to the
performativity of scholarship, allowing scholars to engage not with fact
of ongoing performativity but rather with the concrete, situated
processes by which scholarship is materialized” (in Arlander, Barton,
Dreyer-Lude & Spatz, 2018:106).
Die paradigma laat daarom die ruimte vir PAN en NAP as metodes vir
navorsing. PAN en NAP sal kortliks bespreek word om die verhouding en
wisselwerking tussen kreatiewe werk en navorsing binne die paradigma van
kunsgebaseerde navorsing te plaas. Die terminologie (Praktyk Aaangedrewe
Navorsing en Navorsing Aangedrewe Praktyk) is alreeds beduidend op die
aard van die navorsing en
“[c]haracterise the way in which practice can result in research insights,
such as those that arise out of making a creative work and/or in the
documentation and theorisation of that work” (Smith & Dean, 2010:2).
Dit is belangrik om te noem dat PAN en NAP nie as aparte prosesse beskou
moet word nie, maar vorm eerder deel van die “iterative cyclic web” (Smith &
Dean, 2010: 2)43. Verder is die fokus van hierdie studie nie alleenlik gerig op
die produk wat elke navorsingsaktiwiteit tot gevolg het nie, maar eerder berus
op navorsing:
“…conducted in the process of shaping an artwork; or research which is
the documentation, theorisation and contextualisation of an artwork –
and the process of making it – by its creator” (Smith & Dean, 2010:3).

43 Later in hierdie afdeling sal NAP en PAN as fondament vir die bespreking van elke
navorsingsaktiwiteit dien.
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Dit is hierdie verhouding tussen proses en produk tydens die navorsing wat
PAN en NAP ondervang. Navorsing wat in samewerking met die skep van ’n
kunsvorm (kinderteater) geskied, kan beide soortgelyk en verskillend wees as
tradisionele44 navorsing. Smith & Dean (2010:4) beskryf tradisionele navorsing
as navorsing wat kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing onderskep, maar dat
die kunste ook die geleentheid bied vir konseptuele navorsing.
“Conceptual research is often seen to sit within the qualitative tradition
but not necessarily identical with it. Conceptual research is more to do
with argument, analysis and the application of theoretical ideas, and is
central to humanities research” (Smith & Dean, 2010:4).
Die idee van konsepsuele navorsing word daarom in die navorsing van hierdie
studie gebruik, maar nie beperk tot slegs hierdie idee nie. Uit die voorafgaande
aspekte word die volgende eienskappe van PAN en NAP duidelik (Die
vetgedrukte woorde is my beklemtoning van die eienskappe):
“In Practice-based research the creative work acts as a form of
research, whereas practice-led research is about practice leading to
research insights” (Smith & Dean, 2010:5).
Twee ander eienskappe wat uitstaan, is dat hierdie twee terme verwys na:
“both to the work of art as a form of research and to the creation
of the work as generating research insights which might be
documented, theorised and generalized”.
en beklemtoon die belangrikheid van ’n navorsingselement wat teenwoordig
moet wees in beide “research and work creation” wat “the documentation,
writing and theorisation surrounding the artwork as crucial to its fulfilling
all the functions of research” (Smith & Dean, 2010: 7) moet insluit.

44 Hiermee bedoel ek navorsing wat ’n meer tradisionele wyse ondervang en nie noodwendig met
’n praktiese element verbind word nie.
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Uit die bogenoemde eienskappe van PAN en NAP word dit vir my duidelik dat
die dokumentering van beide proses en produk van groot belang is om die
studie te kan voltooi en geldig te maak. Soos genoem, sal daar gebruik gemaak
word van selfreflektiewe joernale. Hierdie joernale sal my rol as regisseur (en
daarom ook waarnemer) tydens die repetisieproses en my werksaamhede by
die opleiding van die studente binne die ruimte van die Drama Departement
dokumenteer. Verder sal dit ook die akademiese navorsing wat lei tot die skep
van kinderteatertekste (wat aan elke navorsingsaktiwiteit se primêre
navorsingsvereistes voldoen), dokumenteer:
“Most commonly, performative researchers progress their studies by
employing variations of: reflective practice, participant observation,
performance

ethnography,

ethnodrama,

biographical/autobiographical/narrative inquiry, and the inquiry cycle
from action research” (Haseman, 2006:104).
Vir die doel van hierdie studie, sal ek die werking en toepassing van elke
navorsingsaktiwiteit binne die raamwerk van die iterative cyclic web (Smith &
Dean, 2010:20) bespreek om die verhouding en wisselwerking van PAN en
NAP te verduidelik en hoe dit manifesteer.
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Figuur 1. “The Iterative Cyclic Web” soos uitgebeeld deur Smith & Dean
(2010:20).
1.6.1.

Navorsingsaktiwiteit 1 – Kinderteater en kinderteaterkonvensies as

toneelspelopleidingsraamwerk.
Die eerste navorsingsaktiwiteit wat geskep word, het ten doel om die
voorafgaande bronnestudie van kinderteater in die praktyk toe te pas. Daarom
kan dit as akademiese navorsing beskou word wat gelei het tot NAP. Die
uitkomstes van die akademiese navorsing het ingesluit die kritiese identifisering
van die konvensies van kinderteater en hoe hierdie konvensies tydens ’n
kinderteaterstuk toegepas kan word. Die teks wat daaruit voortgespruit het,
Die Prinses en die Ertjie, word daarom as deel van die navorsing gesien en is
die skakel en die produk tussen die akademiese navorsing en die NAP45. Die
repetisies van die kinderteaterstuk wat deel van die PAN-proses vorm, het tot
gevolg gehad dat die konvensies krities in die praktyk ondersoek kan word en

45 Ek verwys hier weer na punt 3 soos uiteengesit in my bespreking van die eienskappe van PAN
en NAP.
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watter

moontlikhede

dit

vir

die

suksesvolle

integrasie

van

spelopleidingselemente bied.
Van die konvensies het ’n groter invloed op die integrasie van elemente getoon
en sinvolle gevolgtrekkings kon daarvolgens gemaak word. Hierdie afleidings
was die vertrekpunt vir die volgende navorsingsaktiwiteite. Deur selfreflektief
met die navorsing te werk te gaan, is nuwe idees rondom toneelspelopleiding
gevorm en die toepassing van toerie is binne die kreatiewe praktyk van
spelopleiding beklemtoon. Beide die gelyktydige toepassing van NAP en PAN
het daartoe gelei dat verdere akademiese navorsing (spesifiek die Stanislavskisisteem) plaasgevind het.
Vir die doel van integrasie binne die raamwerk van hierdie tesis, het ek besluit
om die styl waarin hierdie navorsingsaktiwiteit aangebied word, te skoei op die
styl van sprokie as eksegese. Dit sal die leser na die emosionele en kreatiewe
omgewing verplaas waarin die kindergehoor hulself bevind.

Die sprokie

ondervang die konvensies van kinderteater (soos dit duidelik word uit die
akademiese navorsing) en die teks wat uit die sprokie voortspruit, ondervang
die afleidings van die navorsing. Die spanning tussen die kreatiewe styl en
akademiese inligting wat aangebied word, veroorsaak ’n diskripansie vir die
leser wat die gevolgtrekkings onderstreep.
navorsingsaktiwiteit

ondersteun

die

Die artistieke uitleg van die

paradigma

van

kunsgebaseerde

navorsing. Die afleidings van die navorsing word as kommentaar aangebied
om die relevante konvensies te ondersteun en uit te lig. Die kommentaar
waarna verwys word, is aan die regterkant van die bladsy en is duidelik met ’n
verwysingstreep omraam. Dit word sodoende met relevante voorbeelde uit die
teks verbind.
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1.6.2. Navorsingsaktiwiteit 2 – Die Stanislavski-sisteem binne die raamwerk
van toneelspelopleiding.
Soortgelyk aan die konsep van die eerste navorsingsaktiwiteit, spruit die
navorsing van hierdie aktiwiteit uit ’n bronnestudie van die Stanislavski-sisteem.
Dit is weereens akademiese navorsing wat tot praktyk gelei het. Die uitkomstes
van die akademiese navorsing het die kritiese omgang met die verskeie
komponente van die Stanislavski-sisteem ingesluit en hoe hierdie komponente
vir toneelspelopleiding binne die raamwerk van kinderteater toegepas kan
word. Die Sneeukoningin is met hierdie komponente as vertrekpunt, geskep.
Weereens het hierdie teks as die skakel én die produk tussen die akademiese
navorsing en die NAP gedien. Die repetisies van Die Sneeukoningin het op
beurt weer deel gevorm van PAN en het tot gevolg gehad dat die Stanislavskisisteem in die praktyk ondersoek kan word en watter moontlikhede dit vir die
suksesvolle integrasie van toneelspelopleidingselemente bied. Die ondersoek
na die integrasie en interafhanklikheid van die sisteem se komponente het
daartoe gelei dat nuwe afleidings gemaak kon word. Deur selfreflektief met die
navorsingsprosesse te werk, is nuwe idees rondom toneelspelopleiding gevorm
en

die

toepassing

van

toerie

binne

die

kreatiewe

praktyk

van

toneelspelopleiding is beklemtoon. Beide die gelyktydige toepassing van NAP
en

PAN

het

daartoe

gelei

dat

verdere

akademiese

navorsing

(toneelspelopleiding as sulks) plaasgevind het. Hierdie akademiese navorsing,
tesame met die afleidings uit die eerste navorsingsaktiwiteit, was vermeng om
’n teoretiese spelopleidingsmodel te vorm.
Die eksegese van hierdie tweede navorsingsaktiwiteit het berus op die
volgende konsepte en die artistieke uitleg daarvan ondersteun die
kunsgebaseerde navorsingsparadigma:
•

Dit is belangrik om die toneelspelopleidingsteorie van Stanislavski in
dieselfde vorm as wat hy sy navorsing en afleidings geskryf het, aan te
bied. Sodoende sal ’n beter begrip gevorm kan word oor hoe hy sy
joernaalinskrywings aangewend het om sy sisteem te vorm en te
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verduidelik. Hierdie joernaalinskrywings stem ooreen met sy lineage of
practice wat hy gevolg het om sy bevindinge te staaf en sisteem te
ontwikkel. Vanuit my oogpunt, bespreek ek in joernaalinskrywing 1 tot
3 Stanislavski se agtergrond en motivering vir die ontwikkeling van sy
sisteem. Hierdie joernaalinskrywings staan apart om die leser voor te
berei vir die styl wat met Stanislavski se styl van waarneming en
aanbieding ooreenstem.
•

Die verhouding en teenstrydighede tussen Stanislavski se sisteem as
joernaalinskrywings en die praktiese uitvoering daarvan tydens
repetisies, word parallel met die teks wat geskep word, aangebied. Die
elemente van die Stanislavski-sisteem wat in die teks getoets word,
word parrallel aangebied om die integrasie daarvan tydens repetisies op
’n artistieke wyse uit te beeld. Die interafhanklikheid en integrasie van
die sisteem tydens die aanwending daarvan by toneelspelopleiding word
daarom voorgestel deur die uitleg van joernaalinskrywings 4 tot 19.

•

Die afleidings en toepassings van die sisteem word as kommentaar in
die regterkantste kantlyn aangebied om die integrasie daarvan met die
teks te illustreer

•

Die leser het die keuse om eers die joernaalinskrywings of die teks te
lees. Die benadering van die integrasie berus egter daarop dat elkeen,
net soos Stanislavski se sisteem, as interafhanklik van mekaar beskou
moet word. Die artisiteke formaat van die navorsingsuitleg ondersteun
hierdie benadering.

•

Joernaalinskrywing 20 word as samevatting en afleiding van die
navorsingsaktiwiteit voorgehou. Die styl van hierdie joernaalinskrywing
is soortgelyk aan joernaalinskrywing 1 tot 3 om die voltooiing van hierdie
gedeelte van navorsing aan te dui en ’n artistieke afsluiting van
Stanislavski se lineage of practice (of praktykgeskiedenis) voor te stel.
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1.6.3. Navorsingsaktiwiteit 3 – Toneelspelopleidingsmodel 1.
Tydens

die

skep

van

hierdie

opleidingsmodel

is

die

teorie

van

toneelspelopleiding, asook die afleidings van navorsingsaktiwiteit 1 en 2
bestudeer. Hierdie akademiese navorsing het tot die skep van ’n derde teks
gelei – Wit Rosie, Rooi Rosie. Die doel van hierdie teks is die illustrasie van
hoe die integrasie van die konvensies van kinderteater en die komponente van
toneelspelopleiding soos dit in die Stanislavski-sisteem voorkom, kan
funksioneer. Die teks vorm daarom deel van die opleidingsmodel.
Nuwe afleidings is uit die voorafgaande navorsingsaktiwiteite gemaak en was
met die teks in die skeppingsproses daarvan, geïntegreer. Daarom kan die
teks as die skakel en produk van akademiese navorsing tot NAP beskou word.
Die toepassing van hierdie teorieë en die nuwe kreatiewe werk is tydens die
repetisietydperk van die produksie ondersoek en daarom word hierdie tydperk
en proses deeglik bespreek.
Aangesien die repetisietydperk ’n proses is, lei dit tot die gelyktydige
werkswyses van beide NAP en PAN. Idees word uit die PAN-werkswyse
gegenereer en kan as bron vir die verfyning van die bestaande
navorsingsaktiwiteit dien. Verskeie konvensies van kinderteaters is aan die
hand van die Stanislavski-sisteem toegepas. Die doel van die opleidingsmodel
is om die suksesvolle integrasie van hierdie elemente in die kurrikulum van die
Drama Departement, te toets. Selfreflektiewe praktyke lei daartoe dat leemtes
en sterkpunte binne die model geïdentifiseer kan word om die grondslag vir
nuwe akademiese navorsing te skep.

Hierdie navorsing is vir die laaste

opleidingsmodel gebruik.
Aangesien die fokus van die navorsingsaktiwiteit swaar berus het op die
suksesvolle integrasie van komponente, sal die aanbieding daarvan binne die
tesis ook so plaasvind. Die teks en waarnemings van die navorsingsaktiwiteit
word parallel aangebied.

Hierdie eksegese stem ooreen met die vorige

navorsingsaktiwiteit se artistieke voorstelling. Die toepassings en kommentaar
wat egter voorheen as aparte entiteite uitgebeeld is, word egter nou deel van
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die akademiese diskoers waar die teks deur die bespreking onderbreek word.
Dit

ondersteun

die

dieper

vlak

van

integrasie

wat

tydens

die

navorsingsaktiwiteit plaasvind. Die leser word ook so gelei om die spanning en
teenstrydighede tussen die kreatiewe navorsing (die teks) en die akademiese
navorsing waar te neem. Net soos met die vorige navorsingsaktiwiteit, staan
dit die leser vry om enigeen eerste te lees.

Meer voorbeelde van die

repetisieproses word egter hierin ondervang om die integrasie, al dan nie, van
die model binne die bespreking van die teks en produksie ten toon te stel.
1.6.4. Navorsingsaktiwiteit 4 – Toneelspelopleidingsmodel 2.
Hierdie toneelspelopleidingsmodel is uit die afleidings en inligting wat uit die
vorige model gemaak is, geskep. Die teks wat hiervoor geskep is, Raponsie,
sal langer as die vorige teks wees, aangesien die akademiese navorsing
daartoe lei dat meer verfyning van die integrasie van toneelspelopleiding
ondersoek word. Daarom kan die teks as die skakel en produk van akademiese
navorsing wat uit navorsingsaktiwiteit 3 tot NAP afkomstig is, beskou word. Die
toepassing van hierdie teorieë en die nuwe kreatiewe werk sal tydens die
repetisietydperk van die produksie ondersoek word, asook die uitvoering
daarvan en daarom word hierdie tydperk en proses deeglik bespreek. Hierdie
aspekte lei weer daartoe dat die gelyktydige werkswyses van NAP en PAN
toegepas word. Afleidings word uit die PAN-werkswyse gemaak wat as ’n
maatstaf

vir

die

suksesvolle

of

onsuksesvolle

uitvoering

van

die

toneelspelopleidingsmodel kan dien. Hierdie afleidings word weer binne die
raamwerk van selfreflektiewe praktyk gevorm en skep die grondslag vir verdere
en vernuwende werk wat uit die navorsing mag voortspruit.
Aangesien ek in die opleidingsmodel die verfyning van die vorige model
ondersoek het, is daar besluit om die teks met die afleidings te onderbreek.
Hierdie eksegese ondersteun die gees van verfyning en toepassing van
integrasie van die Stanislavski-sisteem en kinderteater nog verder.

Die

artistieke aanbieding word as volg voorgestel om die kunsgebaseerde
navorsing uit te beeld: die verband tussen die teks, afleidings en toepassing
daarvan word as een entitiet beskou en ook so in die tesis aangebied. Anders
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as by die voorafgaande navorsingsaktiwiteite, moet die leser hierdie een as ’n
eenheid lees en nie as twee verskillende aspekte van die navorsing nie. Die
spanning tussen die kreatiewe navorsing (die teks) en die akademiese
navorsing word daarom as een beskou en sodoende word die verhouding van
akademiese navorsing, NAP en PAN (soos voorgestel deur die “iterative cyclic
web”) as ’n eenheid beskou.
1.6.5. Samevattend opmerkings oor die gekose metodologie.
Dit word duidelik dat die PAN en NAP van data-insameling tydens die
navorsingsaktiwiteite herhaal word. Tyd, plek en ruimte is veranderlikes wat
die uitkomste van die deelnemers se bevindings kan verander (Allegue, Jones,
Kershaw & Piccini A., 2009) en dit sal deurlopend in die selfreflektiewe
prosesse ondervang word.
Aspekte van die kinderproduksies wat spesifieke fokus tydens die
selfreflektiewe prosesse ontvang, sal ooreenstem met die Drama Departement
se

opleidingsfokus,

naamlik

stem-

en

spraakgebruik,

beweging

en

toneelspelopleiding, maar veral die integrasie van hierdie aspekte sal van
belang wees. Hierdie is egter nie bepalend nie en die proses, asook die
veranderlikes van deelnemers (verskillende studente wat deelneem aan die
produksies) moet by die analise van elke produksie in gedagte gehou word.
Die proses se mate van vordering en uitkomste kan ook hieraan onderwerp
word. Die interaktiewe beweeglikheid tussen PAN en NAP word erken. Dit is
vanuit hierdie praktykgeskiedenis dat die modelskepping nie noodwendig
numeriese toetsing gaan impliseer nie, maar ervaring en kwalitatiewe, kritiese
refleksie gaan impliseer.
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Navorsingsaktiwiteit 1:
Die stryd om Kinderteater – ’n Sprokie (met ’n sprokie)
oor kinderteater
Eendag, (nie so) lank, lank gelede nie, was daar ’n magiese koninkryk genaamd
Theatrum. Die koninkryk van Theatrum was ’n gelukkige land en al die mense,
veral die kinders, was die hele tyd bly en het geglimlag. Theatrum was die
perfekte plek gewees om te speel, te verken en net jouself te wees.
Op die rand van Theatrum was daar egter ’n groot en donker kasteel.
Niemand het dit ooit gewaag om naby die droeë, dorre stuk aarde te kom wat dié
kasteel omring het nie, want die heerser van die kasteel was ’n baie ongelukkige
en wrede heks met die naam van Tinkie. Tinkie was nie soos die ander inwoners
van Theatrum nie. Inteendeel, Tinkie was nors, ongeskik, en soos baie van die
gelukkige mense na haar verwys het, ’n slegte heks! Dit is hier waar ons storie
begin: Tinkie, haar ongelukkigheid en die held wat Tinkie oortuig het om gelukkig
te wees.
Die dag het soos enige ander dag vir Minkie en Skroffel begin. As Tinkie
se handlangers het hulle seker gemaak dat hulle flou, yskoue koffie (sonder
suiker) na Tinkie se bed neem toe hulle haar gaan wakker maak. Soos gewoonlik
het hulle seker gemaak dat alles perfek was: Die oggendson het nie deur die
vensters geskyn nie, die gordyne was dig toegetrek, die kamer was vol vlieë en
net die regte hoeveelheid slym het teen die kante van die mure afgedrup. Uit
vrees vir hul wrede meesteres, het Minkie en Skroffel dubbel seker gemaak alles
is perfek soos wat Tinkie dit verkies.
“Aaklige môre, wrede Tinkie,” het Skroffel uitgeroep terwyl Minkie amper
die helfte van die koffie laat mors het soos sy bewe.
Tinkie het egter doodstil bly lê en nie eers ’n snorkgeluid gemaak nie.
Weer probeer Skroffel: “Aaklige môre, wrede Tinkie!”
Hierdie keer kom daar net ’n kreungeluid uit Tinkie.
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Die derde keer roep Skroffel kliphard: “AAKLIGE MÔRE, WREDE
TINKIE!”
Skielik word die kamer yskoud en Tinkie se verlepte oë gaan oop.
“En wat is so aaklig aan hierdie oggend? Kan jy nie die geluk en gelag van
die kinders van Theatrum hoor nie? O, spinnekopslym! Dit maak my
sielsongelukkig!” gil Tinkie.
Voordat Skroffel en Minkie kan wonder of Tinkie ’n siel het, spring Tinkie
uit die bed en gil: “Genoeg! Ek het nou genoeg gehad! Die mense van Theatrum
is té gelukkig. Ek haat gelukkige mense. Dit is tyd dat ek iets daaraan doen. Ek
het lank daaroor nagedink: Gelukkigheid is ’n siekte en ’n mens moet die siekte
se oorsprong behandel, nie die simptome nie!”
Minkie, wat nie die slimste handlanger is nie, vra vir Tinkie onskuldig:
“Voel jy siek, Tinkie? Dalk moet jy in die bed terugklim.”
“Nee, jou swaap! Gelukkigheid is ’n siekte, nie ek nie! Dit is die kinders se
skuld! Die kinders is altyd gelukkig en word gelukkige grootmense. Om
ongelukkige grootmense te hê, moet jy ongelukkige kinders grootmaak. Buig die
boompie terwyl hy jonk is. As ek net geweet het waarom die kinders altyd so
gelukkig is!” brom Tinkie.
Verskriklik bang dat Tinkie hulle gaan slaan, dink Skroffel kliphard hoekom
die kinders gelukkig is. Hy het eenkeer gehoor dat die kinders elke naweek na ’n
ding toe gaan wat hulle kinderteater noem.
“Ekskuus, o wrede, plooigesig Tinkie. Ek het gehoor die kinders van
Theatrum is gelukkig omdat hulle elke naweek kinderteater kyk,” waag Skroffel
dit.
“Kinderteater? KINDERTEATER? Wat is hierdie kinderteater?” gil Tinkie
so onheilspellend dat die slym teen die mure opwaarts begin terugkruip.
“Ons weet nie! Ons weet nie!” huil Minkie en Skroffel terselfdertyd.
“Ek het nooit verwag dat julle enigiets weet nie! As daar een man is wat
alles weet, is dit Balti – Theatrum se mees vooraanstaande wetenskaplike en
boekwurm! Bring hom vir my! Ek moet vir eens en altyd weet wat hierdie

54

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

‘kinderteater’ is sodat ek daarvan kan ontslae raak!” bulder Tinkie en verdwyn in
die donker skadu’s van die kasteel se mure.
Onmiddellik hardloop Minkie en Skroffel so vinnig soos hulle voete hulle
kan dra na Theatrum met ’n sak en tou in hand, gereed om vir Balti gevange te
neem en na Tinkie toe terug te neem!
Vir Balti was dit ’n oggend soos enige ander oggend. Hy het vroegoggend uit sy
bed geklim en joga begin doen, want vir hom is ’n gesonde liggaam die bron van
’n gesonde brein. En Balti se brein was die grootste in Theatrum. Terwyl Balti
besig was met Adhomukha Svanasana1 (een van sy gunsteling-jogaposisies)
word hy oor die kop geslaan met iets wat hom herinner aan een van sy
gunstelingboeke! Voordat Balti om hulp kan skree, word ’n sak oor sy kop getrek
en sy hande word vasgebind. Minkie en Skroffel, wat natuurlik verantwoordelik
hiervoor was, bars kliphard uit van die lag:
“Ons het hom! Ons het hom!” roep hulle.
“Wie het my?!” gil Balti, maar voordat hy verder iets kan sê, voel hy hoe ’n
floute hom van al die spanning oorval…
Terug in Tinkie se donker en onheilspellende kasteel storm ’n opgewonde Minkie
en Skroffel na Tinkie se kamer.
“Tinkie! Tinkie! Ons het hom! Ons het vir slimme Balti uitoorlê!” roep hulle
en gooi vir Balti soos ’n sak koring neer. Weer word die kamer yskoud en Tinkie
se gestalte word meer sigbaar in die donker skaduwee.
“Aai, julle oortref my stoutste verwagtinge. Ek het nie gedink julle is in
staat om vir Balti gevang te neem nie. Bind hom aan die stoel vas en maak hom
wakker,” sê Tinkie.
Minkie en Skroffel gryp vir Balti en bind hom aan ’n stowwerige ou stoel
vas. Skroffel lig sy arm en druk sy oksel onder Balti se neus.

1
Hierdie staan ook bekend as “Downward facing dog” (Corner, 2009:379).
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Balti skrik wakker van die stank en gil: “Waar is ek? Wat ruik so? Iemand
ontsmet my neus!”
“Stil, Balti! Jy is hier vir een ding en een ding alleen! Verduidelik vir my wat
kinderteater is!” Tinkie se stem is laag en donker en dit laat vir Balti onrustig voel.
Sonder om te stry, besluit Balti dit sal in sy beste belange wees om te
doen wat gevra word, voordat sy neus weer ’n keer die slagoffer van tagtig dae
se sweet word.
“Ek sal vir julle verduidelik wat kinderteater is, maar of julle dit gaan
verstaan, is ek nie seker nie. Ek sal probeer om vir julle ’n werksdefinisie te gee
vir my verduideliking,” voer Balti aan en begin:
“‘Many people seem to hold the mistaken impression that the function of
children’s theatre is to train little children to get up on stage and act, and
there is even some confusion among children’s theatre folk themselves,
as to where creative drama ends, and formal children’s theatre begins’
(Viola, 1956:139).”
Minkie, wat nie die slimste is nie, verstaan nie ’n woord wat Balti sê nie en haar
oë begin reeds water trek.
“Om kinderteater te verstaan moet daar eers gekyk word na die
verskillende terminologie wat kinderteater impliseer,” gaan Balti voort. “‘Like
children’s literature in general, children’s theatre resists definition because it
often appeals to mixed audiences of children and adults’ (Gubar, 2011:213). In
die koninkryk van Theatrum (wat natuurlik teater beteken) onderskei Moses
Goldberg (1974:4-5) tussen vier terminologie wat op kinderteater betrekking het,
naamlik kinderdrama, kreatiewe dramatiese uitvoering, kinderteater en
poppeteater. Ek gebruik my goeie vriend Goldberg as basis vir my argument. Dit
word natuurlik nie tot hom beperk nie en ander bekende teaterpraktisyns in die
gebied van kinderteater moet nie onderskat word nie, aldus Storrar (1987:273).
Dit is belangrik om eers hierdie terme duidelik te verstaan voordat die konsep
van kinderteater vir hierdie verduideliking as sulks gedefinieër kan word. Ek sal
begin by kinderdrama.”
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“Is al hierdie akademiese snert nou regtig nodig?” snou Tinkie vir Balti toe,
maar hy dreun net voort.
“Hierdie term is die mees inklusiewe een van al vier die terme. Goldberg
(1974:4) voer aan: ‘Generally speaking, it means all forms of theatre by and for
children.’ Dit kan algemeen aanvaar word dat hierdie term daarom as
oorkoepelend bekou kan word vir die ander drie terme. Kreatiewe dramatiese
uitvoering verwys na ’n informele aktiwiteit waar kinders onder die leiding van ’n
persoon met dramatiese kennis en/of agtergrond deelneem aan drama as
kunsvorm. ‘Its goal is not performance, but rather the free expression of the
child’s creative imagination through the discipline of an art form’ (Goldberg,
1974:4). Dit kan selfs elemente soos ‘dress up’ (Swortzell, 1990:xvii) insluit.
Hierdie proses sluit in die aktiewe deelname binne groepsverbandgedrewe
prosesse en die aankweek van waardering vir die kunste.”
Tinkie kan haarself nie meer inhou nie en begin op en af stap soos Balti
voortdreun.
“Die deelname aan so tipe proses hoef natuurlik nie beperk te word tot
teatergedrewe uitvoerings nie2. Dit kan ook kreatiewe prosesse insluit wat help
met psigologiese terapie en baie van die tegnieke in die kinderteaterskepping
kan van soortgelyk wees. Kinderteater kan kinders stimuleer net soos deur
musiek: ‘music learnt at childhood is a foundation for learning social practices’
(Okafor, 1989:291). Verder kan die term ook uitgebrei word om opvoeding in te
sluit:
‘Creative dramatics can also be used as a part of a total educational unit
in which the child concretizes his learning about, say social science or
literature by enacting the characters or situation he is studying’ (Goldberg,
1974:4).”
“Ja, ja! Kom tot die punt jou semelsak! Ek betaal jou nie vir ’n lesing nie!” snou
Tinkie vir Balti toe.
2
Sien Groff (1978:16) vir meer hieroor.
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“Maar jy betaal my dan nie eers nie!” Balti vererg hom en besluit op die
daad om nog meer akademiese inligting te gee in die hoop dat Tinkie so kwaad
sal word dat sy hom sal wegjaag!
“’n Verdere veld van aktiwiteite wat hierdie term omsluit, is die toepassing
daarvan tydens spraakterapie vir kinders. Die tegniek van hierdie konsep is egter
dat die ‘leader’s use of divergent, or open-ended questions [to] allow the
participants to solve the problems of dramatization in their own creative way’
(Goldberg, 1974:5).”
Nog voordat Balti kan asemskep om verder te verduidelik, raak Tinkie se
geduld op en sy gil: “Dit is nou genoeg! Verduidelik net vir my wat kinderteater is!
En minder met die Brits!”
Minkie en Skroffel begin bewe en soek ’n stoel om agter weg te kruip.
“Goed, ja goed, ek moes tog eers die basiese beginsels vir julle
verduidelik en daarvoor het ek die teoretiese gronde nodig. In Brits, soos jy dit
noem!” sê Balti sarkasties, haal diep asem en gaan voort: “Kinderteater ‘can be
defined as a formal theatrical experience in which a play is presented for an
audience of children’ (Goldberg, 1974:5). Volgens my mening is die doel van
kinderteater net soos dié van volwasse teater3 is: om die beste moontlike
ervaring van teater te verskaf. Om hierdie doel te bereik, word dieselfde tegnieke
toegepas. Die konvensies van kinderteater kan verskil van dié van volwasse
teater wat die tegnieke dalk mag beïnvloed, maar ek sal julle nie nou daarmee
verveel nie4.”
Minkie en Skroffel loer vir mekaar en wonder wat al die terme beteken. Al
wat hulle gehoor het is iets van verveel. Balti sien die kyk tussen die twee raak,
ignoreer dit, skep asem en trek los:
“Verder is dit belangrik om duidelik te maak wie die akteurs in kinderteater
is. Oor die algemeen is die term kinderteater verwarrend, aangesien dit kan
3
Met volwasse teater word hier bedoel teater vir volwasse gehore. Die
ouderdomsbeperking vir kinderteater volgens Goldberg (1974:5) sien as volg
daarna uit: kinders tot en met dertien jaar is kinderteater, veertien tot agtien is
jeugteater en bo agtien jaar is volwasse teater.
4
Daar sal later in die sprokie na hierdie konvensies verwys word.
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impliseer dat die stuk gebruik kan maak van kinders as akteurs vir ’n gehoor wat
uit kinders bestaan. Goldberg (1974:5) verwys na hierdie vorm as ‘recreational
drama’ waaronder geleenthede soos skoletoneel of dramagedrewe aktiwiteite
deur kinders mag val5. Kinderteater ‘will nearly always be reserved for the
performances in which adults act’ (Goldberg, 1974:5) en die kindergehoor sal tot
en met die ouderdom van dertien teenwoordig wees om die toneelstuk te geniet6.
Hierdie genotvolle ervaring kan pedagogies van aard wees”
Skielik word Balti hard agter teen sy kop geklap.
“Kom tot die punt, jou breinpoep! Is dit nou wat kinderteater is? Hoe raak
ek daarvan ontslae?” gil Tinkie.
Nou kyk, Balti is ’n rustige mens, ’n saggeaarde mens, maar niemand
moet hom ooit onderbreek wanneer hy akademies verkeer nie en hy verhef sy
stem: “Maar sal jy stilbly, jou verlepte byangel! Laat ek klaar praat sodat jou twee
breinselle dit kan verstaan!” gil hy.
Nog voordat Tinkie weet wat gebeur, gaan Balti voort: “Waar was ek? O
ja, kinderteater deur volwassenes vir kinders. A! Natuurlik! Die volgende stap is
’n uitbreiding van die term deur dit te vergelyk met die ander terme en definisies
wat daarvoor verskaf was. ‘Children’s theatre presents children with a product;
creative dramatics involves them in a process’ (Goldberg 1974:8). Dit is waarna
ek vroeër verwys het as kreatiewe dramatiese uitvoering: Die kreatiewe proses
word aangewend om ’n produk te skep wat dan aan ’n gehoor aangebied kan
word. Hierdie tegniek word dikwels by volwasse teater gebruik en staan as
‘improvisasie-gedrewe verhoogstukke’ bekend7. Met ander woorde, die teks word
ontwikkel deur middel van improvisasie, soortgelyk aan dié van ’n
werkswinkelproses8. Meeste van die kreatiewe dramatiese uitvoerings fokus
egter op die proses en nie die produk nie. Die produk word dikwels as ’n byfaktor en afsonderlik beskou en moet nie die primêre doel van die proses
5
6
dien.
7
8

Vir meer hieroor sien Teen Theatre deur Gross, E & Gross, N (1953).
Vir die doel van hierdie afdeling sal dit as werskdefinisie van kinderteater
Sien ook Allen (1950) se boek Play Production.
Vir meer oor werkswinkelteater, sien Schininà (2004:19).
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oorskadu nie (Goldberg, 1974:8). Indien die produk nie die primêre doel is nie,
plaas dit vir my en my gewaardeerde kollega Goldberg (1974:8) eerder die klem
op die kind se kreatiewe prosesse wat uitgelig word en word dit beskou as ’n
‘releaser of energy’ (Hodgson, 1972:157-158). Wanneer hierdie vorm van werk
aan ’n gehoor aangebied word, is dit duidelik deur middel van ’n ‘demonstration’
session – where there is no performance, but only a ‘typical’ period of creative
process’ (Goldberg, 1974:8). Dit maak tog sin, aangesien die hele argument van
kreatiewe dramatiese uitvoering daarop gefokus is om die proses uit te lig.”
Teen die tyd wat Balti klaar is met al hierdie verduidelikings, voel Tinkie
asof sy soos ’n kat teen die mure kan uitklim.
“Jy het nie einde nie! Jy hou net aan en aan en aan! Jy beproef my
geduld, Balti!” snou Tinkie hom toe.
Haar stem sny so erg deur die lug dat Minkie en Skroffel, wat deur Balti se
verduidelik aan die slaap geraak het, wakker skrik en penorent sit. Net voordat
hulle bly raak dat hulle die lesing misgeloop het, begin Balti weer: “Alhoewel die
waarde van só ’n proses nie onderskat moet word nie, is dit tog belangrik dat
‘[t]he child in creative dramatics must find out that the process which he is
exploring does lead to a finished product’ (Goldberg, 1974:8). Om hierdie aspek
te beklemtoon, is dit belangrik om die kindergehoor aan kinderteater bloot te stel,
soos ek dit aan die hand van Goldberg en ander vroeër gedefinieër het.
Sodoende kan die kindergehoorlid die doel agter die proses waarneem en met
die tegnieke agter dit identifiseër. Kinderteater is daarom die hoogtepunt en
samevatting van só ’n tipe proses. Die verhouding tussen kreatiewe dramatiese
uitvoering en kinderteater kan egter nie ontken word nie. Indien die
kindergehoorlid die produk waarneem en die proses daaragter erken, kan dit lei
tot ’n groter waardering vir die produk (Goldberg, 1974:8).”
Skroffel, wat sy bes probeer om deur alles wakker te bly, maak die
grootste fout en sê: “Ek verstaan nie!”
“Ek het nie gedink jy sal verstaan nie. Laat ek weer probeer,” sê Balti in ’n
akademiese stemtoon en begin weer: “As voorbeeld: Die kind probeer om ’n
karakter te skep deur die proses van kreatiewe dramatiese uitvoering en besef
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die belangrikheid van karakterisering in die finale produk. Soos Goldberg
(1974:9) dit tereg opsom:
‘To summarize this relationship, the child should learn process through
creative dramatics, culminating in exposure to a dramatic product.
Creative drama teaches appreciation of children’s theatre and the latter
provides a motivation for the former.’
Balti krap sy ken en sê: “Of, kom ek stel dit eerder so…”
“Ja, goed, goed, GOED! Ek weet nou wat kinderteater is, maar hoekom is
dit so belangrik?” onderbreek Tinkie en die trilling in haar stem maak vir Minkie
en Skroffel heeltemal ongemaklik.
Hulle albei besef dat sy kort van draad is en dat Balti tot die punt sal moet
kom. Balti, wat nou heeltemal in sy eie akademise wêreld is, besef dit nie en
dreun net rustig voort.
“Natuurlik kan die belangrikheid van kinderteater nie onderskat word nie.
Enige vorm van teater soos ons dit in Theatrum leer ken het, bied die
geleentheid om ander artistieke vorme ook in te sluit. Het ek al my gewaardeerde
kollega Moses Goldberg (1974:10) genoem wat aanvoer dat ‘[t]heatre can
include other artistic media – especially music, art, dance and architecture’?
Indien hierdie elemente dus suksesvol geïntegreer word in kinderteater, is die
hoop dat die kindergehoorlid ook ’n waardering daarvoor sal aankweek. Hierdie
waardering kan natuurlik geskied deur die gebruik van die elemente – of dit nou
visueel of ouditief is – uit te lig vir die kindergehoorlid. Die teenoorgestelde is ook
moontlik – om die verhouding van die verskeie elemente soos dit binne die
ruimte van kinderteater funksioneer, te beklemtoon.”
Balti kyk na Skroffel en gaan voort: “As voorbeeld: Indien ’n
kindergehoorlid tot die besef kan kom dat ’n element soos musiek net soveel kan
bydra soos ’n ander element (byvoorbeeld die gesproke woord of beweging)
ontstaan die moontlikheid dat sy kreatiewe waarneming verhoog word. ‘Since
this is the goal of artistic education, it would seem that music and art, among
other media will benefit from the child’s guided exposure to theatre’ (Goldberg,
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1974:11). Die belangrikheid van kinderteater help ook verder om ’n behoefte te
skep aan ’n ‘artistic tradition’ (Goldberg, 1974:13) en almal ‘has to stop struggling
to define its legitimacy as an educational endeavor’ (Schonmann, 2006:10). Dit is
tog logies om te aanvaar dat deeglike blootstelling aan kinderteater wat
waardering vir die teater kweek op ’n jong ouderdom, ’n volwasse persoon sal
vorm wat volwasse teater waardeer9.”
Tinkie besluit om Balti te onderbreek, maar kry nie kans nie.
“Dit sluit vir my as pedagoog en slimste persoon in Theatrum aan by die
basiese waardes van kinderteater soos Goldberg (1974:14) dit definieër:
‘[T]he values to children of good theatre is five-fold: entertainment,
pshychological growth, educational exposure, aesthetic appreciation, and
the development of a future audience. My own terminology relates to his
five goals, but I tend to think of ‘entertainment’ and ‘audience
development’ as aspects of aesthetics, and to enlarge the term
‘educational’ into its widest meaning by changing it to ‘pedagogical.’
Aesthetics, pedagogy and psychology are, therefore, the three basic areas
into which I group the values of good children’s theatre.’”
Balti sien hy is besig om sy gehoor te verloor en dat hulle nie een woord verstaan
nie. Hy besluit om so eentonig as moontlik verder uit te brei:
“Ek weet dit is ’n mondvol, so laat ek daarop uitbrei dat julle eenvoudige
en simplistiese breine dit kan verstaan. Die estetiese waarde word in die
emosionele bevrediging gevind om deel te wees van die kreatiewe
skeppingsproses.”
Skroffel maak die fout om sy kop te krap en Balti neem dit as uitnodiging
om verder voort te dreun:
“Hiermee bedoel ek dat die kindergehoorlid deel is van die skepping van
die finale produk10. Gehoordeelname tydens kinderteater bied die geleentheid

9
Vir meer hieroor sien Goldberg (1974:13) se siening oor die pragmatiese
ontwikkelling van die kindergehoorlid.
10
Sien ook Twenty-One Years with Children’s Theatre (Chorpenning, 1954).
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om aktief en kreatief deel te wees van die magiese teaterwêreld wat geskep
word. Iets soos televisie of film wat nie ’n regstreekse performance is nie, verlaag
die deelname aan die wêreld wat deur die medium geskep word. ‘If the child is
not present at the performance, that is, if he sees it on TV or in a film, his chance
of participation is reduced considerably’ (Goldberg, 1974:15). Kinderteater
oorbrug hierdie leemte en die rol van gehoordeelname bied ’n uitdaging vir beide
die akteur11 en die gehoorlid. Teenwoordigheid, die interaksie met akteurs en die
geloofwaardigheid wat daaruit in die dramatiese handeling geskep word, speel
sleutelrolle tot gehoordeelname en die estetiese ervaring van die
kindergehoorlid. Hierdie gehoordeelname kan, natuurlik, ’n pedagogiese element
tot gevolg hê:
‘Pedagogically, the children’s theatre can be a powerful force of farreaching consequence. All learning is increased by motivation, and the
motivational situation of an enjoyable diversion has obvious advantages
over the typical formal classroom’ (Goldberg, 1974:15).
“Natuurlik wil niemand kinderteater gaan kyk wat didakties van aard is nie. Nee,
dankie! Daarvan het ek persoonlik al genoeg in my leeftyd gesien.”
“Didakties! Jý is didakties, jou trolgesig. As jy nie vinnig tot die punt kom
nie sal ek vir jou wys wat didakties vir mý beteken!” gil Tinkie.
Balti besluit dat hy hom nie so sal laat beledeig nie en besluit om vir Tinkie
nog meer op te voed:
“Kinderteater moet eerder gebruik word sodat die pedagogiese elemente
die kinderteatergehoorlid se verantwoordelikheid is. ‘Any learning that goes on is
then the learner’s responsibility, not the teacher’s’ (Goldberg, 1974:15). Anders
sal die kinders mos nie gelukkig wees wanneer hulle uit ’n kinderteaterstuk stap
nie. Ag, en hulle gesiggies is altyd so vrolik! Nee, nee, nee! Dit is belangriker dat
die kinderteaterstuk wat gekies word, reeds pedagogiese elemente bevat sodat

11
“If the children feel a lack of receptivity on the part of the actors, this also
lessens the opportunity for the participation, and, therefore, lessens the children’s
aesthetic enjoyment” (Goldberg, 1974:15).
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die kinderteatergehoorlid sy eie afleiding maak. Dit geld natuurlik vir die
konvensies van teater ook: Hoe die teks aangebied word, watter tipe
kinderteaterstyl betrokke is, die morele les wat daaruit voortspruit, ensovoorts.”
Minkie wat teen hierdie tyd nie meer weet waaroor Balti praat nie, kyk hom
met dooie oë aan terwyl hy verder praat.
“Wag, ek kan sien julle verstaan nie. Die pedagogiese waarde van
kinderteater berus swaar op die sielkundige en morele waardes waarmee die
kinderteatergehoorlid kan identifiseër12. Soos McFarlane en Hamilton (2005:10)
dit stel: ‘we may be overlooking the rich opportunities that play provides for
children to make choices, develop new skills, solve problems, and make sense of
the world thay live in.’ Een manier om dit te berwerkstellig, is probleme wat
opgelos kan word in ’n kinderteaterstuk:
‘By seeing problems solved, one learns: a) that problems can be solved,
and b) that the specific problems one may have currently, have been
encountered and solved by others, at least by fictional others’ (Goldberg,
1974:16).
“Die kinderteatergehoorlid kan dus identifiseër met die fiktiewe probleme en deur
aktiewe gehoordeelname deel van die oplossing word. Sodoende leer die
kindergehoorlid wat reg en verkeerd is. Dit lei daartoe dat ’n gevoel van
waardigheid ontstaan omdat hy/sy die karakters op die verhoog gehelp het. Om
dit eenvoudig op te som:
‘In general, the theatre can offer the child enjoyment, a chance to
participate creatively, an opportunity to learn and a stimulus to
psychological growth and mental health. It can offer all of the above, and
still not lead to and artistic tradition. It can, perhaps, do both’ (Goldberg,
1974:16).”
“Dit is nou eers genoeg! Jou akademiese verduidelikings verveel my nou. So,
kinders hou van kinderteater en leer iets daaruit. Jy het my genoeg gehelp, Balti!
12

Sien ook Children and the Theatre (Fisher & Robertson, 1950).
64

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

Sonder dat jy dit weet, beteken jy die ondergang van Theatrum. As die
kinderteater verwyder word, verwyder ek die blydskap en leergeleenthede van
die latere volwassenes! Hahahahahahaha! O gits, ek begin nou soos jy klink. Dit
sal nie deug nie… werk nie, bedoel ek! Minkie! Skroffel! Bring my magiese
towerspreukboek! Ek het werk om te doen!” bulder Tinkie en storm uit die kamer
na haar studeerkamer toe.
In ’n oogwink volg Minkie en Skroffel vir Tinkie en laat die vasgebinde
Balti alleen in die kamer agter. Die wrede drie-eenigheid is totaal en al onbewus
dat hy die hele tyd deur sy lang verduideliking die toue begin lostorring het. Die
oomblik toe Balti geen geluide naby die kamer kan hoor nie, breek hy die laaste
tooiings van die toue en ontsnap deur die venster (wat gelukkig op die grondvloer
was) na buite. So vinnig as wat enige boekwurm kan, hardloop hy na Theatrum
terug!
Tinkie mors geen tyd in haar studeerkamer nie. Gouer as wat jy “Tinkie, Tinkie,
Tinkie” kan sê, spreek sy ’n aaklige towerspreuk uit oor die hele Theatrum en alle
vorme van kinderteater verdwyn. Binne ’n oogwink raak dit donker oor die hele
koninkryk en die glimlagte van die kinders en volwassenes verdwyn.
“Uiteindelik! Nou het ek vrede en kan ek my ongelukkigheid na die res van
die wêreld versprei!” lag Tinkie en sonder om te blik of te bloos verdwyn sy weer
in die skaduwees van haar kasteel.
Die oomblik toe Balti by Theatrum opdaag, besef hy dat Tinkie suksesvol in haar
poging was om kinderteater te elimineer. Gelukkig is Balti ’n baie slim mens. Hy
verander onmiddellik van rigting en hy loop na die sprokieswoud net buite die
grense van Theatrum. Hy moet die goeie feë, Cybele, gaan soek om die
koninkryk te help. Toe Balti doodmoeg in die middel van die sprokieswoud kom,
skrik hy hom amper boeglam! Voor hom by ’n ou wilgerboom verskyn die goeie
feë Cybele uit die niet!
“Moenie skrik nie, liewe Balti. Ek weet reeds waarom jy hier is. Ek het die
wrede energie van Tinkie se towerspreuk aangevoel. Ons moet Theatrum red!
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Ons moet weer kinderteater skep!” sê Cybele in een van die mooiste, lirieste
stemme wat Balti al ooit gehoor het.
“Maar hoe? Wie kan ons help in hierdie droewige tyd?” vra Balti.
“Volg my,” antwoord Cybele. “Daar is een man met die naam van Artem
wat tydens Tinkie se towerspreuk nie in Theatrum was nie. Hy is ’n houtkapper
wat net afgestorwe bome se hout opkap. As ons vinnig maak, kan ons hom
oortuig om ons te help!”
Balti en Cybele hardloop so vinnig as wat hulle kan in die rigting wat
Cybele weet waar Artem hout bymekaarmaak en opkap. Gelukkig kry hulle hom
net voordat hy na sy huis in Theatrum wou terugkeer.
“Artem! Liewe Artem! Jy moet ons help!” roep Cybele uit.
Artem skrik so groot vir die feë dat hy net daar soos ’n soutpilaar vries.
“Ag nee, is hy nou die een wat Theatrum moet red?” wonder Balti kliphard.
“Gee net kans, liewe Balti. Artem het een van die mooiste en reinste harte
van almal in Theatrum,” sing-sê Cybele.
Nog voordat sy kan keer, stap Balti direk op Artem af, gee hom ’n harde
klap teen sy agterkop en bulder: “Hei, jy! Kom by!”
Artem kom weer tot sy sinne en vra verbouereerd: “Wie is julle? Wat wil
julle hê?”
Onmiddellik begin Balti en Cybele vir Artem alles vertel van Tinkie en haar
wrede plan. Artem, wat nog nooit vir iets in sy lewe bang was nie, stem
onmiddellik in om te help.
“Die enigste probleem is, ek weet nie waar om te begin nie? Hoe gaan ek
te werk om kinderteater weer aan die lewe te kry?” vra Artem.
“Dit los jy vir ons. Luister mooi na alles wat ons jou leer en skep jou eie
kinderteaterstuk. Dit is al manier om Tinkie te kan uitoorlê!” antwoord Cybele.
“Die eerste stap is om ’n teks te skryf wat aan die vereistes van
kinderteater voldoen. Dit is my spesialiteit!” verduidelik Cybele opgewonde en
gaan voort: “Die tekste van kinderteater verskil op meer as een manier van dié
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wat vir volwasse teater geskryf word 13. Elemente wat in ag geneem word, is die
aantal karakters wat benodig word, die ouderdom van die protagonis en die
tydsduur van die produksie (Goldberg, 1974:122). Dit word egter nie net tot
hierdie elemente beperk nie.”
“Jy ken ook my goeie vriend, meneer Goldberg!” roep Balti opgewonde uit.
Artem lyk effens verboureerd oor al die hoë taal wat gebruik word, maar
hy probeer sy bes om alles te verstaan. Cybele se stem is tog so mooi en sy
gaan aan met haar verduideliking.
“Die grondslag vir ’n goeie kinderteaterteks is dat die kind nie onderskat
moet word nie. Ek sal dit vir jou in meer besonderhede verduidelik. Die eerste
ding wat jy moet onthou, is die rol van die held, of protagonis. Volgens Goldberg
(1974:123) word daar algemeen aanvaar tydens die skep van ’n kinderteaterteks
dat die held jonk, deugsaam en manlik moet wees. Ek persoonlik dink dit is
ouderwets en kan deur meer hedendaagse argumente weerlê word.”
Balti vervies hom effens oor hierdie opmerking van Cybele oor sy goeie
vriend, maar besluit om vir eers stil te bly. Net soos Artem kan hy ook die hele
dag na Cybele luister.
“Verdere aspekte wat die held moet uitbeeld, is hoë energievlakke,
opregtheid, intelligensie en die vermoë om handelinge uit te voer en te
beïnvloed. Die wanopvatting bestaan dat kinders makliker hiermee sal kan
identifiseer. ‘While a character may be young, virtuous, and male and conform to
criteria which are actually thought to influence identification, this is not
necessarily so’ (Goldberg, 1974:124).
“Kyk byvoorbeeld na my niggie, Mary Poppins! Sy is amper die
teenoorgestelde van wat verwag word. Tog kan kindergehore net soveel met
haar identifiseer as die volgende held:
‘A quick and obvious visual hero is not to be scorned, but neither is an
equally strong identification with a character for psychological reasons, or

13
Vir meer oor hierdie verskille sien ook Horton (1949), Ward (1950) en
Brown, I. & Garwood, A. (1940).
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a slowly developing alliance based on behavioral observation’ (Goldberg,
1974:124).”
Artem se aandag dwaal vir ’n oomblik af en hy wonder wie Mary Poppins is.
Cybele let op dat Artem se aandag begin kwyn en praat so bietjie harder en selfs
’n bietjie meer liries om sy aandag te trek.
“Die skrywer moet homself nie beperk tot die voorgeskrewe norm nie,
maar eerder ’n gevoel van identifisering met die protagonis by die kindergehoor
kweek. Dit is nie noodwendig die waarheid dat alle lede van die kindergehoor op
dieselfde wyse met alle karakters op die verhoog sal identifiseër nie. Die skrywer
moet eerder poog om eerlike karakters met diepte te skep wat aansluit by die
teks se dramatiese handeling. Dieselfde kan amper van die volgende aspek gesê
word: ‘An even more insidious error is the belief that the audience requires a
shallow conflict’ (Goldberg, 1974:124). Kan jy glo, Artem, dat sommige skrywers
die antagonis (die teenpool van die protagonis) heeltemal uitlaat? Nee regtig,
hoe kan ’n goeie skrywer konflik skep indien die twee teenpole nie in die teks
teenwoordig is nie? Dit laat met ander woorde, geen balans van goed teenoor
kwaad.”
Balti onderbreek vir Cybele om sy stuiwer in die armbeurs te gooi. “Net
soos jy daar sê, Cybele, ons kan nie die belangrikheid van ’n antagonis
onderskat nie:
‘But an overwhelming triumph for eiter side is usually not dramatically
viable. The full realization of the conflict in the play requires only that the
playwright ignore the child’s supposed squeamishness and concentrate on
the level of conflict necessary to develop the action. Gratuitous evil is
uncalled for’ (Goldberg, 1974:125).”
Voordat Cybele voortgaan met haar verduidelik, dreun Balti voort: “As ek mag,
kan ek vir julle die belangrikheid tog verduidelik? Ek voel ek wil ook iets bydra.
Dit is ’n storie oor een van my kollegas en sy navorsing oor die rol van
antagoniste in kinderteater. Dit sluit aan by die balans wat gehandhaaf moet
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word, die rol van die antagonis binne die groter kinderteaterteks en die rede
hoekom die kindergehoor met so ’n antagonis moet identifiseër. Die naam van
my kollega sal ek nie noem nie. Die man is baie vreemd… Wat hierdie storie wel
uniek en van toepassing maak, is dat hy ook met sprokies en kinderteater in sy
navorsing omgegaan het. O! Dan gebruik hy nog Suid-Afrikaanse sprokies as
voorbeeld! Suid-Afrika is baie soos die land van Theatrum en ek is seker julle sal
iets hieruit kan leer. Veral jy, Artem!”
“Ek verstaan nie nou so mooi nie,” begin Artem, maar Balti onderbreek
hom.
“Ja, jy verstaan nie. Dalk kan ek jou help om te verstaan – niks leliks
bedoel nie. Kyk, Artem, dit help om bestaande sprokies as kinderteatertekste te
ontwikkel. Dan hoef jy nie eers jou eie storie uit te dink nie. Die storie sal wel
relevant moet wees vir jou gehoor, daarom gaan ek vir jou ’n sprokie vertel van
hoe sprokies aangewend kan word om verskeie kinderteaterkonvensies te
illustreer. ’n Sprokie nes jy vir die kinders van Theatrum gaan skryf!”
Cybele kan sien dat Balti weer ’n lang asem gaan hê en wys vir Artem om
maar eerder te sit en homself gemaklik te maak. Balti begin sy sprokie binne die
sprokie baie opgewonde vertel:
Daar was eens ’n jong akademiese druïde in die mees suidelike deel van Afrika, in ’n
land met die naam Suid-Afrika. Hierdie druïde het aangevoer dat die interpretasie van
’n oorspronklike werk of sprokie, vry moet wees van beperkings. So ’n vrye
interpretasie sou lei na die suksesvolle skepping van ’n teaterteks, selfs een met ’n
spesifieke gehoor as fokuspunt. Hierdie is sy sprokiesagtige avontuur van artistieke
navorsing. Sy reis het begin toe dit vir hom duidelik geword het dat die konteks en
vorme van uitdrukking in sy eie koninkryk geografies en kultureel kan verskil. Maar
wat bedoel hy toe hy verwys het na ’n oorspronklike werk of sprokie? Volgens ’n
geleerde genaamd Kibler (2010:1) wat hy geraadpleeg het, moet ’n sprokie aan twee
kriteria voldoen: (1) die tyd en plek van die vertelling moet buite die werklikheid
plaasvind; en (2) die gebruik van magiese elemente (betowering, wonderwerke) moet
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aangewend word. Maar hoe kan die druïde ’n sprokie vir kinderteater aanpas in ’n
land met soveel geografiese en kulturele verskille?
Op die gebied van kinderteater is sprokiesverhale bedoel om te vermaak, maar
hy het gou besef dat dit slegs ondergeskik tot die oorspronklike funksie van die sprokie
is. Die druïde het aangevoer dat die primêre funksie van ’n sprokie is om ’n morele les
aan te bied op ’n manier wat die jong gehoor sal onthou, dikwels deur die gebruik te
maak van ’n antagonis. Een aspek van sprokies wat sy aandag getrek het, was die idee
dat die meeste Westerse sprokies ’n antagonis as argetipe bevat14. Die relevansie van
so ’n karakter is nie net om aan te pas by die konvensies van die kinderteater nie, maar
ook om ’n pedagogiese ruimte te skep. Hierdie ruimte behels dikwels konflik as
handeling en gehoordeelname kan hierdie konflik help oplos. Die pedagogiese waarde
vir die gehoorlik om deel te wees van probleemoplossing, was vir die druïde tog
vanselfsprekend, maar hoe sou hy ’n antagonistiese argetipe binne hierdie ruimte
definieër?
Hy besluit dat ’n antagonistiese argetipe ’n herhalende motief in literatuur,
kuns en mitologie is. Die term antagonis spruit voort uit die Griekse woorde vir arkhe
as primitief en tupos as model. ’n Antagonistiese argetipe is soortgelyk in gedrag en
funksie, maar die aanpassing van die antagonis vind plaas binne die uitbeelding van
die antagonis in ’n ander konteks. Die verskille lê in hoe dit in taal- en kulturele of
geografiese tradisies voorgestel word.
Die druïde het sy navorsing in die biblioteek van sy plaaslike stadsraad begin en
na baie boekrolle wat hy gelees het, het hy tot die gevolgtrekking gekom dat so ’n
antagonistiese argetipe in verhouding tot sprokies en in konteks van kinderteater daar
is om a) probleme te skep wat kan opgelos word en b) dat hierdie probleme deur ander
fiktiewe karakters opgelos kan word. Hierdie aspek van probleemoplossing het sy
teorie aangaande die pedagogiese ruimte waarin die gehoor kan leer en met mekaar
verband hou, ondersteun.
Volgens een van die aspekte wat deur Kibler (2010:13) aangeraak is, kan
jongmense op hul eie manier hul weg deur ’n vreemde wêreld moreel en sosiaal
14

Sien Durland (1952) se Creative Dramatics for Children vir meer hieroor.
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navigeer deur noukeurig vervaardigde verhale wat konflik en oplossings voorstel te
probeer verstaan en op te los. Deur aktief deel te neem aan probleemoplossing tydens
’n opvoering (byvoorbeeld: Waarheen het 'n karakter gegaan? Waar is die antagonis
of skelm? Die gehoor wat die karakters waarsku tydens dramatiese handeling, ens.)
bied sprokies aan die kindergehoor die geleentheid om onbewustelik na vrese of ander
probleme te kyk en ontwikkel hulle so die moed om angstigheid wat in die werklike
lewe ondervind word, te oorbrug.
Maar hoe pas die druïde sulke vrese of lewenslesse aan wat geografies baie kan
verskil in ’n kultureelryke koninkryk soos sy eie? As uitgangspunt vir sy verkenning van
die aangepaste antagonistiese argetipes, het hy besluit om ’n ou, donker boekrol, The
Little Mermaid, geskryf deur Hans Cristian Andersen, te lees as beginpunt vir sy
navorsing, want ‘[a]t present, a large proportion of children’s plays are built upon the
classical fairy tale’ (Hall, 1966:259). Anderson se verhale is deur sy tydgenote geprys
vir hul opvoedkundige waarde. By die lees van die boekrol, is die druïde getref deur die
wreedheid van hierdie verhaal. Die hedendaagse samelewing het gewoond geraak aan
verwerkte weergawes wat in films, televisie en prenteboeke voorkom. In die
oorspronklike boekrol trou die Klein Meermin egter nie met die prins nie en word sy
deur die seeheks in seeskuim verander. Na aanleiding van die tragiese verhaal van die
meermin wat die seeheks besoek om ’n toordrankie te bekom wat haar in staat sal stel
om op land te kan loop, word die meermin deur die seeheks en haar trawante
afgemaai en teruggesleep die see in, om te sterf.
’n Sprokie wat afspeel by die oseaan sal vir ’n kindergehoor (wat by die see
woon) nie dieselfde pedagogiese waarde of lewensles hê as vir ’n binnelandse gehoor
wat nog nooit die see gesien het nie. Die druïde het besluit dat die antagonistiese
argetipe aangepas moet word om kultureel relevant te wees en om die pedagogiese
funksie van die kinderteaterteks te laat slaag. Die nuwe, kultureel relevante en
aangepaste antagonistiese argetipe het die potensiaal om die beperkinge van die
oorspronklike sprokiesagtige argetipe te oorbrug. As so ’n aangepaste antagonistiese
argetipe suksesvol tydens die kreatiewe proses geskep word, kan die onderbewuste
leerervaring met meer sukses bereik word, vanweë die kulturele relevansie en begrip
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van die gehoor. Die druïde het sy beste en vinnigste perd, Blits, opgesaal en na die
binneland vir verdere navorsing gery.
Hy het ’n sprokie soortgelyk van Die Klein Meermin onthou en het ooswaarts
gery, weg van die akademiese sitadel in die Kaapse Wynlande waar hy gewerk het, na
die binnelandse gebied wat die Karoo genoem word, waar hy as jong vakleerling
grootgeword het. Tydens sy reis van 550 kilometer, onthou hy die sprokie van die
Karoo, Die Waterslang of Die Watermeid (Watermeisie). Dit is dieselfde entiteit, maar
met verskillende name. Die Waterslang is egter ’n manlike vorm teenoor die
Watermeid wat die vroulike vorm was. Daar was geskryf en geglo dat die Waterslang
ná ’n hewige reënval in die Karoo aan jong kinders op die oewer van ’n rivier sou
verskyn. Die Karoo was ’n onherbergsame omgewing met droogtes wat etlike jare
duur. Reën word as ’n seën gesien en baie kinders het nie geweet wat die gevolge van
goeie reënval kon wees nie. Water storm in ’n droë rivierbedding af en verwoes alles in
sy pad. Nuuskierige jong kinders sal op die oewers van ’n woedende rivier
bymekaarkom om te verken, te swem en te speel. Die volwassenes het die sprokie van
die Waterslang gebruik om vrees en versigtigheid by kinders by te bing. Dit was
algemeen bekend dat as die Waterslang aan ’n kind verskyn, hy die kind met die
diamant in sy voorkop sou hipnotiseer en die slagoffer na sy modderige lêplek onder
die wateroppervlak sleep, om nooit weer terug te keer nie.
Elke aand sou die Waterslang sy handlangers uitstuur wat plaaslik as
tokkelossie-agtige wesens beskryf word. ’n Tokkelos is ’n aap-agtige wese met onder
andere lang kloue wat mense snags sou besoek. Om hulself teen die tokkelos te
beskerm, sou die mense hul beddens op bakstene plaas, sodat die tokkelos hulle nie kon
bereik nie. Die Waterslang het sy eie tokkelos, Icanti, gehad wat die kinders in ’n soort
beswyming kon plaas en die kinders sou dan na die rivier toe afloop.
Die druïde het na ’n wyse ou waarsêer genaamd Oom Johannes en sy
vakleerling, Antoinette, gegaan om hul ontmoetings met die Waterslang in sy eie
boekrolle neer te skryf. Dit het vir die druïde duidelik geword toe hy hul verhale hoor,
dat daar baie ooreenkomste tussen die Waterslang en die seeheks van Die Klein
Meermin was. Die hooftema van die verhaal was om nie vreemdelinge te vertrou nie.
Die Klein Meermin van Andersen en die kinders van die Karoo wat deur die
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Waterslang gevang was, is die protagonis in hul stories. Die Waterslang van die Karoo
en die seeheks in Andersen se verhaal was die antagoniste in die stories. Die
dramatiese funksie van die antagonis wat teenoor die protagonis staan, skep die
ruimte vir dramatiese optrede, oorsaak en gevolg, probleemoplossing, ens. Die druïde
het besluit om die oorspronklike sprokie van Die Klein Meermin in ’n
kinderteaterproduksie aan te pas om die ooreenkomste tussen die seeheks en die
Waterslang te beklemtoon. Hy het ’n akademiese, magiese spreuk begin skryf om sy
kennis en navorsing op ’n kinderteaterproduksie toe te pas. So is sy weergawe van Die
Kleine Meermin gebore…
In sy kothuis in die Kaapse Wynlande het die druïde gepoog om die verskillende
bestanddele van die antagoniste wat in beide sprokies aangetref word, saam te voeg
vir sy aanpassing. Eers konsentreer hy op die skepping van Adriella, sy weergawe van
die seeheks. Die eerste bestanddeel vir die aanpassing wat die druïde gebruik het, was
die taal van die plaaslike gemeenskap. Om die karakter van Adriella meer toeganklik
en geloofwaardig te maak, is Afrikaans as taal gebruik. Nie net omdat dit die
moedertaal van die Karoo was nie, maar ook om die dialek wat sy gebruik het, uit te
lig: “Ooooo... Ons het gaste! Waarom het niemand vir my gewaarsku nie? Ek sou die fyn
teestel uitgehaal het.” Dit was vir die druïde bekend dat die verwysing na die gebruik
van die fyn porseleinteestel ’n gebruiklike tradisie na Sondagmiddagete in die Karoo
was. Hierdie verwysing na die omgewing en die gepaste taalgebruik in die dialoog het
gehelp dat sy aanpassing van die storie meer geloofwaardig was en die makliker vir
die kindergehoor was om daarmee te assosieer.
Terwyl sy pot van kennis en navorsing weer sterk gekook het, het die druïde die
bestanddeel van die erkenning van antogonistiese argetipes bygevoeg. Die fisiese
kenmerke van die seeheks (’n seekatagtige karakter) en die Waterslang (met juwele op
sy voorkop) word gekombineer om ’n magiese wese te skep, nie net in voorkoms nie,
maar ook in beweging. Die karakter van Adriella het ’n slangstem in haar dialoog
gekry en die verhoogaanwysings wat van haar vereis word om op ’n slangagtige
manier

te

beweeg.

Woorde

soos

“seeslakeiertjiessss”,

“sssseeskulpies”

en

“sssseewierdrelle” het na die oppervlak begin kook, wat die druïde laat besef het dat
die aanpassingstowerspreuk begin vorm aanneem.
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Die pot het begin groen word en swaar gekook! Die druïde het besef dat hy
Adriella net so vreesaanjaend sal moet maak soos die ander antagoniste in sy
voorafgaande navorsing. Daarom het hy ’n towerspreuk oor die pot uitgespreek sodat
Adriella se seekatagtige bene soos slange beweeg wanneer die Kleine Meermin gevang
word. Adriella sou die fisiese verpersoonliking van beide die seeheks en die Waterslang
word. Deur hierdie nuwe wese te skep, het die druïde toegelaat dat die tradisionele
sprokie tydens die aanpassing, vry van beperkings moet wees. Die kinders in die gehoor
sal die wese as soortgelyk aan die seeheks herken en die idee aanmoedig om nie die
vreemde Adriella te vertrou nie.
Om die doeltreffendheid van die aangepaste sprokie verder te bevorder,
probeer die druïde om die palingkarakters van die oorspronklike seeheks met dié van
die tokkelos te kombineer. Die resultaat was twee karakters wat slymerig soos die
paling was, maar landlopers soos die tokkelos is. Toe hy sy nuwe skeppings moes
vernoem, het hy na hulle verwys as I en J. Dis belangrik omdat ’n bekende visbedryf se
produkte wat in al die streke in die koninkryk verkoop word, dieselfde naam dra. Die
waarde van sy aanpassingtowerspreuk was die feit dat I na “my” en die J na “jou”
verwys het. Iets wat plaaslike dialeksprekers van Afrikaans goed verstaan het.
Ná al die towerspreuke, het die druïde weer op sy studie begin fokus. Hy het
baie verdere navorsing gedoen oor die antagonistiese argetipes en hierdie kennis in sy
studies en kreatiewe werk toegepas. Alhoewel sy towerspreuk die grondslag gelê het
vir baie besprekings, is dit sy waarneming dat die ondersoek na die afbakening van
antagonistiese argetipes kulturele en geografiese parameters kon oorbrug15. Die
Kleine Meermin was daarna vervaardig en die terugvoer van sy jong gehore was
versamel. Die koninkryk van Suid-Afrika is ’n multikulturele samelewing wat ’n unieke
behoefte skep aan ’n aangepaste argetipiese antagonis waarmee verskillende
kultuurgroepe kan identifiseer. Die behoefte aan spesifieke waardes van die
samelewing, skep die moontlikheid vir ’n kreatiewe interpretasie van die oorspronklike
antagonistiese argetipe. Dit kan manifesteer in die manier van praat, aantrek, optree
15
Alhoewel hierdie afleiding gemaak is, is dit nie relevant tot die primêre doel
van hierdie studie nie, maar bied wel die geleentheid vir verdere ondersoek in ander
studies.
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en fisieke vergestaltings. Die antagonistiese argetipe kan getrou bly aan die
oorspronklike fundamentele doel van die sprokie, maar kan aangepas word vir die
multikulturele Suid-Afrikaanse gehoor. Dit is in hierdie onduidelikheid tussen
oorspronklike sprokies en nuwe kulturele konteks dat die aanpassingsproses geen
grense het nie, maar eerder ’n ruimte vir eksperimentering bied. Niemand het hom
sedertdien gesien nie, maar die gerugte hou vol dat hy na ’n groot koninkryk oor die
see gegaan het, op ’n ander kontinent gevul met antieke mitologie…

Na hierdie vreeslike lang storie, kan beide Cybele en Artem sien Balti is moeg
gepraat.
“SJOE! Dit was nou vir jou ’n hele mondvol! Ek hoop ek onthou alles!” sê
Artem.
“Het jy nie notas geneem nie? Wag, laat ek van voor begin,” sê Balti, maar
net voordat hy kan lostrek, onderbreek Cybele hom.
“Dankie Balti, maar ek dink nie dit sal nodig wees nie! Ons tyd raak min en
daar is nog baie om vir Artem te leer. Soos jy uit Balti se sprokie kan aflei, Artem,
speel moraliteit ook ’n rol tydens die skep van ’n kinderteaterteks. Laat ek hierdie
keer daaroor uitbrei: ‘The object of a play for children, some feel, is to convey
society’s moral values to the child’ (Goldberg, 1974:126). Daar was al hewige
debate oor die waarde van teater as leermiddel, maar jy kan later gaan lees in
Dockett (1999) en Evans (2000) se boeke oor hiedie onderwerp. Die morele
lesse wat ’n kinderteaterstuk bied, is aanvullend tot die vermaaklikheidsaspek
van die stuk. ‘The children don’t expect to learn anything; they don’t want to be
aware of learning anything; and they usually don’t believe half of what anybody
says anyway’ (Goldberg, 1974:126). Dit is een van die redes hoekom Theatrum
so ’n gelukkige plek is. Die kinders leer morele lesse, sonder dat dit op ’n
didakties wyse in hul keelgatte afgedruk word. Persoonlik dink ek dit het baie met
respek te doen.”
Cybele sien Artem se aandag is heeltemal by haar en hy skryf elke aspek
wat sy noem, sorgvuldig neer. Sy besluit om so bietjie stadiger te praat sodat hy
niks mis nie.
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“Soos ek aan die begin genoem het, moet die kindergehoor nie onderskat
word nie. Inteendeel, die kindergehoor se vermoë om te glo in die gebeure op die
verhoog, is meer as wat by volwasse teater teenwoordig is16:
‘He appreciates more deeply. He is less jaded, less inhibited. In him exists
the primitive ability to accept purely, to hope unself-consciously, to
participate unselfishly. Children in the grip of a good storyteller or an
exciting play seem to absorb imagination – become truly one with the
performer. This intensity and appreciation must also be respected’
(Goldberg, 1974:126).”
Cybele sien Artem sukkel om by te hou en besluit om ’n kort pouse te gee.
Gelukkig let sy op dat Balti homself staaf om weer iets kwyt te raak. Voordat dit
gebeur, begin Cybele weer in haar liriese stem te praat:
“Om hierdie geloofwaardigheid by die kindergehoor aan te wakker, is daar
enkele aspekte waarop ek wil fokus. Moenie bekommer wees nie, Artem, ons is
amper klaar!” stel Cybele vir Artem gerus wat lyk asof hy nie meer links en regs
van mekaar kan onderskei nie. Sy maak haar keel skoon en praat rustig voort,
sodat Artem kan byhou met al sy notas: “Waar was ek? O, ja! ‘If a play is
entertaining, it may also be uplifting, educational, didactic, moralistic or anything
else. If it is not entertaining, it is nothing’ (Goldberg, 1974:129). Om jou hiermee
te help, het ek ’n paar voorstelle.”
“Ons het reeds in Balti se storie gehoor hoe belangrik dit is dat ons ’n
protagonis en ’n antagonis in die stuk moet hê en dat die kindergehoor met
hierdie argetipes moet kan identifiseer. Die styl van kinderteater is egter net so
belangrik. Jy sal daarmee te doen kry wanneer jy die stuk se regie behartig. Dit is
nog steeds belangrik om die styl in ag te neem met die skryfproses. ‘Lacking in
preconceptions about what theatre should be, children tend to find presentational
and theatrical styles more relevant to their own natural play than they do
naturalism or realism’ (Goldberg, 1974:129). Hiermee bedoel ek dat ’n vergrote
spelstyl, amper soms geanimeerd, die lus sal aanwakker by die kindergehoor om
16

Goldberg (1974:128) voer aan: “The child’s capacity to believe is higher.”
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deel van die dramatiese handeling op die verhoog te wees17. Ander maniere om
hierdie lus aan te wakker, is deur direkte dialoog te gebruik vir die geleentheid vir
die gehoor om aktief deel te neem aan die vertoning. Dit gee aan die
kindergehoor erkenning vir hul teenwoordigheid ‘and little is more satisfying to
children than to have their participation acknowledged’ (Goldberg, 1974:129).”
“O, ek verstaan! Dit is amper soos saamspeel? Almal word deel van die
storie op hul eie manier,” antwoord Artem vir Cybele.
“Net so, Artem, maar laat ek voortgaan. Die tyd raak min vir ons om Tinkie
se towerspreuk te verbreek. Luister nou mooi,” sê Cybele gerusstellend en
verduidelik verder:
“’n Ander aspek wat die vermaaklikheid en geloofwaardigheid van die stuk
kan aanhelp, is deur nie-verbale kommunikasie. Goldberg (1974:129) verwys
hierna as nie-literêre kommunikasie en kan vir kindergehore aangewend word
om hul soms beperkte woordeskat te oorbrug. Hiervan is musiek, nabootsing,
vergrote fisieke karakterisering18 en rympies net ’n paar elemente. Dit beteken
natuurlik nie dat verbale kommunikasie geïgnoreer moet word nie. Inteendeel,
deur die aanwending van repetisie van woorde of sêgoed, kan die kindergehoor
identifiseër met ’n karakter en sodoende word ’n konvensie vir die karakter (en
natuurlik die kinderteaterstuk in geheel) gevorm:
‘Not surprisingly, comments accompanying this question, while diverse,
emphasize the same two approaches to Children’s Theatre production.
The ‘verbal’ group which might be called ‘traditionalist’, support the theory
that ‘words’ are the basic factor. The ‘non-verbal’ group are more nearly
‘total theatre’ advocates and support communication by means of any or
all possible theatreical techniques, giving priority to the written word’ (Van
Tassel, 1969:418).”

17
Sien Ward (1952) vir meer hieroor.
18
“Slapstick. The child loves physical action and violence, provided it is
sincere and in harmony with the production… Chases, beatings, pratfalls and other
physical bits are stereotypic of children’s theatre and some plays contain little else”
(Goldberg, 1974:130).
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“Sjoe maar dit is baie skryfwerk,” kla Artem.
Balti wil hom net vererg en vir Artem iets toesnou toe Cybele dit keer en
sommer haar stem effe verhoog.
“Die tweede aspek sluit natuurlik aan by ons protagonis en antagonis. Die
antagonis moet besef dat hy/sy uitoorlê is en die oorwinning aanvaar. ‘Children
are more cruel than adults. They take more pleasure from the villian’s realization
of his defeat than they do in the defeat itself. Justice must be felt to be
appreciated’ (Goldberg, 1974:130). Daarteenoor wil die kindergehoor ook
positiewe gevoelens ervaar. Romanse word by kinders as idealisties aanvaar
(Goldberg, 1974:130). Daarmee bedoel ek dat die oorwinning deur die
protagonis, ware liefde wat gevind word en die omkeer van karakters tot ’n
positiewe lewensuitkyk lei (dikwels die geval van handlangers van die
antagoniste) en die kindergehoor se persepsie van die lewe ondersteun: ‘Noble
thoughts are still valid to the young’ (Goldberg, 1974:130).”
“Net soos jy daar sê, Cybele! Tog voel ek dit is my plig om Artem net
bewus te maak van enkele ander aspekte ook,” sê Balti en trek los toe Cybele
asem skep en hy sy kans sien om nog ’n lesing af te steek:
“Artem, jy moet onthou dat die kinderteaterstuk relevant moet wees tot die
kindergehoor. Relevansie in kinderteater het my goeie vriend, Moses Goldberg
(1974:131) altyd as volg beskryf: ‘This doesn’t mean that a play must be limited
to children’s interests, but rather that it must include them.’ Jy moet onthou dat
volwasse gehore vanweë hul ouderdom ’n groter verwysingsraamwerk as
kinders het. Elemente soos nostalgie, herinneringe en verwysings na vorige
dekades is nie altyd relevant vir die kindergehoor nie. Hierdie relevansie strek
ook wyer om die spelstyl en ander teatrale konvensies in te sluit. Die stuk moet
nie staatmaak op gegewens wat nie deur die stuk self verskaf word nie. Die
vervreemdingselement19 van Brechtiaanse teater kan hier as voorbeeld gehou
word. Kinders weet nog nie van die konvensies van Brechtiaanse teater nie en

19
“Although alienation is not a precise translation of Brecht’s original term,
Verfremdungseffekt, it is the one that has been popularized in America” (Brockett,
1979:387)
78

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

elemente van vervreemding en historifikasie sal nie noodwendig deur die
kindergehoor verstaan word nie. Nee wat, dit is vir kinderteater belangriker om
die storie te wys as om dit te vertel! ‘The essential meaning of drama is doing;
the essential meaning of theatre is seeing (…) The child audience insists on a
faithfull adherence to this principle’ (Goldberg, 1974:131). Hiermee bedoel ek nie
dat ’n verteller-karakter in kinderteater wat die storie oorvertel, oorbodig is nie.
Die verteller moet eerder net aangewend word binne ’n spesifieke teatrale styl en
die konvensie van daardie verteller moet van die begin van die stuk af duidelik
sigbaar wees. Kinders luister wel na dialoog20, ‘[b]ut they simply believe the
evidence of their eyes long before they accepts the truth of what they hear.
Children love clever dialogue, and verbal jokes, and even nonsense verse’
(Goldberg, 1974:132).”
Balti skep vinnig asem en voordat Artem vrae kan vra of Cybele hom kan
onderbreek, gaan hy voort: “Onthou ook, Artem, dat ouderdom ’n belangrike rol
speel. Ek kan dit nie beter opsom as Moses self nie:
‘Age level abilities vary so widely from region to region, and between
various socio-economic sub-groups, that the best a playwright for children
can hope to do is try for some consistency of appeal in his play’
(Goldberg, 1974:134).
“Nou ja, ek dink dit is vir eers alles waaraan ek kan dink!” sluit Balti uitendelik af.
“Sjoe, maar dit is baie inligting om te onthou. Ek hoop ek kry dit reg,”
wonder Artem hardop.
“Moenie bekommerd wees nie, Artem. Hier, vat hierdie towerpen om jou
kinderteaterstuk mee te skryf. Alles wat ons jou nou vertel het, is vasgevang in
die pen,” antwoord Cybele, krap in haar sak rond en gee vir Artem een van die
mooiste houtgesnede penne wat hy nog ooit in sy lewe gesien het.

20
“Although the child learns through what he does, what he sees and hears
affects him as well.”(Bush, 1952:348).
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Artem wonder hoekom hy alles dan moes neerskryf, maar aanvaar dan
dat dit seker deel was van die leerproses. Dit is seker maar ’n tipe joernaal
waarmee hy begin het.
Nadat hulle almal mekaar gegroet het, het Artem stil na sy huisie in
Theatrum teruggekeer, bang dat Tinkie sal agterkom watter planne hy, Cybele en
Balti in die mou voer. Hy was verskriklik geskok om die treurmoedigheid van al
die kinders en volwassenes van Theatrum te sien. Dit het hom nog net meer
vasbeslote gemaak het om te help! Die oomblik toe hy sy huisie se deur gesluit
het en al die gordyne dig toegetrek het, begin Artem skryf aan sy
kinderteaterteks. Met behulp van Cybele se towerpen skryf Artem dwarsdeur die
nag aan ’n stuk wat hy noem: Die Prinses en die Ertjie. Dit was een van sy
gunstelingsprokies wat sy ma vir hom vertel het. Hy kan nie mooi onthou nie,
maar hy verbeel homself dat hy dit dalk, toe hy nog baie jonk was, as ’n
kinderstuk ook gesien het.
Bekommerd dat hy nie genoeg spelers in Theatrum gaan kry om te speel
nie, stuur hy vroegdag ’n posduif na sy neef Basson wat in die koninkryk langs
Theatrum woon. Alhoewel Basson en die ander inwoners van hierdie koninkryk
meer in sport as enigiets anders belanggestel het, het Artem geweet dat sy neef
hom nie sou teleurstel nie. Dieselfde aand nog het Artem, Basson en die res van
die geselskap in die sprokieswoud onder die wakende oë van Balti en Cybele
aan Die Prinses en die Ertjie begin repeteer.
Artem het natuurlik op aandrang van Balti al sy waarnemings langs die
teks neergeskryf sodat toekomstige generasies nie in dieselfde posisie as ons
helde beland nie… en ook om seker te maak dat Artem die konvensies van
kinderteater baie goed verstaan.
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Toneel 1
Op die verhoog is ’n groot boek sigbaar met ’n troon wat in die middel voor twee
skerms staan wat soos ’n koningshuis geverf is. Aan weerskante van die “flats”
staan twee stellasies – die een ’n deur en die ander ’n venster met gordyn voor.
Die ligte is effens gedemp en dan verskyn Cornelia tussen die gaste deur. Sy is

Commented [schalkw1]: Konvensie: Visualisering

gewapen met ’n mandjievol eetgoed en lyk soos ’n klassieke oppasser.

“There is little doubt but that, to the child, it is the visual
impression he receives which dominates the words of the
play”(Goldberg, 1974:140). Na aanleiding van hierdie
stelling is dit vir my duidelik dat kinderteater sterk op die
visuele aspekte van die produksie staatmaak om die
kindergehoor se aandag te trek en betrokke te hou. “As
for attending a play, there is that moment when the
auditorium lights are dimmed, the curtains are parted,
and the performance begins: the gasp of delight – then
silence as all attention ir riveted on the stage in almost
unbearable anticipation of the wonders that lie ahead”
(McCaslin, 2005:15).

Cornelia:

(Mompel) Ekskuus, gedroggie… jammer, gesiggie… Ag nee,
regtig! Kyk hoe lyk hierdie plek. Kan ’n mens dan nie bietjie
lig hier inkry nie? Vir wat moet die Drestia dan so van die
donker hou? Seker om haar plooie weg te steek! (Sy lag by
haarself terwyl sy die gordyne oopmaak en let dan die
gehoor op.) Ag, maar waar is my maniere? Dag, julle
brommeltjies! My naam is Tante Cornelia! Is julle almal hier
om vandag na ons storie te luister? (Sy begin om met die
kinders te gesels – interaksie.) Nee, maar dan is dit vir my
mooi so! Laat ek net eers ’n bietjie kawoelwater drink om die
keel reg te kry. (Sy drink ’n slukkie water.) Nou ja, toe!
Vandag het ek ’n spesiale storie vir elkeen van julle. Dit is
die storie van die prinses en die ertjie. Weet julle wat is ’n
ertjie? Hou julle daarvan? Julle moet dit eet, hoor. Dan groei
julle sterk en groot net soos ons eie Prins Max! Gepraat van
Max! Ons moet seker ons storie begin! Nou toe,
paddaboudjies!
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Die eerste gedagte wat hieruit vir my voortspruit, is dat
die produksie soorgelyk moet wees aan pantomime en
skouspel in die visuele uitbeelding daarvan. Dit is egter
nie altyd die geval nie. Volgens Goldberg (1974:151)
bestaan die gevaar dat visuele inkleding oordoen kan
word en dat “[t]he children can become exhausted by
theatrical magic”.
Indien die kindergehoorlid met visuele aspekte
oorgestimuleer word, bestaan die gevaar dat die
dramatiese handeling, die plot en die karakters van die
stuk oorskadu word en sodoende verloor die
kindergehoorlid belangstelling in die toneelstuk. As
voorbeeld kan hier genoem word dat die klimaks van die
verhaal tog die oorwinning oor die antagonis moet wees.
Indien hierdie klimaks te kort skiet aan teatrale effek, sal
dit nie die impak hê wat dit veronderstel is om te hê nie.
Volgens Spencer (1951:331), kan kleiner, dikwels
goedkoper, bonsai-kinderteaterproduksies dieselfde
belangstelling visueel kweek as produksies wat op ’n
groter skaal uitgevoer word. In hierdie toneelstuk is die
dekor eenvoudig, tog vind dit aanklank by die gehoor
aangesien dit die verbeelding aanwakker dat dit die
voorhof van die paleis is. Hierdie aspek van verbeelding
word ondersteun wanneer Goldberg (1974:151) aanvoer:
“The second caution is that we must not forget that one of
the purposes of art is to stimulate the creativity of the
spectator. By always being more creative that the child’s
wildest imagination, we dampen that same imagination
before it can be expressed."
(Vervolg op volgende bladsy)
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Help gou vir Tante Cornelia dat ons die towerboek wakker

Commented [s2]: (Vervolg van vorige bladsy:)

maak! Sê die volgende woorde hard saam met my:

Die verbeeldingswêreld van die kind kan aangewakker
word deur ’n visuele raamwerk wat voorgestel word,
waarin die kindergehoorlid die besonderhede invul. Die
troon wat in hierdie gedeelte sigbaar is, verteenwoordig
visueel die binnehof van die paleis en deur die
verbeeldingswêreld van die kindergehoorlid kan dit as
meer eg beskou as wat die hele misce en scène van die
genoemde ruimte uitgebeeld word.

O, Towerboek, in elke hoek
Wys ons die storie wat ons soek!

Commented [schalkw3]: Konvensie:
Gehoordeelname.

Nadat die gehoor genoeg deelgeneem het aan die towerspreuk, gaan die
towerboek oop. Ligte en rook verskyn soos die boek oopmaak.
Towerboek:

(Voice-over) Wie is dit wat my so pla?! En wat wil julle hê?

Cornelia:

Ag nee, toe Boekie! Moenie so grom nie! Dis net ek,
Cornelia. Ek wil graag vir die gevreetjies die storie van ons
eie Prins Max en Prinses Flavia vertel. Gee jy om?

Towerboek:

(Voice-over) Cornelia! Glad nie! Vir jou enige tyd! Nou ja,
hou vas julle magies en maak oop julle oë! Hier volg die

Daar moet egter ’n onderskeid getref word tussen
gehoordeelname en geraas: “The most important
distinction the director must make, and train his actors to
make during the production, is the difference between
‘noise’ and ‘participation’" (Goldberg, 1974:148). Die
vraag wat by my ontstaan, is hoe hierdie onderskeid
getref kan word? Dit is my mening dat opregte reaksies
vanuit die gehoor wat gemik is op die aksie van die stuk,
opreg is.

storie volgens my beste vermoë.
Lied een:

Gehoordeelname as kinderteaterkonvensie kan beskryf
word as die interaksie tussen die akteur, regisseur en die
kindergehoor wat die uitvoering van die kinderteaterstuk
voltooi (Goldberg, 1974:148). Daar is verskeie maniere
om gehoorinteraksie te bewerkstellig. In hierdie
voorbeeld is dit die kindergehoor wat deur middel van die
verteller aangehits word om die towerspreuk te sê wat
die towerboek sal wakker maak. “Characters can, at
times, address comments directly to the audience”
(Shepard, 1994:185). Ander voorbeelde van
gehoordeelname (net as voorbeelde en nie beperk tot) is
jaagtonele van die karakters in die ouditorium, die
herhaling van vorige towerspreuke om handeling aan te
moedig en vir die karakters om rigting of raad van die
kindergehoor te vra. Dit is die doel van aktiewe deelname
van die kindergehoor om die aksie van die toneelstuk
voort te dryf.

Dis storietyd vir jul plesier
Towerboek se stories is hier
Elkeen van die maats kom saam

Reaksies van enkele gehoorlede wat teenoor die
akteur/karakter gemik is, word as geraas beskou,
aangesien dit nie die handeling van die toneelstuk aanhelp
nie. ’n Verdere belangrike aspek van deelname wat van
belang is, is die omvang daarvan.
(Vervolg op volgende bladsy)

Heerlik gaan ons verhaal
Van prinse met ’n goeie hart
Tot prinsesse sonder smart
Hierdie is ons avontuur
Dit is altyd ons plesier!

Ligte flikker en die verhoog word besig (M.a.w. rookmasjien en effekte) Drestia
en Stompie kom opgestap.
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Drestia:

O, grinnikhik! Wat is die rumoer in die paleis vanoggend?

Commented [s4]: (Vervolg van vorige bladsy:)

Stompie! Stompie! STOMPIEEEEEE!!!!!!! (Stompie kom

Dikwels word die ervaring van gehoordeelname vir die
kindergehoor op ’n intensiewe emosionele wyse ervaar en
die dringendheid van die situasie (gille vanuit die gehoor
as voorbeeld) kan die performance wat moet volg,
oorskadu. “To accept the suggestion may encourage a
flurry of further shouts which will totally disrupt the
performance” (Goldberg, 1974:159). Die akteur moet
opgelei word om hierdie reaksie te erken om die
belangstelling van die kindergehoor te hou, maar
terselftertyd ook die reaksie binne die raamwerk van die
toneelstuk te beheer. Indien die gehoordeelname op die
regte plek in die teks plaasvind en gevolg word deur ’n
nuwe, groter ontwikkelling (Drestia verskyn in hierdie
geval), is die hoop dat hierdie nuwe ontwikkeling die
aandag van die kindergehoor sal hou. Goldberg
(1974:160) beskryf hierdie ontwikkelling as volg: “The
audience gets quiet to absorb this new episode.”

nader gehardloop.) Gaan maak toe daardie gordyne! Sagte
beligting is al wat vir my nog werk! (Stompie gaan maak die
gordyne toe en staan dan naby aan Drestia) Ag nee sies, jou
vieslike sot. Moenie so naby aan my staan nie. Jy weet ek
kort ’n borrel om my.
Stompie:

’n Borrel, ja! Ekskuus, o grote, mooie, innige, ewige skone
Koningin Drestia, maar watter borrel praat jy nou van?

Drestia:

’n Borrel, Stompie! ’n Ronde spasie wat om my is waarin
niemand mag kom nie! Netnou vat iemand aan my! En ek
verseker jou dit is nie tjoef-tjaf om so te lyk nie…

Stompie:

Daarvan is ek seker…

Drestia:

Ekskuus, Stompie? Het jy iets gesê?

Stompie:

Nee, U Majesteit.

Drestia:

Dan is dit reg so. Jy weet hoe vervelig vind ek jou geselskap.
Eintlik verkies ek net mense met twee of meer grade om met
my te gesels. Dit is vir my delish! Jy weet tog hoe intelligent
ek is. Sommer graad 1 tot 5 in een jaar gedoen.

Stompie:

En graad 6 tot 12 in twee maande. (Vir homself) Ons almal
het daardie spekskiet al baie gehoor…
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Drestia:

Net so, ou tentpen-lyfie! (Drestia gee ’n groot sug en sak dan
melodramaties in die troon neer.) Ag, Stompels! Dit is juis
my uitmuntende prestasies wat my aanmoedig om hierdie
“situasie” met Max uit te klaar.

Stompie:

Watter “situasie”, U Majesteit?

Drestia:

Hierdie t… Hierdie t… Hierdie ttttttttt…

Stompie:

Tronk? Tameletjie? Tamatie?

Drestia:

Troue, jou sot! Hierdie troue!

Stompie:

O, ja! Ons gaan ’n troue hou!

Drestia:

Nie as ek dit kan keer nie! Ag Stompie… Wat het ek tog
verkeerd gedoen? Was ek nie ’n goeie stiefma nie? Het ek
nie vir Max elke twaalfde aand nag gesê nie? En een keer
het ek amper vir hom vertel dat ek lief is vir hom. Lief!
Hahahahahahaha! Hy sou dit net soos sy pa geglo het!

Stompie:

Net soos sy pa, ja!

Drestia:

Maar al jou grappies op jou stokkie (Stompie kyk na sy
narrestok en verstaan nie.) Dit is duidelik in my oorlede man
se testament dat Max moet trou voor hy 25 is. Anders bly ek
die koningin. Daarom moet ons dit keer dat hy ’n prinses
vind en verlief raak! Dit is van uiterse belang, my dier! Ek
kan nie nou al my kroon vir ’n nuwe vlermuisgesig gee nie!
Ek is nog te jonk daarvoor.
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Stompie:

Ja… 67 is nog babadoeke! (Drestia gluur hom aan!) En
niemand sou dit ooit kon sê nie. Daardie nagroompies van u
werk oortyd.

Drestia:

Toe nou. Dis genoeg. Kom! Ek wil nog my toonnaels laat
afskuur en my nuwe pruik gaan besigtig. Dan moet ek nog
15 nuwe aandrokke ook aanpas vir vanaand se ete. Ai, die
lewe van ’n skoonheid tog!

Stompie:

(Singend) Die lewe van ’n skoonheid tog. Die lewe van ’n
skoonheid tog!!

Die twee karakters verlaat die verhoog. Sodra hulle af is, kom Cornelia weer deur

Die algemene persepsie van Westerse, realistiese teater is
dat daar ’n estetiese afstand tussen die gehoor en die
akteurs moet wees. Een van die konvensies van realisme
sluit in die aanwending van die vierde muur-konsep om
hierdie afstand te bewerkstellig. “Balti het vir my weer
baie daarvan vertel en ek weet nou genoeg. Hy praat
vreeslik baie…” Vir die kinderteatergehoorlid is dit egter
belangrik om deel te wees van die handeling op die
verhoog en een so ’n konvensie van kinderteater wat
aangewend kan word, is die verlenging van die teatrale
ruimte.

die gehoor opgestap.
Cornelia:

O, karaterwater! Dat julle ou eendgesiggies nou eerste vir
Drestia en Stompie moes ontmoet! Daardie towerboek het
ook maar soms ’n snaakse sin vir humor! (Die towerboek
grom.) En natuurlik het sy die gordyne laat toetrek! Ek het
mos gesê dis vir die plooie! Nou toe, my paashasies! Laat
ons verder ons storie vertel. Soos julle weet, wil Drestia nie
vir Prins Max toelaat om te trou nie. Daarom het sy ’n wrede
plan beraam…

(Ek oorweeg dit selfs om die spasie nog te verleng na
buite die gebou, maar sal eers sien watter optreeruimte
ons het. Cybele kan my dalk help en ’n towerspreuk uit te
spreek sodat dit nie reën die dag as ek dit wil doen nie.)

Goeiemôre, Tante Cornelia! En watter lieflike oggend is dit
nie!

Cornelia:

Vir kinderteater om interaktief te wees, moet die gehoor
as kunstenaars betrek word wat die opvoeringsruimte
kan uitbrei, of die gedefinieerde opvoeringsruimte kan
betree. Die rede agter só ’n idee is dat die kinders as
toeskouers nou betrokke is – geestelik, fisies en
mondelings – in die aksie.
Die uitvoeringsruimte word uitgebrei vanaf die verhoog
en strek tot in die ouditorium wat gewoonlik vir die
gehoor gereserveer is.

Max kom op die verhoog gestap. Cornelia se aandag is weer by die storie.
Max:

Commented [schalkw5]: Konvensie: Die verlenging
van spasie.

Gehoordeelname tydens kinderteater is ’n voorbeeld van
die samesmelting van die akteur en toeskouer in 'n
uitvoeringsruimte, maar ook om die tradisionele
opvoeringsruimte te vergroot. As toeskouers, het die
kinderteatergehoor 'n inset in die dramatiese handeling
en daarom word tradisionele ruimtes vergroot. Ek besef
nou dat hierdie verlenging van spasie nie onafhanklik van
gehoordeelname staan nie.

Goeiemôre, Prins Max! Maar jy is in ’n goeie bui!
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Max:

En hoekom sal ek nie wees nie? Ek verjaar amper en is reg
om op ’n opwindende avontuur te gaan vir my beeldskone
prinses. Ek weet sy wag vir my ook. (Max gryp vir Cornelia
en hulle begin dans.) En asseblief, Tante. Noem my sommer
Max! Ek het jou dit al baie gevra!

Cornelia:

(Uitasem) Maar jy is stuitig vandag! Nee, Prins Max. Netnou
hoor Drestia my. En jy weet hoe voel sy oor titels! Heer dit,
Dame dat, Prins Max en Koningin Drestia!

Max:

Ag, Tante. Sy is nie nou hier om jou te hoor nie.

Cornelia:

Ek weet, Max, maar sy is nog my koningin. Of sy nou
vriendelik is of te not. Ek respekteer my meerdere.

Max:

En ek ook, Tante. Dit is hoekom ek vra dat jy my Max noem.
Jy het my meer grootgemaak soos jou eie as wat sy ooit
gedoen het.

Cornelia:

En het jy nie mooi groot geword nie. Eerlik en opreg. Net
soos jou ouers was. Hulle sou so trots gewees het.

Max:

Dankie tante. (Effens fluisterend.) Weet tante hoekom ons
hier is? Drestia het almal van ons laat bymekaar roep!

Cornelia:

Nee dit gaan my verstand ook te bowe. Seker weer ’n nuwe
skip of vlag wat sy vir die koninkryk wil laat maak.

Drestia en Stompie kom ingestap.
Drestia:

(Oordrewe) Maximus! My d… d… d…
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Stompie:

Dierbare seun.

Drestia:

Wat hy gesê het. Ek is so bly jy kon die afspraak maak. Ons
sien mekaar veels te min.

Cornelia:

(Vir haarself.) Ook maar goed so…

Max:

Moeder Drestia. U lyk verruklik soos altyd.

Drestia:

Ag toe nou Maximus. Jy weet ook net wat om te sê… (Vir
Cornelia) Jy… uuhhh…

Cornelia:

Cornelia.

Drestia:

Margaretha.

Cornelia:

Cornelia.

Drestia:

Johanna…

Max:

Cornelia moeder Drestia.

Drestia:

Cornelia. Ag, wees ’n skattie, toe? Haal pen en papier uit. Ek
wil hê die hele koninkryk moet van hierdie afkondiging weet.

Cornelia:

Oi…

Drestia:

Notuleer die volgende:

Stompie:

Ja, notuleer die volgende…

Drestia:

STHILLLLLL, Stompie! Dit is met groot vreugde dat ek
Koningin Drestia die sewentiende, aankondig dat ek dit
persoonlik onderneem om ’n geskikte prinses vir my dierbare
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stiefseun, Prins Maximus, te vind. Ek sal geen oog toemaak
totdat hierdie taak nie suksesvol voltooi is nie. Het jy alles….
Cornelia:

Cornelia. Ja, U Majesteit. Ek het alles net so neergeskryf.

Max:

Moeder Drestia. Dit is regtig nie nodig nie

Drestia:

Maar ek dring daarop aan my, liewe Maximus. Ek sal dit
persoonlik onderneem om ’n lys van hubare prinsesse saam
te stel. Jy kan hulle dan net ontmoet. Sommer hier in die
paleis. Terwyl ek ’n ou ogie of twee hou. Ons soek nie
geldwolwe wat net met jou wil trou oor jou geld nie. Of nog
erger: ’n Meisie wat nie eers ’n regte prinses is nie! Die
skande! (Sy ril erg.) Of verkies jy nie die hulp van jou
geliefde stiefmamma nie?

Max:

Nee, nee… Dis glad nie dit nie. Dit is net dat ek graag sou
wou…

Drestia:

Dan is dit afgespreek. Nou toe. Ek is seker julle het elkeen ’n
vol dag voor julle. Julle word verskoon.

Cornelia en Max verlaat die verhoog.
Stompie:

U Majesteit…

Drestia:

Ja, Stompie.

Stompie:

Jy gaan baie oogroom nodig hê as jy geen oog gaan
toemaak totdat jy ’n prinses vir Max kry nie.

Drestia:

Jou onnosele ongegradueerde rotsskimmel. Dit is alles deel
van my briljante plan!

Stompie:

O, die plan, ja!... Watter plan, U Majesteit?
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Drestia:

Laat ek dit weer vir jou verduidelik… As ek aanbied om ’n
prinses vir Max te soek, beheer ek só wie hy ontmoet en nié
ontmoet nie. Ek sal seker maak dat geeneen van die
prinsesse perfek is vir hom nie. Ek sal die lelikste, domste,
naarste, ongeskikte pofadderlyfies vir hom uitkies. Sodoende
sal hy niemand vind nie en ek sal die koningin van die
koninkryk bly.

Lied twee:
Drestia:

Drestia of Hestia, wat maak dit tog saak

Commented [schalkw6]: Konvensie: Verskeidenheid

Ek is die slimste en kan alles maak

Verskeidenheid in kinderteater speel ’n groot rol in die
belangstelling van die kindergehoorlid. “His shorter
attention span and ever expanding curiosity make it
essential that he continually seek new
stimulation”(Goldberg, 1974:142). Die sintetiese
samevoeging van verskeie teatrale elemente wat die
superobjektief van die stuk ondersteun, kan hierdie
verskeidenheid aan die kindergehoorlid bied. “This means
staging a play which includes a large variety of unified
activities: song, dance, mime, puppetry, acrobatics,
juggling, and magic” (Goldberg, 1974:143). In hierdie
voorbeeld is dit musiek en sang wat aangewend word om
meer oor die aard van Drestia se karakter vir die gehoor
oor te dra. ’n Voorbeeld van magiese elemente as ’n punt
van verskeidenheid en poppespel wat alreeds gebruik is,
is die towerboek – ’n magiese karakter wat deur ’n
toneelpop uitgebeeld word.

Van ’n leuen tot lieg
Almal moet dit bieg
Skoonheid en geld wil ek altyd meet
Drestia is die naam, moet dit nooit vergeet
Stompie:

Drestia, o Drestia
Die slimste koningin
Hou van haar, vermy jy haar?
Almal beter sing

Drestia:

Ek hou regtig nie van poppe nie, maar as die kinders
daarvan hou, wie is ek om te stry?
Dit is belangrik om verskeidenheid vir die kindergehoor
te bied om hul ervaring en meelewing van die kinderstuk
te ondersteun. Indien die toneelstuk vervelig en
voorspelbaar raak, bestaan die gevaar dat die gehoor
fisiese ongemak kan ervaar. “Obviously, physical
discomfort will produce non-attention that is beyond the
director’s immediate control” (Goldberg, 1974:149). Die
behoefte om toilet toe te gaan of om met ’n medegehoorlid te gesels, ontstaan as die stuk vervelig,
voorspelbaar en in sommige gevalle te lank raak. Die
tydsduur van die produksie moet daarom ook in ag
geneem word. ’n Goeie gemiddelde tydsduur wat vir ’n
kinderteaterstuk aanbeveel word, is ongeveer vyftig
minute, afhangende van die ouderdomsgroep van die
betrokke kindergehoor. Daarna bestaan die gevaar dat
belangstelling verlore mag gaan en dat verskeidenheid nie
die situasie sal kan beredder nie.

Want ek is die slimste die mooiste altyd reg
Jy beter hou van my anders is jy weg
Vir Max het ek mos min min tyd
Jy kan my mos glo
Anders kan jy iets oorkom
En dit is mos sooooo…

Stompie:

Drestia, o Drestia
Die slimste koningin

Op hierdie stadium skat ek is my stuk is 35 minute lank.
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Hou van haar, vermy jy haar?
Almal beter sing
Albei die karakters lag onheilspellend aan die einde van die lied.
Stompie:

Sjoe, jy is baie slim, U Majesteit!

Drestia:

Natuurlik is ek, Stompie. Kom, ons het werk om te doen. En
met ons, bedoel ek jy!!!!

Drestia en Stompie verlaat die verhoog. Cornelia kom weer opgestap.
Cornelia:

Goeie genugtig, sneeuvlokkies! Maar die Drestia is ’n ander
een! (Stompie kom heen en weer oor die verhoog gestap.)
Die arme Stompie moes elke prinses in die land op ’n lysie
sit en elkeen moes ’n afspraak by Prins Max kry. So het dit
dan gekom dat Prins Max amper al die prinsesse ontmoet
het van die buurkoninkryke. En elke keer was daar iets fout
met die arme meisies. Drestia het seker gemaak daarvan.
(Tydens hierdie vertelling gil Drestia die heeltyd dat iets fout
is, bv: “Sy is te dom! O nee, sy eet soos ’n vark, ens.”) Almal
wou moed opgee, want geen prinsesse in die omgewing het
OF belang gestel OF vir Drestia se ongeskikte maniere kans
gesien nie. (Towerboek se gesnork word gehoor.)
Towerboek! Towerboek! Slaap jy alweer?

Towerboek:

Nee, natuurlik nie. My blaai was net vir ’n oomblik moeg…

Cornelia:

Nou toe! Wat Drestia nie geweet het nie, is dat dieselfde
aand sou iemand anders opdaag by die kasteel. Iemand wat
’n ware prinses sou wees! Kom ons loer verder! Towerboek!
Is jy reg?
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Towerboek:

Ek is reg, ja! Selfs vir my raak Drestia nou te erg! Kom,
kuikentjies! Kom ons kyk wat verder gebeur!!!

Die ligte doof tot die verhoog skaars sigbaar is. Skielik word die klank van
donderweer gehoor en die ligte flits soos blitse. Cornelia hardloop op die
verhoog. Sy het ’n slaapmussie op en ’n lantern in haar hand!
Cornelia:

Nee, o hittete! Wie is dit wat in hierdie tyd van die nag aan
die paleisdeur kan klop! Dit is gewoonlik slegte nuus hierdie
tyd! O, so by my hemelbesems! Ek hoop nie iets is fout nie!

Cornelia maak die deur oop. Voor haar staan ’n figuur in ’n mantel wat duidelik
natgereën het.
Flavia:

Ek is so jammer om te pla.

Cornelia:

Kom in, my mens! Kom in! Niemand kan in hierdie storm
buite wees nie!

Flavia:

Baie dankie. Ek is jammer vir enige ongerief wat ek…

Soos wat Flavia, praat kom Max ingehardloop.
Max:

Is alles reg tante? Ek het ’n geklop gehoor! Ek was bang
dat…

Terwyl Cornelia praat, haal Flavia die mantel af. Sy en Max is onmiddellik op
mekaar verlief.
Cornelia:

Nee, Prins Max. Alles is onder beheer. Die arme meisie het
in die erge reën hier aangeklop en… Prins Max? Max?!

Max:

Ja, Tante…

Cornelia:

Prins Max gaan haal tog gou iets droogs dat ons die dame
kan help.
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Max:

(Terwyl hy nog steeds nie beweeg nie.) Ja, dit is so Tante…

Flavia:

(Laggend.) Goeienaand. My naam is Flavia.

Max:

Jy lag so mooi…

Cornelia:

Goeienaand, Flavia. My naam is Tante Cornelia. En hierdie
is ons dierbare Prins Max.

Flavia:

’n Prins. O, genugtig! (Sy buig) Goeienaand, Prins Max.

Cornelia:

Groet die dame, Prins Max!

Max:

Ja… ekskuus. Prins Max tot u beskikking.

Commented [schalkw7]: Konvensie: Karakterisering
“The characters in a play for children must be as
motivated, as three-dimensional, as real as in any other
kind of play” (Goldberg, 1974:156). Dit is egter dikwels
die geval in sprokiesverhale soos Die Prinses en die Ertjie
dat karakters ’n breë spektrum van menslike kwaliteite
verteenwoordig. Hulle kan selfs as argetipes gesien word.
In die geval van Max, wat ’n prins is, verteenwoordig hy
heldhaftigheid, goedheid, adelikheid en vergifnis. Die
akteur wat Max vertolk, moet daarom nie net slegs die
karakter wees nie, maar ook hierdie eienskappe
dramaties voorstel. Hy kan ’n spesifieke stem (diep en
ryk), ’n fisieke uitbeelding (om regop te staan) en tred
(doelgerig) hê om hierdie eienskappe uit te beeld. Verder
moet die akteur ook die vermoë besit om sy karakter in
geloofwaardigheid te grond: “It is absolutely essential that
the actor be able to convince the audience that he believes
in the truth of what he is doing” (Goldberg, 1974:156).

Die twee verliefdes staar mekaar aan. Cornelia verbreek die stilte.
Cornelia:

Iets droogs vir haar, Prins Max?

Max:

Ja. Ja, natuurlik…

Max verlaat die verhoog.
Cornelia:

Ag, my hartjie. Kom sit hier. Jy kan nie so staan nie. Gee
sommer daardie nat ding hier. (Sy vat die nat mantel.) Vertel
my nou hoe dit gebeur het dat jy so in die ergere storm weer
ronddwaal?

Flavia:

Dankie, Tante. Dit is eintlik ’n vreemde storie. Ek het pas tuis
gekom van ’n verwêreldse reis. Ek het dit onderneem vir my
studies, om van ander lande en kulture te leer.

Cornelia:

Maar dit klink heerlik, pampoentjie!

Flavia:

Dit was, Tante. Die probleem is dat ek my laaste koets

Daarmee gepaard gaan dit dat dit belangrik is dat die
karakter wat uitgebeeld word, nie neerhalend teenoor die
kindergehoor moet wees nie. “An adult is apt to
underestimate the child audience” (Chorpenning,
1951:115). Dit is iets wat Balti ook genoem het… Die
effektiewe uitbeelding van die karakter sal verlore gaan
indien die gevoel van neerhalendheid dit vir die
kindergehoor oorskadu: “They can tell when the actor
simplifies or ‘indicates’ his role to make it easier for the
young ‘ignorant’ audience members to understand it”
(Goldberg, 1974:157).
Verder is dit ook belangrik dat die akteur altyd moet poog
om ’n energieke vertolking te lewer. Kinderteater vereis
’n hoë mate van performance-energie (wat aansluit by
gehoordeelname, fisieke karakterisering, ensovoorts) om
die belangstelling van die kindergehoor te prikkel. “The
difference between an indifferent audience of children
and an attending one is quite evident, and the difference
can be caused by an actor having a ‘down’ performance”
(Goldberg, 1974:157).
(Vervolg op volgende bladsy)

verpas het oppad terug. Ek het geen geld gehad nie. My
redding was ’n barmhartige tannie wat vir my haar perd
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geleen het om terug te keer na my ouers. Vanaand het die

Commented [s8]: (Vervolg van vorige bladsy:)

storm my gevang nog voordat ek by die volgende herberg

Volhoubare stamina word nog verder beklemtoon deur
die feit dat kinderteater sterk staatmaak op fisieke
uitbeeldings en karakteriserings. “The actor who intends
to work for children must therefor develop his expressive
movement through formal training and a continual
awareness that there is more to communication than
words” (Goldberg, 1974:164). ’n Vergrote spelstyl sal die
fisieke vertolking van die akteur ook vergroot en uitdaag.
Ons sal moet werk daaraan tydens repetisies. Basson
sukkel daarmee, my arme neef…

kon wees. ’n Weerligstraal het my perd skrik gemaak en ek
het afgeval. Ek het die hele aand rondgedwaal en verdwaal
tot ek die paleis se ligte gesien het. Boonop het ek al my
bagasie ook nog in die storm verloor! Van daar af ken tante
die storie.
Cornelia:

Ag, my kwartelasempie! Dit is die allervreeslikste nuus. Dat
jy dít alles nou moes oorkom! (Max kom terug ingestap.)
Wel, jy kan vanaand hier bly!

Max:

En jy kan hier bly tot wanneer jy wil. Hier… (Hy gee vir haar
’n kombers.) Ek dink hierdie sal help teen die koue.

Flavia:

Baie dankie, Prins Max.

Cornelia:

Nou toe! Kom dan gaan wys ek vir jou ’n kamer waar jy kan
slaap, Flavia. Prins Max, maak tog asseblief seker die paleis
se voordeur is toe, anders reën die hele voorportaal nat.

Max:

Ek maak so, Tante. Goeie nagrus vir u, Dame Flavia.

Flavia:

Baie dankie. Vir u ook, Prins Max.

Die karakters verlaat die verhoog. Ligte verdof en soos dit weer helderder word,
word oggendklanke gehoor.
Stompie:

(Kom opgestap.) Dis oggend! Dis oggend! Ek hou van die
oggend! Die donderweer is klaar! Dit maak my baie naar! En
bang.

Flavia:

(Kom opgestap.) Goeiemôre!
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Stompie:

Eeeeeeek!!!! Wie is jy? Ek is gewapen! Ek waarsku jou! (Hy
beduie woes met sy septer.)

Flavia:

O, nee! Ekskuus. Ek is nie hier om jou seer te maak nie. My
naam is Flavia.

Stompie:

Flavia? Dis ’n mooi naam. Ek is Stompie. (Weer versigtig.)
Maar vertel my, Flavia. Hoekom is jy in die paleis? Het jy iets
kom steel?

Flavia:

Steel? Nee, nooit nie. Aangename kennis, Stompie.

Stompie:

Aangename kennis.

Drestia kom op die verhoog gestap. Sy is deur die mis en duidelik is haar hare
nie gedoen nie. Sy het nog haar slaapmasker ook aan.
Drestia:

So by die skimmelsluim, Stompie! Vir wat gaan jy so te
kere? Dis nog te vroeg om… (Sy sien vir Flavia.) En wie is
jy? Wat gaan hier aan? Wat maak jy hier?
Maaaaaaaaxxxxximuuuuuussssss!!!!! Ander
eeeeeeeeeeennnnn!!!!

Max kom opgehardloop. Hy was duidelik nog besig om reg te maak vir die
oggend.
Max:

Is iemand beseer?

Drestia:

Kan iemand my asseblief vertel wat hier aangaan? Wie is
hierdie meisie en wat maak sy in my paleis? Wie het haar
hier ingelaat?

Max:

Moeder Drestia. Ek het die arme Flavia…

Stompie:

O, ja! Flavia is haar naam…
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Max:

Soos ek wou sê. Ek het die arme Flavia gisteraand skuiling
in die paleis aangebied. Sy is op soek na haar suster en het
in die storm haar perd en besittings verloor…

Cornelia kom op die verhoog gestap. Sy dra ’n tas saam met haar.
Cornelia:

Goeiemôre, almal.

Drestia:

Wag nou eers, Delilah!

Flavia:

Tante Cornelia! Is daardie my bagasie?

Cornelia:

U Majesteit, as ek mag?

Drestia:

Ja, wat is dit Magrieta?!

Max:

Cornelia, Moeder…

Drestia:

Ja, wat is dit Cornelia?

Cornelia:

U Majesteit. Ek het gisteraand vir die jong dame skuiling
aangebied. Sy het al haar bagasie verloor en vroeg
vanoggend het ek dit op die paleisgronde buite die woud
gevind…

Drestia:

So nou dra jy ander mense se goed rond! Ek trek dit van jou
lone af!

Max:

Laat Cornelia klaarpraat, Moeder Drestia.

Cornelia:

Dankie, Prins Max. Soos ek wou sê: Flavia, hier is jou
bagasie en jou tiara wat ’n entjie verder gelê het…

Drestia:

Jy bedoel?
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Flavia:

Ek vra verskoning, U Majesteit. My naam is Prinses Flavia.
Dankie, Tante Cornelia. Hierdie tiara is jare lank in ons
koninklike gesin.

Max:

’n Prinses?

Stompie:

’n Prinses…

Drestia:

’n Prinses!

Cornelia:

’n Prinses, ja. Prinses Flavia.

Flavia:

Ek is jammer, Prins Max. Ek moes u seker gisteraand dit
reeds vertel het. Dit was net so koud en dinge was so
deurmekaar. Ek hoop nie u is kwaad vir my nie.

Max:

Natuurlik nie, Prinses Flavia!

Drestia:

Wag so bietjie! Wag so bietjie! Hoe weet ons jy is ’n regte
prinses? Jy kan ’n simpel heks wees wat die salige Cornelia
om die bos gelei het met ’n towerspreuk! Om nie eens van
Max te praat nie! Kyk die uitdrukking op sy gesig! Ek het
hom nog nooit so gesien nie.

Flavia:

Ek belowe, U Majesteit. Ek is werklik ’n prinses.

Drestia:

En ek is werklik dom. Nee, ek is jammer! As koningin en
dierbare stiefmamma van Maximus, sal jy jouself eers moet
bewys.

Max:

Moeder Drestia. Ek dink werklik nie dit is nodig nie.

Cornelia:

U Majesteit. Ek stem saam met Prins Max dat…

Drestia:

Sthil!!!! Ek is koningin en ek besluit. Kom nader, kind.

Flavia stap nader aan Drestia.
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Drestia:

Staan hier voor my dat ek jou kan bekyk. So ja… (Sy begin
Flavia se gesig te ondersoek. Dieselfde idee asof sy ’n hond
by die veearts is.) Nou goed… Fisies kan ek niks sien nie.
Maar net om seker te maak sal jy nog een toets moet doen.

Stompie:

’n Toets! Jipppiiiiieeeee!

Max:

U gaan nou te ver, Moeder Drestia. U kan dan self sien dat
Flavia ’n prinses is…

Flavia:

Nee, Prins Max. Los dit. Ek is bereid om die toets te doen.
Wat gaan die toets wees, U Majesteit?

Drestia:

Dit sal ek nog oor besluit. (Vir haarself.) Want ek het geen
idee nie! Maar as jy die toets slaag, is jy werklik ’n prinses.

Max:

Goed, Moeder Drestia. Maar net een ding: Indien Prinses
Flavia die toets slaag, wil ek haar graag vra om my vrou te
wees. As jy sou wou natuurlik, Flavia.

Flavia:

Ek kan aan niks beter dink nie. Dit sal vir my ’n eer wees.

Drestia:

Nee, regtig Maximus. Wat van…

Max:

Dan is dit afgespreek. Slaag Flavia Moeder se toets, wat ek
weet sy gaan slaag, dan trou ek en sy. Sommer so gou as
moontlik nog. Julle moet ons almal nou verskoon. Prinses
Flavia, sal jy asseblief so gaaf wees om saam met my ’n
bietjie in die tuin te wandel? Alles is vars en skoon na
gisteraand se reën.

Flavia:

Dit sal my plesier wees, Prins Max.

Cornelia:

En ek sal sorg dat die kok vir julle van sy spesiale roomkoek
in ’n piekniekmandjie pak…
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Max, Cornelia en Flavia verlaat die verhoog.
Drestia:

Dit is belag! Dit is belag!

Commented [schalkw9]: Konvensie: Emosionele
waarheid.

Stompie:

Belaglik.

Drestia:

Nee, net belag!!!! Hierdie Flavia gaan al my planne

“The greatest error in children’s theatre is emotional
condescension” (Goldberg, 1974:138). Kinderteater moet
toeganklik wees vir die kindergehoor, en volwasse logika,
komplekse sosiale en politiese kwessies, ensovoorts, moet
liefs vermy word. Balti het my weer hieraan herinner. Dit
beteken egter nie dat die kindergehoor onderskat moet
word en alles oorvereenvoudig en neerhalend uitgebeeld
moet word nie. In hierdie voorbeeld kan ek sien dat ’n
stereotipiese of eerder eenvoudige antagonis nie
uitgebeeld word nie. Drestia se karakter word eerder
meer kompleks hiervandaan uitgebeeld wanneer die
motivering vir haar dade uiteengesit word. Dit, op sy
beurt, beteken dat Drestia se emossionele waarheid by die
kindergehoor verhoog: “Then we can judge his actions as
those of a real person having real emotions” (Goldberg,
1974:149).

deurmekaar krap! As sy werklik ’n prinses is, gaan Max met
haar trou en is al my planne daarmee heen! Wat het ek tog
gedoen om al hierdie smart te verdien?
Stompie:

Ek vermoed dit het begin een donker stormagtige aand…
Die aand toe u gebore was… Die weer was onheilspellend
en…

Drestia:

Ja, toe jou, swaapdremmel! Ek sal aan ’n plan moet dink! Dit
mag nie misluk nie. Kom, Stompie! Help my dink!

Stompie:

Dink, dink dink dink…

Albei van hulle stap op en af. Eindelik kry Drestia ’n idee.
Drestia:

Aaahhhh!!! Ek het dit!

Stompie:

Ek het dit nie!

Drestia:

’n Ertjie! Ek sal die ertjietoets op haar doen!

Stompie:

’n Ertjietoets?

Drestia:

Ja! Dit is verskriklik eenvoudig. Prinsessies kan baie vinnig
seerkry. Ons sal vanaand een rou ertjie onder Flavia se
matras sit. Nee, ons sal dit onder ’n paar matrasse vir haar
sit. Sy moet dan daarop slaap. As sy môre-oggend opstaan
en sy het kneusplekke van die ertjie, dan bewys dit sy is ’n
prinses.
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Ek dink die kindergehoorlid kan effektief omgaan met
verskeie aspekte soos stemtoon of liggaamlike spanning
wat deur die subteks van die produksie aangewakker
word. Hierdie wyer spektrum van emosies wat ontbloot
word, maak die karakters meer geloofwaardig vir die
kindergehoor. Die gevaar bestaan egter dat nie te veel
irrelevante emosionele kwaliteite oorgedra moet word
nie, “as these will tend to side-track the child and confuse
him as to the issue in the play” (Goldberg, 1974:139).
Daarom is dit belangrik dat die akteur tydens die
repetisieproses deeglike en deurdagte besluite moet neem
oor watter emosionele kwaliteite sy karakter vereis.
Deeglike opleiding is nodig om emosionele waarheid en
nie irrelevante, emosionele kwaliteite te identifiseer.
Gelukkig speel Basson Prins Max en nie Drestia nie.
Anders gaan ons nooit Tinkie se towerspreuk gebreek kry
nie.
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Stompie:

Maar niemand gaan mos ’n ertjie deur ’n matras voel nie.
Wat nog te sê ’n paar matrasse?

Drestia:

Net so, ou sampioenslymsel! Partykeer werk jou koppie se
twee breinselle oortyd! Dit is die punt. Selfs die nimlike
prinses Flavia gaan nie ’n ertjie deur die matrasse voel nie.
Dit sal bewys dat sy nie ’n prinses is nie.

Stompie:

Ooooohhhhh… Dis wreed!

Drestia:

Ek weet! (Sy begin verskriklik lag.) In elk geval. As die arme
Flavia die ertjie voel en vol kneusplekke wakker word, kan jy
haar altyd net na die woud neem en daar doodmaak.

Commented [schalkw10]: Konvensie: Verhoogde
spanning vir gehoordeelname

Stompie:

Doodmaak?

Drestia:

Ja. Of het jy ’n probleem daarmee, skimmelbrein?

Stompie:

Nee, seker nie, U Majesteit.

Drestia:

Mooi so, Stompie. Onthou altyd wie jou van kos voorsien…

Sjoe toe ek hierdie reperteer, het Cybele my baie kwaai
aangekyk. Dit is tog vir my belangrik dat die spanning en
emosionele deelname wat alreeds deur die kindergehoor
in belê is, verhoog moet word om die storie verder te dryf.
Wat het Twain (2014) nou weer gesê? “[t]he children’s
theatre is the only teacher of morals and conduct and high
ideals that never bores the pupil, but always leaves him
sorry when the lesson is over.” Die kindergehoor moet
daarom nie verveeld raak nie. ’n Verhoogde
belangstelling in die plot is daarom belangrik om die
aandag te hou.

Stompie:

Ek kan dit nie vergeet nie… U Majesteit?

Drestia:

(Moeg en geïrriteerd.) Ja, Stompie?

Stompie:

Kan ek maar saam met my visse gaan sing?

Drestia:

Ja, Stompie.

Ek is bang ek verloor hulle belangstelling en dat die storie
didakties kan word soos Balti en Cybele my geleer het. As
Drestia se dade tot meer gevaar lei, sal die kindergehoor
ook meer simpatie vir Flavia hê. Ek vermoed as ons
hierdie gedeelte uitvoer sal die gehoordeelname nog meer
verhoog word en die kindergehoor sal dalk vir Flavia wil
waarsku. Sulke handeling in kinderteater sal die aandag
van die kindergehoor verhoog (Wood & Grant, 1997:38).

Stompie en Drestia verlaat die verhoog. Soos die ligte weer verhelder, is
Cornelia op die verhoog.
Cornelia:

Nou toe! Daar het julle dit, pruimpoepies! Drestia wil vir
Flavia toets om seker te maak dat sy werklik ’n prinses is.
Wat dink julle? Is Flavia regtig ’n prinses?
(Gehoorinteraksie.) Prins Max en Prinses Flavia het heeldag
99

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

saam met mekaar deurgebring en werklik verlief op mekaar
geraak. Enige mens kon dit duidelik sien wanneer hulle met
mekaar gesels het.
Die ligte gaan aan op die verhoog. Max en Flavia is besig om met mekaar te
gesels. Haar hare het nou blomme in wat hy vir haar gepluk het.
Lied drie:

Liefdeslied

Max:

Flavia, ek is baie lief vir jou.

Flavia:

Ek en vir jou, Max…

Net soos Max afbuk om Flavia te soen, kom Drestia te voorskyn.
Drestia:

Ag nee, regtig! Watter verspottigheid is dit? Toe nou! Toe
nou! Waar is almal? Ek het ’n belangrike aankondiging!
Stompiiieeeeeeeee!!!! Julle ander werkersklasse!!!!!

Stompie kom opgehardloop. Cornelia kom ook te voorskyn.
Stompie:

Ja, U Majesteit. Hier is ek, U Majesteit.

Drestia:

Geliefde inwoners van die paleis. En Flavia. Dit is met
sekerheid wat ek die prinsestoets aan julle bekendstel. Al
wat Flavia hoef te doen, is om te slaap.

Stompie:

Ek weet van ’n prinses wat vir ’n honderd jaar geslaap het.

Cornelia:

Iets is nie pluis hier nie…

Max:

Net te slaap, Moeder Drestia? Bedoel u dit?

Drestia:

Maar natuurlik, Maximus. Hoekom sal ek enigeen van julle
om die bos wil lei?

Cornelia:

Want dit is hoe ons jou ken…
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Flavia:

U bedoel, Koningin Drestia… Ek moet net slaap.

Drestia:

Ja. Jy moet net kan slaap. En om seker te maak, gaan ek
reël dat daar ten minste vyf ekstra matrasse op jou bed
geplaas word. Jy… uuuhhhh…

Cornelia:

Cornelia.

Drestia:

Ja, jy ja. Maak seker dat die beste, sagste matrasse in die
hele paleis vanaand op Flavia se bed geplaas word. Net die
beste is goed genoeg vir hierdie toets.

Cornelia:

Dit is reg so, U Majesteit.

Drestia:

Nou toe. Dit sal eers al wees. Julle mag my verskoon.

Commented [schalkw11]: Voorbeeld van gelyktydige
aanwending van konvensies

Almal begin afstap. Ligte aan op Cornelia.
Cornelia:

Nou ja, vuurhoutjiekoppies! So het dit dan gebeur dat
Drestia, sonder dat enigeen geweet het, ’n ongekookte ertjie
onder al die matrasse van die arme Flavia gaan sit het.
Daardie aand het die arme prinsessie op elke moontlike
manier probeer slaap. Maar slaap kon sy nie. Die volgende
oggend het Drestia opgewonde vir Flavia gewag om te
bewys dat sy nie seer is nie en sodoende nie ’n prinses is
nie.

Al die karakters wag angstig op die verhoog. Drestia is duidelik baie bly en vas
oortuig haar plan het gewerk terwyl sy met Stompie gesels. Max en Cornelia is in
gesprek besig.
Drestia:

Ek sê vir jou, Stompie! Daardie meisie sou nie eers die ertjie
onder haar matrasse kon voel nie. Sy is net so min ’n
prinses as wat jy enigiets van wiskunde weet!

In hierdie gedeelte van die produksie sluip Drestia sigbaar
agter Cornelia verby met ’n groot ertjie om dit onder
Flavia se matrasse te plaas. Die fisieke handeling wat
Drestia aanwend, is vergroot (Vergrote fisieke konvensie),
amper sirkusagtige bewegings wat in teenstelling met
haar sluipvermoë is (Verskeidenheidkonvensie). Die
kindergehoor gaan haar sien en probeer om vir Cornelia
te waarsku. Cornelia moet hiertydens ’n vergrote
karakterisering (Karakteriseringskonvensie) aanwend om
onbewus te bly van die waarskuwings wat die
kindergehoor aandui (Gehoordeelname konvensie). Haar
stemwerk moet meer geprojekteerd wees en haar fokus
moet nie verskuif word van haar onmiddellike omgewing
nie. Dit sal die geloofwaardigheid verhoog dat sy
onbewus is van die situasie wat agter haar rug afspeel
(Emosionele waarheidskonvensie) en die logika van die
stuk word nie daardeur vernietig nie. Die kindergehoor
se deelname word nie afgemaak as niks nie, maar eerder
doelbewus vermy om die latere klimaks van die stuk te
ondersteun (Aanvaarding van
verantwoordelikheidskonvensie). Ek dink die feit dat die
gehoor ingelig gaan word dat Drestia vir Flavia wil
doodmaak as haar ertjieplan misluk, sal bydra tot meer
gehoordeelname.
Die kindergehoor is bewus van die handeling wat op die
verhoog plaasvind en voel dat hulle inligting besit wat die
res van die karakters nie besit nie. Die emosionele
waarde wat die kindergehoor in die dramatiese handeling
belê, word deur hierdie konvensies wat aangewend word,
verhoog.
Dit begin vir my al meer duidelik word dat die konvensies
nie apart staan nie, maar eerder ’n invloed op mekaar
toon.
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Stompie:

Ek kan tel!

Max:

Waar kan sy tog wees, Tante? Ek hoop nie iets is fout nie.

Cornelia:

Ek is seker alles is reg, Prins Max. Sy maak haarself dalk
net ekstra mooi vir jou vanoggend.

Max:

Nie dat dit moontlik is nie, Tante. Sy is die mooiste prinses
wat ek nog in my hele lewe gesien het. En ek is soooooo
verlief op haar.

Cornelia:

Ja, nee. Dit kan niemand miskyk nie. Kyk net hoe bloos jy as
jy van haar praat. (Cornelia giggel onderlangs.)

Drestia:

Aaaaahhh… Genoeg geskinder! Waar is Flavia dan? Het sy
gevlug? Nie my toets geslaag nie? Ag, dalk is dit beter so.
Niemand kan haar blameer nie. Ek sou ook skaam gekry het
as ek sy was. Ek is soooo jammer, Maximus. Maar ek het
jou gewaarsku. Nou ja, toe. Die dag wag vir niemand nie.

Drestia word onderbreek deur Flavia wat ingestap kom. Sy loop moeilik en lyk
baie moeg.
Flavia:

Goeiemôre, almal. Ek is verskriklik jammer ek is laat.

Max:

Flavia! Ek is so bly om jou te sien! Ek gee nie om of jy ’n
prinses is of nie, ek is lief vir jou! (Hy hardloop om haar ’n
drukkie te gee. Terwyl hy haar druk, kry sy seer.) En nou,
Flavia? Het jy seergekry?

Cornelia:

Prinses Flavia?

Flavia:

Ag, dit is sommer niks nie, Max.

Drestia:

Net so! Sommer aansit. Ek het niks gevoel nie. (Vir
Stompie.) Dit beteken sy is ’n prinses. Tyd vir plan twee.
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Stompie:

Plan twee?

Drestia:

Jy, sy, die woud… (Sy trek haar vinger oor haar keel asof sy
iemand se nek afsny) grrrrrrkkkk.

Stompie:

Was jy ernstig, U Majesteit?

Drestia:

Natuurlik, simpel!

Max:

(Hy was heeltyd besig om met Flavia te gesels) Ek glo jou
nie, Flavia. Vertel my wat is fout?

Flavia:

Ek wil nie ongeskik wees nie, Max, maar ek het verskriklik
sleg geslaap. Die hele aand het dit gevoel asof ek reg bo-op
’n klomp rotsklippe moes lê.

Drestia:

Dit is onmoontlik! Jy het dan ’n paar matrasse gehad.

Stompie:

En ’n ertjie.

Flavia:

’n Ertjie?

Stompie:

Ja. Drestia het die ertjie onder jou matrasse gesit.

Drestia:

Stompie, jou idioot!!!!

Cornelia:

Maar natuurlik! Die ertjietoets! Jou ma het my destyds
daarvan vertel, Prins Max. Indien ’n dame ’n ertjie onder ’n
paar matrasse kan voel, beteken dit dat sy net so fyn soos
enige ander prinses is. In my jare moes baie meisies die
toets ondergaan. Baie van hulle het gejok oor wie hul regtig
was!

Max:

Dan bewys dit mos dat Flavia werklik ’n prinses is! Niemand
kan daaroor twyfel nie! Ek is jammer dat jou lyf seer is
Flavia, maar nou kan niemand met jou stry nie. Jy is en was
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nog altyd ’n prinses. Moeder Drestia, was dit jou toets
gewees?
Drestia:

(Sy besef sy is uitgevang en antwoord skynheilig.) Nou wie
anders kon aan daardie toets dink? Ek is tog so bly dat jy ’n
prinses is, Flavia. Nie dat ek ooit getwyfel het nie.

Stompie:

Maar, U Majesteit. Jy het dan gesê dat Flavia nie ’n…

Drestia:

Nie nou nie, Stompie! Kan jy nie sien ons het goeie nuus
vandag ontvang nie? Kom hier, my liewe Flavia. Kom hier
dat jou aanstaande stiefskoonmamma vir jou ’n drukkie kan
gee…

Flavia:

Baie dankie, Koningin Drestia.

Cornelia:

Ek vertrou nie hierdie vrede nie. Drestia beplan iets…

Nadat Drestia vir Flavia gedruk het, staan Flavia by Max.
Max:

Nou toe! Dan is dit hoogtyd dat die hele koninkryk moet
weet. Prins Max het uiteindelike sy Prinses Flavia gekry.
Laat die troureëlings begin!

Cornelia:

Ek is so bly vir julle.

Stompie:

Baie geluk, ja!

Flavia:

Dankie, almal! Ons waardeer julle goeie wense.

Drestia:

Sthilte almal! Sthilte! Aangesien Flavia ons nuutste lid van
die koninklike gesin gaan wees, moet sy sekerlik tog die hele
paleis en gronde nog leer ken. Dalk sien sy ’n oulike plekkie
waar sy en Maximus die onthaal sal wil hou. Sal dit nie vir
jou heerlik wees om so bietjie die tuine te verken nie, Flavia?
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Ek en Maximus sal in elk geval vandag heeldag besig wees
om die uitgawes van die troue te beplan.
Flavia:

Baie dankie, Koningin Drestia, maar ek sal graag eerder…

Drestia:

Ek dring daarop aan, my dier! Stompie sal glad nie omgee
om vir jou alles te wys nie, of hoe, Stompels?

Stompie:

Nee, glad nie, U Majesteit. Ek. Wil. Regtig. Net. Nie. Woud.
Toe. Gaan. Nie.

Drestia:

Maar moenie laf wees nie, Stompels! Dit is dan die mooiste
van die hele paleisgronde.

Stompie:

Wil Cornelia dan nie saamgaan nie? Ek sal ook daarvan hou
om in die woud kok se roomkoek te eet.

Drestia:

Nee, jy sal nie. NET jy en Flavia. (Eenkant dreigend na
Stompie.) Die plan, jou drek!!! Grrrrrkkk…

Cornelia:

(Vir haarself.) Hier is iets nie pluis nie. As Stompie saam met
my wil gaan… (Vir Drestia en ander.) Ag, asseblief. Dit sal
goed wees om bietjie uit te kom. En dan kan ek en Flavia
sommer gesels oor watter rok sy vir haar troue gaan
aantrek.

Drestia:

Ek dink nie dit is ’n goeie idee nie.

Cornelia:

Ek belowe ek sal nie in die pad wees nie!

Drestia:

Regtig, Corrie. Jy moet eerder hier bly.

Stompie:

Maar sy belowe mos om nie in die pad te wees nie.

Drestia:

(Vererg.) Magtig, Stompie, ek het mos gesê sy bly!
Coriander sal sit!
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Cornelia:

Maar ek wil saam!

Drestia:

Jy sal sit as ek jou so beveel!!! Genoeg nou!

Stompie:

Asseblief, Cornelia, moenie verder stry nie!

Cornelia:

Hoekom nie! Hoekom mag ek nie saamgaan nie!

Stompie:

(Hard.) Want ek wil jou nie ook doodmaak nie! Ek wil nie
eens vir Flavia doodmaak nie!!!

Drestia:

Stompie, jou idioot!!!!!

Max:

Wat sê jy, Stompie? Wil jy vir Flavia doodmaak?

Stompie:

Nee ek wil nie! Ek wil niemand doodmaak nie. Koningin
Drestia het gesê ek moet vir Flavia in die woud gaan
doodmaak as haar plan misluk. Maar ek wil nie soos sy
wees nie!

Commented [schalkw12]: Konvensie: Aanvaarding
van verantwoordelikheid

Max:

Is dit waar, Moeder Drestia?

Drestia:

Maximus, my kind. Maxie! Natuurlik nie! Stompie is seker

Een van die konvensies van kinderteater wat dikwels
gebruik word, is die handlangers van die antagonis wat
nie op dieselfde intellektuele vlak as die antagonis is nie.
Stompie, in hierdie geval, het al Drestia se wrede dade tot
op hede uitgevoer, maar sy morele waardes (wat hoër is
as Drestia s’n) verhoed hom om die klimaksdaad uit te
voer, naamlik moord. Deur sy erkenning en aanvaarding
van verantwoordelikheid, wys Stompie vir die
kindergehoor dat korrekte keuses uitgevoer kan word en
dat die goeie die bose oorwin. Daarom vorm die
aanvaarding van verantwoordelikheid deel van die
pedagogiese proses in kinderteater, soos voorheen vervat
in Balti se verhaal oor die seeheks.

siek. ’n Koors dalk?
Cornelia:

Hoekom sal Stompie jok?

Flavia:

Dit is waar, ja. Max, hoekom sal Stompie rede hê om te jok?

Cornelia:

Hoekom sal Stompie oor so iets jok, Drestia? Jy staan nie
bekend as die heiligste van alle mense nie.

Drestia:

Ek dank vir jou af, werkersklas!

Max:

Ek stel voor jy praat die waarheid, Moeder. Want as ek later
moet uitvind dat jy gejok het… (Hy sit sy hand op sy swaard
en stap dreigend nader aan Drestia.)
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Ek hoop net dat Tinkie nie ons planne in die wiele sal ry
nie. Sy moet dalk haar verantwoordelikheid begin
aanvaar. Wat ek al van haar gehoor het by die mense van
Theatrum is dat sy ’n regte antagonis is.
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Drestia:

Goed, goed! Dis genoeg! Dit is daardie klein flerrie wat my
kroon kom steel! Dit is alles haar skuld. Ek sou koningin bly
as jy nie tot trou gekom het nie. Maar toe verskyn die Flaviagevreet op ons voorstoep. Ek was seker sy sou my toets
druip. Anders het ek plan B gehad. Sy, Stompie en die
woud… Net jammer my onnosele sot het ’n gemoedsaanval
gekry.

Stompie:

Dis genoeg! Ek is nie dom nie! Dit is nie nodig om my so te
behandel nie!

Cornelia:

Ja! Stompie is nie dom nie!

Stompi:

Haai, dankie Tannie!

Drestia storm op Stompie af om hom iets aan te doen. Max gryp haar net betyds.
Max:

Nou het jy te ver gegaan, Drestia! Ja dis reg, net Drestia!
Geen stiefma of lid van hierdie gesin kan haarself ooit so
gedra nie. Ek ontneem jou van jou titel, jou kroon en jou plek
in hierdie paleis! Ek verban jou!

Flavia:

Max, nee! ’n Goeie koning toon altyd genade.

Max:

Genade is om jou nie in die tronk te gooi nie.

Cornelia:

Prins Max, as ek mag? (Max knik instemmend sy kop.) Kan
ek voorstel dat Drestia eerder as die amptelike
vloerpoleerder aangestel word? Die paleis is groot en dit is
’n voltydse werk.

Drestia:

Nee! Net nie dit nie! Verban my eerder!
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Max:

Laat dit so wees. Drestia, hiermee word jy aangestel as
amptelike paleisvloerpoleerder. Totdat jy jou les geleer het,
sal jy die vloere poets dat jy jou eie gesig daarin kan sien.

Stompie:

Sy is so lief vir haar eie gesig. Hehehehehehehe.

Flavia:

Drestia, ek wil net hê dat jy moet weet ek is nie kwaad vir jou
nie. Dalk kan ons eendag selfs vriende wees?

Drestia:

Vriende wees? Nie solank as wat my oogroom werk nie, jou
slakgesig!

Max:

Dan het jy ’n problem, Drestia. Jy het geen luukses meer
nie. Selfs nie oogroom nie. Vat haar weg, Stompie!

Drestia:

Geen oogroom?! Julle sal boet hiervoor! Hoor julle my! Almal
van julle sal boet hiervoor!

Stompie:

Ja toe, Drestia. Jy maak my ore seer!

Die karakters verlaat die verhoog behalwe Max en Flavia.

Commented [schalkw13]: Konvensie: Antagonis
word gestraf

Max:

Hierdie konvensie sluit sterk aan by die aanvaarding van
verantwoordelikheid. Drestia se dade het daartoe gelei
dat sy gestraf word. Die pedagogiese waarde van hierdie
morele les kan nie vermy word nie. “Nevertheless, by
careful understanding of the audience’s needs, and some
control of which age group sees which play, the normal
psychological values of good theatre can be heightened
enormously in the children’s theatre” (Goldberg,
1974:16). Die kindergehoorlid sien dat die wrede dade
gestraf word en as gevolg van sy emosionele deelname
aan die stuk, voel hy aandadig tot hierdie daad. Ek is bly
die kindergehoor gaan voel asof hulle deel was van Max se
strafdaad. Dan voel hulle dat hulle die regte ding gedoen
het.

Ek is jammer oor alles, Flavia. Ek hoop nie jy dink ek het ooit
in jou getwyfel as prinses nie. Kan jy my ooit vergewe?

Flavia:

Daar is niks om te vergewe nie, Max. Jou stiefma het die
wrede planne gehad, nie jy nie.

Max:

Ek is lief vir jou, Flavia.

Flavia:

En ek vir jou, Max

Soos die twee karakters soen, begin die ligte afgaan. Cornelia kom weer te
voorskyn.
Cornelia:

Nou toe, my tjopvetjies! Daar het julle nou die hele storie van
ons wonderlike Prins Max en Prinses Flavia. Hulle tweetjies
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Dit kan verder daartoe lei dat hulle ’n positiewe konsep
van hulself ontwikkel en ook herken dat ander van hulle
kan en mag verskil. In ’n kinderteaterstuk waar die held
(in hierdie geval Prins Max) seëvier en genade teenoor die
antagonis (Drestia) betoon, ontstaan die moontlikheid
verder dat ’n psigologiese opheffing ondergaan word?
Daarmee bedoel ek dat die kindergehoorlid kan a)
opgevoed word om goeie lede van die samelewing te
vorm, b) morele waardes aanleer en c) alreeds kan
bestaande morele waardes versterk word.
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het eindelik getrou en vyf wonderlike kinders gehad. Stompie
het ’n dramagraad gekry en speel nou in Sewende Laan. En
Drestia? Wel, sy skrop nog die vloere van die paleis… Maar
kom ek sê julle wat! Wil julle vir oulaas weer ’n liedjie hoor?
Dan groet julle sommer vir Max en Flavia?
(Gehoorinteraksie.) Towerboek! O, Towerboek!
Towerboek:

Ja, Cornelia? Wat is dit nou?

Cornelia:

Ag, Towerboek. Sal jy asseblief vir Max, Flavia en Stompie
vra om ons maats te kom groet?

Towerboek:

Natuurlik. Ek doen dit graag vir ons maats. Maar wat van
Drestia?

Cornelia:

Ag wat, nooi die ou dragoon maar ook. Ek sal ’n ogie oor
haar hou!

Towerboek:

Nou goed, maats! Hier gaan ons!

Ligte en rook kom weer uit Towerboek uit. Soos wat hy kalmeer, begin die
eindlied speel met al die karakters wat op die verhoog verskyn.

Commented [schalkw14]: My eie afleidings:
Ek moet bieg hierdie teks en repetisies was baie werk.
Ons plan beter suksesvol wees. Ek het geleer dat
kinderteater ’n eklektiese vorm van teater is. Hiermee
bedoel ek dat die konvensies van kinderteater die
geleentheid bied om verskillende teatrale elemente te
vermeng. Elemente wat ek gebruik het is: poppespel,
verhoogde fisieke spelstyl, gehoordeelname en ’n
verteller. Dit is egter vir my belangrik dat die geselskap
bewus moet wees dat hulle as akteurs die magiese wêreld
van kinderteater as realisties ervaar om dit vir die
kinderteatergehoor geloofwaardig te maak. Ek dink ek sal
met Cybele en Artem hieroor verder gesels…
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Ná ’n aantal dae se repetisies, het Artem en die geselskap van die Die Prinses
en die Ertjie so stil as moontlik na die middedorp van Theatrum beweeg.
“Nou ja, is julle reg vir die groot dag?” vra Balti vir Artem en let nie op dat
Artem verskriklik op sy senuwees is nie.
“Maar natuurlik is hulle reg. Hulle het dan almal so hard gewerk. Het jy
enigiets wat jy ons nog wil vra, Artem?” antwoord Cybele vir Balti in ’n
gerusstellende toon en kyk na Artem.
“Dit is nie regtig vrae nie, maar ek het wel ’n paar goed geleer uit my
proses. Dalk moet ek dit net vinnig opsom vir julle sodat ek op die nippertjie iets
kan verander as dit moet. Tinkie se towerspreuk moet vandag verbreek word.
Almal lyk so verskriklik ongelukkig,” antwoord Artem.
“Ons is hier om te help, Artem,” antwoord Balti en Cybele kyk hom
verbaas aan.
“Nou ja,” sê Artem, “ek het geleer dat ongeag die vorm wat my teks
aangeneem het, dit vir my belangrik was om die aandag van die kindergehoor te
moet hou. Die kindergehoor moet met die karakters van die vertoning kan
identifiseer, vermaak word en iets daaruit leer. Om dit te bewerkstellig, is dit baie
belangrik om die konvensies van kinderteater duidelik te verstaan en te
inkorporeer in die teks. Alle konvensies gaan en hoef nie altyd geïnkorporeer te
word nie, maar enkele is tog vir my belangrik.”
“Sjoe, Artem! Ek weet dit is dalk nie nou die tyd nie, maar watter
konvensies verwys jy na? Jy weet akademikus soos ek kan nie wag tot die
vertoning klaar is nie. Wil jy dit nie vir my saamvat nie?” vra Balti en die dors na
kennis brand sterk in sy oë.
“Nou goed,” antwoord Artem, “maar ek sal moet vinnig maak. Ek wil nog ’n
fokus-sessie met die geselskap gaan doen. Basson se aandag is orals as gevolg
van sy senuwees.”
“O! Dalk kan jy my vertel hoe kinderteater hom as akteur beïnvloed en
opgelei het,” val Balti vir Artem in die rede.
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“Nie nou nie, Balthazar!” sê Cybele hard en bietjie te kras. “My senuwees
is op. Die vertoning moet begin. Laat Artem eers vertel van sy konvensies. Ons
kan spelopleiding later in ander navorsingaktiwiteite gaan opsoek vir jou.”
“Dankie, Cybele.” Artem maak sy keel skoon en gaan aan: “Die
konvensies van kinderteater wat vir my belangrik is om die aandag van die
kindergehoor te hou, is as volg: Ek het gevind dat die rol van die verteller baie
belangrik kan wees. Die morele waarde van die storie berus swaar op haar
vertelling daarvan. So ook die oorgange tussen tonele. Verder het die verteller
ook gehelp om ander konvensies in die stuk vas te lê. Ekstra inligting, wat nie
noodwendig uitgebeeld kan word nie, word ook dikwels deur die verteller aan die
kindergehoor oorgedra. ’n Ander konvensie is die geloofwaardigheid van ’n
karakter”
“Sien! Spelopleiding! Dit gaan belangrik wees! Sodra ons klaar is hier,
gaan ek my boeke gryp. Ek onthou iets van ’n Stanislavski-man wat dalk kan
help,” gil Balti opgewonde.
Voordat Balti verder kan gaan, skep Artem asem en gaan voort:
“Karakterisering in kinderteater omvat verskeie elemente van spelopleiding – iets
waarop ek nie nou intens gefokus het nie. Wat wel belangrik is, is die vaardigheid
dat die kindergehoorlid kan identifiseer met die karakters op die verhoog. Sodra
die geloofwaardigheid van die karakter verhoog, verhoog die mate van
gehoordeelname ook. Gehoordeelname opsigself as konvensie kan op eindelose
maniere aan die gehoor bekend gemaak word deur rympies, direkte vrae en selfs
liedjies. Dit is egter belangrik dat die karakters die hele tyd tydens
gehoordeelname in beheer moet wees. Anders kan die kindergehoor amok maak
en die produksie kelder. Kinders kan baie lawaai maak…”
“Weereens klink dit vir my na ’n eienskap wat sterk gaan berus op
spelopleiding,” wonder Cybele kliphard en Balti gee haar ’n ek-het-so-gesê-kyk.
“Wel, Artem, dit klink asof jy heelwat geleer het in jou proses om die teks
te skryf en te repeteer. Ek moet bieg, die vrae wat jy stel klink soos ’n heerlike
veld van navorsing. Die boeke in my biblioteek gaan nie weet wat hulle getref het
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as ons produksie klaar is nie,” sê Balti, maar teen daardie tyd het Artem reeds
geloop om sy fokus-sessie met die geselskap te begin.
“Nou ja, Balti. Kom ons hoop vir die beste. Dalk moet ons ’n handjie gaan
bysit met die opstel van die stel,” sê Cybele en die twee begin dadelik aan die
werk spring om te help.
Terwyl die geselskap besig was om die stel van die vertoning aanmekaar te sit,
het Skroffel en Minkie hulle gewaar. Dié twee handlangers het op Tinkie se
aandrang seker gemaak dat geen teken van geluk in Theatrum te bespeur is nie.
Onmiddellik nadat hulle Artem en sy vriende gewaar het, hardloop hulle so vinnig
as moontlik terug na Tinkie in haar donker paleis. Baie, baie bang stap hulle in
Tinkie se kamer waar sy op die bed lê. Uiters versigtig begin Skroffel in ’n hees
stem praat:
“Jammer om te pla, Tinkie, maar –” en voordat hy kan klaarmaak,
onderbreek Tinkie hom.
“Maar wat, Skroffel? Spoeg dit uit!” sis Tinkie.
“Dit lyk asof die inwoners van Theatrum, spesifiek ’n ene Artem, besig is
om reg te maak om ’n kinderproduksie op die been te bring. Die ongelukkige
kinders het alreeds uit nuuskierigheid rondom hulle begin saamdrom,” sê Skroffel
in ’n huiwerige stem.
“Kinderteater? Kinderteater?! Nee! Dit moet die werk van daardie Balti en
goeie, eenvoudige, lastige feë Cybele wees! Ek moes lankal van haar ontslae
geraak het! Ek gaan ’n stokkie hiervoor steek!” gil Tinkie uit die diepste deel van
haar longe en verdwyn oppad na Theatrum toe! Minkie en Skroffel weet hulle
moet haar agterna sit as hulle nie in kookwater wil beland nie en vat die pad
agter haar aan…
Die oomblik toe Tinkie in die middedorp van Theatrum aankom, het Artem se
kinderproduksie van Die Prinses en die Ertjie net begin. Al die kinders van die
koninkryk is daar en staar in verwondering na wat op die selfgemaakte verhoog
aangaan. Tinkie stap vasbeslote nader om die produksie te stop, maar voor sy
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haarself kan keer, begin sy verwonderd staar na dit wat op die verhoog
plaasvind. Sy word so vasgevang in die kinderproduksie dat sy nie eens oplet dat
Skroffel en Minkie aan weerskante van haar kom staan het nie. Ook nie dat hulle,
net soos sy, vasgevang word in die gebeure op die verhoog nie. Teen die einde
van die produksie klap al die kinders hande en lag gelukkig! Tinkie se wrede
towerspreuk is verbreek. Die grootste verrassing wat Artem, Balti en Cybele
verdwaas laat, is egter ’n hoë, lang, gelukkige lag vanuit die agterste gestoeltes
van die gehoor. Groot is hulle verbasing toe hulle sien dat dit Tinkie is wat so lag!
En gedorie, Minkie en Skroffel lag amper net so hard saam. Net daar besef
Tinkie watter wonderlike ervaring kinderteater is en besef dat sy verkeerd was
om die kinders daarvan te ontneem…
Nodeloos om te sê, het Tinkie daarop aangedring om die hoofrol in Artem
se volgende kinderteaterproduksie te speel… Cybele het besluit haar stem is
goed genoeg om opera te probeer en Balti, wel Balti het in sy biblioteek verdwyn
om navorsing oor spelopleiding te doen. En so, liewe maats, het die wonder van
kinderteater die hele koninkryk van Theatrum gered!
Die einde.
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Navorsingsaktiwiteit 2:
Die Stanislavski-sisteem binne die raamwerk van
toneelspelopleidingspraktyk

Joernaalinskrywing 1
Konstantin Stanislavski. Hierdie is ’n naam wat my vele vreugde en sorge sal
besorg, vermoed ek. As deel van my PhD-voorstel se navorsing het dit duidelik
geword dat Stanislavski die grondslag van al my verdere navorsingsaktiwiteite
sal vorm. Die een aspek wat my hiertydens getref het, is dat Stanislavski nie net
as navorser sy tyd vooruit was nie, maar ook in sy metodologie en aanslag
vernuwing veroorsaak het21.

Aangesien hy sy ervarings en waarnemings in

dagboekvorm neergepen het, het dit my geïnspireer om dieselfde te doen. In die
woorde van Stanislavski self:
“What if I were systematically to take down all the classes as far as
possible verbatim? In that way I could make a whole textbook! It would
help me go over the things we had done. And later, when I had become
an actor, these notes would serve as a compass at difficult moments in my
work.

I’ve decided. I will keep my notes in the form of a diary” (in

Benedetti, 2008:3).
My doel vir my joernaalinskrywings is dieselfde.

As ek die werke van

Stanislavski op dieselfde wyse kan benader, soos hy die werke van Arkadi
Tortsov22 benader het, hoop ek om nog meer insig uit sy skrywe te kry.

Volgens Hobgood (1991:225) was Stanislavski “decades ahead of his time – and not just as a
theater director”.
22 Ek is nie van plan om vir myself ’n alter ego/ego’s soos Stanislavski te skep nie.
21
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“That he himself appears under the name of Tortsov can scarcesly escape
the astute reader, nor is it difficult to see that the enthusiastic student who
keeps the record of the lessons is the Stanislavski of half a century ago
who was feeling his way toward the methods best suited to mirror the
modern world” (Hapgood, 1989:vii).
My superobjektief vir hierdie navorsingsaktiwiteit sal wees om die Stanislavskisisteem te ontleed. Daarom sal ek elke aspek van die sisteem soos ’n eenheid
benader om die objektief daarvan te vind. Sodoende sal die superobjektief van
die sisteem hopenlik vir my meer duidelik word en kan ek dit in my verdere
navorsingsaktiwiteite toepas.
Tot ’n mate begin ek dink dat Stanislavski dalk my Tortsov is…
Joernaalinskrywing 2
Dit gaan nie maklik wees om die Stanislavski-sisteem te verstaan sonder om die
man Konstantin Stanislavski eers te ondersoek nie. My navorsing het my gelei
om ’n tipe van ’n biografie of chronologie van sy werk op te stel.
Om die Stanislavski-sisteem tydens sy lewensjare te kontekstualiseer, het ek
besluit om te fokus op sy skrywe en leerstellings tydens die latere tydperk van sy
lewe. Dit was tydens hierdie tydperk wat hy sy tegnieke herondersoek het en
baie hiervan op ’n grootskaalse wyse verander het om die Stanislavski-sisteem
soos ons dit vandag ken, te vorm. Seker een van die belangrikste veranderinge
wat hy aangebring het, was sy fokusverskuiwing na die evolusie van sy “Metode
van Fisieke Handeling” wat in 1933 gevorm is – vyf jaar voor sy afsterwe.
Hierdie Metode van Fisieke Handeling het van sy vorige tegnieke vervang wat
sterk gesteun het op “Emosionele Geheue” en breedvoerige teksanalise as
fondament23. Wat het Stanislavski egter genoop om sy leerstellings aan te pas

23

Vir die doel van hierdie studie gaan ek gebruik maak van die Stanislavski- sisteem (bedoelende
Emosionele Geheue) en nie die Metodes van Fisiese Aksies soos dit in die Verenigde State van
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en herondersoek? Dalk kan ek ’n antwoord formuleer deur na sy werk op ’n
kronologiese wyse te kyk?
Ek weet alreeds dat Stanislavski in 1897 saam met Nemirovich Danchenko die
Moscow Art Theater gestig het. Dit was ’n reaksie wat gebore is uit Stanislavski
se siening dat die toestand van Rusland se teater gebaseer was op clichés en
melodrama – ’n toestand wat Stanislavski wou verander. In 1898 laat Anton
Chekov die Moscow Art Teater toe om sy teaterstuk Die Seemeeu op te voer.
Hierdie samewerking tussen Stanislavski en Chekov by die Moscow Art Theatre
was belangrik in die ontwikkelling van Stanislavski se sisteem en Corrigan
(1958:65) voer aan dat: “we have identified Stanislavski, Checkov, and the
Moscow Art Theatre as a single unit for half a century”. Dit was tydens hierdie
repetisieproses wat Stanislavski gepoog het om die innerlike waarheid van die
karakters te ontbloot, eerder as die gehoorgerigte toneelspelstyl na te volg24. Met
gehoorgerigte spelstyl bedoel ek die afwesigheid van die konsep van die vierde
muur, wat kon lei tot die volgende: 1) die akteurs het ’n deklamatoriese
spraakstyl tot gevolg, 2) die onrealistiese plasing tussen die akteurs op die
verhoog en 3) die fisiese plasing van die akteurs is deurlopend in volle aangesig
na die gehoor gerig. Aangesien die fokus van spel op hierdie gehoorgerigte
aspekte was, was die sielkundige en emosionele ontwikkelling van die karakter
òf ondermyn òf net heeltemal afwesig.

Stanislavski het daarom probeer om

hierdie

innerlike

emosionele

ontwikkelling

en

waarheid

as

deel

van

akteursopleiding te beklemtoon. Hierdie siening en werkswyse van Stanislavski
is verder sterk deur die sielkundige Theodule Ribot se konsep van “Affective
Memory” beïnvloed.
“According to the French experimental psychologist Théodule Ribot,
affective memory is a type of memory which causes the rememberer to reexperience, in the present, the emotions he had experienced during the
Amerika bekendheid verwerf het nie. Vir meer oor die verskille tussen die twee sien: Hughes
(1993), Gray (1964), Hobgood (1973) en Norvelle (1962).
24 Gray (1965:138) verwys meer in diepte na Stanislavski se siening van die stand van teater en die
innerlike waarheid wat ontbreek het.
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period he is remembering. It is not just remembering being sad on the day
your grandmother passed away but rather actually physically and mentally
experiencing that sadness again. Ribot first advanced his idea of affective
memory in the 1898 publication of The Psychology of the Emotions”
(Malcolm, 2012:26).
Dit was hierdie konsep deur Ribot wat Stanislavski later na sy idee van
Emotionele Geheue verwerk het en wat groot kontroversie in die interpretasie
van sy werk in die Amerikaanse teater- en filmbedryf sou veroorsaak (Swart,
2014:73). Dit kan gedeeltelik wees omdat Stanislavski ’n behoefte gehad het om
sy tegnieke te herformuleer ten einde die integriteit van sy sisteem te behou en
selfs te vernuwe. Ek vermoed dat sy metodologie van Emosionele Geheue hom
nie tevrede gestel het tydens sy vroeë jare nie en dat hy sy benadering daarna
wou verander25.
Stanislavski het ’n teorie gehad dat die manier waarop emosies binne ’n akteur
aangewakker word, deur eenvoudige fisieke handeling gestimuleer kan word. Dit
sal die basis vir sy aangepaste sisteem vorm. Stanislavski het voorgestel dat
daar ’n verband is tussen die interne en/of eksterne ervarings van ’n persoon en
die fisiese manifestasie daarvan.

Hierdie verband is sederdien deur

wetenskaplikes soos Ivan Pavlov en I.M. Sechenov gestaaf (Moore, 1984:17).
Ek vermoed hierdie verband tussen ervaring en fisiese manifestasie sal my
volgende objektief wees wat ek moet ondersoek.
Joernaalinskrywing 3
Dit word vir my duidelik dat Stanislavski op soek was na die beste
opleidingsisteem moontlik vir akteurs. Sy fokus berus sterk op die aspekte van
ervaring (intern en ekstern) van die akteur en die fisiese manifestasie daarvan.
Hy onderskei hier verder tussen interne ervaring (emosies wat voortspruit uit
herinneringe) en eksterne ervaring (die sintuie wat ’n herinnering aanwakker en
25

Hierdie punt word deur ander literatuur ondersteun. Sien Cohen (2010), Damasio (2000),
Strasberg (1988) en Zon (1955) vir meer detail.
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tot ’n interne ervaring lei). Ek sal die verband tussen ervaring en die fisiese
manifestasie daarvan pragmaties moet benader:
•

Stanislavski dui aan dat daar ’n gaping is tussen die fisieke en geestelike
gedrag van die akteur op die verhoog.

•

Hierdie gaping kom ook voor tussen die fisiese en verstandelike
voorbereiding in die akteur se werk ten opsigte van die karakter.

•

Die afleiding wat gemaak word, is dat die akteur te lank tyd spandeer op
die interne en emosionele landskap van die karakter en daarna eers die
fisieke aspekte van die karakter skep.

•

Dit lei daartoe dat die fisieke werk van die karakter nie organies by die
akteur ontwikkel nie.

•

Die fisieke handelinge van die karakter is dan dikwels die mees
ooglopende, klein, onoorspronklik en ontbreek in teatervorm/taal.

Stanislavski het besef dat die fisiese prosesse en sielkundige prosesse wat die
akteur ondergaan ter voorbereiding van ’n karakter gelyktydig moet plaasvind,
aangesien die twee aspekte interafhanklik van mekaar is en Coger (1964:34)
verwys hierna as “the psychological action and the physical action [that] are two
parts of one procedure”. Dit het hom gelei tot die radikale en tog eenvoudige
beslissing dat emosies deur fisieke handeling gestimuleer kan word. Stanislavski
het voortdurend sy standpunte verskuif om ’n beter en meer geïntegreerde
spelopleidingsmeganisme te vorm.

Dit is iets wat ek dink my navorsing en

navorsingsaktiwiteite met hom in gemeen mag hê.

Hierdie plooibaarheid in

aanslag beteken in spelopleiding as ’n proses beskou moet word.

Dit moet

eerder ’n leerinstrument vir die akteur wees as ’n dogma wat blindelings
nagevolg moet word.
Alhoewel hierdie plooibaarheid die ruimte laat vir ’n eksperimentele en esoteriese
aard, is dit tog vir my belangrik om ’n pragmatiese aanslag te vind vir die skep
van my navorsingsaktiwiteite wat op ’n praktiese wyse van ondersoek baseer
word. Weereens sal ek inspirasie put uit Stanislavski se benadering om ’n tipe
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kaart te skep wat bestaan uit sy elemente van spelopleiding.

Ek het die

volgende aspekte geïdentifiseer waarop ek gaan fokus:
•

Eenhede en doelwitte.

•

Aksies en die superobjektief.

•

Die ontleding van teks deur middel van handeling.

•

Waarheid, geloof en die Magiese As.

•

Verbeelding.

•

Subteks.

•

Motivering.

•

Konsentrasie.

•

Ontspanning.

•

Gemeensaamheid.

•

Aanpassing.

•

Tempo en ritme.

•

Die fisiese apparat.

Dit is my hoop dat hierdie kaart van bewuste fisieke handeling die onbewuste
emosies van die akteur sal aanwakker. Dit sal verder ondersteun word deur
Stanislavski se konsep van “emosionele geheue”. Ek sal hierdie aspek
(emosionele geheue) laaste ondersoek om te bepaal of die voorafgaande
aspekte wel daarby suksesvol geïntegreer kan word wanneer kinderteater as
spelopleidingsmedium aangewend word. Ek sal egter eers elke aspek deeglik
moet ondersoek.
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Joernaalinskrywing 19

Joernaalinskrywing 4

Eenhede en doelwitte: Die fondament Hierdie

is

nie

my

gewone

van Stanislavski se sisteem en my joernaalinskrywing nie, maar eerder
navorsing. Net soos om die doel van die begin van my integrasie van
my navorsing se superobjektief te Stanislavski se sisteem met dié van
bereik, het Stanislavski geglo dat Die

Sneeukoningin

spelopleiding by die akteur ook in repetisieproses.
eenhede
moet

en

doelwitte

word.

se

Die Sneeukoningin

opgebreek is ’n kinderteks wat ek geskep het

Vakhtangov

(in met die doel om die effektiwiteit en

Vendrovskaya & Kaptereva 1982:30, bruikbaarheid

van

sommige

van

35) verwys na hierdie objektiewe of Stanislavski

se

oefeninge

vir

doelwitte as die “kernel” van die akteursopleiding toe te pas.

The

akteur se rol soos dit in “the ‘kernel’ of Complete Stanislavski Toolkit deur
the play” manifesteer.

Bella Merlin sal as primêre bron

Hy het van die standpunt uitgegaan
dat die akteur verwysingspunte nodig
het vir die suksesvolle skep van ’n
karakter, ook bekend as eenhede en
doelwitte. ’n Eenheid is ’n gedeelte
van ’n toneel wat een doel bevat vir
die akteur.

Ek glo hy het hiermee

bedoel dat ’n eenheid elke keer
verander as ’n verskuiwing in ’n
toneel plaasgevind het. Elke eenheid
het daarom ’n doel vir die akteur
gehad.

Hierdie doelwit is uitgedruk

deur die gebruik van ’n werkwoord,
byvoorbeeld “om iemand te ignoreer”.
Die

werkwoord

hier:

“ignoreer”.

gebruik word vir hierdie oefeninge. Dit

Commented [s15]: WAAROM BELLA MERLIN?

is belangrik om te noem dat hierdie

Dit is my mening dat dr. Bella Merlin se The Complete
Stanislavsky Toolkit (2014 weergawe) een van die beste
boeke is wat die Stanislavsky-sisteem nuttig ontleed.
Daar is nie noodwendig iets nuuts vir diegene wat alreeds
vertroud is met Stanislavski se werk nie, maar Merlin stel
sy materiaal op ’n toeganklike, georganiseerde en
pragmatiese wyse bekend. Merlin aanvaar ook nie dat die
Stanislavski-sisteem die enigste bron is vir
akteursopleiding nie, maar verskaf die leser eerder met
handige oefeninge en afleidings wat sy “tools” noem.
Verder plaas Merlin ook haar “tools” in die geheelbeeld
van die Stanislavski-sisteem en neem nie gedeeltes uit
konteks sonder om die totale omvang van die Stanislavski
ideologie te evalueer nie. As gevolg van hierdie redes is
die boek gekies om die studie te ondersteun.

oefeninge apart bespreek sal word,
maar dat hulle afhanklik van mekaar
is, soos in Joernaalinskrywing 18
genoem.

Na

aanleiding

van

die

effektiwiteit van die oefeninge tydens
die repetisieproses, sal ek poog om
die verskil aan te dui tussen dié wat
ek verder gaan gebruik en dié wat ek
nie gaan gebruik nie.
wat

aan

hierdie

Die studente
produksie

deelgeneem het, was nie-finale en
finalejaarstudente aan die Universiteit
Stellenbosch se Drama Departement.
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Hierdie aksiegedrewe doelwit lei dan
daartoe dat ’n ooreenstemmende
fisieke handeling sou ontstaan wat
sal help om die doelwit te bereik. Die
doel

moet

gefokus

op

die

wees

verseker.

om

mede-akteur DIE SNEEUKONINGIN
interaksie

te

Iets soos “om te onthou” Op die verhoog is flikkerende ligte van ’n

(“onthou” is die werkwoord in hierdie dorpie in die agtergrond sigbaar. Hierdie
geval) sal nie ’n geldige doelwit wees ligte word deur ’n skerm en skadupoppe
nie. Die werkwoord/doel kan nie op voorgestel. Die lig op die verhoog is
die ander persoon gemik wees nie. skemer (amper donker). Twee stemme
Dit

sal

’n

selfwaarnemende

en word vanuit die gehoor gehoor. Soos die

introspektiewe aksie tot gevolg hê stemme nader kom deur die gehoor word
eerder as om kommunikasie met ’n dit duidelik dat dit Janus en Corcil is.
mede-akteur

op

die

verhoog

te

stimuleer.

Corcil:

Ek het geweet dat ons
gaan laat wees, Janus!

Joernaalinskrywing 5
Die eenhede en doelwitte van ’n

Janus:

gehad het moes ek doen?

akteur is slegs die begin van ’n reeks

En in elk geval, Ouma sal

handelinge om die superobjektief vir
’n

akteur

te

doelstellings26
objektiewe)

vorm.
(en

in

samehangende

’n
vorm

logiese

nie. Ek is seker sy sal

ook

verstaan…

en

bymekaar

gevoeg word, word ’n reeks van
handelinge duidelik vir die akteur se
karakter. Dit is belangrik, glo ek, om
26

nie omgee dat ons laat is

Wanneer
indirek

Ag, Corcil! Wat wou jy

Corcil:

Sy sal dalk verstaan, maar
ek sal nie altyd weet hoe
jou kop werk nie! Selfs al

Doelstellings word tydens teksanalise duidelik vir die akteur en lei tot die objektief van die
karakter wat deur die akteur vertolk moet word. Daarom kan doelstellings as die bron vir die
akteur beskou word, “providing him with the ideal and objective essence of the character”
(Chekhov, 2005:215).
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’n gevoel van die samehangende
geheelbeeld

van

’n

karakter

is ons ’n tweeling!

se

emosionele reis te vorm. Stanislavski Janus:

Ag, erken dit maar net,

het op sy beurt die konsep van die

sussie! Jy kan nie sonder

superobjektief ontwikkel om hierdie

my klaarkom nie! ’n Broer

deurlyn

se werk is om…

van

ondersteun.
dan

as

handelinge

te

Die superobjektief kan

die

ruggraat

van

die Corcil:

Ag moet asseblief nie

emosionele reis van die karakter

weer daarmee begin nie!

beskou word en die doelwitte as die

Teen hierdie tyd behoort

rugwerwels

jy te weet dat meisies alles

soos

in

die

figuur

hieronder aangedui.

kan doen wat seuns ook
kan doen! (’n Kerklok
word gehoor wat aftel.) O,
jittetjie! Daar lui die klok
al! Ouma gaan ons velle
aftrek! Kom, Janus, ons is
laat!
Janus:

Ek kom, Corcil! Kalmeer
net vir my!

Die twee karakters verlaat die verhoog.
Soos

hulle

afgaan,

verdwyn

die

dorpstoneel in die agtergrond. Namate
Figuur 3.1. Die Stanislavski-sisteem.

die ligte aangaan, word Ouma sigbaar op
die verhoog.

As voorbeeld kan daar gekyk word na
die

superobjektief

van

die

een Ouma:

O,

genugtig,

nee.

Die

karakter.

Gletseria sal vir hierdie

kinders is alweer laat!!! O,

voorbeeld

gebruik

my arme hart gaan dit nie

word.

Haar
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superobjektief is wat sy binne die teks

hou nie… Waar het ek nou

wil bereik, met ander woorde haar

weer my bloeddrukpille

hoofdoel van haar handeling en die

gesit?

onderwerp van die teks (om ’n ewige

tempo…

winter oor die land te plaas).

Om

gehoor raak.) Ag, my

hierdie superobjektief te bereik, sal

aarde, maar wat het ons

Gletseria

opeenvolgende

hier? Is julle ’n toergroep?

eenheidsdoelwitte wees om almal te

Kyk julle na ons oulike

manipuleer,

vang,

dorpie VerlateVallei? Ag,

se
vir

ensovoorts.

Janus
Hierdie

te

Teen
(Sy

hierdie
sien

die

doelwitte,

skuus dat ek so voorbarig

wanneer hulle saamgevoeg word,

is, maar julle het nie dalk

bevat die superobjektief se logiese

’n

samehangende

tweelingsussie gesien nie?

handelingslyn.

Stanislavski het hierdie superobjektief
as

die

“final

performance”

goal
(Moore,

of

jong

seun

en

sy

Janus en Corcil?

every

1984:49) Soos Ouma nog aanhou praat kom Janus

beskou. Die superobjektief is die en Corcil ingehardloop.
hooftema of onderwerp van die stuk.
Corcil:
Joernaalinskrywing 6

Ons is so jammer ons is
laat, Ouma!

Dit word vir my duidelik dat die
volgende logiese stap in Stanislavski

Janus:

Ons

is

baie

jammer,

Ouma! Moet asseblief nie

se sisteem dan handelinge moet

vir Corcil kwaad wees nie.

behels. Ek sal fokus op sy ontleding

Dit is my skuld dat ons

van die teks deur handeling om sin te

laat is!

maak van sy benadering tot die
keuses van handelinge wat die akteur
moet maak.

Uit Stanislavski se

skrywe word dit duidelik dat die
akteur nie altyd die eerste, mees
ooglopende handeling moet kies nie,

Corcil:

Nee, Janus! Ek kon jou
meer aangejaag het! Ouma
dit is net dat ons besig was
om…
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maar eerder deurdagte keuses moet
uitvoer “which their characters might Ouma:

Ja, stadig nou, julle twee!

do

Ek is vir niemand kwaad

in

the

given

circumstances”

(Swart, 2014:81). ’n Handeling moet

nie!

net soos die teks deeglik tydens

bekommerd as julle nie

spelopleiding ontleed en geanaliseer

betyds is vir ete nie. Met

word.

Tydens die analise van ’n

die wat die winter ons

handeling moet die akteur as die

bekruip, voel ek al meer

karakter drie vrae kan beantwoord:

onrustig. Ek voel dit in my

Ek

is

maar

net

bene (Sy vryf haar bene
terwyl

sy

rondkyk.)

1. WAT doen ek?

peinsend
Maar

eers

genoeg daarvan. Hoekom

2. HOEKOM doen ek dit?

was julle vanaand so laat?

3. HOE doen ek dit?
Hierdie drie vrae sal die akteur help
om

die

superobjektief

van

Janus:

Ouma! Ek wou gesien het

die

hoe lyk die nuwe masjien

toneelstuk te help verstaan en vorm.

wat Boer Dirk vir hom

Stanislavski het oorspronklik baie tyd

gekoop het om mee te oes.

spandeer om die teks eers saam met

Dit

sy akteurs te ontleed. Hy het die teks

emosie en fisiese handeling. Ek het
dit

al

kwytgeraak

tussen emosie en fisieke handeling
ondersoek is.

Die vraag ontstaan

nou by my: Hoe het hy hierdie
skeiding oorbrug?

Ouma:

Die oplossing lê

dalk in sy benadering om byna

’n

hengse

Janus! Sies mens praat nie
so nie!

in

Joernaalinskrywing 3 waar die gaping

is

kontrepsie…

in kleiner dele opgebreek, maar het
gevoel dit lei tot ’n skeiding van

Dit was alles my skuld

Janus:

Skuus, Ouma! Maar dit
was

’n

grooooooooot

masjien! En Boer Dirk het
vir my verduidelik en toe
ek weer sien…
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onmiddellik nadat die superobjektief
bespreek is, die psigo-fisiese gedrag Corcil:

Toe is ons laat. Jammer,

van die akteurs op die verhoog in

Ouma!

aksie tydens repetisies geplaas het.
Daartydens het hy die konsepte van Ouma:

(Laggend.) Ja toe nou

Waarheid, Geloof en die Magiese As

julle!

toegepas. Nota aan self: Dit is iets

nuuskierigheid gaan jou

wat ek verder sal moet ondersoek

nog in groot moeilikheid

wanneer ek sy benadering integreer

bring. Luister tog vir jou

met kinderteater in my praktiese

Ouma en onthou altyd

navorsingsaktiwiteit.

dat…

Joernaalinskrywing 7
Die konsepte van Waarheid, Geloof
en die Magiese As is drie konsepte

Ai

Janus,

Corcil:

Tyd kosbaar is.

Janus:

Familie alles is.

jou

wat nie van mekaar geskei kan word
nie.

Stanislavski het waargeneem

Corcil en Janus:

En stiptelikheid is

die sleutel tot sukses!!!

dat die waarheid op die verhoog
verskil van die waarheid in die
werklike lewe. Dit is iets wat vir my
vanselfsprekend is en anti-realisme
opsigself ’n beter weerspieëling van
die

mens

se

verhoog is.
Stanislavski
omgegaan
Hierdie

omgewing

op

die

Die werk waarmee
egter
het,

primêr
was

mee

’n

uitbeelding
uiters

Hahahahahaha!

Ek

het

julle mooi geleer! En nou
is dit tyd om te eet en te
gaan slaap! Môre gaan ’n
lang dag wees… Ek voel
dit so in my bene…

Realisme.
van

geloofwaardigheid tydens Realisme
was

Ouma:

belangrike

faktor,

aangesien dit die akteur se doel was

Die karakters verlaat die verhoog en die
ligte kwyn. Wanneer die verhoog weer
sigbaar word, is die karakters op lêplekke
op die vloer met ’n lampie tussen hulle.

om die illusie van die werklikheid op
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die verhoog uit te beeld. Stanislavski Ouma:

Nou toe, gedroggies! Julle

ondermyn en ontken glad nie die

moet nou tot ruste kom en

konsep

soet drome droom!

van

waarskynlikheid

(“verisimilitude”)

in

teater

nie.

Inteendeel, hy het gepoog dat die Janus:

Ouma! Waar kom drome

akteur nie moet glo in die waarheid

vandaan?

van die gebeure op die verhoog nie,
maar eerder in die verbeeldingryke Ouma:

Ag, my agiekind! Hoe

skepping daarvan.

“The truth of

moet jou ouma dit nou

physical actions will lead you to belief

weet? Dit is seker stories

and then to the ‘I am being’ and

wat goeie feë vir julle in

finally to the flood of creative action”

die nagtyd present gee?

(Toporkov, 2001:114).
Janus:
Inderdaad, ’n akteur wat glo dat hy

En

nagmerries,

Waar

Konstantin in Die Seemeeu is, sou

kom

Ouma?

nagmerries

vandaan?

homself bedrieg en na elke vertoning
vervang moes word…

Ouma:

Dit is ’n ander storie…

Janus:

Is dit hekse, Ouma? Is dit?

Corcil:

Is dit hekse, Ouma?

Ouma:

Of dit hekse is, sal ek nie

Hierdie aspek het wel gelei tot die
probleem

dat

voorkoms/uitbeelding

die
van

die

karakter vir die gehoorlid tog eg moet
wees.

Stanislavski se antwoord

hierop was die ontstaan van die
konsep: Magiese As.

weet nie, my hartjies.

Die akteur

moes homself die vraag afvra: As ek
in die karakter se posisie was, wat sal

Janus:

se

fisieke

daar

hekse,

Ouma?

ek doen? Die karakter het dus só die
akteur

Bestaan

handelinge

voorgesê. Deur gebruik te maak van
die Magiese As as stimulus, kan die

Corcil:

Maar natuurlik, Janus! As
jy sterk genoeg in iets glo,
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akteur sterk en deursigtige teatrale
keuses maak.

bestaan dit!

Hierdie keuses lei

daartoe dat die gehoor die karakter Janus:

Ek glo nie in hekse nie! En

se

ek is in elk geval nie bang

handeling

as

geloofwaardig

waar

ondervind.

en
Blaire

vir hulle nie!

(2000:202) voer aan dat die Magiese
As

een

van

komponente

die

van

essensiële Corcil:

Stanislavski

akteursopleidingsisteem

is.

se

As jy een sien, sal jy bang
wees!

Die

Magiese As kan aangewend word om Janus:

Is nie!

die akteur se direkte realiteit te
verplaas

na

’n

meer

kreatiewe Corcil:

Is!

omgewing. Stanislavski het geglo dat
die gebruik van die Magiese As die Ouma:

Genoeg nou, julle twee!

passiewe verbeelding van die akteur

Moet ek my paplepel gaan

sou

haal? Dit is laat en julle

aanwakker

1973:56).

(Stanislavski,

Hier, volgens my en

27

moet

nou

droomwêreld

ander , speel die terminologie ’n

toe. En ek self wil my

belangrike rol.

gebeendere laat rus.

woord

Die gebruik van die

“If”

stimuleer

die

verbeeldingswêreld van die akteur en Corcil:

Nag, Ouma!

die akteur se gedagtegange om ’n
toneel logies te verstaan. Die woord Janus:
“If”

maak

dus

moontlikhede

vir

beskikbaar.

Lekker slaap, Ouma!

verskillende
die

akteur Ouma:

Hierdie moontlikhede

Nag,

my

agies!

Soet

drome droom!

kan verder ondersteun word met twee
eienskappe wat waargeneem kan Ouma verlaat die verhoog. Soos sy
word

met

die

Magiese As.
27

gebruik

van

die afstap, word die ligte minder en die

Eerstens, kan die gesnork van die kinders word gehoor.

Sien ook Moore (1984:26) en Merlin (2010:113).
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konsep

die

kreatiwiteit

van

die Wanneer die ligte weer aangaan, is die

onderbewussyn aanwakker. Volgens binnehof van die sneeukoningin se paleis
Moore (1984:26), het selfs Charlie sigbaar. Tokkie is op die verhoog besig
Chaplin

die

Magiese

As

in

sy om met handevol botteltjies te skarrel!

kreatiewe werk gebruik. Die tweede
eienskap wat voorkom, is dat die Tokkie:

Gorrelgif? Nee, dit moet

Magiese As help met die ontluiking

brommerbraak wees? Of is

van die akteur se emosies. Hierdie

dit sambokskimmel? Ag

emosies

geloofwaardig

watter een moet nou weer

die

kan

manifesteer

meer

gegewe

waar kom?! As Gletseria

omstandighede van ’n toneel en vorm

binne

hier aankom en die goed is

die basis vir die “If” (Stanislavski,

nog nie reggepak nie! Sy

1973:50).

sal my vries en ontdooi en

Sonder

die

gegewe

omstandighede kan die term “If” nie

dan

effektief aangewend word nie en

genugtig!

sonder die “If” kan die gegewe

sien ek nie kans nie.

omstandighede

met

Gevriesde trol was nog

geloofwaardigheid oorgedra word nie.

nooit gewild nie! (Sy begin

Stanislavski verwys na die gegewe

weer skarrel.) Dalk moet

omstandighede as volg:

die varkvetaftreksel by die

nie

weer

vries!
En

O,

daarvoor

uiloogsop gesit word…
“They mean the plot, the facts,

Dit maak vir my meer sin,

the incidents, the period, the

ja…

time and place of action, the
way of life, how we as actors
and directors understand the
play,

the

contributions

Gletseria kom ingestap asof sy sweef.
Gletseria:

we

Praat jy al weer met
jouself,

ourselves make, the mise-en-

Tokkie?

Hmmmmm?

scène, the sets and costumes,
the props, the stage dressing,
the sound effects etc., etc.,

Tokkie:

Nee,

U Majesteit! Nooit,

o

ewige

yskoue
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everything which is a given for

bibberende

the actors as they rehearse”

wanverlate winters!

heerser

van

(Stanislavski, 2010:52-53).
Gletseria:

Jy babbel, Tokkie.

Tokkie:

Ja, o ewige vreesaanjaende

Uit my navorsing word dit vir my
duidelik

dat

die

gegewe

omstandighede al die detail van die

vriespunt. Vergewe my

teks insluit28 wat aangewend kan

asseblief

word om die akteur se handeling te
beïnvloed.

daarvoor!

Vergewe my, vergewe my,

Dit sal op sy beurt

vergewe my…

beteken dat die akteur se logiese
keuse

sal

wees

om

in

die

Gletseria:

omstandighede wat op die verhoog

was nie, het ek al lankel

met die denkbeeldige wêreld (en alles

jou van binne na buite

wat dit moontlik kan insluit) berus.

uitgedop

Sodoende sal die akteur besef dat die
nie

Jy

laaste van jou trolspesie

moet op homself en sy verhouding

omstandighede

Tokkie.

verveel my… As jy nie die

plaasvind, te glo. Die akteur se fokus

gegewe

Genoeg,

en

ysblokkies

van jou oë gemaak. Maar

die

nou ja… Goeie hulp is

realiteit is nie, maar met die gebruik

deesdae so moeilik om te

van die Magiese As kan hy homself

bekom. Tokkie…

afvra: “if they were true, then I would
do this and this, and I would behave

Tokkie:

in this manner and this way toward

Ja, skitterende Gletseria,
my yskoue koningin?

this and this event” (Stanislavski,
1967:430).

Gletseria:

Jy moet vir my ’n gunsie
doen, my trolverskoninkie.

Die gegewe omstandighede vorm
daarvoor die basis van die Magiese
As en die geloofwaardigheid van die
28

Tokkie:

Ja, U Majesteit. Wat, U

Gordon (2006:51) en Carnicke (2009:218) verwys ook spesifiek na die detail van die teks wat
belangrik is om die gegewe omstandighede te help vorm.
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voorgestelde

omgewing

op

die

Majesteit?

Hoe,

verhoog. Die Magiese As en gegewe

Majesteit? Wanneer,

omstandighede

Majesteit?

is

daarom

van

U
U

mekaar afhanklik, kan nie geskei
word nie en sorg vir die gehoor se Gletseria:

As ek kans kry om ’n

geloof in die gebeure wat op die

woord te uiter sal dit dalk

verhoog

help. Dink jy nie so nie?

plaasvind

(Stanislavski,

2010:153). Dit beteken natuurlik nie
dat die akteur sy werklike omgewing Tokkie:

Ek dink nie…
Commented [s16]: OBJEKTIEWE AS TOEPASSING:

(die fisiese verhoog en alles wat dit
insluit)

heeltemal

denkbeeldige

verruil

vir

omgewing

die Gletseria:

(Kwaad!) Presies! Jy dink

nie.

nie!!!! Genoeg van jou en

Benedetti (1998:1) voer aan dat

daaglikse

indien so ’n geval plaasvind, die

suurstof te steel… My

akteur

probleem…

irrasioneel

sielkundige

hulp

sal

optree

benodig.

en

pogings

om

Iets

waarmee ek heelhartig saamstem… Tokkie:

Ek is die ene ore,

Carnicke (1998:135) is van mening

Majesteit!

U

dat die Magiese As eerder die akteur
ondersteun om ’n duidelike verskil Gletseria:
’n Verdere Tokkie:

“We also see how one character will have an inciting
OBJECTIVE and the other character will have a resisting
COUNTER-OBJECTIVE” (Merlin, 2014:88).

’n Siel? Skuus, Majesteit,

Hierdie teenstrydigheid in handeling lei tot konflik tussen
die karakters wat die dryfveer vir dramatiese handeling
is.

voordeel wat uit die Magiese As

ek het gehoor u kort ’n

spruit, is dat die akteur die vermoë

siel?

ontwikkel

om

sy

omgewing

te

verander en dadelik te kan reageer Gletseria:

Net so. Natuurlik nie vir

deur sy handelinge te verander om in

my nie! Ek verpes tog die

te pas by die nuwe omgewing.

warm gevoel van ’n hart

Silverberg (1994:93) voer aan dat

wat in my binneste moet

hiedie aspekte juis die basis vir

klop. Jare lank terug al

toneelspel

ontslae geraak daarvan.

is

en

dat

gegewe

In hierdie geval soek Gletseria die siel van ’n jong man.
Die objektief sal volgens die bogenoemde aanhaling ’n
handeling aanneem. Die aksie blyk te wees dat ’n soektog
moet begin, volgens die werkwoord “soek”. Dit is egter
nie die geval nie. Die karakter van Tokkie bevraagteken
hierdie aksie.

Ek soek ’n siel.

tussen sy verbeelding en die werklike
omgewing te maak.

Merlin (2014:75) voer aan:
“Because essentially an OBJECTIVE is both psychological
and physical. It’s psychological in that it sums up
something without which your character cannot exist
(their emotional drive, the need within the character).
And it’s physical in that the character is compelled to
execute a series of ACTIONS in order to try and obtain
whatever their OBJECTIVE might be. That’s why the
OBJECTIVE must be expressed as a verb, as verbs cojure
up ACTIONS.”
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Tydens die repetisies van Die Sneeukoningin het hierdie
konflik wat tussen Gletseria en Tokkie ontstaan het, die
verhouding tussen die twee karakters ontwikkel.
Deeglike teksanalise is eers gedoen sodat die akteurs
hulself kon voorberei vir die motivering van elke
handeling wat moet plaasvind. Dit het egter tydens die
proses geblyk dat die objektiewe verskeie handelinge tot
gevolg mag hê en die akteurs het met tye van improvisasie
gebruik gemaak om die moontlikhede van die handelinge
te ondersoek. As voorbeeld, kan hier genoem word dat
Tokkie haar aksies fisies op ’n laer vlak uitgevoer het
(gebukkend, kruipend, ens), terwyl Gletseria altyd ’n hoër
vlak van aksies probeer uitvoer het (swaai haar staf bo
haar kop, praat neer na Tokkie deur af te kyk na haar,
ens).
(Vervolg op volgende bladsy)
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omstandighede uitgeleef kan word

Nee, wat ek nodig het is ’n

Commented [s17]: (Vervolg van vorige bladsy:)

“as if they were true”.

Die oefening om die objektiewe egter eers rondom die
repetisietafel te bespreek, is van onskatbare waarde,
aangesien dit die fondamente vir die magsverhouding
tussen die karakters gevorm het. Natuurlik is die teks
gevul met verskeie objektiewe en die tersiêre omgewing
het ’n langer tydperk vir repetisies gebied as wat die geval
sou wees vir ’n professionele produksie wat finansieël nie
altyd in staat is om lang repetisietydperke te kan hê nie.
Die voorbeeld wat ek hier gebruik het, is egter net een van
vele voorbeelde in die teks.

Dit is egter

jong siel! ’n Vars siel! Een

belangrik om te noem dat die akteur

wat nog warm klop in ’n

’n doelwit vir die gekose handeling

hart, maar wat ek kan

moet hê. McGaw (1966:15) verwys

beheer. En sodra ek so siel

hierna en meen dat die akteur eerder

het, kan ek uiteindelik my

homself moet afvra: “What would I do

towerspreuk doen om ses

if…” in plaas van “How would I feel

jaar lank ys en sneeu te

if…”.

Volgens Stanislavski het die

laat neerdaal. Dink jy nie

gebruik van “motivated action” (Blair

dit sal mooi wees nie,

2000:204) in samewerking met die

Tokkie?

Magiese

onophoudelike winter…

As

en

gegewe

Ses

jaar

van

omstandighede, die basis gevorm
waarvandaan ’n akteur moet werk.

Tokkie:

Ek is seker u sal daarvan
hou, U Majesteit.

Die Magiese As is al op verskeie

Gletseria:

wyses deur verskeie toneelspelleiers

nie.

aangewend. Kemp (2012:109) voer
aan

dat

die

konsep

verander/vereenvoudig

Ek gee nie om daarvoor
Ek

is

regtig

net

verveeld… Tokkie…

dikwels

word

na

Tokkie:

Ja, U Majesteit?

Gletseria:

Bring dit vir my?

Tokkie:

U bedoel?

Gletseria:

Ja, bring vir my my

“What would I do if I were the
character in the situation?”

Myns

insiens is dit dat Stanislavski gestreef
het om die akteur ten alle tye
geloofwaardig vir die gehoor te laat
oorkom.
Joernaalinskrywing 8

towerspieël. Die een wat
die dragone vir my uit

Ek het nou ’n aantal dae daaroor
nagedink.

dwergie-oë gemaak het.

Stanislavski het gepoog

om stelselmatig te werk te gaan met Tokkie:

Ek maak so, U Majesteit!
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die

skepping

van

sy

kaart

vir

suksesvolle spelopleiding. Dit wil vir

(Tokkie gaan huiwerend
af.)

my voorkom dat elke aspek (oftewel
objektief soos ek daarna verwys) Gletseria:

Sodra ek my towerspieël

voortspruit uit ’n vorige. Vir die akteur

het, soek ek vir my ’n

om geloofwaardig voor te kom, moet

sterk hart wat klop met ’n

hy van sy verbeelding gebruikmaak

wakker siel! Niemand sal

vir die suksesvolle aanwending van

dan

die Magiese As.

weerstaan

Stanislavski se

my

winter
nie.

kan

(Tokkie

benadering tot verbeelding in hierdie

kom opgestap met die

Commented [s18]: HANDELING AS TOEPASSING:

opsig was as volg: Hy het die studie

towerspieël en gee dit vir

Gletseria se doelwit is om ’n siel te soek. Die aksie wat sy
daarvoor uitvoer, is om ’n towerspieël te gebruik.

van sy metodes van fisieke handeling

Gletseria.)

gelyk gestel aan die studie van die

kloue van jou in die grond

grammatika van ’n taal. Alhoewel ’n

in, Tokkie! Hierdie gaan

persoon kennis van grammatika kan

nie pret vir jou wees nie!

hê, waarborg dit nie suksesvolle

(Gletseria

skryfwerk nie.

towerspieël om ’n magiese

Inteendeel, akteurs

met Stanislavski se kennis van sy

Slaan

daai

gebruik

die

spreuk uit te voer).

tegnieke was slegs suksesvol indien
hulle ’n vrugbare verbeelding gehad

Towerspieël hier in my

het. Vir Stanislavski was dit belangrik

hand

dat die akteur van ’n teatrale en

Verskuilde

verbeeldingryke emosionele landskap

towerwand

gebruik maak, in plaas daarvan om

My stem sal nou jou krag

die waarheid te probeer naboots:

ontsluit

donker

My oë jou weerkaatsing
“There is no such thing as
actuality on stage.

slyp

Art is a

Objektiewe is daarom fundumenteel tot die uitvoer van ’n
gekose, logiese handeling. Hoekom Gletseria die
towerspreuk doen, is alreeds duidelik. Hoe sy die
towerspreuk doen bied die moontlikheid van verskeie
opsies. Waarom sy dit doen sluit aan by die objektief van
haar handeling. Sy benodig ’n siel om ewige winter oor
die land te laat neerdaal.
Die ruimte van kinderteater skep hier die geleentheid vir
die akteur om op ’n minder logiese wyse om te gaan met
handeling. Die magiese omgewing van kinderteater laat
die ruimte vir meer geloofwaardigheid in die keuses en
uitvoering van aksies. In hierdie voorbeeld het Gletseria
die magiese spieël genader asof dit ’n identiteit van sy eie
besit. In teenstelling met die voorbeeld vroeër genoem,
het sy die spieël bo haar kop gemanipuleer. Sodoende het
’n magsverhouding tussen haarself en die spieël (wat die
bron van haar towerkrag is) ontstaan. Dit is nie logies en
geloofwaarding om die spieël in realistiese uitbeeldings
bo jou kop te hou nie, maar kinderteater se magiese
ruimte verplaas hierdie handeling tot ’n geloofwaardige
uitbeelding.
Dit is my opinie dat handeling wat deur objektiewe
gevorm word, veel meer interessant in kinderteater sal
wees as in "gewone" teatervorme. Die melodramatiese
aard waarmee die akteur met die uitbeelding van die
towerspieël se gebruik omgegaan het, was steeds in pas
met die handelinge van die res van die stuk. Die vergrote
spelstyl van kinderteater het die keuse van handelinge
ondersteun.

product of the imagination, as
the work of a dramatist should
be.

“Why you do something comes from your OBJECTIVE: it’s
your inner psychological drive. How you do something is
the way in which you behave in order to try and achieve
your OBJECTIVE: it’s a physical sequence of ACTIONS…
Your ‘external actions’ can’t just be activities, they are the
physical manifestation of your desires and aspirations”
(Merlin, 2014:134-135).

The aim of the actor
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should be to use his technique
to turn the play into a theatrical
reality.

In

this

process

imagination plays by far the

’n Hart wat droom van

greatest

grote roem

part”

(Stanislavski,

1986:54).

’n Siel wat ek net myne
noem

Die styl van kinderteater, wat ek aan

Ek roep na jou

die hand van hierdie bespreking voer
en

aangedui

het

Navorsingsaktiwiteit
vergrote

spelstyl

1,
by

Ek roep jou gou

in

vereis
die

Wys my my begeerte nou!

’n

akteur.

Daarom is ’n natuurlike spelstyl nie
gepas in kinderteater nie.

Tokkie:

Die

U Majesteit! Wat het u
gesien?!

verbeelding van die akteur kan hom
help om teen sy intuïtiewe, natuurlike
spelstyl

in

te

werk.

Gletseria:

Hierdie

’n Siel wat sterk en jonk
is, Tokkie! En die siel se

aanwending van verbeelding in die

naam is Janus…

Stanislavski-sisteem sluit ook aan by
ander nie-natuurlike spelstyle soos
die Commedia Dell’Arte en klugspelstyl om enkele voorbeelde te
noem.

Die ligte gaan af oor Gletseria en Tokkie.
Gletseria se bose lag word gehoor.
Wanneer die ligte weer aangaan is Janus
en Corcil sigbaar.

Dit word vir my duidelik dat die akteur
’n ryk bron van verbeelding moet

Corcil:

dit

akteursopleiding gaan vereis.
groter

sal

die

Vanaand

van
Hoe

ryker die verbeelding van die akteur,
hoe

Janus!

gaan ons nie laat wees nie!

besit. Ek is van mening dat die hele
Stanislavski-sisteem

Kom,

emosionele

landskap van die karakter wees en

Janus:

Ek stem, Corcil! Vanaand
gaan Ouma so trots op ons
wees! Hierdie keer is ons
betyds!
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Commented [s19]: SUBEROBJEKTIEF AS
TOEPASSING:
Soos in Joernaalinskrywing 6 bespreek, is die
superobjektief van ’n toneelstuk die deurlopende
spanningslyn van ’n teaterstuk. “It forges a link between
writer, director, actor and eventually the audience”
(Merlin, 2014:220). Die vrae WAT?, HOEKOM? en HOE?
vorm die basis vir die analise van die superobjektief.
Gletseria se rol in die verhaal word hier in haar
towerspreuk saamgevat. Sy wil ’n siel besit, sy het die siel
nodig om haar mag oor die seisoene uit te oefen en sy kry
dit deur haar towerspreuke. Tydens die analise van die
teks en die repetisies het dit duidelik geword dat hierdie
towerspreuk Gletseria se posisie/rol binne die dramatiese
handeling saamvat. Die akteur wat Gletseria vertolk het,
het dit as uitgangspunt gebruik om haar objektiewe en
handelinge te kontekstualiseer en bevraagteken.
Gletseria se rol binne die teks se superobjektief het ook
haar verhoudings met die res van die karakters help
posisioneer. Volgens Merlin (2014:223) moet die
superobjektief “…’irresistible’, inciting and exciting”
wees, sodat die handeling met emosie gevul kan wees.
Om hierdie eienskappe te vervul moet die akteur bewus
wees dat die superobjektief al die verskeie komponente
van die Stanislavski-sisteem verenig en as gevolg daarvan,
ook beïnvloed.
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hoe meer suksesvol die uitbeelding
van

die

karakter.

’n

Ryker Corcil:

Ouma! Ouma!

verbeelding sal tog tot gevolg hê dat
die doelwitte, fisieke handelinge en Ouma kom opgestap.
die

skep

van

die

gegewe

omstandighede van die karakter meer Ouma:

Nou kyk nou net sulke

interessant sal wees.

vinnige, vlytige bene! Die

Dit is ŉ

uidaging wat kinderteater aan ŉ

twee

akteur kan stel.

betyds!

Joernaalinskrywing 9

Janus:

funksies

die
van

ontdekking

en

mees

wees.

belangrike

verbeelding

is

die

inkleding

van

’n

Ouma:

heeldag

na die betekenis wat onderliggend is

deur

Subteks word nie
intonasie,

onrustig…

My

gebeendere pla my… Nou
toe! Kom ons gaan eet en

geuiter nie, maar eerder deur die
akteur

En dit maak julle ouma se
hart so bly. Ek is al die

karakter se subteks. Subteks verwys
aan die teks.

Ja, Ouma! (Uitasem.) En
omtrent wikkel om hier te

subteks kan nie geïgnoreer word nie.
van

is

baie moeg. Ons moes

Die verband tussen verbeelding en
Een

woelwateragies

dan kruip julle in julle

gebare,

lekker warm bedjies. Daar

liggaamstaal, pousering, keuses in

is ’n koue wind wat waai

handeling, ensovoorts uitgebeeld. Dit

vanaand…

is deur die akteur se verbeelding wat
die subteks vorm aanneem en aan
die gehoor gekommunikeer word.
Stanislavski het sterk gevoel dat:
“[s]pectators come to the theatre to

Die drie verlaat die verhoog. Soos hulle
afgaan, kom Tokkie op gevolg deur
Gletseria.

hear the subtext. They can read the
text at home” (Moore, 1984:28).
Hierdie aanhaling ondersteun vir my

Tokkie:

(Snuifend.) Ek dink hulle
is hierdie kant toe, o
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die belangrikheid wat subteks in die

yskoue snueekoningin!

Stanislavski-sisteem speel.
Gletseria:
Ek vermoed Stanislavski se werk met

Tokkie. Jy weet ek haat

die Moscow Art Theatre en spesifiek
sy

produksies

van

Chekov

teleurstellings.

se

Ja. Jou geswolle snoet was

toneelstukke is bekend vir lang stiltes,
ideaal

maak

reg, my trolverskoninkie.

vir

Die Janus kind se siel het

akteursopleiding om subteks te ontgin
en te gebruik.

hier verbygegaan. My plan

Sonder subteks sal

sal perfek werk. Ek verlei

enige toneelstuk tog ontneem word

hom om ons te volg na die

van ’n ryk tekstuur en volrondheid

rivier

van handeling. Dalk het Stanislavski

geword het nie. Nou toe
kom. Wikkel jou kort,
stomp beentjies. Die aand

Daar is verder ook ’n duidelike

word nie langer nie en ons

verbintenis tussen subteks en teks

het werk om te doen!

(dialoog), asook subteks en doelwit.
kan

die

die

ooit weet wat van Janus

keuses,

emosies en gedagtegange.

voorbeeld

oor

verdrink en niemand sal

Die gehoor wil tog deel vorm van die

As

’n

Almal sal dink hy het

wees in die uitvoering daarvan nie.
optrede,

plaas

vleissak om sy siel te steel.

geen subteks nie geloofwaardig sal

se

en

towerspreuk

vermoed dat ’n toneelstuk met min of

karakters

dit

towerspieël.) Hmmmm…

die gebruik van subteks. Chekov se
dit

Gee

hier… (Tokkie gee die

toneelstukke, het sterk gesteun op

wat

Jy moet nie teleurstel nie,

volgende

gebruik word:

Die twee karakters verlaat die verhoog.
Soos hulle afgaan, word Corcil en Janus

Die seeheks ontbied haar handlanger sigbaar wat vas aan die slaap is op die
wat sy haat. Sy oortuig hom vriendelik verhoog. Gletseria se stem word gehoor.
om haar dade uit te voer. Die
handlanger stem uit vrees in dat die Gletseria:

Januuuuuussss….
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seeheks hom sal seermaak. Hy is
egter

uit

vrees

onderdanig

Januuuuuusssss….

en

vriendelik met haar.

Janus:

(Soos hy wakker word.)
Ouma?

Hier kan die teks dalk vriendelike

Corcil?

Hallooooo? Wie roep my?

dialoog gebruik tussen die twee
karakters. Dit staan egter in konflik

Gletseria:

met die bedoeling van die seeheks se

Dit is ek, Janus… Kom
help my, Janus!

objektief: Sy gaan die handlanger
dwing om haar dade uit te voer. Die

Janus:

Hallo? Wie roep my?

Gletseria:

Die rivier, Janus! Kom

gehoor sien die dubbele aard van die
seeheks

se

dreigende

stemtoon,

liggaamstaal en handeling.

Verder

help my by die rivier!

neem hulle ook die ongemak van die

Vinnig, Janus! Die tyd

handlanger waar wat deur middel van

raak min!!! Net jy kan my

sy liggaamstaal, gebare en intonasie

help!

van spraak uitgebeeld word. Hierdie
aspek van subteks maak die gehoor
deel van die optrede van beide
karakters. Dit verhoog die gehoor se
deelname en belangstelling in die
handeling op die verhoog, meer as
wat die gehoorlid slegs die teks sou
lees. Dit is wel belangrik vir my om te
ondersoek of die subteks en teks
konsekwent is met mekaar, of eerder
die

subteks

en

die

objektief

konsekwent is? Ek sal dit tydens my
teksskeppingsproses

in

ag

moet

Janus:

O,

flipperflap!

Iemand

klink asof hulle my hulp
nodig het! Ag, jittetjie tog!
Het ek dit gedroom? (Hy
sien die gehoor raak.) En
hier is nog droomgeeste
voor my! Wat dink julle,
droomgeeste? Moet ek die
stem by die rivier gaan
help? (Gehoorinteraksie.)
Nou maar reg so. Dan
gaan ek!

neem. Vir die doel van hierdie studie
sal ek die subteks wat pertinent

Janus verlaat die verhoog. In die
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“teen” die gesproke woord indruis, in volgende toneel staan Gletseria en Tokkie
die teks onderstreep 29.

en wag vir hom by brug van die rivier.

Joernaalinskrywing 10
Motivering…

Gletseria:

te gryp as hy dalk dink hy
is ’n held!

hierdie driemanskap die dryfkrag van
(Stanislavski, 1986:247). Op hierdie

Tokkie.

nie! En staan reg om hom

emosies en gedagtes. Vir hom was
samestelling

oppad,

gevreet hom nie bangmaak

driemanskap wat verder bestaan uit

sielkundige

is

Kruip weg sodat jou lelike

Volgens Stanislavski

vorm motivering een been van ’n

ons

Hy

Tokkie:

Ja,

u

statige

sneeuhoogheid!

stadium van my navorsing sal ek
duidelikheid moet kry wat hy hiermee
bedoel het.

Tans verstaan ek die

verhouding van die driemanskap as

Tokkie gaan kruip weg en Janus kom
opgestap.

volg: ’n Akteur word gedryf deur
emosies

en

gedagtes

wat

die

karakter se fisieke handeling bepaal.
Hierdie bepaling motiveer dan die

Janus:

Halloooooo? Halloooooo?

Gletseria:

Janus! Jy het gekom! Ag
dankie tog!

akteur om die fisieke handeling uit te
voer. Daarom wil dit vir my voorkom
dat die motivering/fisieke handeling
reeds

in

die

onderbewussyn

lê

akteur
en

dat

Janus:

dit Tannie wat so gegil

se

het? Wat my geroep het?

die

uitvoering daarvan deur emosies en

Hallo. Wie is Tannie? Is

Gletseria:

Dit was ek ja, Janus. My
naam is Gletseria en ek is

gedagtes geaktiveer word.

die Sneeukoningin. Ek het
Richard

Hornby

verduidelik

hierdie

29

(1995:166)
siening

jou hulp nodig, Janus.

beter

Dit is belangrik om hier te noem dat sarkasme nie dieselfde as subteks is nie, alhoewel dit deel van
subteks kan vorm. Om die pertinente subteks aan te dui wat “teen” die gesproke woord indruis,
sal daar gefokus word op die karakter van Gletseria.
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Commented [s20]: GEGEWE OMSTANDIGHEDE AS
TOEPASSING:
Tydens die eerste aantal repetisies van die stuk, moes elke
akteur die gegewe omstandighede van sy karakter begin
identifiseer. Aandag is aan ses eienskappe gegee: 1. Die
storie van die stuk, 2. Die tyd en plek van handeling, 3. Die
voorwaardes vir die karakter se bestaan binne die storie
(met ander woorde die doel van die karakter of sy
dramatiese funksie), 4. Die akteur en regisseur se
interpretasie van die karakter, 5. Die verhooginkleding
(dekor) en 6. Tegniese besonderhede van die
verhoogruimte.
In hierdie voorbeeld kan die akteur die volgende
afleidings maak: Sy karakter Janus is die protagonis van
die stuk. Dit is aand en die verhoogruimte is donker en ’n
rivier word gehoor. ’n Vreemde vrou (Gletseria) maak
haar verskyning en hy voel effens bedreig. Die regisseur
wil op hierdie stadium van die dramatiese handeling die
onskuld van Janus beklemtoon, daarom moet die akteur
die karakter uitbeeld as iemand wat ander wil help en
vertrou.
Hierdie gegewe omstandighede stel die akteur in staat om
die Magiese As van sy karakter te begin ondersoek. (Dit
sal hierna bespreek word).
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wanneer hy onderskei tussen die Janus:

Waarmee kan ek help,

motivering van ’n akteur en die

Tannie? My ouma bly nie

objektief

ver nie en ek is seker sy

wat

die

akteur

ontdek.

Hornby (1995) se veronderstelling is

sal…

dat motivering as een van die bronne
van ’n objektief kan dien.

Hierdie Gletseria:

bron kan sielkundig van aard wees,

Nee, Janus! Niemand kan
my help behalwe jy nie!

soos herinneringe van die karakter.
Die objektief wat dan hieruit ontstaan, Janus:

Maar Ouma sê altyd dat

lei tot die uitvoering van ’n gepaste

hulp…

handeling.
baie

Motivering word dus ’n

belangrike

rolspeler

in

die Gletseria:

emosionele landskap van ’n akteur,

Vergeet van jou ouma,
Janus

sodat nuanse en subteks suksesvol
vertolk kan word30.
belangrik

om

te

merk

Dit is wel
dat

anti-

Commented [s21]: Magiese As AS TOEPASSING:

Janus:

realistiese teaterstyle nie noodwendig
van dieselfde tipe motivering gebruik
gemaak het nie.

Die karakters het

nie as sulks motivering gehad nie, Gletseria:
maar wel objektiewe.
Joernaalinskrywing 11

Vergeet van my ouma?
Dis nie mooi nie! Wat
gaan hier aan? (Janus wil
begin wegloop.)
Genoeg hiervan! Ek het
nie tyd om met kinders te
speel

nie!

Keer

hom,

Tokkie! (Tokkie kom op

Stanislavski se dagboekinskrywings

die verhoog gehardloop en

is gevul met subteks van sy eie. Dit

hou vir Janus vas.) Luister

is my mening dat hy bekommerd was

nou mooi vir my, jou

oor die konsentrasievlak tydens ’n

maalvleisballon!

opvoering deur akteurs.
Jou wese is van vleis en
30

Suksesvol in hierdie geval verwys na geloofwaardige of oortuigende spel vir die gehoor wat in
realisme gegrond kan wees.

138

“THE MAGIC ‘IF’ is the springboard from your
IMAGINATION into the GIVEN CIRCUMSTANCES of the
script, and in effect it works by appealing to your sense of
ACTION: ’What would I do if…?’” (Merlin, 2014:127).
Hiermee glo ek bedoel Merlin dat die akteur die gepaste
keuse moet uitvoer om die aksies geloofwaardig te maak.
In hierdie geval het die akteur twee opsies nadat Gletseria
vir Janus dreig: Janus kan saam met haar gaan, gewillig sy
siel vir haar gee en van sy familie vergeet OF Janus kan
van die situasie vlug.
Die mees geloofwaardige opsie vir Janus, na aanleiding
van die gegewe omstandighede, is dat hy moet vlug. Die
akteur moet delf in sy eie ervaring wanneer hy die
behoefte gehad het om uit ’n situasie te vlug. Dit beteken
nie noodwendig dat die akteur homself in ’n
lewensgevaarlike, soortgelyke situasie hoef te plaas nie,
maar eerder homself afvra wat sou hy doen indien hy
homself in so situasie sou bevind. Een van die elemente
wat Stanislavski aangewend het, is die krag van
verbeelding om die akteur te help.
Merlin (2014:127) ondersteun hierdie punt wanneer sy
aanvoer: "Of course this doesn’t mean that you’ve got to
have killed someone in order to play Macbeth. As I’ve
already suggested, you can use your IMAGINATION in a
number of ways.” Volgens die laasgenoemde aanhaling
kan die akteur gebruik maak van voorbeelde wat hy
gesien het hoe iemand vermoor word (soos op televisie),
dokumentêre waarvan die onderwerp moord is, ens. Hy
kan homself deur middel van sy verbeelding indink wat
die verskeie opsies vir handelinge sal wees.
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Stanislavski het na wyses gesoek om

been

die akteurs nie op die verhoog van

Jou siel is van jou hart

stryk af te bring nie. Hiermee bedoel

vervreem

ek dat die gehoor nie die akteurs se

Ek vat nou wat na my toe

konsentrasievlak ondermyn nie.

kom

Op

geen vlak het ek gevind in my

Niemand kan my nou

navorsing

meer stop

dat

Stanislavski

die

teenwoordigheid van die gehoor wil
ontken of vergeet nie.

Dit sou

Nou toe, Tokkie! Sy siel is

inteendeel teenstrydig tot die kuns

myne. Hy is nou net ’n

van teater wees – ’n lewendige

vleissak

opvoering voor ’n gehoor. Die gehoor

wat

asemhaal.

Trek sy hemp uit dat die

is tog ’n belangrike element in die

mense dink hy het gaan

voltooiing van en mede-skepper van

swem en verdrink in die

’n toneelstuk.

rivier! En maak vinnig! Jy

“It has become something of a

weet ek hou nie van daglig

commonplace

nie en die son is amper op!

studies

to

in
state

theatre
that

the

spectator is at the centre of the
theatrical event and hence of
theatre itself. On one level, the
statement is self-evident: a
theatrical performance without
an audience is at best a
rehearsal,

at

worst

Tokkie trek Janus se hemp uit. Sy gooi dit
by die brug langs die rivier. Sodra die
drie karakters van die verhoog af is, word
oggendgeluide gehoor en Corcil kom
opgestap soekend na Janus. Ouma volg
haar.

a Corcil:

Janus! Janus!!!

hypothetical construct” (Balme,
2008:34).
Ek sal ook nie tydens my integrasie
van

kinderteater

as

spelopleidingsmeganisme die rol van

Ouma:

Kon jy hom kry, my kind?

Corcil:

Nee, Ouma! Ek raak regtig
bekommerd! Sy bed was
ook yskoud gewees asof
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gehoorinteraksie kan ignoreer nie,

hy nie daarin geslaap het

aangesien dit een van kinderteater se

nie.

konvensies is.

Ouma:

Ek weet Janus was ’n agie,

Nee, Stanislavksi se doel was om die

maar hy sal nooit so stout

akteur genoegsaam te laat belangstel

wees om net te verdwyn

in iets (’n voorwerp op die verhoog

nie! (Ouma sien die hemp

dalk)

se

raak.) Agge, nee! Jy dink

teenwoordigheid nie ’n rol in die

nie hy het in die rivier

karakter se uitbeelding speel nie. Die

gaan swem in die nag nie?

sodat

die

gehoor

teorie wat hy hiervoor ontwikkel het,
is eenvoudig van aard: indien die
akteur

’n

voorwerp

Corcil:

Nee, Ouma! Janus sal
nooit so dom wees nie!

intensief

Wat doen ons nou, Ouma?

waarneem, sal ’n behoefte by die

Ons moet hom vind!

akteur ontstaan om iets met die
voorwerp te doen. Hierdie handeling Ouma:

Gaan jy solank huis toe

sal die voorwerp op sy beurt weer

my kind, dan gaan roep ek

meer interessant laat voorkom wat

Konstabel Kwiksilwer! Hy

die handelinge verder kan laat uitbrei.

sal vinnig ’n plan beraam
en ons Janus kry! (Ouma

Dit is belangrik om te noem dat

verlaat

Stanislavski geglo het die akteur
en

hierdie

vermoëns

akteursopleiding Corcil:

dat

verhoog

haastig.)

verloor sy basiese vermoëns op die
verhoog

die

Ek kan nie net so staan

publieke

nie! Ek moet hom soek! Is

optredes heraangeleer moet word.

daar dan niemand wat my

Volgens

moet

kan help nie!!!! (Sy begin

hierdie heraanleer plaasvind omdat

huil. Soos sy huil kom die

die

psigo-fisiese

riviernimf

vaardighede “gebreek” is wanneer hy

voorskyn.)

Moore

akteur

vir

(1984:30)
se

nie deelneem aan die dramatiese
handeling op ’n gegewe tydstip nie.

Aquata:

Aquata

te

Droog af jou trane, jonge
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Die sirkels van konsentrasie stel die
akteur dan in staat om homself fisies
besig te hou met ’n handeling in sy
onmiddellike omgewing.

Corcil…
Corcil:

Hallo? Janus? (Sy sien vir
Aquata

Die akteur

raak.)

Jammer,

ekskuus! Ek wou nie pla

kan ’n voorwerp in sy sirkel van

nie! Mag ek vra wie u is?

konsentrasie identifiseer waarmee hy
homself besig hou en sodoende nie Aquata:
uit karakter klim en die fokus van die

My naam is Aquata die

dramatiese handeling belemmer nie.

Ek sien en hoor alles by

Ek sal in my toekomstige navorsing

my rivier. Waarom huil jy

moet ondersoek hoe die verlenging

so?

riviernimf, dierbare Corcil.

Commented [s22]: VERBEELDING AS TOEPASSING:

van ruimte met slegs een karakter
hierdie

beïnvloed31. Corcil:

konsep

Ag Aquata! Alles is so

eienskap

deurmekaar en sleg! My

vroeg in sy werk met akteursopleiding

boetie, Janus, het verdwyn

waargeneem:

gisteraand en Ouma en ek

Stanislavski

het

hierdie

het hom gesoek en sy
“All of our acts, even the

hemp het hier by die brug

simplest, which are so familiar

gelê en Ouma dink hy het

to us in everyday life, become

gaan swem en ….

strained

when

we

appear

behind the footlights before a

Aquata:

public of a thousand people.
This is why it is necessary to
correct ourselves and learn
again

how

to

walk,

about, sit or lie down.
essential

move
It is

re-educate Corcil:
ourselves to look and see, on
the stage, to listen and hear” Aquata:
31

to

Stadig

nou,

liewe

mensekind! Wees gerus
dat Janus nie gisteraand in
my rivier geswem het nie.
Sy verdwyning is net deels
sy eie skuld.
Hoe bedoel jy, Aquata?
Janus was ongehoorsaam

Hierdie konsep sal in Navorsingsaktiwiteit 2 onderneem word.
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Seker een van die grootste beginsels waarop Stanislavski
sy beginsel van die Magiese As baseer het, was die
verbeeldingswêreld van die akteur. Dit kan as
fundumenteel tot die karakterbou van die akteur beskou
word: “When you start to build a role, the first thing you
do – whether you realize it or not – is appeal to your
IMAGINATION” (Merlin 2014:123). In hierdie gedeelte
ontmoet Corcil die riviernimf, Aquata. Opsigself bied
hierdie ’n uitdaging vir die akteur om te glo dat nimfe
bestaan, maar die uitdaging vergroot hier aangesien die
karakter van Aquata deur ’n toneelpop voorgestel word.
Hierdie magiese wese (en ander wat dikwels in
kinderteater gebruik word) het vir die akteur wat Corcil
vertolk, uitgedaag om haar verbeelding te gebruik om
geloofwaardig in haar gegewe omstandighede op te tree.
Terselftertyd het die akteur wat Aquata manipuleer ook ’n
uitdaging gehad om haarself te verbeel dat sy ’n riviernimf
voorstel. Die fisieke handelinge en keuses wat die akteurs
uitoefen, is volgens Merlin (2014:124) die resultaat van
die akteur se verbeelding: “A well-developed
IMAGINATION is your key to artistic freedom: it enables
you to make physical adaptations to whatever GIVEN
CIRCUMSTANCES arise.”
Hierdie aanhaling ondersteun wat tydens die
repetisieproses gebeur het. Die inligting wat die akteurs
uit die teks waargeneem het, tesame met die gegewe
omstandighede wat gebied word, stel die akteur in staat
om die Magiese As te gebruik om geloofwaardige
handeling te stimuleer. Verbeelding kan as die brug
tussen die intellektuele motivering van die fisieke
uitbeelding van die akteur beskou word. Vir my is
verbeelding een van die belangrikste aspekte om tydens
die repetisie proses van kinderteater te ontgin, aangesien
die geloofwaardigheid van kinderteater dikwels swaar rus
op die doeltreffende uitbeelding van die magiese wêreld
wat deur die akteurs geskep word. Die
verbeeldingrykheid van die akteur stel hom ook in staat
om die subteks van die toneelstuk beter aan die gehoor
oor te dra.

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

(Stanislavski, 1986:77).

en

het

na

my

rivier

gisteraand gekom, ja, maar
Die vraag is egter hoe om die akteur

net omdat Gletseria hom

weer basiese vermoëns te leer? Om
hierdie

dilemma

op

te

los,

hierheen gelok het.

het

Stanislavski die konsep van “Sirkels Corcil:
van Konsentrasie” geskep.

Hierdie

konsentrase sirkels het verskillende
groottes

en

elke

spesifieke doel.

sirkel

het

Aquata:

en

het

van net in yskoue winters

Die kleinste sirkel
die

konsep

Gletseria is die wrede
Sneeukoningin. Jare lank

’n

rondbeweeg, het haar hart

van konsentrasie was reg rondom die
akteur

Gletseria? Wie is dit?

verhard.

van

Sy

het

Janus

hierheen gelok om sy siel

“Eensaamheid in publiek” behels.

te steel, vermoed ek!

Die idee is dat die akteur in die
middel van hierdie hierdie sirkel veilig Corcil:

Sy siel te steel! Wat

is (selfs voor groot gehore) en dat die

bedoel jy, Aquata?

sirkel saam met die akteur beweeg
“like a snail in its shell” (Stanislavski,
1986:82).
word,

leer

konsentreer

Soos die sirkels groter
die

akteur

op

relatiewe

om

te

groter

areas, steeds met die uitsluiting van
dit wat nie binne die sirkel is nie. Die
ideaal sou wees dat die sirkels die
verhoog later vul en die akteur se
bewussyn hierbinne sou val.

Deur

die sirkels stelselmatig te vergroot,
kry die akteur die geleentheid om
natuurlike handelinge uit te voer waar
die psigo-fisiese skakels wel in plek is
en die spanning van die gehoor se

Aquata:

Almal

in

die

magiese

wêreld vrees Gletseria se
bose planne. Sy het nog
altyd gepoog om ’n jong
siel soos Janus s’n te steel.
Daarmee

kan

sy

’n

towerspreuk doen om ses
jaar lank winter op die
hele

wêreld

neerdaal.

te

laat

Alles

sal

doodvries en die wêreld
soos

ons

dit

ken

sal

vergaan! En ek is bevrees
hierdie keer het sy dit
reggekry.
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teenwoordigheid, as voorbeeld, nie
die

natuurlike,

gedrag,

geloofwaardige

belemmer

nie.

Corcil:

Waar is sy? Waarheen het
sy Janus gevat?

In

kinderteater is die gedrag of styl Aquata:
dikwels
vergroot,
selfs

Dit kan ek nie vir jou sê

karikatuuragtig, maar dit beklemtoon

dalk een wese wat jou kan

die feit dat die akteur nog steeds die

help. Jy moet net baie

handelinge in “realistiese” emosies

versigtig wees!

nie, Corcil, maar ek ken

moet anker.
Corcil:

Ek sal enigiets vir my

’n Verdere aspek van konsentrasie

boetie

wat vir my uitstaan, is Stanislavlski se

Vertel my asseblief wie

idee

weet waar Gletseria se

van

innerlike

konsentrasie.

en

uiterlike

Uiterlike konsentrasie

doen,

Aquata!

paleis is!

is gemik op die fisiese omgewing van
die akteur, soos ek hierbo dit sinvol
probeer

uiteensit.

Die

Aquata:

innerlike

konsentrasie is gebaseer op die
verbeeldingswêreld wat die akteur
skep,

wat

ooreenstem

met

die

gegewe omstandighede van die stuk.
Hierdie innerlike konsentrasie noop
die akteur om al vyf sintuie te gebruik
om die verbeeldingswêreld deeglik te
ondersoek en te skep.
suksesvolle

uitbeelding

Vir die
van

die Corcil:
akteur se verbeeldingswêreld, word

Jou hart is sterk en word
net

sterker

met

jou

wilskrag, Corcil. Die wese
wat jy moet soek, is die
nare heks, Sêra. Sy woon
op die rand van die donker
dierewoud.

Wees

gewaarsku, Corcil! Sêra is
amper so wreed en sterk
soos Gletseria.
Baie dankie, Aquata! Ek
gaan onmiddellik!

die onderskeid getref word tussen ’n
verdere

twee

vorms

konsentrasie:
konsentrasie

en

van Aquata:

Voor

jy

gaan,
tyd

Corcil!

intellektuele

Onthou

is

baie

emosionele

belangrik! Oor drie dae sal
jy nie meer vir Janus kan
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konsentrasie. Hiermee word bedoel

help

hy

dat

akteur

sy

siel

van

intellektuele

Gletseria terug te kry nie.

konsentrasie moet aanwend om ’n

Dit is die magiese reëls

voorwerp waar te neem.

van enige towerspreuk!

intellek

’n

om

aan

te

wend

Deur sy
en

te

Vat hierdie towerdruppels.

konsentreer op ’n voorwerp, kan die

Solank jy dit vir iemand

akteur sy verbeelding gebruik om ’n

gee en hard dink wat moet

storie vir die voorwerp op te tower.

gebeur, sal dit so wees!

Deur dit te doen, word ’n emosionele
verbintenis met die voorwerp gemaak

Corcil:

Ek maak so! Baie dankie,
Aquata!

en kan die akteur meer kreatief
daarmee omgaan.

Nota aan self: Corcil verlaat die verhoog. Aquata bly
Hierdie aspek van die sisteem kan alleen agter en die ligte demp. Die brug
baie nuttig wees tydens die integrasie van vroeër verander tydens die volgende
daarvan met kinderteater.

toneel in die binnekant van ’n heksehuis.
Soos die ligte aangaan, word Gletseria,

Joernaalinskrywing 12
Vanoggend

het

ek

Janus en Tokkie sigbaar op die verhoog.
’n

blykbare

teenstrydigheid in Stanislavski se
sisteem probeer benader. Sy idees Gletseria:

Nou toe nou (Sy kyk in

rondom ontspanning is gebaseer op

haar towerspieël.) Lyk my

sy mening dat “[m]uscular tautness

jou sussie wil jou red, my

interferes

emotional

dierbare vleisdreksel. Wel,

experience” (Stanislavski, 1986:96).

dit kan ek nie toelaat nie.

Daarmee het hy bedoel dat die akteur

Tokkie…

with

inner

ontspanne moet wees om beheer oor
alle

motoriese

en

intellektuele

Tokkie:

vermoëns uit te oefen. Tereg wys hy

Ja,

u

mistroostige

misstorm!

uit dat liggaamlike spanning kan lei Gletseria:
tot inhibisies van ’n akteur se

Aquata het al weer met my

vaardighede, soos ’n yl/gespanne

vir

planne probeer inmeng en
die

Corcil-gevreet
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Commented [s23]: SUBTEKS AS TOEPASSING:
In my joernaalinskrywings oor subteks het ek alreeds ’n
voorbeeld gegee van hoe subteks uitgebeeld kan word.
Dit was egter tydens die repetisieproses wat akteurs hul
subteks ontgin het, wat die volgende vir my duidelik
geword het: Die subteks kan nie van die objektief van die
akteur (na aanleiding van die teks) van mekaar geskei
word nie. "To discover the layers of SUBTEXT in a script –
the moments of Reaction and/or Decision – you’ve got to
head for your character’s OBJECTIVE: what your character
really wants will determine how much and what they
choose to say” (Merlin 2014:92).
In hierdie gedeelte van die teks wil Gletseria vir Corcil
verhoed om haar broer te red. Indien slegs die teks gelees
word, kan dit vir die leser voorkom of Tokkie met
Gletseria saamstem. Die emosionele landskap van die
karakter wat deur die akteur ontwikkel is, stem egter nie
met Gletseria saam nie. Inteendeel, hier het die akteur
wat Tokkie vertolk, al reeds ontdek dat Tokkie slegs aan
Gletseria uit vrees uit onderdaning is. Die subteks van die
gedeelte is dat Tokkie mondelings saamstem, maar op ’n
emosionele vlak nie Gletseria se wrede planne wil uitvoer
nie. Die akteur moet daarom op ’n fisiese wyse die gehoor
oortuig dat sy Gletseria teenstaan. Dit kan deur ’n
huiwering in haar stem wees (verbaal) of ’n
gesigsuitdrukking wat haar mening uitbeeld (fisies). “So
SUBTEXT can be conveyed either non-verbally (be it
through body or through silence) or through disparity
between what a person actually says and what he or she
means” (Merlin, 2014:95). Die subteks is daarom een van
die toepassings wat die akteur aanwend om ’n
geloofwaardige karakter vir die gehoor te skep.

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

stem, geforseerde liggaamsgebruik of

vertel van Sêra. Ag, wees

’n

blok.

’n poging tot iets nuttigs

Hierdie is alles eienskappe wat ek

emosionele

en

kreatiwe

en waarsku vir Sêra! En

self

voeg sommer by dat as

al

tydens

asseseringsgeleenthede met tersiêre

enigiemand

studente

Sy

bereik, is Sêra so goed

voorstel dat die akteur wel ten volle

soos dood! Jy onthou mos

ontspanne moet wees, is vir my

sy

problematies.

Indien ’n akteur ten

Tokkie? As jy misluk, is jy

volle ontspanne is, sal daar ’n tekort

volgende op my lys. Doen

aan fokus wees. Verder is dit soms

alles en enigiets wat jy

nodig vir akteurs om tog ’n mate van

moet om Corcil te keer!

waargeneem

het.

spanning in die liggaam te handhaaf,
veral wanneer dit ’n vergrote spelstyl

Tokkie:

aspek

wat

volgende

meer

tydens

navorsingsaktiwiteit

Ek

En

gaan

onmiddellik!

my

(Tokkie

verlaat die verhoog.)

sal

moet ondersoek.

verstaan…

Dit is reg so, alewige
vrees!

Hierdie is werklik ’n
ek

paleis

noordewind van koue en

is of deur ’n vorm van fisieke teater
vereis word.

sal

my

Gletseria:

En

jy,

my

dierbare

sielsak… Vir jou het ek

Joernaalinskrywing 13

nog baie planne!!!

Die vertaling van Stanislavski se werk
is soms problematies.

Ek vind dat

vandag se inskrywing moeilik is om te Die ligte gaan af oor die verhoog. Soos
vertaal (selfs net uit Engels) en die ligte aangaan, sien die gehoor vir
daarom

moet

ek

eers

met

’n Tokkie wat saam met Petalia in Sêra se

werksdefinisie/beskrywing begin om huis is.
dit vir myself uit te klaar. In Engels
verwys Stanislavski na “Communion”.
Die beste vertaling waarmee ek Tokkie:
vorendag

kan

kom,

En

wanneer

is

Sêra

is beskikbaar om my te sien jou slaaf?
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Gemeensaamheid.
ek

dat

Hiermee bedoel

gemeensaamheid

vir

Petalia:

Ek is jammer, Tokkie,
maar Sêra vertel my amper

Stanislavski ten doel gehad het dat

niks. Sy het net gesê dat jy

daar indirekte kommunikasie tussen

hier vir haar moet wag.

die gehoor en die akteurs moes

Asseblief moenie vir my

wees. Verder kan gemeensaamheid

kwaad wees nie.

ook dui op die kommunikasie tussen
die akteurs.

Hierdie kommunikasie Soos Petalia klaar praat kom Sêra te
moet ongebroke gebeur om die voorskyn. Sy verskyn in rook en flitsende
gehoor se aandag te hou. Sodoende ligte.
sal die geloofwaardigheid van die
Sêra:

karakters verhoog word.

Dis genoeg Petalia! Jy is
’n slaaf en slawe is hier

Stanislavski het verder nog onderskei

om te werk! Nie om met

tussen die gemeensaamheid met ’n

gaste te gesels nie!

“ware/egte” persoon op die verhoog
en ’n denkbeeldige persoon op die

Petalia:

Ek is jammer, Sêra!

verhoog. Met die egte persoon (om Sêra:
hierdie gemeensaamheid te bereik),

Genoeg van jou gesanik!

moet die akteur bewus wees van die

verlaat die verhoog.) Nou

persoon se teenwoordigheid, beelde

toe! Spoeg dit uit, jou

kan sien en dit aktief en energiek

gesant van die duiwel

stuur deur middel van die gesproke

haarself! Wat soek jy hier?

Verdwyn

nou!

(Petalia

woord (en handeling?). Hierdie wyse
van

kommunikasie

moet

daarna Tokkie:

My aarde, Sêra! Nog net

streef om ’n duidelike fisiese resultaat

so vurig soos altyd! Ek

in die persoon te lewer, byvoorbeeld

bring vir jou ’n boodskap

’n snak na asem (skok), of uitbars van

van Gletseria.

die lag (humor). Die fisieke handeling
sal op beurt weer die verbeelding van
die persoon aangryp en ’n sterkter

Sêra:

Spoeg

dit

uit,

jou

trolslymsel. Jy weet ek het
’n kort lont en vir jou
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beeld van gemeensaamheid vorm.

koningin brand dit vinnig

Met ’n denkbeeldige persoon was

uit.

Stanislavksi

van

mening

dat

dit

ondenkbaar sal wees vir die akteur

Tokkie:

Nou goed: Gletseria wil

om homself enigsins te mislei dat hy

jou waarsku. Jy gaan ’n

daardie denkbeeldige persoon fisies
kan sien.

gas ontvang met die naam

Die akteur moet homself

van Corcil. Jy moet seker

eerder afvra wat hy sal doen as die
denkbeeldige

persoon

maak dat Corcil nie jou

waarlik

huis verlaat nie. Maak

teenwoordig was. Hierdie sluit vir my

haar ’n slaaf soos Petalia

sterk aan by Stanislavski se gebruik

of

van verbeelding in akteursopleiding

maak

haar

dood.

Gletseria gee nie om nie.

en dit kom vir my voor dat dit

Maar hou haar hier!

dieselfde doeleindes het.
As voorbeeld het Stanislavski die

Soos altyd tot die punt!

Sêra:

En wat gebeur as ek dit nie
wil doen nie? Hmmmm?

voorbeeld van prana32 (deel van die

Hoekom

Hindu-geloof) gebruik om sy idee

sal

ek

na

Gletseria luister?

rondom gemeensaamheid verder uit

Commented [s24]: MOTIVERING AS TOEPASSING.

te brei. Prana is geleë in die solar Tokkie:

Moet

plexus van die liggaam (onder die

herinner wat sy laaskeer

borsbeen) en is ’n bron van energie.

gedoen het, Sêra? As jy

Hierdie bron van energie is ook

dink daardie vloek was

beskou as die setel van emosies en

erg…

kan met die brein kommunikeer.
Voorbeelde
daaglikse

hiervan
lewe

kan

opgemerk

in

die
word:

iemand wat terneergedruk is sal
vooroorbuig

en

gebukkend

loop,

teenoor iemand wat selfvertoue het

Sêra:

ek

jou

daaraan

Ja, genoeg! Geen rede om
die verlede te herhaal nie.
Vertel

vir

jou

sweepswaaier ek sal dit
doen.

Onthou

net,

Tokkie… Wat sy aan my
32

Sien Agnihotri (1991:134) vir meer oor prana.
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Sêra was tydens hierdie gedeelte van die verhaal deur
middel van ’n toneelpop uitgebeeld. Die akteur wat Sêra
gemanipuleer het, moes daarom sy karakter se motivering
vir haar aksies deeglik verstaan. Die fisieke handeling van
die toneelpop was beperk tot die ruimte waarin sy kon
optree. Die akteur wat haar gemanipuleer het, moes
daarom bewus wees van die fisieke aksies wat toelaatbaar
was binne hierdie ruimte. Elke fisieke handeling moes
daarom ooreenstem met die motivering van die popkarakter. Die beperkte ruimte het daarom die
aanwending van die pop se motivering deur middel van
die fisieke handeling beklemtoon sodat dit duidelik en
geloofwaardig was vir die gehoor. In hierdie voorbeeld
het hy die dialoog gebruik om as Sêra se motivering te
dien. “Luister” het as motivering gedien en die toneelpop
was so gemanipuleer dat die oor van Sêra vir die gehoor
duidelik was. Die beweging van die draai van die kop was
stadig en het tydens die “Hmmmm?” gedeelte van die
dialoog plaasgevind. Aan die einde van die dialoog het die
toneelpop se kop vinnig teruggeswaai wat ’n gevoel van
onttrekking uit die gesprek ondersteun het. Die
motivering dat Sêra nie in Tokkie se verduideliking
belangstel nie, het daarom tot die toneelpop se fisieke
handeling gelei.
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wie se borskas regop en vorentoe

gedoen het, kan sy aan

geplaas word.

enigiemand

Die solar plexus

kommunikeer dus met die brein die

doen…

tipe emosie wat ervaar word en die

selfs jy…

brein as beheertoring implimenteer
dan

die

fisieke

Gemeensaamheid

vind

resultaat.

Tokkie:

anders

ook

enigiemand…

Mmmm, ja…. Maar sy sal
nooit nie.

daarvoor

plaas tussen die brein (die fisieke Sêra:
senuweestelsel) en die solar plexus

Dit is wat jy dink, Tokkie

(die

dag

emosionele

setel

van

die

trol! Wag maar net. Jou
sal

kom!

Petalia!

liggaam) om ’n handeling voort te

(Petalia kom opgestap.)

bring.

Wys ons gas die deur! Ek

Hierdie hele aanslag van

Stanislavski

tot

die

idee

van

het werk om te doen!

gemeensaamheid stem vir my baie
ooreen met die idee van ensemble. Tokkie en Petalia verlaat die verhoog en
Ek sal in my eerste praktiese die ligte word gedemp. Soos die ligte
navorsingsaktiwiteit die konsepte met weer helderder word,
mekaar moet vergelyk om te toets of duidelik op die verhoog.
dit op dieselfde resultaat neerkom.
Die gemeensaamheid met die gehoor
moet ook ten alle tye teenwoordig
wees. Die gehoor is bewus wat op die
spel is vir die karakters in die stuk.

Corcil:

Aquata

word

het

Corcil

gesê

Sêra

woon op die rand van die
donker

dierewoud.

Dit

moet dan haar huisie wees
wat daar staan!

Die gemeensaamheid word (amper Corcil stap nader aan die huisie. Soos sy
soos die Sirkels van Konsentrasie) nader kom, flikker ligte en rook en Sêra
daarom uitgebrei om die gehoor in te kom te voorskyn!
sluit.
“These
mutual
and
Wie is dit wat dit waag om
simultaneous
dialogues
–
the Sêra:
exchange of live currents between

naby my gehug te kom!?!

actor and actor, and between actor

Wat is jou naam en wat
soek jy hier?
148

Commented [s25]: SIRKELS VAN KONSENTRASIE AS
TOEPASSING:
In hierdie gedeelte van die teks vind Corcil haarself alleen
op die verhoog. Vir enige akteur stel dit die uitdaging om
die dramatiese handeling op die verhoog interessant te
hou, sodat die gehoor nie belangstelling in die stuk
verloor nie. Normaalweg, wanneer daar meer mense op
die verhoog is, kan die aandag van die gehoor tussen die
verskillende karakters verdeel word, maar hier was dit
nie die geval nie. So iets is, myns insiens, in kinderteater
’n groot uitdaging, aangesien die gehoorlede uit kinders
bestaan wie se aandag maklik afgelei kan word. Die
akteur moes in hierdie geval sterk staatmaak op die
beginsel wat Stanislavski na verwys as die Sirkels van
Konsentrasie. Die idee van die konsentriese sirkels,
(waarvan die kleinste by die akteur self begin soos in die
joernaalinskrywing genoem) word uitgebrei om die
gehoor in die grootste sirkel in te sluit. Tydens die
skepping van die teks moes ek hier van die geleentheid
gebruik gemaak het om gehoorinteraksie te bewerkstellig.
Sodoende sou die gehoorlede meer direk by die
dramatiese handeling van die stuk betrokke gewees het.
Corcil kon by die gehoor seker gemaak het of dit wel Sêra
se huis is wat sy besoek.
As gevolg van hierdie leemte in die teks, was dit moeilik
vir die akteur om die gehoor in so ’n kort, tog
noodsaaklike toneel, betrokke te hou. Merlin (2014:27980) bied ’n oefening wat die akteur sal help om hierdie
sirkels van konsentrasie te oefen. Vir my studies sal ek
my toekomstige navorsingsmodelle moet ontwikkel dat
die akteurs tydens hul repetisieproses (as deel van
akteursopleiding) meer bewus gemaak word van die
belangrikheid van die sirkels van konsentrasie. Die toneel
het elke keer volgens my mening platgeval. Merlin
(2014:38) verskaf die moontlike rede hiervoor waanneer
sy aanvoer dat: “We see that CONCENTRATION may begin
as a kind of inner process – be it OBSERVATION of a
person or thing, or a thought about your ABJECTIVE”. Ek
stem saam met Merlin dat die akteur se objektief van die
toneel as gevolg van die gebrek aan konsentrasie verlore
gegaan het. Kinderteater, soos vooraf bespreek in hierdie
tesis, bied die moontlikheid dat die sirkels van
konsentrasie ook vergroot kan word om nie-primêre
speelruimtes in te sluit, alhoewel dit nie die geval was
tydens hierdie produksie nie.
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and AUDIENCE – are at the heart of
exciting

performance”

2014:251).

(Merlin,

Corcil:

te pla! My naam is Corcil

Gemeensaamheid met

en ek is op soek na die

die gehoor vind daarom plaas deur

heks, Sêra. Sy is al een

die aanwending van die sirkels van

wat my kan help!

konsentrasie van die akteurs wat
vergroot word.

Sêra:

Of ek jou gaan help, is ’n
ander storie…

Die verwantskap tussen al die kleiner
van

Stanislavski

se

akteursopleiding begin vir my al meer
duidelik

word,

Dan het jy jou wrede heks
gevind. My naam is Sêra.

Joernaalinskrywing 14

objektiewe

Ek is vreeslik jammer om

asook

wat

superobjektief gaan wees33.

Corcil:

Asseblief, Sêra! Die wrede
Sneeukoningin

sy

het

Die

my

Gletseria

boetie,

Janus,

gevang vir sy siel! Ek

navorsing van die afgelope tyd het

moet hom red voor dit te

gefokus op aanpassing van fisieke

laat is!

handeling van die akteur, namate
verbeelding en gemeensaamheid ’n Sêra:

Gevang vir sy siel? So die

invloed op die keuses van die fisieke

yskoue marmotsaagsel wil

aksies het. Aanpassing is ’n element

ses jaar se winter op ons

wat die akteur moet toepas om die

loslaat?!

mees geskikte fisieke handeling uit te

jammer

voer. Die vrae wat die akteur homself

muskietstem. Kom hier,

moet afvra tydens die seleksie van

kom nader.

fisieke

aksies,

Joernaalinskrywing

is

soos
6

in

alreeds

genoem: WAT doen ek? HOEKOM

Wel
vir

ek

voel
jou,

Soos wat Corcil nader gaan, kom Petalia
te voorskyn met ’n sak.

doen ek dit? En HOE doen ek dit? Sêra:
Die eerste twee vrae is die volgende:

Maak toe jou oë, kind van
mens! En steek jou hande

WAT is die handeling wat uitgevoer
33

Ek verwys hier na “emosionele geheue” wat later in diepte bespreek gaan word.
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moet word en HOEKOM doen ek dit?
Hierdie twee vrae is aan die objektief
van die karakter verbind. Dit is egter
by die HOE-vraag wat die akteur
aanpassing
Deeglike

sal

moet

teksanalise,

toepas.
waarvan

Stanislavski ’n groot aanhanger was,
besit die potensiaal om die eerste

voor jou uit…
Petalia kom van agter af en druk die sak
oor Corcil se kop. ’n Struweling ontstaan
waartydens

Petalia

die

hele

tyd

“Jammer” sê. Sodra alles verby is, is
Corcil se hande vasgebind en is sy Sêra
se gevangene.

twee vrae te beantwoord, maar dit is Sêra:
in die uitvoering van die handeling

Welgedaan, Petalia! As jy

(HOE?) wat die akteur sal moet

dalk

staatmaak

met

slawerny. Jammer, Corcil!

mede-akteurs op die verhoog en die

Ek weet Gletseria is ’n

nodige aanpassings sal moet maak.

wrede wese en jy soek jou

op

sy

interaksie

aanpassing,

is

van

jou

moet ek eerste aan myself

akteur kan staatmaak vir die korrekte
van

vroeër

broer, maar hierdie keer

Een van die boustene waarop die
keuse

so aanhou verlos ek jou

dink! (Sêra verlaat die

die

verhoog.)

gemeensaamheid met ander akteurs.
Die akteur moet ten volle bewus Petalia:

Ek is so jammer, Corcil!

wees van sy mede-akteurs en hul

Ek het geen keuse gehad

keuses om die regte aanpassings in

nie!

homself te maak. Hierdie bewustheid
van gemeensaamheid lei dan die

Corcil:

akteur om die subteks van die toneel
met meer sukses oor te dra. Hiermee
bedoel ek dat die fisieke handeling

Wat het sy bedoel met
slawerny? Wat is hier aan
die gang? Hoekom help jy
so wrede heks?!

van die akteur (met die korrekte Petalia:
aanpassings) die subteks aan die

My naam is Petalia. Ek is

gehoor op so ’n wyse kan oordra dat

die velde. Sêra het my as

die gesproke woord nie nodig is nie.

slaaf

die Roosboomnimf van
geneem

in

ruil
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Liggaamstaal as voorbeeld kan hier

daarvoor dat sy nie al die

gebruik word.

’n Akteur wat met

blomme

van

die

veld

gevoude arms en bene oormekaar

afbrand

nie.

Ek

het

sit, is meer afgesny van die ander

ingestem om haar slaaf te

akteurs op die verhoog.

wees vir 30 jaar. Solank as

gehoor

om

Dit lei die

aannames

die

wat sy my towerring het,

subteks te ontwikkel wat die doel van

moet ek alles doen wat sy

die teks kan ondersteun.

vir my beveel!

aanpassingselement

van

Hierdie

kan

ook

die

akteur ondersteun om (soos subteks)

Corcil:

Dit is te vreeslik Petalia!
Waarom kan Sêra dan so

’n groter emosionele impak op die

wreed wees? En wat het sy

gehoor te hê. Dit is my mening dat

bedoel met “hierdie keer

aanpassing van fisieke handeling,

dink

veral by kinderteater, ’n groot rol

ek

eerste

aan

myself”?

speel, vanweë die vergrote/oordrewe
spelstyl – ’n aspek wat ek hopelik Petalia:
organies
tydens
my
praktiese

Ek is nie seker nie, maar

navorsingaktiwiteite

laat

Gletseria te doen! Vroeër

Verder ontdek ek dat al

vandag was Tokkie Trol

plaasvind.

sal

dink dit het iets met

die voorafgaande joernaalinskrywings

hier,

en aspekte al meer geïntegreer met

regterhand. Ek kon nie

mekaar omgaan.

Dit is iets wat ek

alles duidelik hoor nie,

oorspronklik vermoed het sou gebeur.

maar vermoed Gletseria

“Tempo and rhythm can act as a

Corcil:

powerful bridge between the inner
and

expression”
Emosies

het

its

(Moore,
vir

se

het ’n houvas oor Sêra!

Joernaalinskrywing 15

experience

Gletseria

physical
1984:41).

Stanislavski

’n

kenmerkende tempo en ritme gehad. Petalia:

Wel, wat ook al hier
aangaan, ek moet ontsnap!
Die tyd stap aan en ek
moet vir Janus red! Dalk
kan ons mekaar help!
Mekaar help? Ek sal enige
151
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Dit lei daartoe dat die akteur in staat

tyd, maar ek is nutteloos

gestel word om emosies aan te wend

solank as wat Sêra my

om ’n organiese/natuurlike ritme en

towerring het!

tempo vir sy karakter te ontwikkel.
Tydens my navorsing let ek op dat

Corcil:

in

baie ontleders van Stanislavski se

Benedetti

plaas.

’n

Volgens

(2008:48)

my

sak!

Die

linkerkantste een! Daar is

akteursopleiding die klem op hierdie
verwantskap

Ek het ’n plan! Voel hier

botteltjie

met

towerdruppels in…

verwys

Stanislavski na tempo as die spoed Petalia:
van ’n handeling of emosie wat vinnig

Towerdruppels? Dit moet

of stadig kan wees, terwyl ritme die

wees!

my niggie Aquata se werk

intensiteit van die interne emosionele
ervaring van die akteur beklemtoon. Corcil:

Net so! Roep vir Sêra en

Die

sê vir haar ek wil met haar

verhouding

tussen

ritme

en

tempo manifesteer volgens my uit die

praat.

keuses wat die akteur uitoefen en die

aandag het, gooi jy die

fisieke handelinge wat dan daaruit

towerdruppels oor haar. Jy

voortspruit.

dink die heeltyd dat sy

Stanislavski

het

Sodra

operasangers as voorbeeld gebruik

moet

slaap!

om hierdie verhouding te beklemtoon:

slaap,

vat

ek

Sodra
ons

haar

sy
jou

towerring, jy verlos my en
“Why is it that opera singers
have not grasped this simple
truth?

Most of them sing in

ons ontsnap!
Petalia:

one rhythm, in a certain tempo,
walk in another, move their
arms in a third and live their
emotions in a fourth.

Can

harmony, without which there Corcil:
is no music and which has a

Maar

wat

veldblomme?

van

die

As

Sêra

wakker word gaan sy alles
aan die brand steek! Al my
veldblomme sal doodgaan!
Hulle sal ook doodgaan as
Gletseria ses jaar se winter
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Commented [s26]: ONTSPANNING AS TOEPASSING:
Een van die eerste herinneringe wat ek het aan my
akteursopleiding aan die Universiteit Stellenbosch se
Drama Departement, is die belangrikheid van
ontspanning. Amper elke praktiese klas en repetisie het
met ’n ontspanningsoefening begin. Die
joernaalinskrywing rondom ontspanning beklemtoon die
belangrikheid, asook die gevaar van ’n oormaat
ontspanning. Petalia moet hier ’n gespanne atmosfeer aan
die gehoor oordra. Indien die akteur nie ontspannie is
nie, kan hierdie spanning die objektief van die akteur
oorskadu en kan dit as onbeheersd oorkom. Die
teenoorgestelde is egter ook van toepassing. Indien die
akteur oorontspanne is, sal die spanning wat wel
oorgedra moet word, as vals voorkom. Die korrekte
balans van spanning moet by die akteur voorkom om die
geloofwaardigheid van die objektief te regverdig. Die
akteur moet daarom opgelei word om beide op ’n
sielkundige en fisiologiese vlak ’n balans van spanning te
handhaaf. Indien die akteur se liggaam (fisiologiese
apparaat) gespanne is, kan die oorsaak dikwels in die
denkprosesse (psigologiese apparaat) gevind word.
Hierdie spanning kan voorkom as gevolg van verskeie
faktore, hetsy vrees vir die gehoor, onvoorbereidheid,
onsekerheid, ens. Op sy beurt dien hierdie faktore as
blokkasies vir kreatiewe impulse wat die akteur tydens sy
karakterontwikkelling moet aanwend. “So… psychophysical RELAXATION is the first step in prepping
yourself to receive all manner of creative impulses”
(Merlin, 2014:34). Tydens die repetisie proses, het ek
deurgaans gefokus op die belangrikheid van
gebalanseerde ontspanning. Dit is iets wat ek in elke
praktiese navorsingsaktiwiteit sal moet toepas.
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fundamental need for order be

oor hulle loslaat! Ons kan

created out of this disparity?”

altyd vir Aquata vra om

(Benedetti, 2004:69)

die brand te keer met haar
towerdruppels! Ek belowe

Dit is my mening dat Stanislavski die

ek sal jou help!

belangrikheid van tempo en ritme
ondersteun het om die volrondheid Petalia:

En ek sal jou help! As jy

van ’n karakter na vore te bring. Net

so lank soos ek in hierdie

soos

gehug vasgevang was, leer

musiek

aanduidings

verskeie
het

tempo-

jy

(byvoorbeeld

klomp

geheime…

andante of allegro) moet die akteur

Onder

ook bewus wees van sy tempo en

Gletseria woon! Dan is dit

ritme. Dit kan die akteur daartoe lei

reg so. Ek roep vir Sêra…

om meer organiese aksies uit te voer,

(Petalia

wat voortspruit uit die emosionele

towerdruppels en staan

gewaarwordinge van die akteur. Ek

reg om dit op Sêra te gooi

sien daarna uit om tempo en ritme as

sodra sy ’n kans kry. Soos

akteursopleidingselement

my

sy vir Sêra roep, sien die

praktiese navorsingsaktiwiteite aan te

gehoor weer flitsende ligte

wend. Een aspek wat dadelik vir my

en rook.)

in

uitgestaan het tydens my navorsing
oor die onderwerp, is die gebruik

Sêra:

andere

waar

neem

die

Wie pla my nou? Petalia
het jy nie al genoeg…

daarvan tydens komiese objektiewe.
Die tempo en ritme waarmee ’n Corcil:

Sêra,

akteur aksies uitvoer, kan daartoe lei

Oomblik, asseblief!

as

ek

mag!

’n

dat ’n toneel/objektief suksesvol of
onsuksvol kan wees in ’n vergrote
spelstyl soos kinderteater.

het

besluit

om

Ja, wat is dit mensekind?

Corcil:

Sêra, iets in my binneste
vertel my dat jy nie so

Joernaalinskrywing 16
Ek

Sêra:

wreed kan wees soos jy
weer

my

dink nie. Iets…

153
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joernaalinskrywings

deur

te

lees,

aangesien die verhouding tussen die
liggaam

en

Sêra:

Genoeg! Die verlede is
waar dit hoort! In die

die

verlede. Ek het werk om te

psigologiese/emosionele aspekte van

doen.

die akteur al hoe meer ingewikkeld
raak. Dit wil vir my voorkom of die
akteur moet staatmaak op ’n deeglike

ondersoekproses ten opsigte van Soos Sêra omdraai om weg te gaan, gil
emosionele
en
psigologiese Corcil vir Petalia wat die towerdruppels
ontwikkeling

van

homself

en

sy op Sêra uitgooi.

karakter. Hierdie proses manifesteer

Petalia:

dan fisies in die akteur se fisieke
apparat.

Commented [s27]: TOEPASSING VAN
GEMEENSAAMHEID:

Dis gedoen! Dink jy sy
slaap?

Moore (1984:52) verwys

hierna as: “The quality of the actor’s Corcil:

Ek weet nie? Maak my los

performance depended on, not just

dan kyk ons?

the creation of ‘inner life’ but also the
‘physical embodiment’ of it”.

sluip nader aan die slapende Sêra.

Die fisieke apparaat van die akteur
(soos

ek

ook

bewus

is

Petalia maak Corcil se boeie los. Hulle

tydens

Petalia:

Versigtig, Corcil!

spelopleiding by ons departement) Corcil:

Moenie bekommerd wees

moet ontwikkel word om hom in staat

nie. Ek dink Aquata se

te

towerdruppels het gewerk.

stel

om

met

nuanse

en

Sêra snork soos ’n baba!

doeltreffende fisieke uitdrukking ’n
karakter te vertolk.

Die fisieke

apparaat

verwys

waarna

ek

(en

Petalia:

Vinnig! Vat my ring!

Stanislavski ook benadruk het), is die Corcil trek die ring van Sêra se vinger af
akteur se liggaam en stem. Hierdie en gee dit vir Petalia. Rook en ligte word
instrumente vorm die boustene vir die weer gesien!
akteur

om

fisieke

handelinge

oortuigend oor te dra, mits dit sinvol Petalia:

Uiteindelik! Uiteindelik is
ek vry! So baie dankies,
154

In hierdie toneel wat swaar gelaai is met dramatiese
spanning, is dit van groot belang dat die akteurs
voorbereid is om saam te werk en op dieselfde objektief
gefokus te wees. Beide akteurs moet bewus wees van
elkeen se onafhanklike rol binne die groter toneelstuk,
maar waar die ooreenkomste in objektiewe plaasvind ’n
gevoel van gemeensaamheid handhaaf. Om hierdie gevoel
te kon ontwikkel en stimuleer, het die akteurs vooraf
(onder leiding van die regisseur) elkeen se posisionering
en motivering in die teks geanaliseer. Ná die analise het
dit duidelik geword dat albei dieselfte objektief het (om
van Sêra te ontsnap), maar dat die motivering daarvan
wel verskil.
Tydens haar bespreking van emosies raak Merlin
(2014:160) aan hierdie aspek: “The rehearsal period is
the very time for finding that bait – through your
ACTIONS and interactions with other characters”.
Gemeensaamheid vorm hier ’n tipe dialoog of subteks
tussen die twee karakters wat die spanningslyn van die
stuk verhoog.
Verder vorm daar ook ’n tipe gemeensaamheid met die
gehoor. Die handeling op die verhoog word tot so 'n mate
deur die akteurs vergroot (deur middel van die sirkels van
konsentrasie) dat die gehoor deel van die genoemde
handeling vorm. In kinderteater kan hierdie konsep nog
verder uitgebrei word deur gehoordeelname aan te
moedig. Dit verhoog die spanning wat die gehoor se
aandag hou en maak die kindergehoor bewus van hul
deelname aan ’n oplossing vir ’n probleem wat ontstaan
het. Sien die vorige navorsingsaktiwiteit vir meer hieroor.
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in die handeling geïntegreer is.

Corcil! Jy het my gered!

Dit is vir my as teatermaker en Corcil:

En nou kan jy my red! Ons

opvoeder tog vanselfsprekend dat ’n

moet vlug voordat Sêra

akteur sy stem moet ontwikkel om

wakker word! Ek weet nie

duidelik en hoorbaar vir ’n gehoor te

hoe

wees34. Verbale kommunikasie sluit

towerdruppels gaan werk

tog

nie!

in

tempo,

ritme,

intonasie,

projeksie, infleksie, stembuiging en
vele ander aspekte wat nie net

Petalia:

staan.

liggaam van die akteur moet ook
postuur

Ek stem! Laat ek net gou

paleis sal daarin opgeteken

wat vertolk word, gekoppel word. Die
om

se

dan vlug ons! Gletseria se

nie, maar ook direk aan die karakter

word

Aquata

Sêra se towerboek gryp

rykheid aan die stem alleen verleen

ontwikkel

lank

te Petalia en Corcil gryp die towerboek en

verbeter en bewegings meer natuurlik vlug uit die gehug. Soos hulle afgaan,
en/of soepel te maak.

Meganiese word Sêra wakker.

bewegings en fisieke gewoontes (van
die akteur self en nie die karakter nie)
kan die innerlike ervaring van die
karakter ondermyn en nie die subteks
korrek reflekteer nie.
(1992:21)

verwys

Rodenburg
na

hierdie

verspreiding van spanning/gewoontes
as “the physical domino effect”. Die
opleiding van ’n akteur se liggaam is
belangrik om die emosionele ervaring
van ’n karakter in die lyf te reflekteer.
Die uitdagings wat kinderteater aan ’n
akteur stel ten opsigte van spelstyl en
34

Sêra:

Wat gaan aan? Wat het
gebeur?

(Sy

sien

die

towerring is weg.) Nee!!!!
Hulle het die towerring!
En die towerboek! Dit
beteken

hulle

gaan

Gletseria aanvat! Ooooo
drengelmoes

en

salamanderslik! Ek sal iets
aan hierdie saak moet
doen! Ek moet hulle keer!
Aaaaaarrrrgggghhhhh!!!!!

Sien Van der Merwe (2008) vir meer.
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inhoud

van

die

teks,

kan

die

belangrikheid van die fisieke apparaat
tydens spelopleiding uitlig. Tokkie in
Die

Sneeukoningin

se

fisieke

uitbeelding was uitdagend vir die
aktrise,

omdat

sy

Sêra verdwyn van die verhoog af. Die

Commented [s28]: AANPASSING AS TOEPASSING:

ligte verdof en soos dit helderder word,

Aanpassing word dikwels beskou as ’n proses wat tydens
’n vertoning plaasvind (byvoorbeeld ’n rekwesiet wat
vermis word, mede-akteurs wat hul woorde vergeet, ens).
Merlin (2014:217) definieër aanpassing as volg:
“ADAPTATION could be retermed ‘a constant state of
improvisation’.”

sien die gehoor Gletseria, Janus en
Tokkie.

die

heeltyd Tokkie:
gebukkend rondbeweeg het. Hierdie

O, nimlike yshart van

aspek sal ek in meer diepte moet

voorkom

ondersoek wanneer ek Stanislavski

gewerk het. Kyk net hoe

se sisteem op akteursopleiding deur

lyk die vleissak! Hy steel

middel van kinderteater, toepas.

net suurstof!

Joernaalinskrywing 17
Soos

vroeër

Gletseria:
in

my

joernaalinskrywings genoem, beskou
ek

elke

aspek

objektiewe

tot

wat

nog

tot

superobjektief sal lei.

’n

toe

as

groter

Dit word al

meer duidelik met elke inskrywing dat
die fisieke en emotionele aspekte van
spelopleiding

nie

van

mekaar

onderskei kan word nie. Die akteur

stalagtiet! Dit wil vir my
asof

u

plan

Moenie jou ysvlokkies tel
voordat dit geval het nie,
Tokkie. Sêra is net so
onbeholpe soos jy as dit
by my opdragte kom. Gee
my towerspieël! (Tokkie
gee die towerspieël vir
Gletseria.)

Aaahhhh…

Laat ons sien waar is die
dierbare, Corcil…

se geheue kan beskou word as die
“theoretical bridge between sincerity

Towerspieël hier in my

and art, between inner feelings and

hand

outer forms” (Roach, 1983:173) en

Verskuilde

dat

towerwand

die

psigologiese

motivering

donker

daarom manifesteer in die fisieke

My stem sal nou jou krag

uitbeelding soos Stanislavski in sy

ontsluit

sisteem gepoog het. Die verhouding

My oë jou weerkaatsing

tussen die psigologiese en fisiese

slyp
156

Dit was egter vir my noodsaaklik om hierdie element van
Stanislavski alreeds in die repetisieproses te
implimenteer, aangesien van die akteurs nog nie deel was
van ’n toneelstuk nie en ook nie kinderteater as genre
geken het nie. Sodoende kan die akteurs voorbereid wees
(tot ’n mate) indien iets fout gaan op die verhoog.
Verder bied kinderteater ’n "ander"’ vorm van aanpassing
vir akteursopleiding. Tot op hede is Sêra vertolk deur ’n
toneelpop. Sodra Sêra van die verhoog verdwyn, word sy
(die toneelpop) vervang deur die akteur wat haar
gemanipuleer het. Om die vlak van aanpassing nog te
verdiep, het ek besluit om die manlike akteur die rol van
die vroulike Sêra te vertolk. Dit was nie net vir die enkele
akteur ’n uitdaging nie, maar ook vir die groter geselskap
om in die gegewe omstandighede aanpassings te maak.
Deur aanpassing as opleidingsmiddel aan te wend, is dit
my mening dat die uitdagings vir die akteur meer
intensief raak en akteursopleiding verdiep kan word.
Alhoewel aanpassing en improvisasie tydens die
repetisietydperk aangemoedig word, moet daar eindelik
ook besluite geneem word in terme van karakterisering.
Ek gaan in my eerste model van spelopleiding binne die
konteks van kinderteater hierdie aspekte verder
ondersoek. Ná afloop van my eerste model, sal ek graag ’n
tweede model ook wil skep om die impak van die grootte
van die geselskap (meer akteurs) op hierdie toepassings
het, te ondersoek.
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aspekte tydens akteursopleiding kan

Ek roep na jou

daarom nie onderskat word nie, maar

Ek roep jou gou

eerder aangewend word om die

Wys my my begeerte nou!

geloofwaardigheid van karakters te
ontwikkel.

My

emosionele

vermoede

dat

geheue

die ’n Erge stormwind word gehoor terwyl
superobjektief van die Stanislavksi- die ligte flikker op die verhoog. Gletseria
sisteem is, begin ek eerder as ’n is baie ontsteld!
gevolgtrekking
deeglike

beskou.

ondersoek

Na

’n
die Gletseria:

van

Die onnosele onkapabele

Stanislavski-sisteem word dit duidelik

verskoning van ’n heks!

dat emosionele geheue as fondasie

Beide Petalia en Corcil is

van die vroeë sisteem dien. Daarom

vry! Een taak, Tokkie! Ek

moet

term

het

soos

gegee!!!!!

ek

begin

“emosionele
Stanislavski

om

die

geheue”
daarna

verwys

het,

Tokkie:

probeer verstaan om sodoende die
werking daarvan binne die sisteem te
verstaan.

haar

een

taak

U Majesteit! Moenie uself
ontstel nie! Ek is seker
dat…

Aangesien Stanislavksi

sterk deur Theodule Ribot se idee Gletseria:

Jy

is

van “affective memory”35 beïnvloed

Tokkie?! Dat jy breindood

was, sal ek eers op Ribot se konsep

is? Dat ek jou al lankal in

fokus.

een van my ysmonsters
moes

seker

waarvan,

verander

het!

Ribot het die term “affective memory”

Neeeeeeeeee! Genoeg van

eerste

julle

gebruik

Psychology

of

in

sy

boek

Emotions

The

(1898).

almal

se

onbesonnenheid! Dink jy

Volgens hierdie Franse sielkundige is

jy

“affective memory” ’n tipe geheue wat

towermengels vir my kan

die persoon die verlede in die hede

regkry? Ek gaan geen

35

sal

darem

my

Sien joernaalinskrywing 2.
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laat herleef, insluitend die emosies en

kanse vat nie! Gaan na my

fisieke

daarmee

spens en kry my sterkste

gepaard gaan. As voorbeeld: Dit is

reaksies

wat

towermengels wat jy dink

nie net die hartseer gedagte aan

sal kan help! Ek gaan

iemand wat afgesterf het nie, maar

solank

ook die herlewing op ’n sielkundige

ysmonsters

en fisieke vlak van daardie hartseer.

sneeuwolweweermag

In hoofstuk twee van sy boek getiteld

net wat ek nodig het! Jy

The Memory of Feelings (1898) voer

wat hulle Janus noem! Bly

Ribot

uit

aan dat só ’n geheue in die

my

my

pad

sneeu
roep!

en

en
Die
is

staan

liggaam gevoel kan word (soortgelyk

doodstil! As ek iets in

aan die oorspronklike ervaring) en

hierdie plek gedoen wil

“an emotion which does not vibrate

hê, dan doen ek dit self!!!

through the whole body is nothing but
a purely intellectual state” (Ribot,
1898:163). Hieruit kan die afleiding
gemaak word dat Ribot geglo het dat
enige geheue wat ’n fisiese reaksie
reflekteer, fisiologies in oorsprong is.
Susan Nalbantian (2003:6) voer aan
dat

“categorically

stated

[that]

memory is essentially an organic
biological

event”

en

Tokkie verlaat die verhoog om die
towermengsels te kry. Gletseria begin met
haar grootste towerspreuk van die hele
vertoning. Ligte, rook en alle effekte
moontlik

verskyn

om

haar.

Die

towerspreuk wat sy doen word deur
middel van poppespel en skaduspel
uitgebeeld.

ondersteun

hierdie gedagte.

Met die maanlig word my

nog

kragte sterk

’n

Ribot maak egter Gletseria:
verdere waarneming en

onderskei tussen twee vorme van

My hele wese moet nou

geheue tydens sy studies.

werk

“The

observations, carefully taken, show

Corcil en Petalia sal stry

that there are two distinct forms of

My

emotional memory, one abstract, the

met hul baklei

other concrete” (Ribot, 1898:148).

Deur my mag word almal

wolweweermag

sal
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Om hierdie onderskeiding op te som:

betower

Abstrakte

My begeerte word net

geheue

is

slegs

intellektueel van aard, terwyl konkrete

sterkter en groter

geheue ’n fisieke geheue voortbring.

Niemand kan my spieël

Laasgenoemde

word

beskryf

as:

weerstaan

“[o]thers (far less numerous) recall

Man of muis, son of maan

circumstances

Maar wees gewaarsku,

plus

the

revived

condition of feeling. It is these who

wees bewus

have the true ‘affective memory’…”

My wolwe is die dood se

(Ribot, 1989:153).

kus

Dit is hierdie

afleiding

wat

Stanislavski

sou

Bring die mens en bring

inspireer

om

sy

van

die feë

emosionele

konsep

geheue

te

ontwikkel.

Commented [s29]: TEMPO EN RITME AS
TOEPASSING:

Van nou af volg hul net

Sharon Carnicke (1998:131) voer

my weë.

aan: “[w]hile Freudian psychology
took hold of the US popular and
literary

imagination,

behaviourism

including the work of Ribot gained
authority in Russia”.

Die vraag

ontstaan nou: Hoe het Stanislavski
emosionele geheue dan gedefinieer?
Torstov (Stanislavski se alter ego) is
van mening:

Sodra die towerspreuk en skaduspel klaar
is, verdof die ligte op die verhoog. Sodra
dit weer aangaan, is Corcil, Petalia,
Tokkie, Gletseria en Janus op die
verhoog.

Corcil:
long

en

Corcil

word

aangehou.

“Just as your visual memory
resurrects

Petalia

forgotten

Janus! Boetie! (Sy probeer
na Janus hardloop, maar
Tokkie keer haar).

things, a landscape or the
image of a person, before your Gletseria:

Hahahahahahahaha!

inner eye, so feelings you once

Gedink dit sal so maklik

experienced are resurrected in

wees, jou vleissak? Dalk

your Emotion Memory.

moes ek jou gebruik het

You

vir my sielspreuk! Goeie
159

“For Stanislavski, TEMPO-RHYTHM was the key to putting
yourself into a state of genuine, creative excitement and,
through that genuine excitement, arousing within yourself
the relevant emotional state” (Merlin, 2014:139). Die
belangrikheid van tempo en ritme in enige toneelstuk kan
nie onderskat word nie. Soos genoem in die
joernaalinskrywing, kan dit die akteur lei om meer
organiese of natuurlike handelinge uit te voer. In
kinderteater, word die geleentheid geskep om met musiek
of verhewe dialoog om te gaan, wat ’n ingeboude ritme en
tempo besit. Gletseria se towerspreuk is met ’n spesifieke
rymskema geskryf om die akteur na ’n spesifieke ritme en
tempo te lei. Dit was vir my interessant dat die akteur
amper van die begin van die repetisies die towerspreuk
op ’n musikale wyse hanteer het. Hiermee bedoel ek nie
dat ’n sangerige kwaliteit aangeneem is nie, maar eerder
natuurlik daartoe gelei het om aan te sluit by die dialoog
se ritme en tempo. Dit het tot gevolg gehad dat die
belangrikheid van die dialoog (en die objektief daarvan)
uitgelig is.
Die akteur het verskillende tempo’s en ritme aangewend
om sy interpretasie van die karakter te versterk. “During
his lifetime, Stanislavski became ever more convinced that
TEMPO-RHYTHM was an extremely powerful tool due to
its influence over an actor’s emotions and inner
sensations” (Merlin, 2104:141).
’n Verdere aanwending van tempo en ritme is die fisieke
handeling waarmee die akteurs omgaan. Afhangend van
die objektief van die karakter, kan meer vloeiende
bewegings (soos Aquata die riviernimf) of staccato
bewegings (soos Sêra die heks) in ritme uitgebeeld word.
Verder kan die dringendheid van die situasie ook die
tempo van die karakters se bewegings beïnvloed. Sodra
Corcil vir Janus begin soek, begin sy vinniger beweeg en
met meer dringendheid. Haar fisieke handeling
reflekteer daarom die karakter se emosionele landskap en
objektief op daardie stadium.
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thought they were completely

werk, Tokkie. Dalk is jy

forgotten but suddenly a hint, a

meer as net uitgedroogte

thought, a familiar shape and

toonnaelskerwe… Liewe,

once again you are in the grip

liewe Petalia! Dat jy ook

of past feelings, which are

nou in my binnehof moet

something weaker than the

staan?! En jy het gedink

first time, sometimes stronger,

Sêra

sometimes in the same of

nagmerrie!

slightly

Julle is almal oningeligte,

modified

form”

(Stanislavski, 2010:199).

was

sielsgedrewe,

jou

ergste

Hahahahaha!
armsalige

swape! Julle is nikswerd
Soos

dit

vir

my

blyk,

vereis

nie!

emosionele geheue van die akteur
om ’n herinnering te onthou wat Petalia:
gevoelens36

soortgelyke

in die gegewe omstandighede op die

Corcil:

met

diepte

(Benedetti, 2004:66).

te

hiervoor

boet,

Gee my my boetie terug,
jou wrede ding!!!!

verhoog gebruik om die rol van die
karakter

sal

Gletseria!

weer

ontwaak. Hierdie gevoelens word dan

Jy

vertolk Gletseria:

Stanislavksi

As jy hom so graag wil hê,
neem hom dan saam met

het egter ook geglo dat die geheue

jou… Janus..

nie te vars in die akteur se gedagtes
moet wees nie, maar eerder van die
verre

verlede,

“splendid

filter

aangesien

Janus:

’n Gletseria:
remembered

for

tyd

feelings” (Moore, 1984:42) kan wees.
Sodoende
ervaring

sal

’n

meer

uitgebeeld

kan

36

verander

in

’n

Wil jy nie jou dierbare
sielsak van ’n suster groet
nie?

eerlike
word, Corcil:

aangesien tyd die kwaliteit van die
ervaring

Ja, ewige skoonheid?

“poetic

Janus:

Janus, dis ek! Corcil!
Corcil? Dit klink bekend,
maar ek het geen gevoel

Hiermee bedoel ek dat die gevoel ’n fisieke reaksie tot gevolg mag/kan hê.
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reflection of life’s experience” (Moore,

vir die mensekindvleissak

1984:42).

met só naam nie.

Hierdie aanwending van

emosionele geheue skep egter by my
’n teenstrydigheid in akteursopleiding.

Corcil:

het

jy

aan

hom

gedoen, Gletseria? Wat

Die akteur leef tog nie die werklikheid

makeer hom! Janus, kan jy

op die verhoog nie, maar eerder ’n

my hoor? Boetie?!!!!

verhoog-realiteit na aanleiding van
die

Wat

Commented [s30]: DIE FISIESE APPARAAT AS
TOEPASSING:

gegewe

omstandighede, Al die karakters op die verhoog vries.
repetisies en Magiese As. Daarom is Sêra kom van agter in duidelik ontsteld
dit my mening dat die emosionele en oppad na Gletseria se paleis.
herlewing op die verhoog eerder ’n
Dit is die laaste! Die heel
parrallelle emosie is, eerder as die Sêra:
oorspronklike. ’n Verdere vraag wat

laaste! Eers verwoes sy

by my opduik, is hoe die akteur te

my lewe en nou maak sy

werk

hierdie

my haar slaaf! (Sy gaan sit

emosionele geheue aan te wakker.

duidelik baie moeg.) Wel,

Wat gebeur indien die akteur nie ’n

ek het genoeg gehad! Sy

parrallelle emosie besit nie? Dit kan

moet nie vergeet wie ek is

lei tot twyfelagtigheid, spanning en

nie! Solank as wat haar

histerie by die akteur. Dit is hierdie

vloek op my rus moet ek

soortgelyke vrae wat Stanislavski op

onderdanig wees… Maar

ŉ latere stadium ook ondersoek het.

behoed dat die tyd sal kom

Stanislavski was van mening dat

wat ek weer al my magte

emosies nie net fisiese reaksies tot

terugkry! Haar paleis is

gevolg kan hê nie, maar dat die

nie ver nie! Ek is amper

omgekeerde ook waar kan wees: dat

daar! (Sêra verdwyn van

fisiese handeling ook emosies kan

die verhoog af en die

aanwakker. Dit is waarna hy verwys

toneel van vroeër word

het as die “metode van fisieke

hervat.)

moet

gaan

om

handeling”. Dit is ’n aspek wat ek in
meeste van die joernaalinskrywing

Gletseria:

Ag asseblief, Corcil! Jou
knaende gekwyn maak my
161

Vir hierdie bespreking moet meer agtergrond van die
repetisieproses verskaf word. “It was quite simply that
actors could generate many of the creative discoveries in
a rehearsel room through their bodies, rather than their
brains” (Merlin, 2014:187). Dit was die geval tydens
hierdie toneel ook. Corcil se impuls tydens repetisies was
om Gletseria te bestorm. Dit het daartoe gelei dat Petalia
haar fisies gekeer het deur haar aan die arm te gryp en
terug te hou. Hierdie eienskappe word nie in die teks so
genoem nie. Dit was eerder die akteurs se opleiding in die
onderskeie modules van die US Drama Departement wat
hulle in staat stel om kreatief met hul fisiese apparaat om
te gaan. Sodoende kan die akteurs tydens die
repetisieproses opgelei word om geïntegreerd met hul
apparate (stem en liggaam) om te gaan. Die toepaslike
aanwending van hierdie geïntegreerde apparatus lei
daarom dat die akteur meer geloofwaardig voorkom en
die teks daarom "lewendig" word op die vloer:
“‘Creating the living word’ was hugely important for
Stanislavski” (Merlin, 2014:188).
Natuurlik is hierdie toepassing nie net tot hierdie
teksgedeelte beperk nie, maar net soos die ander
toepassings kan dit regdeur die teks en repetisieproses
geïmplementeer word. Dit het gelei tot die suksesvolle
integrasie van die komponente by die akteurs, maar
enkele akteurs was minder suksesvol daarmee. Die
akteur wat Sêra vertolk het, was ongemaklik in sy
vertolking van die karakter as vrou. Sy fisieke apparaat
was die hele tyd gespanne en daarom het sy stemwerk
ook daaronder gelei. Kinderteater bied juis die vergrote
spelstyl aan om akteurs tydens spelopleiding uit te daag
om die verhouding en integrasie van hul stem en liggaam
te ondersoek. In my volgende model sal ek hierdie verder
ondersoek. Dierekarakters is een van die wyses waarmee
ek te werk kan gaan, aangesien dit die uitdaging nog meer
kan vergroot.
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alreeds ondersoek of na verwys het.

moeg!

Dit

eerder! Janus?

is

my

mening

dat

al

die

joernaalinskrywing as ’n vorm van
metode van fisieke handeling erken

Janus:

Vermaak

my

Ja, u ewige yskoue heerser
van winter.

kan word. Elke aspek wat ek in die
onderskeie

joernaalinskrywings Gletseria:
bespreek het, vorm die boustene van

Laat jou suster jou ’n

die Stanislavski-sisteem.

Dit is so

hoe jou siel en hart van jou

interafhanklik van mekaar en so

ellendige vleissak myne is

geïntegreer dat die sisteem ’n web

om te beheer. Myne is om

van

te manipuleer. Myne is om

komponente

vorm

verwant aan ’n ander.

– elkeen

Amper soos

drukkie gee! Laat sy sien

te verteer!!!!!

die verskillende komponente van ’n
Tokkie:

sokkerbal.

Dink u werklik dit is ’n
goeie

idee,

u

ysige

troonheerser?
Gletseria:

Waarom sal ek in myself
twyfel,

jou

ellendige

trolbraaksel? Natuurlik het
ek alles onder beheer!
Emosionele

geheue

sal

in

die

volgende aspek van my navorsing

Janus stap nader aan Corcil om haar ’n
drukkie te gee.

meer deeglik ondersoek moet word. Gletseria:

Tokkie, maak haar hande

Vir daardie doel sal ek weer ’n teks

los!

as deel van my navorsing skep en
tydens die repetisieproses dagboek

Tokkie:

hou oor hoe dit die integrasie van

U

Majesteit,

ek

dink

nie…

Stanislavski se sisteem kan aanhelp, Gletseria:
al dan nie. Dit sal interessant wees

Moenie dink nie, Tokkie!

om waar te neem of die studente as

wil beskuldig nie! Maak

Ek sal jou nooit daarvan
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akteurs die begrip verstaan en reg
toepas.

soos ek sê!
Tokkie:

U wens is blykbaar my
bevel, ysblok van vrees…

Joernaalinskrywing 18

(Tokkie
Op hierdie stadium van my navorsing
het

ek

meer

insig

stap

en

maak

Corcil se hande los)

rakende

Stanislavski en sy sisteem.

Vir my Gletseria:

Janus! Gee jou sussie ’n

beteken die sisteem dat die akteur

drukkie!

innerlike

moet

leemte van jou hart voel!

ondergaan om ’n rol/karakter ten volle

Die ewige put van verlore

te verken.

verlange

konsepte
eenhede

voorbereiding

Stanislavski stel die
van

die

Magiese

en

(en

vele

meer)

vir

die

die

waarin

sy

bevind!

objektiewe,
sentraal

sy

haarself binnekort gaan

As,

superobjektief en emosionele geheue

Laat

Janus:

Net soos u bevel, U
Majesteit!

effektiewe opleiding van ’n akteur.

Die doeltreffende integrasie daarvan Janus stap oor na Corcil en gee haar ’n
met

kinderteater

as drukkie.

opleidingsmateriaal sal die volgende
van my navorsingsaktiwiteite uitmaak.

Corcil:

Boetie! Janus! Hoor jy
my?

Tot watter mate kan kinderteater
effektief as ’n teatrale styl aangewend Petalia:

Glo in julle liefde vir

word om suksevolle akteursopleiding

mekaar, Corcil! Herinner

aan die hand van die Stanislavski-

hom dat jy sy enigste

sisteem te toets?

suster is! Glo in jouself!
Soos wat Corcil vir Janus druk, begin hy
transformeer in die Janus van vroeër.
Ligte en veral klank beklemtoon dit.
Corcil:

Janus! Is dit jy?
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Janus:

Corcil? Waar is ons? Wat
doen ek hier?

Gletseria:

Nee! Nee, dit kan nie wees
nie! Tokkie keer hulle!

Tokkie:

U Majesteit, ek kan niks
doen…

Gletseria:

Jy is ’n mislukking! Net
soos die res van jou trop
wat ek tot niet gemaak
het!

Janus:

Jy! (Vir Gletseria.) Dit
begin terugkom! Jy is die
een van die rivier! Jy is die
selfsugtige een wat my siel
wou steel!

Corcil:

Boetie!

Janus!

Wat

is

fout?!
Janus:

Niks nie, Corcil! Ek kan
vir die eerste keer net haar
ware kleure sien! En daar
is niks! Toe ek onder haar
towerspreuk was! Dit was
leeg! Heeltemal leeg! Sy
wil my hart gehad het
omdat sy self nie een het
nie! Sy voel niks! Niks vir
niemand behalwe haarself
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nie! Sy is die een wat leeg
is! Sy is nietig!
Tokkie:

Dit

is

nie

waar

nie!

Gletseria is my redder en
…
Gletseria:

Verdwyn,

jou

aapverskoning! Jy is in my
pad! Ek moet red wat te
redde is!
Tokkie:

Maar, U Majesteit…

Gletseria:

Ek het gesê verdwyn!!!!!!
(Tokkie

verlaat

verhoog.)

die
Julle

vleissakkinderspeletjies is
nou

genoeg!

kinders

soos

Ek

eet

julle

vir

ontbyt!
Kinders wat eens wou
wees
Kinders wat my plan wou
lees
Hoor my lied en hoor my
roep
Hierdie is jul laaste groet!
Soos Gletseria die towerspreuk begin,
verskyn Sêra op die verhoog.
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Sêra:

Genoeg, Gletseria! Jy het
genoeg gedoen!

Gletseria:

Bly hier uit, Sêra! Ek blus
jou vlammetjie voordat dit
kans kry om vlam te vat!

Sêra:

Nee, Gletseria. Jy het nou
te

ver

gegaan.

Lank

genoeg het ek onder jou
vloek gely! Ses jaar se
winter is nie joune om te
beheer nie!
Gletseria:

My vloek sal jou nie los
nie, Sêra! Niks kan jou
verlos van my nie!!!!

Tokkie kom opgestap reguit na Sêra toe.
Tokkie:

Jy sal haar nie verlos nie,
Gletseria! Maar ek het ook
nou genoeg gehad! Ek is
niemand se slaaftrol nie!
Ek het respek gehad in my
familie! Dieselfde familie
wat jy uitgewis het! Nou
doen ek iets aan die saak!
As jy lank genoeg jou
onderdaan was, leer jy iets
elke hier en daar!

Tokkie gee vir Sêra ’n bottel vol
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towermengsel.
Gletseria:

Nee! Wat doen jy jou
tiktrol?!

Tokkie:

Ek gee vir Sêra haar
vryheid terug!

Sêra

drink

die

towermengsel

en

transformeer

in

Sêrangetti.

Die

Vuurkoningin!
Gletseria:

Sêra! Suster!

Sêrangetti:

Stil, Gletseria! Jare lank
was ek onder jou wrede
vloek! Jy wat nie die
seisoene met my wou deel
nie. Jy wat my vervloek
het om as wrede heks jou
dade uit te voer! Wel, ek is
terug!

Petalia:

Sêrangetti?

Sêrangetti:

Dit is ek, ja! Dankie,
Tokkie, dat jy my verlos
het van Gletseria se wrede
vloek! Nou het die tyd
aangebreek,

dierbare

suster, dat jy moet boet vir
jou sondes!
Warm is my woede nou
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Commented [s31]: EMOTIONELE GEHEUE AS
TOEPASSING:
Emotionele geheue bly steeds vir my die samevatting van
Stanislavski se sisteem. Die karakter van Sêra het reeds
verskeie aanpassings ondergaan. (Sien Aanpassings as
toepassing). In hierdie gedeelte transformeer Sêra in ’n
nuwe, meer kragtige karakter, genaamd Sêrangetti. Die
akteur moet hier staatmaak op al die onderskeie
komponente van die Stansilavski-sisteem om hierdie
transformasie oortuigend te vertolk.
Ter voorbereiding vir hierdie transformasie, was die
karakter se objektief met die akteur bespreek. Die ander
lede van die geselskap het deelgeneem aan hierdie
gesprekke en elkeen se verskeie objektiewe moes
saambou om die superobjektief wat die toneelstuk aan
hulle stel, duidelik te maak. Tydens die repetisieproses
het ek opgelet dat die akteur nog nie ten volle die sinvolle
integrasie of verhouding tussen die verskeie komponente
van die Stanislavski-sisteem besef het nie. Eerder as om
’n sinvolle afleiding daarvan te maak, het dit my genoop
om my werkswyse van my studie weer te ondersoek.
Watter aspekte van die sisteem moet/kan ek meer uitlig
tydens die repetisies van kinderteaterstukke? Is dit sinvol
om kinderteater as opleidingsmeganisme aan te wend vir
akteursopleiging op tersiêre vlak? Hierdie vrae het my
gedwing om terug te keer na my oorspronklike
beplanning van my navorsing om die moontlikheid van ’n
opleidingsmodel te skep.
Ek sal die Stanislavski-sisteem as basis vir
akteursopleiding en my eie ervaring in kinderteater
gebruik om die suksesvolle integrasie tussen die verskeie
elemente, te ondersoek. Merlin (2014:13) verwys tereg:
“At the end of the day, it doesn’t really matter whether
you use a Swiss Army knife or a Leatherman, as long as
you get the job done effectively, creatively and, above all,
inspirationally.”
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Warm is my vloek op jou
Verdwyn van ons en gaan
ver heen
Jy sal niemand ooit weer
bejeën!

Gletseria:

Nee!

Nee!!!!!!

Ek

smelt!!!!
Sêrangetti:

Ek is jammer, Petalia!
Soveel keer wou ek jou
bevry! Soveel keer wou ek
jou verlos, maar Gletseria
se wrede vloek het my
verbied om dit te doen!

Petalia:

Sêrangetti! Koningin van
Vuur!

Ons

almal

het

gedink jy is dood!
Sêrangetti:

En niemand, selfs nie eens
ek, kan julle blameer nie.
Vergewe my vir wat ek
aan

jou

gedoen

het,

dierbare Petalia!
Petalia:

Daar

is

niks

om

te

vergewe nie, U Majesteit!
Dit was alles Gletseria se
dade!
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Corcil:

Wag?! Wat is hier aan die
gang? Wie is jy?

Sêrangetti:

Ek, my liewe Corcil, is
Gletseria

se

tweelingsuster.

Haar

jaloesie het veroorsaak dat
sy my vervloek het om die
wrede heks, Sêra, te word
en al haar aaklige dade uit
te voer. As dit nie vir
Tokkie was nie…
Tokkie:

Ag, dit was sommer niks!

Sêrangetti:

Nee, Tokkie! Jy was braaf
toe jy besef hoe wreed
Gletseria teenoor jou en
ander was. Jy het bewys
dat jy nie altyd net aan
jouself dink nie! Ek kroon
jou hiermee die nuwe
Sneeukoningin!

Vat

Gletseria se staf en staan
op!

Tokkie

die

Sneeukoningin!
Tokkie vat Gletseria se staf en buig voor
Sêrangetti. Sodra sy opstaan, juig almal.
Tokkie:

Om te dink! Ek, die nuwe
Sneeukoningin!
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Sêrangetti:

En jy, Corcil. Jou liefde
vir jou boetie het die koue
vloek

van

Gletseria

oorwin! Solank as wat ek
leef, sal niemand ooit weer
jou of jou familie skade
aandoen nie.
Corcil:

Baie dankie, Sêrangetti.
Maar ek moet bieg ek wil
nou net graag by my liewe
ouma se huisie saam met
my boetie wees!

Janus:

En ons mag nie laat wees
nie! Stiptelikheid is die
sleutel tot sukses!

Almal lag en juig soos die ligte verdof.
Wanneer die ligte weer aangaan, is
Ouma op die verhoog sigbaar.
Ouma:

Twee dae! Dit is nou al
twee dae wat Janus en
Corcil verdwyn het! My
gebeendere kan dit nie
meer hou nie! Ek sal nog
’n pilletjie moet drink

Die tweeling kom opgehardloop.
Corcil:

Ouma!

Janus:

Ouma!!!!!
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Ouma:

My agies! Ag, dankie tog!
My bene het amper onder
my ingegee! Waar was
julle? Makeer julle iets?
Het julle iets oorgekom?

Janus:

Nee, Ouma! Ons is nou
veilig! Danksy Corcil en
haar liefde vir my!

Ouma:

Hoe nou, my hartjie? Het
jy vêr geswem?

Corcil:

Nee, Ouma! Dit is ’n
laaaaaang storie! Vanaand,
is dit ons beurt om vir
Ouma ’n droomstorie te
vertel!

Joernaalinskrywing 20
Dit het vir my duidelik tydens my benadering tot die Stanislavski-sisteem geword
dat enkele van sy komponente binne die konteks van kinderteater meer deeglik
ondersoek moet word.

Soos in van my vorige toepassing en besprekings

genoem, staan enkele aspekte van die sisteem uit. Deeglike teksanalise moet
voor repetisies plaasvind, die geselskap moet almal die superobjektief van die
teks verstaan, elke karakter se objektief moet duidelik wees vir almal in die
geselskap en die gegewe omstandighede wat die Magiese As en verbeelding
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insluit moet vir die geselskap en die regisseur duidelik wees.

Aspekte wat

hiermee sal help, sluit in, maar is nie beperk tot: die vergrote sirkels van
konsentrasie soos dit buite die primêre speelruimte van kinderteater kan
funksioneer, die aanpassing van tempo, ritme, fisikaliteit, spraak en emosionele
geheue wat as basis vir die integrasie van hierdie aspekte dien.
Enkele afleidings van hierdie en ander aspekte sal uitgelig word vir die
doelstelling van die navorsingsaktiwiteit: Tot watter mate kan die Stanislavskisisteem se benadering (insluitend die komponente van die benadering) vir
spelopleiding aangewend word binne die konteks van die vergrote spelstyl van
kinderteater? Hierdie navorsingaktiwiteit het gepoog om (binne die paradigma
van kunsgebaseerde navorsing) die Stanislavski-sisteem se benadering te
ondersoek en sodoende afleidings te ondersoek. Net soos die wisselwerking
tussen PAN en NAP binne die “iterative cyclic web”, kan die komponente van die
Stanislavski-sisteem nie afsonderlik bespreek word nie. Hierdie afleiding lei
daartoe dat die volgende opmerkings ook binne die oorkoepelende konteks van
die Stanislavski-sisteem (en die interafhanklikheid van die verskeie komponente)
beskou moet word:
a) Die komponente van die Stanislavski-sisteem kan nie sonder die konteks van
die totale omvang van sy ideologie ondersoek word nie.
b) Die afhanklikheid van die komponente van die Stanislavski-sisteem van
mekaar het tot gevolg dat ŉ akteur nie sy karakterisering suksesvol kan ontwikkel
sonder die begrip van integrasie nie.
c) Ek maak die afleiding dat die Stanislavski-sisteem suksesvol is om die
geloofwaardigheid

van

karakterisering

binne

die

vergrote

spelstyl

van

kinderteater kan ondersteun. ŉ Leemte binne die teks word wel waargeneem,
aangesien die konvensies van kinderteater, wat hierdie vergrote spelstyl tot
gevolg het, nie die fokus van die teks was vir hierdie navorsingsaktiwiteit nie.
Enkele ander konvensies sal in die volgende navorsingsaktiwiteit meer sentraal
moet staan om hierdie afleiding te ondersteun.
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d) Dat die toepassing van die Stanislavski-sisteem binne die styl van kinderteater
probleme van integrasie van opleidingsaspekte kan identifiseer. Hierdie aspekte
sluit in die teenintuïtiewe kwaliteit van kinderteater (soos gevind in die styl
daarvan) wat indruis teen die natuurlike aard van spelopleiding binne die
raamwerk van die US Drama Departement se toneelspelopleiding.

Hierdie

afleiding sal deeglik in Navorsingsaktiwiteit 3 ondersoek moet word.
Stanislavski se sisteem bied ’n goeie grondslag vir my eie benadering tot
spelopleiding en om te toets of die studente-akteur in staat is om die werk in die
verskeie komponente wat deur die US Drama Departement aangebied word,
suksesvol te integreer. Vir die volgende deel van my navorsing sal ek met hierdie
opmerkings in gedagte die teks van Wit Rosie, Rooi Rosie ontwikkel. Dit sal dan
die eerste model vorm om my afleidings op die proef te stel.
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Navorsingsaktiwiteit 3 – Toneelspelopleidingsmodel 1

Tydens die bespreking van hierdie navorsingsaktiwiteit, is dit belangrik om te
noem dat ek in hierdie eksegese in my kapasiteit as navorser skryf. Die
bespreking is deel van die selfreflektiewe aard van my navorsing, daarom sal
die “iterative cyclic web” weer as gids vir die wisselwerking tussen NAP en PAN
in my kunsgebaseerde navorsing dien. My navorsingsaktiwiteite het tot op
hede gefokus op die konsep van kinderteater en die toepassing daarvan in
navorsingsaktiwiteit 1, en dan die Stanislavski- sisteem wat in die Universiteit
Stellenbosch se Drama departement as basis van akteursopleiding in
navorsingsaktiwiteit 2 gebruik word. Die doel van hierdie navorsingsaktiwiteit 3
is om albei hierdie konsepte toe te pas en sodoende die suksesvolle integrasie
van klasopleiding (met die Stanislavski-sisteem as benadering) tydens ’n
kinderteaterproduksie as opleidingsmodel te ondersoek. Die uitkomstes van
hierdie navorsingsaktiwiteit is geskoei op die proses wat gevolg is om te toets
of kinderteater as teenintuïtief vir die akteur (en die tipe spelopleiding wat hy
ontvang) kan werk, weens die aard van die vergrote fisiese en vokale styl
daarvan. Met teenintuïtief word bedoel die natuurlike instinkte (van Westerse
spelopleiding) van die akteur wat uitgedaag word. Hierdie aspek sal as deel
van my bespreking gedoen word aan die hand van die teks wat daarvoor
geskep is as een van die wyses om die uitkomstes te bepaal. Daarom was my
rol hier nie net die van navorser nie, maar ek was ook die regisseur1. Die
bespreking van hierdie navorsingsaktiwiteit, sal daarom in eerstepersoon
geskryf word.
Volgens Cohen en Harrop (1984:8) is die rol van die regisseur:

Met regisseur bedoel ek ’n persoon wat verbonde is aan die universiteit en
opleiding aan die studente tydens produksies verskaf. Dikwels word daarna ook
verwys as spelleier, maar vir die doel van hierdie studie sal ek verwys na
regisseur wat laasgenoemde rol ook kan vervat. Vir meer duidelikheid oor die
rol van die regisseur sien Directors on Directing deur Cole and Chinoy (1970),
Crisp (1993) se The Practical Director en Dean and Carra (1980) se
Fundamentals of Play Directing.

1
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“(…) both analytical and interventional. For if the goal of acting is to
discover and embody the character within the actor, then the director is
obviously both involved with the exploration of the actor’s inner thoughts
and feelings and engaged in the shaping of those thoughts and feelings
into a meaningful and believable performance.”
Hierdie aanhaling ondersteun vir my die konsep dat slegs teoretiese opleiding
nie genoegsame opleiding aan die tersiêre spelstudent bied nie. Verder word
die belangrikheid van die integrasie van verskeie opleidingskomponente en
modules nie altyd deur die student ervaar of suksesvol toegepas nie. Hiermee
onderskat ek glad nie die waarde van individuele opleiding vir spraak, beweging
en toneelspel as sulks nie, maar die studenteproduksie bied die geleentheid
aan die student om die wisselwerkinge en verhoudings van hierdie komponente
geïntegreerd aan te wend en te ondersoek.
’n Vaardige regisseur moet in staat wees om die studente op hierdie ingetrasie
attent te maak, om sodoende ’n fisiese en psigologiese proses te fasiliteer wat
ten einde het om die student na afloop van die produksie, ’n beter begrip van
die toepassing van die verskeie opleidingselemente te gee. Die proses van
selfontdekking en integrasie manifesteer reeds tydens die repetisieproses en
vir die doel van hierdie navorsing, word die klem ook op hierdie proses geplaas.
Dit was ook my uitgangspunt om sensitief met die vaardighede van die
geselskap en die vereistes wat elke rol aan elke student bied, om te gaan.
Hierdie verhouding tussen my en die geselskap was binne ’n opvoedingsruimte
en ’n té rigide houding van my kant af, sou moontlik die kreatiwiteit van die
proses belemmer het. Deur ’n veilige ruimte te skep, kan die studente meer
vrylik met die ontdekkingsproses omgaan en op kreatiewe wyses te werk gaan
om die karakters te skep. Grotowski2 (1984:47) voer aan dat:
“(…) the producer can help the actor in [the] complex and agonizing
process [of acting] only if he is just as emotionally and warmly open to

Alhoewel die Stanislavski-sisteem se benadering as grondslag vir die studie
dien, neem ek die invloed van ander benaderings ook in ag, aangesien dit uit my
ervaringsveld as regisseur voortspruit.

2
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the actor as the actor is in regard to him. I do not believe in the possibility
of achieving effects by means of cold calculation. A kind of warmth to
one’s fellow men is essential – an understanding of the contradictions in
man, and that he is a suffering creature but not one to be scorned.”
Alhoewel Grotowski hier verwys na die verhouding tussen ’n professionele
regisseur en geselskap, is dit ook vir my van toepassing, tydens die
opleidingsproduksie. As die student voortdurend aangemoedig en gestimuleer
word om meer kreatief tydens die repetisieproses te wees, verbreed sy kennis
deur die ervaring wat hy opdoen. Sodoende kan die integrasie tussen fisiese
en emosionele aspekte wat in die repetisie- en vertonings ondersoek word,
verbeter.

Repetisies word daarom beskou as die ruimte waar die

integrasieproses van die onderskeie komponente kan plaasvind en elke
deelnemer (geselskap en regisseur) dra hiertoe by. As gevolg hiervan, kan die
repetisieproses dikwels organies plaasvind (soos dit in die geval is van my
opleidingsbenadering) en die fokus van hierdie bespreking sal op die integrasie
van my kennis as dosent, navorser en regisseur wees om die model te toets.

Wit Rosie, Rooi Rosie.
Op die verhoog is ’n boomstomphuis
duidelik sigbaar (verhoogregs) met rook
wat uit die skoorsteen trek. Die res van
die verhoog is gevul met bossies.
Teenaan die huis groei twee roosbome,
een met wit en die ander met rooi rose.
Oorkant die huis is ’n poel water
(verhooglinks). Skielik word ’n harde
ontploffing gehoor en daar is meel wat
uit die voordeur bars. Koekie kom
uitgestorm.

Vir die doel van die modelskepping
was dit vir my belangrik om deeglike
voorbereiding met die studente as
eerste bousteen te doen3. Dit het
alreeds in die eerste fase van die
repetisies plaasgevind. Vir duidelike
kommunikasie en vir die verstaan
van basiese begrippe en terme wat
in die repetisieproses gebruik word,
het ek die verskillende vlakke van
kennis van die geselskap wat hulle

Koekie:

3

O koek,
alreeds besit, bespreek. Dit gebeur
neeeeeeeeeeee!!!!! En dat
dit nou van alle dae moet dikwels dat studente nie
gebeur?! Koekemakranka voorafkennis van terme wat in die

Iets wat Gassner (1953) ook beklemtoon in Producing the Play.
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maar dit gaan nou my
planne deurmekaar
gooi… (Sy mompel iets
in Duits wat duidelik nie
vir kinders is nie. Soos sy
mompel word sy stil en
let die gehoor op) O,
koekstruif! Ons het gaste!
Maar julle is darem baie
vroeg! Of is ek laat? Laat
ek net my koekerasie effe
regruk dan groet ek
ordentlik! (Sy druk haar
deurmekaar hare reg en
toets of die meel werklik
meel is.) Koekmeel…
Dankie tog. Nou ja, hallo
pannekoekies! Dit is tog
te heerlik om julle te
ontmoet. My naam is
Tannie Koekie. Koekie
Koekemoer van
Koekenaap. Ek is Wit
Rosie en Rooi Rosie se
mamma. Julle sal my
dalk herken? Ek was in
my jonger dae op die
bakprogram Koekedoor
wat op Koeknet gewys
het! En wie is julle oulike
gesiggies? (Sy gesels met
die gehoor om hulle
gemaklik te kry.) Julle is
seker hier vir die troue?
Maar julle is baie vroeg
darem! En die troukoek
het ontplof wat ek gebak
het en nou moet Hendrik
Houtkapper my oond
kom regmaak en die
versiersuiker smelt in
hierdie hitte en… Ag tog,
maar ek verveel julle.

repetisies gebruik mag word, besit
nie. Skoletoneel is soms die enigste
repetisie-ervaring wat die studente
opgedoen het. Alhoewel die waarde
van skoletoneel nie onderskat moet
word nie, is dit nie heeltemal
vergelykbaar met tersiêre onderrig in
drama nie. ’n Gemiddeld van een
skoletoneelproduksie per jaar, myns
insiens, bied nie genoegsame
intensiewe opleiding in terme van
toneelspelopleiding nie. Dit word
ook dikwels didakties deur die
aangewysde onderwyser/regisseur
benader en die fokus berus sterk op
duidelike spraak en slegs basiese
dramatiese handeling. Die tipe
produksies berus ook dikwels op die
vorm waarin dit aangebied word en
fokus nie soseer op die
toneelspelaspekte nie. Dit was
daarom vir my belangrik om die
basiese terminologie van die
studente te toets en uit te lig.
Die studente van die Universiteit
Stellenbosch, Drama departement,
het alreeds in hulle eerstejaar ’n
module genaamd Teateretiek wat
terme soos “upstage”, “downstage”,
“proscenium”, “legs”, ensovoorts
behandel. My volgende stap was
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Wat van ek vertel julle
die storie agter die storie
terwyl ons vir Hendrik
wag? Van hoe Wit Rosie
en Rooi Rosie eindelik ’n
prins ontmoet het? Sal
julle daarvan hou?
(Gehoorinteraksie.) Dan
is dit afgespreek! Laat ek
my towerkoekroller kry –
dit was my prys op
Koekedoor – dan sê julle
die volgende woorde
hard agter my aan:

die uitleg van die produksie se
vloerplan:
“A groundplan is at once a
representation of the given
circumstances and a tension device
for discovering and illustrating the
dramatic action of the play in specific
terms of space and of the necessary
obstacle that break up that space.
No matter wat sort of stage you may
be working on – proscenium, arena,

Geeste goed van noord
en suid
Hoor hierdie towergeluid
Laat staan die donker en
die nag
Bring ons die storie van
die dag!
Towerklanke word gehoor: Wind,
onheilspellende klanke en die vinnige tik
van ’n horlosie dalk. Soos die klanke
opbou na ’n klimaks, verdwyn Koekie.
Wit en Rooi kom van agter af in.

thrust – it is still the basic tool in
director-actor communication
because all other tools are
dependent on it and flow naturally
out of it” (Hodge, 1988:79).
Die terminologiese kennis van die
studente was alreeds neergelê en
die integrasie daarvan met die
vloerplan4 van die produksie het
taamlik maklik verloop.

Wit:

Rooi:

Stadig Rooi!!! Jy verbeel
jouself alweer!
Ek doen nie, Wit! Ek
belowe jou ek het die
tinktinkie hoor roep! Hy
het hier êrens
deurgevlieg!!

Tesame met die ontleding van
basiese teaterterminologie, het ek
ook die belangrikheid van werksetiek
aan die studente oorgedra. Dit sluit
vir my sterk aan by die tipe
verhouding wat ontstaan tussen die
akteur/student en regisseur/dosent.

As deel van ons eerste ontmoeting het ek die studente die vloerplan van die
produksie gewys, sodat hulle bewus was van die grootte van die speelarea, asook
die plasing van dekorstukke op die verhoog.

4
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Die twee kinders hardloop deur die
gehoor. Op die verhoog keer Wit vir
Rooi.

Deur die werksetiek van teater te

Wit:

Rooi Rosie! Stooooop!
Ek kan nie so vinnig
hardloop met al my
storieboeke nie!

hulle oorgedra. Deur dit te doen, het

(Wat omdraai en
terugstap na haar
suster.) Ag, goeiste tog,
Wit. Jy met al jou
storieboeke. Hoekom los
jy dit nie by die huis nie?
Mamma vertel ons elke
aand tog ’n storie. Veral
haar Koekedooreskepades! (Albei sussies
lag.)

267) beklemtoon die belangrikheid

Ek weet, ja… Maar jy
gaan sien. Stories leer jou
’n les en ons gaan eendag
nog ’n les nodig hê as
ons in die moeilikheid is.
Gepraat van
moeilikheid… Dit word
laat. Mamma gaan
bekommerd raak. Dit
raak ook vinnig donker.
Ons sal moet huis toe
gaan.

student om ’n werksverhouding te

Rooi:

Wit:

Rooi:

Jy is seker reg, ja.

Wit:

Ek is gewoonlik reg. Ag
sussie, ek bedoel dit nie
lelik nie, maar jy weet
diere kan nie regtig praat
nie?

bespreek, het ek ook terselftertyd
my verwagtinge as regisseur aan
ek ook van Stanislavski se siening
oor etiek in die teater gebruik
gemaak. Stanislavski (1986:246van verskeie faktore soos
stiptelikheid vir repetisies, notas wat
geneem moet word tydens
terugvoering, die verskeie
rolle/hiërargie van betrokke persone
(soos die regisseur en
verhoogbestuurder), ensovoorts.
Hierdie aspekte is belangrik vir die
ontwikkel wat die werk en proses
van die medestudente respekteer en
ondersteun. Sodoende kan daar
gemakliker en meer kreatief met die
werk omgegaan word.
Die volgende aspek wat ek met die
geselskap bespreek het, was die styl
van kinderteater. Alhoewel van die
akteurs al deel was van
kinderteaterproduksies by die Drama
departement, het van hulle nog glad
nie blootstelling daaraan gekry nie.
Verder was dit ook vir my belangrik
om aan die geselskap te verduidelik
wat ek as die styl van kinderteater
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Rooi:

Wit:

Rooi:

Hulle kan, ja! En ek kan
met hulle praat!
Nou goed. Kom ons los
dit eers. Ek wil nie met
jou baklei nie. Ek is te
lief vir my enigste sussie.
En ek vir jou! Kom ons
gaan huis toe. Ek sal
môre by Tinktinkie hoor
wat was fout.

Die twee sussies sing ’n liedjie. Soos
hulle sing, begin hulle na die huis
beweeg en die atmosfeer word
donkerder/meer skemer. Sodra die lied
klaar is, kry hulle vir Koekie by die huis.

Rooi:

Wit:

as akteurs blootgestel was). Die
konvensies, soos uiteengesit in my
vorige navorsingsaktiwiteit, het as
basis hiervoor gedien. Aangesien
ek nog nie die eerste deurlees van
die teks begin het nie, was die
bespreking in die vorm van ’n
teoretiese les. Ek het die
verskillende konvensies van
kinderteater aan die hand van Die
Prinses en die Ertjie voorgehou. Die
uitdagings wat die vergrote spelstyl
en die feit dat dit kan indruis teen

Wit Rosie! Rooi Rosie!
Ek het nou net begin
bekommerd raak! Ek het
amper die magiese
koekroller gevat en julle
kom koek, ek bedoel
soek!

Wit en Rooi: Mamma!
Wit:

(vir diegene wat al aan kinderteater

aan die akteurs stel, is beklemtoon

Lied Een:
Koekie:

beskou, teenoor ander regisseurs

Jammer ons is laat,
Mamma. Rooi wou eers
met Tinktinkie gesels.
Asof sy met…
Ek kan met diere gesels!
Ten minste stap ek nie
die heeldag met
storieboeke rond nie.
Hierdie storieboeke sal
jou nog…

hulle intuïtiewe
toneelspelvaardighede soos in die
kurrikulum van die Drama
departement aangeleer.
Tydens die eerste deurlees van Wit
Rosie, Rooi Rosie het ek die
konvensies van kinderteater
beklemtoon en aan die geselskap
verduidelik dat die teks juis geskep
is om hierdie uitdaging tydens
spelopleiding te ondersoek.
Die eerste deurlees van die teks is
van groot belang. Dit is belangrik om
die akteurs daarop attent te maak
dat die eerste indrukke wat
emosioneel en in die verbeelding
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geskep word, hetsy of dit die teks as
Koekie:

Dis nou genoeg, julle
twee! Onthou, daar is
dinge in die wêreld wat
ons nie eers van weet nie.
Julle albei kan nog
verbaas word oor hoe die
koekie krummel. Net
soos ek! Ek het julle mos
al vertel hoe ek my
magiese koekrolloer op
Koekedoor gewen het?...
Ag laat ek dit sommer
weer vertel… Dit het
alles begin met ’n
advertensie op
Koeknet…

geheel of die inviduele karakters is,
’n grondslag vorm vir die res van die
repetisietydperk. Dit beteken
natuurlik glad nie dat die eerste
indrukke die finale produk in terme
van karakterisering gaan wees nie,
maar bied eerder ’n beginpunt om
vanaf te werk. Hierdie beginpunt, of
verwysingspunt, sal tydens die
repetisietydperk verander namate
die regisseur se siening van die stuk
(karakters en superobjektief) en dié
van die mede-akteurs (karakters en

Soos wat Koekie praat, stap almal in die
huisie in. Daar is ’n duidelik wisseling
wat nag na dag aandui…

superobjektief) duidelik word. Die
akteur wat die rol van Koekie vertolk
het se siening van haar karakter het

Koekie:

(Aan gehoor.) Nou ja, my
plaatkoekies. So het
dinge maar aangegaan.
Wit en Rooi Rosie was
baie lief vir mekaar, maar
soos alle sussies het hulle
met tye ook maar bietjie
vasgesit. Ek het hulle so
gekoekeloer en besef, die
twee dogters van my…
hulle is vir groot dinge
bestem. Elkeen slim op
haar eie manier…

drasties verander namate dit duidelik
was dat Koekie as karakter ’n sterk
Duitse-invalshoek het. Daarmee
word bedoel dat die akteur ’n
stereotipiese, boere-tannie in
gedagte gehad het, maar die
karakter se intensie (stereotipiese
Duitse beslisheid) het nie daarby
gepas nie. Die teks is so ontwikkel
dat hierdie vergrote verteller ook die
akteur uitgedaag het om nie in ’n

Rooi:

(Kom uit die huis gestap.)
naturalistiese vertelstyl te verval nie.
Wit! Wit waar is jy?
Ek het die akteur daarop attent

Wit:

Hier is ek, Sussie… (Wit
kom van agter die huis
uitgestap met haar neus
in ’n boek.)

gemaak dat die woordkeuses in die
vertellingsgedeeltes juis van so ’n
aard is dat dit ’n vergrote vertellerstyl
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aanmoedig waarmee die
Rooi:

Ag, nee man, Wit, haal
jou neus eers uit daardie
boek. Wil jy nie saam
met my bietjie in die
woud gaan stap nie?
Meneer Tarentaal het by
Mevrou Uil gehoor dat
die winter nou so erg
word dat die woud een
van die dae toegesneeu
gaan wees. Dan kan ons
nie meer op
woudavonture gaan nie!

kinderteatergehoor kan identifiseer.
Die metafore wat in die verteller se
dialoog gebruik word, is
geïntegreerd met die aard van die
karakter. (Tannie Koekie gebruik
dialoog soos “Nou ja, my
plaatkoekies”.) Die akteur het wel
die goedhartigheid van die boeretannie behou.
Dikwels is die storie waarop die

Wit:

Rooi:

Toesneeu? O, jitte! Dit
klink na pret!!!! Heeldag
voor die kaggel met ’n
goeie boek! Dit is al klaar
koud genoeg.
(Afgehaal.) Dalk vir jou,
ja, maar ek wou nog ’n
bietjie op avonture gaan.
En Mevrou Uil is altyd
reg. Ek wed jou dit gaan
sneeu vanaand!

kinderteaterteks gebaseer is aan die
akteurs onbekend en dit is belangrik
om konteks aan die verhaal te gee.
Dit is my mening dat goeie
teksanalise aan die begin van die
repetisietydperk uiters noodsaaklik is
om die superobjektief van die stuk te
beskryf en te bepaal. Daarmee
saam kan die stuk alreeds ook in
objektiewe verdeel word. Hierdie

Wit:

Rooi:

Wit:

Ag jitte, Rooi. Moenie so vorm van analise sal wel tydens die
afgehaal lyk nie. Ek sal
repetisietydperk voortduur en is deel
saam met jou gaan. Enige
van ’n organiese proses van
tyd!
Regtig?! Ag dankie, Wit!
(Hulle begin aanstap.)
Wit, ek wil nou die dom
klink nie, maar wat
beteken afgehaal?
Jy is nie dom nie, Rooi.
Afgehaal beteken jy lyk
’n bietjie hartseer.

karakterontwikkelling tydens
spelopleiding. Alhoewel die akteur
die teks goed moet ken (afgesien
van die dialoog wat uit die kop
geken moet word) is dit ook
belangrik dat die regisseur en
akteurs almal dieselfde doelwitte
het. Sommige tekste leen hulself
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Daarom wil ek jou
gelukkig maak.
Rooi:

Wit:

O! Dankie, Wit!
Oooooohhhhh!!!! Gaan
ons vandag na die poel
toe stap? Dan bring ons
sommer vir Mamma ’n
emmer water saam vir
haar vetkoek wat sy wil
bak!
Dit klink vir my na ’n
goeie plan!

swaarder tot
vermaaklikheidsaspekte en kan die
literêre waarde daarvan oorskadu.
Dit het my gelei om inprovisasie (wat
later in hierdie model bespreek
word) te gebruik om literêre en/of
dramatiese elemente wat tekort
skiet, aan te spreek.
Een manier om hierdie
tekortkominge aan die begin te
identifiseer, is deur die gegewe

Rooi:

En dalk kan ek sommer
vir Mevrou Akkedis ook
groet. Sy het vyftien
kindertjies gekry…

omstandighede van die karakters te
ondersoek. Hodge (1988:24)
definieer die gegewe
omstandighede as:

Wit:

Ai, Rooi… Ja, dit is reg
so…

Die twee sussies verlaat die verhoog.
Soos wat hulle afstap, kom Bertus
opgestap. Sy been is baie seer. Hy is
duidelik nie in ’n goeie bui nie en gaan
sit by die poel.

“…all material in a playscript that
delineates the environment – the
special “world” of the play – in which
the action takes place. This material
includes: (1) environmental facts
(the specific conditions, place and

Bertus:

(’n Groot gegrom word
gehoor.) Eina, dat ek nou
in só groot gat moes trap.
Dit voel of my been
gebreek is. Laat ek net
eers sit en bietjie water
drink. (Bertus hoor die
sussies aankom.) Wie is
dit? As dit jagters is,
maak ek van hulle
vleispasteitjies vandag!
Dalk sien hulle my nie…
(Bertus kruip agter ’n
klip weg.)

time); (2) previous action (all that
has happened before the action
begins); and (3) polar attitudes
(points of view toward their
environment held by the principal
characters.”
Baie van hierdie inligting wat Hodge
na verwys, word nie net in die
dialoog van die teks gevind nie,
maar ook in die verhoogaanwysings.
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Die aard en styl van kinderteater en
Rooi:

Wit:

(Soos die sussies opstap.)
En daarom is Mevrou
Spinnekop die woud se
beste spinner. Omdat sy
ses van haar agte bene
gebruik!

in hierdie geval Wit Rosie, Rooi

Dalk is jy reg, Rooi?
Dalk leer ’n mens nie
alles altyd uit ’n boek
nie! A, daar is die poel.
Het jy ’n emmer onthou?

omstandighede vereis daarom dat

Rosie vra vir ’n magiese omgewing
waarin dwerge en pratende bere
voorkom en dat die karakters dit as
normaal beskou. Die gegewe
die akteur buite die raamwerk van
realisme die gegewe omstandighede
moet kan inkleur en begryp.
Daarom word die belangrikheid van

Rooi:

Nee, ek dog jy het?

Bertus grom liggies.

die Stanislavski-sisteem se
benadering tot die gegewe
omstandigehede beklemtoon as ’n

Wit:

Het jy dit gehoor, Rooi?

Rooi:

Wat gehoor? Die vissies
in die poel is nie juis
spraaksaam nie. Net
monde wat heeltyd oopen toegaan.

Bertus grom weer, bietjie harder hierdie
keer.

wyse om die gegewe
omstandighede te skep. Die
omgewing waarin die karakters
hulself bevind, is ’n woud. Hierdie
kan duidelik afgelei word deur die
akteur wat homself die vraag afvra:
Waar? Die tekstuele gegewe maak
die ruimte-aanduiding ook duidelik.

Wit:

Twee aspekte word hieruit afgelei:
Daar hoor ek dit weer!
Dit klink soos ’n gegrom! Dit kan òf die algemene omgewing

Rooi:

Maar ek hoor niks! Ek
wil nie lelik wees nie,
Wit, maar dalk is jy die
een wat jou verbeel jy
hoor goed?

Wit:

Nee, ek het regtig iets
gehoor!!!

Bertus grom weer, hierdie keer
kliphard!

wees (Tannie Koekie se huis is in
die woud) òf ’n meer spesifieke
ligging (Tannie Koekie se huisie).
Die akteur kan hierdie omgewing
gebruik om emosioneel op sy
omgewing te reageer, met ander
woorde voel Wit en Rooi Rosie
veilig, of onveilig in die woud? Of
bied Tannie Koekie se huisie vir
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Bertus skuiling? ensovoorts. Hierdie
Rooi:

Ek het dit gehoor!

Wit :

Ek het dit gehoor!

emosionele verbintenis met die
omgewing bied daarom vir die
akteur alreeds ’n geleentheid om sy

Rooi:

Jy het dit gehoor?

Wit:

Ons het dit gehoor!!!!!!

Bertus:

Julle het dit gehoor?

karakter verder te ontleed en te
ontwikkel.
Die volgende aspek wat van belang
is in die omgewing, is die tyd

Wit en Rooi: ’n Beer!!!!
Heeeeeeeeelp!!!!

waarmee omgegaan word.

Bertus:

Weereens word ’n algemene en

Nee, wag! Ek sal julle nie
seermaak nie. (Hy trap
op sy seer been.) Eina,
tog! (Weer word ’n
gegrom gehoor!)

Wanneer vind die gebeure plaas?
meer spesifieke aspek
geïdentifiseer. Aangesien
kinderteater nie noodwendig voldoen
(soos in Wit Rosie, Rooi Rosie) aan

Wit:

Hy gaan ons opvreet!!!

Rooi:

Hy kan praat! (Rooi
hardloop na Bertus toe.)
Hallo, daar! Ek is Rooi!

meer universeel aan die gehoor

Hallo, Rooi, ek is Bertus.

(byvoorbeeld 1960-1970) gebonde is

Bertus:

’n spesifieke jaartal/era nie, kan dit
oorgedra word. Hiermee bedoel ek
dat die stuk nie era-spesifiek
nie. Dit is daarom makliker vir die

Wit:

Kom weg daar, Rooi!!!

Bertus:

Ek sal julle nie seermaak
nie!

Rooi:

Wit:

Rooi:

Hy sê mos hy sal ons nie
seermaak nie.

gehoor om met die teks te
identifiseer omdat onbekende
elemente (byvoorbeeld die hippieera) wat voorafkennis by die gehoor
vereis nie in hierdie geval van
toepassing is nie. Die tyd waarin

Ek het gehoor wat hy sê,
maar… Wag! Ek het
gehoor wat hy sê?!!!

die verhaal afspeel word nie aan die

Maar natuurlik. Hy het
gesê hy sal ons nie
seermaak nie.

indien dit nodig is dat die jaartal ’n

akteur bekendgemaak nie. Hier
moet hy sy verbeelding gebruik
invloed moet hê. Die akteurs van
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Wit Rosie, Rooi Rosie het dit nie
Wit:

Bertus:

Rooi:

Hy kan... hy kan…
praat?!

nodig gevind nie. Die spesifieke tyd

Ek kan praat, ja. (Hy
grom weer.) Eina, tog!
My been!

aangedui in die teks deur middel van

Ag siestog, Bertus! Wat
makeer?

paranoïes geraak indien sy en Rooi

(soos vroegoggend of aand en
dialoog of verhoogaanwysings) was
meer van belang. Wit het meer
in die woud is en dit aand begin
word. Die teks se verhoogaanwysing

Wit:

Hy kan praat…

Bertus:

Ek was oppad om
slaapplek te soek voor
die sneeu begin val…

gehoor kan word wat die vrees van

Mevrou Uil het ons
gewaarsku, ja…

akteurs se karakterontwikkelling

Rooi:

Bertus:

Rooi:

Wit:

Rooi:

Bertus:

Rooi:

Toe kyk ek nie mooi
waar ek loop nie en trap
in ’n baie groot gat. Ek
dink my enkel is verstuit.

het aangedui dat woudgeluide
Wit ondersteun het. Verder het die
tyd van die jaar ook ’n invloed op die
gehad. Bertus was op pad om
skuiling te soek voordat die winter
aanbreek en die sneeu begin val.
Rooi het hom jammer gekry omdat
hy sy enkel verstuit het en nie die

Wit! Kyk in daai boeke
van jou! Ons sal vir
Bertus moet help!

lang winter sou oorleef nie wat die

Ja… ja ons sal hom moet
help! Ons sal ’n pratende
beer moet help…

te gee. Die vrae: “Waar?” en

Kom sit eers hier, Bertus.
Wit is baie slim met haar
boeke!

dramatiese handeling daartoe gelei
het om Bertus vir die winter skuiling
“Wanneer?” het daarom ’n direkte
invloed op die akteur se
karakterontwikkelling en staan in
direkte verhouding met mekaar. Dit
kan beskou word as die boustene

wat die akteurs gebruik om die
Dankie julle. Julle twee is
grense van hul karakters te omlyn.
baie gaaf! Ek was bang
julle is jagters! Mag ek
Dit is egter nie die enigste
vra wat julle name is?
bepalende faktor by die gegewe
My naam is Rooi Rosie.

omstandighede wat die karakters
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help vorm nie. Die voorafgaande
Wit:

En my naam is Wit
Rosie.

Wit en Rooi: Ons is sussies!

handeling van die teks toon ook ’n
groot invloed op die omlyning van
die karakters.

Bertus:

Aangename kennis, Wit. In die geval van Wit Rosie, Rooi
Aangename kennis, Rooi.
Rosie, dien die karakter van Tannie

Wit:

(Terwyl sy in haar boeke
rondkrap.) Ek wil nie
voorbarig wees nie,
Bertus, maar mag ek vra
hoe jy kan praat?

Koekie ook as die verteller van die
stuk. Hierdie konvensie van
kinderteater maak dit vir die akteur
moontlik om spesifieke inligting ten
opsigte van die karakters se

Rooi:

Ag, wag nou eers
daarmee, Wit! Ek het
mos gesê dat alle diere
kan praat.

agtergrond te kry. Soos voorheen
genoem, bestaan die kans dat die
vertelling as te naturalisties
aangebied kan word. Binne die styl

Wit:

Ja, maar nie met my nie.

Bertus:

As jy nie omgee nie, Wit.
(Hy grom weer.) Ek sal
dit enige tyd verduidelik,
maar my been is nou net
te seer daarvoor.

van kinderteater is die
vertellingsgedeeltes nie net nodig
om inligting oor te dra nie, maar ook
om as oorgang tot ’n volgende
gedeelte van die stuk te lei. Die
kinderteaterstyl kan daarom van die

Rooi:

Wit:

Rooi:

Wit! Het jy al iets gekry
om Bertus mee te help?

akteur verwag om verskeie emosies

Gee my net ’n kansie!
Daarsy! Ek het dit! Ons
moet twee stewige takke
vat en sy enkel verbind.
Rooi, ons kan sommer
jou lint gebruik.

soos wat in hierdie

Enige tyd! Ek sal solank
my lint uithaal. Sal jy
takke gaan soek,
asseblief.

binne een spreekbeurt voor te stel,
navorsingsaktiwiteit se teks die
geval is. Hierdie wisselling in
emosie en aanslag tot verbale
vertolking kan dikwels verskil van die
natuurlik styl van die spelopleiding
by die Drama departement.
Kinderteater bied hierdie uitdaging
aan die akteur en integreer eerder
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Wit:

Bertus:

Rooi:

Ek maak so! (Sy gaan
soek takke.)
Dankie, julle! Ek voel
vreeslik sleg oor al julle
moeite!
Moenie sleg voel nie,
Bertus. Ek doen dit
graag. Wit ook.

die spelopleidingselemente. Die
vergrote spraakstyl kan lei tot ’n
groter fisiese uitbeelding wat amper
karikatuuragtig is. Hierdie aspek
word later in die navorsingsaktiwiteit
weer na verwys.
Tannie Koekie lig die gehoor in aan
die begin van die stuk wie sy is en

Bertus:

Jy is baie vriendelik,
Rooi. Ek is bly ek het jou
ontmoet.

wat die gehoor kan verwag. Dit is
myns insiens beter dat hierdie
inligting direk uit die teks afgelei

Rooi:

En ek vir jou Bertus…

Wit:

(Kom teruggestap.)
Daarsy! Ek het dit. Rooi,
help my gou hier,
asseblief. Bertus, moenie
bang wees nie!

Die twee sussies verbind Bertus se been
wat die heeltyd grom. Rooi vryf sy kop
sodat hy rustig bly.
Wit:

Bertus:

Nou toe! Dit was nie so
erg gewees nie!
(Ongemaklik.) Nee, dit
was nie.

word en dat die akteur nie self tot
gevolgtrekking kom nie. Indien
elkeen sy eie gedagte rondom die
voorafgaande handeling skep, kan
dit tot verskillende interpretasies van
motivering lei. Die vrae “Wat?” en
“Waarom?” is ’n goeie benadering
om die voorafgaande handeling neer
te lê. Wat het gebeur dat Tannie
Koekie die magiese koekroller besit?
Hierdie vraag vorm die antwoord van
die volgende vraag, naamlik:
“Waarom wil Drako vir Wit en Rooi
uitoorlê?” Die verhoudings tussen

Rooi:

Jy was baie braaf gewees.
die verskillende karakters word so
Brawe Bertus Beer.
ontwikkel en ondersoek om ’n

Bertus:

Dankie, Rooi.

Wit:

Nou toe, julle twee! Dit
word laat. Ons sal by die
huis moet kom.

geloofwaardige reaksie teenoor
mekaar te ontlok. Deur die gegewe
omstandighede van die karakters te
ontleed, stel dit die akteur in staat
om sy karakterontwikkelling
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Rooi:

Maar ons kan nie vir
Bertus net so hier los nie!
Hy sal doodgaan in die
koue sneeu!

aanvanklik, (met die
verstandhouding dat dit verder moet
ontwikkel) van die begin van die stuk
tot die einde daarvan te vorm5.

Bertus:

Ek sal regkom, Rooi.
Moenie bekommerd wees Die akteurs het in hierdie tydperk die
nie.
belangrikheid van teksontleding as

Wit:

Nee, Rooi is reg, Bertus.
Ons sal jou saamneem na
ons ma. Sy bak die
lekkerste koeke wat jy in
jou lewe al geeëet het.

vertrekpunt begin insien. Ek het
hulle daarvan bewus gemaak dat dit
nie tot die genoemde faktore beperk
is nie. Inteendeel, dit was vir my
belangrik om tydens die

Bertus:

En ek is so lief vir
viskoekies!

opleiding/repetisies hulle bewus te
maak van die feit dat die gegewe

Rooi:

omstandighede die akteur daartoe
Dan is dit afgespreek.
Bertus kom by ons bly tot kan help lei om te besluit wie sy
hy beter voel!
karakter is. Dit het al gebeur dat die

Wit:

Ons kan sommer die
kortpad deur die bosse
vat. Niemand sal ons
aanval met ’n beer by ons
nie!

akteurstudent soms ’n
waninterpretasie van sy karakter kan
vorm, maar meer dikwels vorm die
eerste indrukke tydens die deurlees
van die teks (en in effek die

Bertus:

Dankie, julle!

Die drie verlaat die verhoog. Soos hulle
stap, word wintersgeluide harder en
ligte verdoof effens. Hulle roep vir
Koekie soos hulle naderkom.
Wit:

Mamma!

teksanalise) ’n wegspringplek vir die
res van die karakteriseringsproses.
Dit spruit vir my uit die feit dat die
eerste deurlees van die teks
objektief plaasvind. Afgesien van die
objektiewe plasing van elke
afsonderlike karakter in die stuk vir

Rooi:

Mammaaaaaa!!!!

Koekie kom uit die huis gehardloop.

elke akteur, skep dit ook die
geleentheid vir die geselskap om
saam tot ’n besluit te kom wat die

5

Hodge (2000) het vroeër hierna verwys as “polar attitudes”.
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Koekie:

Wit:

Bertus:

Wit! Rooi! Wat is
fout????!!! (Sy sien vir
Bertus.) ’n Bee… ’n
beeee….. ’n beee….. O,
tert!!!! (Koekie val flou.)
Mamma! (Sy hardloop na
Koekie en bring haar
weer by.) Mamma!
Moenie skrik nie! Dit is
Bertus! Hy is ’n baie
gawe beer.
Middag, Mevrou

superobjektief en gegewe
omstandighede van die teks kan
wees6. Die oorspronklike
teksanalise van die stuk sal natuurlik
nog meer verfyn word tydens die
repetisieproses wanneer die styl en
konvensies van Wit Rosie, Rooi
Rosie prakties deur die akteurs
ervaar word.
Dit is egter my ondervinding dat
hierdie eerste mate van

Koekie:

O, koeksuster! Ek dink
my koek het sopas
platgeval. Uuuuu…
Naand, Bertus?

karakterontleding die motivering van
die akteur se keuses kan
aanwakker. Hierdie motivering word
dan op gefokus wat lei daartoe dat

Rooi:

Koekie:

Bertus het sy enkel
verstuit, Mamma. Ons
moes hom help. Kan hy
hier bly, asseblief? Dit
sneeu en dit is baie koud
en hy kan nie in die aand
alleen buite bly nie en…
Ja… ja-nee, dit is
doodreg. Ek kan sien hy
lyk na ’n gawe beer.
Kom in, Bertus!
Welkom, welkom en
noem my sommer Tannie
Koekie! Niks se gemevrou nie! Wit, sit
solank vir ons die ketel
op die stoof. Rooi, stook
asseblief die vuurherd dat
dit lekker warm word. Ek

die akteur meer bewustelik met die
opleiding omgaan. In ’n gefokusde
repetisie kan die akteur die teks nog
verder analiseer en selfs ontwikkel.
Een só ’n vorm van analise en
verdere ontwikkelling, is dat die
akteurs aangemoedig word om
tydens repetisies te improviseer 7.
Soos tevore genoem, kan
improvisasie gebruik word om
literêre of dramatiese handeling wat
gapings toon binne die teks, op te
los. Hierdie is nie altyd die geval met
professionele produksies nie,

Dit word natuurlik nogsteeds onder die leiding van my as regisseur gedoen.
Improvisasies word deur die regisseur gelei binne die grense wat hy stel om die
doel van die improvisasie te bewerkstellig.

6
7
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bak gou vir ons ’n
wortelkoek.
Rooi:

Koekie:

Rooi:

Koekie:

Wit:

Koekie:

Wit:

Bertus hou van
viskoekies.
Dan bak ek viskoekies.
Ek het nog êrens my
ouma se resep daarvoor.
Dit selfs gemaak toe ek
in Koekedoor was…
Bertus, het ek jou al
vertel dat ek in
Koekedoor was?
Kom ons kry hom eers
binne, Mamma. Dan kan
jy hom alles vertel!

vanweë die tydsbeperking van
repetisies in die professionele
industrie. Op tersiêre vlak is die
luuksheid dat repetisies oor ’n langer
tydperk kan afspeel. Binne hierdie
langer tydsraamwerk bied dit vir my
as regisseur en opvoeder die
geleentheid om aan improvisasie tyd
af te staan. ’n Begrensing van
improvisasie (na aanleiding van die
stuk) word aan die akteurs gegee.
Caruso and Clemens (1992:xiv)
verwoord dit as volg:
“Though the dialogue will be

Jy is reg, my kind. Gaan
solank in.

spontaneous, the actual performed

Mamma, kan ek gou met
jou praat, asseblief?
(Koekie en Wit staan
eenkan.t) Bertus lyk baie
vriendelike en ek hou van
hom, maar hy kan praat
Mamma! Hoe is dit
moontlik?

situations will be built around a

Ag, my kind… Ons sal
nooit al die dinge van die
lewe weet nie. Onthou, jy
kan nie jou koek aan
albei kante gebotter hê
nie.
Ek weet, Mamma. Ek is
net bekommerd…

improvisations resulting from these
‘skeleton’ of background information
and character details.”
Dit is belangrik dat die akteurs
bewus gemaak word dat daar nie ’n
verkeerde of korrekte improvisasie is
nie. Die doel van die improvisasie is
eerder om die karakter verder te
ontwikkel en genoemde probleme te
oorbrug. Spolin (1972:14) stel dit as
volg:
“With no one to please or appeases,
the player can then focus full energy

Ligte begin verdoof en oorgangmusiek
speel.
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directly on the problem and learn
Koekie:

Rooi:

Bertus:

(Aan gehoor.) En so het
dit gekom dat Bertus beer
by ons gebly het. Mevrou
Uil was reg. Daardie
selfde aand nog het die
eerste sneeu geval en so
by my bakpoeier dit was
erg! Die grond was
kliphard gevries. Bertus
het by ons gebly vir die
hele winter. Sy been het
mooi herstel en hy het
selfs later van my
wortelkoek begin hou.
Hy, Wit en Rooi Rosie
het groot vriende geword.
Hahahahahaha! Ai,
Bertus! Jy is die
snaaksste beer wat ek
nog ontmoet het!
Hahaha, dankie Rooi. Ek
is baie bly julle het my
gehelp. Ek wens net ek
kan julle vergoed vir
alles.

what he has come to learn.”
Van die voordele van hierdie tipe
improvisasie kan insluit dat die
akteur emosies ontdek en ontwikkel
wat nie eie aan hom is nie,
verhoudings tussen karakters meer
in-diepte ontwikkel en die ruimte
waarin die handeling plaasvind,
meer ontdek. Dit het veral duidelik
geword in die akteur wat Bertus die
Beer vertolk het.
Die teks was so geskryf dat daar nie
veel agtergrond oor Bertus as
karakter gegee word nie. Verder is
dit moeilik vir die akteur om ’n
diererol te vertolk. Dit was my
motivering om ’n dierekarakter in die
teks te ontwikkel sodat die
Stanislavski-sisteem (meer direkte
improvisasie) aangewend kan word

Wit:

Dalk is daar iets. Jy het
ons nog nooit vertel wat
met jou gebeur het dat jy
kan praat nie?

om die karakter te ontwikkel. In
hierdie geval is daar nie ’n
spelelement reeds by die akteur wat
teenintuïtief teenoor die styl van

Rooi:

Los dit nou, Wit!

kinderteater kan inwerk nie. Die

Bertus:

Nee, Rooi. Wit is reg. Ek
het belowe dat ek julle
sal vertel. En ’n beer
moet sy beloftes nakom.
Die probleem is net dat
ek nie kan nie… As
gevolg van ’n aaklige

akteur het tot op daardie stadium
slegs realistiese rolle vertolk, wat
sodoende die fantasie-karakter van
’n pratende beer, uitgesluit het. Dit
is vanselfsprekend dat die akteur
nog nooit in sy lewe ook ’n beer was
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Rooi:

towerspreuk… en toe…
skielik was ek… is baie
wreed… kan net gelig
word indien… en dit is
die hele storie.

nie. Improvisasie het hom daartoe

(Terwyl sy begin huil.)
Ek is jammer, Bertus,
maar ons kon niks
verstaan nie.

Verhoudings tussen karakters soos

gelei om met sy stem en fisiese
uitbeelding van die karakter te
eksperimenteer.

in die geval van Wit en Rooi wat as
teenpole teenoor mekaar staan, kon
verder ontwikkel. Tydens repetisies

Wit:

Hoe wreed! Wie kon so
het ek die akteurs gevra wat hierdie
iets aan jou doen, Bertus?
rolle vertolk om hulself buite die

Bertus:

Dit is die problem, Wit.
Ek kan letterlik nie vir
iemand vertel wat gebeur
het nie! Moet asseblief
nie huil nie, Rooi!

dramatiese handeling van die teks te
plaas en eerder net ’n “normale”
gesprek oor middagete met mekaar
te hê, terwyl hulle in karakter is. Wit
se boekwurmgeaardheid (wat deur

Rooi:

Ekskuus, Bertus. Ek voel
net so jammer vir jou! Ek
wens ek kan help!

die teks amper tot op die punt van
die absurde en oordrewe gedryf
word om by die vergrote styl van

Wit:

Ek ook! Ek sal aanhou
soek in my storieboeke
tot ek ’n oplossing vind!

kinderteater aan te sluit) was
heeltemal oorheers deur Rooi se
geloofwaardigheid in haar

Bertus:

Koekie:

Dankie, Wit. Baie
dankie, Rooi…

omstandighede. Dit het tot ’n

En net daar gebeur dat dit
Rooi alles probeer om vir
Bertus te verstaan. Hy het
die storie oor en oor
vertel wat met hom
gebeur het, maar elke
keer kon Rooi net minder
en minder verstaan. Wit
het heeldag in haar
storieboeke rondgekrap
opsoek na ’n oplossing.
Maar alles was

wat mekaar ondersteun het om die

verhouding tussen die akteurs gelei
objektiewe van hulle onderskeie
karakters te help ondersoek en
ondersteun. Die improvisasieproses
het verder daartoe gelei dat die
akteurs ook begin eksperimenteer
het met hul onderskeie vokale en
fisieke interpretasie van hul
karakters.
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tevergeefs. Ek self het
maar net vir hulle koek
aangedra. Soos my
oerouma altyd gesê het:
“As die brood en die
hoop op is gee vir hulle
koek om te eet.” Min het
ons almal geweet wat
nog op ons sou wag toe
die lente aanbreek!
Onheilspellende musiek begin speel. Die
ligte op die verhoog verdonker en
flikker. Drako Dwerg kom opgestap.
Lied twee:

Ek’s ’n vuil ou dwerg
Kyk hoe stap ek op die
berg
En daar’s niks wat my
kan keer nie
Jou kinders gaan ek vang
Ek maak hul baie bang
Ja, daar’s niks wat op my
sweer nie
My tande is gevrot
In my ore broei ’n mot
En daars niks wat ek nie
eet nie
Ek soek slym en ek soek
slak
En ’n lekker stukkie vark
Ja, daar’s niks wat ek nie
kook nie
’n Roller moet ek soek
Ek klap hasies in ’n hoek
En ek bak muise in koek
Die roller is my ding
Ek kan heeldag daaroor
sing
Ja, daars niks soos
kinderhart nie!

Die styl van kinderteater het aan die
akteurs ’n unieke uitdaging gebied
om hul stemwerk en fisieke
karakterisering te integreer. Die
vergrote spelstyl van kinderteater
(soos in die teks ondervang) het die
vlak van integrasie van
spelopleidingselemente by die
akteurs vir my uitgelig. Ek het aan
die akteurs die belangrikheid van die
korrekte styl verduidelik en hoe dit
by die gepaste uitbeelding van hulle
elkeen se karakters aansluit. Dit
opsigself was alreeds ’n
opleidingsgeleentheid, aangesien
kinderteater en die vergrote
spelstyldaarvan nie binne die US
Drama departement aangebied word
nie. Dit is juis hier waar die
belangrikheid en soms die tekort aan
integrasie tydens die onderrig van
toneelspelkomponente (stem en
beweging) vir my uitgelig is.
Mugrave Horner (1970:17)
ondersteun hierdie waarneming dat
daar dikwels ’n tekort aan integrasie
is:
“For instance, on the staffs of
reputable speech-training institutions
will be found specialists in speech
and specialists in movement, each

Hy begin uitbundig lag!

acknowledging the status of the
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other, but often leaving their
Drako:

Uiteindelik! Uiteindelik
weet ek waar die magiese
koekroller is. Net twee
stertvere en twee eiers
gebreek van die wyse
Mevrou Uil en toe praat
sy soos ’n pappegaai!
Mmmmm, wat my
daaraan herinner… Ek
moet pappegaaipastei
maak vanaand. Koekie
Koekemoer. Sy het die
magiese koekroller.
Sodra ek dit het, kan ek
die hele woud regeer!
Saam met my
towerspreukresepteboek
en my bietjie towerkrag
wat in my baard oor is,
sal almal voor my moet
buig! En hulle sal moet
laag buig!!!!
Hahahahahaha!!!! (Hy
sien die kinders raak.) En
wat het ons hier? Mededwerge? Hallo, julle
kerrie-aanbrandsels!
(Interaksie met gehoor.)
Kan een van julle vir my
dalk sê waar ek vir
Koekie Koekemoer kan
kry? Sy het blykbaar
twee dogters… Swart en
Geel Rosie. Of so iets.
(Gehoorinteraksie.) Nou
maar goed, as nie een van
julle iets wil vertel nie,
sal ek self regkom. Ek
het reeds ’n wrede plan.
Totsiens, julle
asdromsweetjies! En as
julle enigiets vir iemand

students bewilderd as to how the
one communicational medium is
complementary to the other.”
Die Stanislavski-sisteem wat ek
tydens repetisies gebruik het,
beklemtoon ook die suksesvolle
integrasie van die twee komponente
vir duidelike en effektiewe
kommunikasie. Die emosionele
landskap wat die akteur ontwikkel na
aanleiding van die gegewe
omstandighede bring emosionele
impulse in die akteur na vore.
Hierdie emosionele impulse is fisies
van aard wat dan in liggaamstaal
manifesteer. “Investigators into the
origins of language have recognized
the gestural basis of speech”
(Musgrave Horner, 1970:12).
Spraak, die liggaamstaal en gebare
wat daarmee gepaardgaan en die
emosionele waarde daaraan
toegeskryf, word met ander woorde
as ’n eenheid gevorm en moet
sodoende ook so uitgebeeld word vir
effektiewe kommunikasie met die
gehoor. Om die akteurs te help om
hierdie verhouding te verstaan, het
ek hulle aan ’n improvisasie laat
deelneem: Improviseer ’n toneel
waar elke lid van die geselskap ’n
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sê, kom pluk ek julle
tande uit terwyl julle
slaap…

beseerde en bang dier moet paai.
(Ek het hierdie improvisasie uit die
teks ontwikkel waar Wit en Rooi vir

Drako gaan van die verhoog af. Soos hy
afgaan, verskuif die fokus weer na die
huisie op die verhoog.

Bertus ontmoet). Die emosionele

Koekie:

hulle hulle stemme aangepas om by

Bertus:

Rooi:

Ag nee, Bertus! Moet jy
nou regtig gaan?
Ongelukkig ja, Tannie.
Ek moet gaan kyk of ek
iets aan my towerspreuk
kan doen.
Kan ons nie weer
Mamma se
towerkoekroller probeer
nie? Ag, nog net een
keer?

waarde wat die akteurs ontwikkel
het, was deernis. Terselfdertyd het
die emosie te pas. Die volume was
sagter, die toon laer as gewoonlik,
afwaartse infleksies het aan die
einde van sinne plaasgevind en die
ritme van die spraakpatrone was
stadiger. Verder het die fisiese
uitbeelding van die akteurs ook
verander. Hulle het laer afgebuig
om nie ’n dominante rol uit te beeld
nie. Vir die meeste van die

Koekie:

Ek wens ek kon, my
kind. Maar ons het dit
nou al so baie probeer en
niks werk nie.

geselskap het dit sin gemaak dat die
dier heel moontlik banger vir hulle is
as hulle vir die dier. Liggaamlike
spanning het afgeneem om meer

Wit:

Koekie:

Mamma is reg, Rooi.
Bertus moet die
towerresepteboek in die
hande kry. Al my boeke
wat ek gelees het, vertel
van ’n boek wat
toewerspreuke bevat.
Daarsonder is die
koekroller net ’n
koekroller.
En om te dink ek het dit
op Koekedoor gewen.
My droom was mos nog
altyd om ’n koekplaas
oop te maak.

ontspanne voor te kom en
bewegings was stadiger sodat die
dier die bewegings kan dophou en
nie skrik nie. Na afloop van die
improvisasie het ek die akteurs op
die genoemde eienskappe attent
gemaak en die integrasie van die
stem en fisieke uitbeelding
verduidelik. Die volgende uitdaging
was om hierdie integrasie binne die
konteks van die vergrote
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kinderteaterstyl vir die akteurs uit te
Rooi:

Bertus:

Koekie:

Wit:

Moet jy regtig nou gaan,
Bertus? Ek gaan jou baie
mis! Kan ek nie
saamkom nie?

lig.

Soveel soos wat ek jou
wil saamneem, Rooi,
maar jy moet by die huis
bly. Dit is net veiliger so.
Waar ek gaan, is die
woud baie donker en ek
sal met nare karakters
moet praat om uit te vind
waar die
towerresepteboek is.

met hulle bespreek en toepassing

Bertus is reg, my kind.
Dit is te gevaarlik!
Onthou, Bertus! Luister
mooi na wat almal jou
vertel. Moenie alles net
vir soetkoek opeet nie.
Ek het vir jou ’n paar
viskoekies,
swartwoudkoek,
wortelkoek en ’n paar
plaatkoekies ingepak vir
die pad! Wees tog veilig!
En sodra jy die
towerresepteboek het,
kom reguit hiereen,
Bertus. Ek sal solank kyk
in al my storieboeke wat
’n mens gaan nodig hê
om die towerspreuk op
jou te breek. Dan kan jy
ons vertel wat jy
oorgekom het. Ek weet
ek moet ’n driebeenpot,
houtlepel, paddaslym
en… (Soos sy praat,

Om te help met die styl van
kinderteater het ek dit weer teoreties
van die styl op die teks van Wit
Rosie, Rooi Rosie verduidelik.
Enkele aspekte wat ek uitgelig het,
was dat elkeen met vergrote vokale
en fisieke uitbeelding van hulle
karakters moet eksperimenteer soos
wat die teks dit vereis. Dit was ook
belangrik om seker te maak dat
almal dieselfde interpretasie van die
styl gebruik en alle keuses
geloofwaardig moes wees.
Alhoewel die styl van kinderteater
vergroot is, moet dit nogsteeds op
geloofwaardigheid gegrond word en
daarom word die Stanislavskisisteem daarvoor gebruik. Die
voorafgaande teksanalise het gehelp
met die laaste twee aspekte.
Alhoewel die vergrote spelstyl van
kinderteater op ’n teoretiese wyse
aan die akteurs oorgedra kon word
tydens die bespreking van die teks,
is dit tydens die repetisietydperk wat
die toepassing van hierdie styl
plaasvind. Onder die leiding van die
regisseur en met die samewerking
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verdwyn sy in die huis in.
Koekie stap agterna
terwyl sy saggies huil.)
Bertus:

Rooi:

Nou ja, Rooi. Dit is dan
nou sulke tyd. Jy moet
jouself mooi oppas!
En jy vir jou, Bertus.

van mede-akteurs vind die
leerproses plaas:
“Experience is a great teacher, and
as actors encounter new situations,
they discover alternative ways of
addressing the problems they
confront” (Lutterbie, 2011:132).

Bertus stap weg in die woud in.
Dit was vir my belangrik dat elke
Rooi:

Nee. Ek kan nie net so sit
en niks doen nie. Dalk is
daar van my dierevriende
wat iets sal weet. Wit!
Wit!!!!! (Wit kom uit die
huis gestap.)

akteur wel die styl verstaan, maar
ook dat dit sy eie gemaak het na
aanleiding van die vereistes van die
karakter wat hy vertolk. Crawford
(1983:138) verwys hierna as volg:

Wit:

Ja, Rooi? Is alles reg?

Rooi:

Nee, dit is nie. Ek kan nie
net so sit en niks doen
terwyl Bertus alleen op
sy soektog gaan nie.
Bring asseblief jou boeke
saam! Dan gaan vra ons
ons dieremaats of hulle
van iets weet?

initial and central problem of an

Dit klink na ’n blink
plan! Ek kom
onmiddellik.

theatrical activity.”

Wit:

“No matter the style required, the
actor is to use personalization to
establish comfort and familiarity with
his role or activity. Then he must
communicate the intentions of the
playwright as revealed by the action
and characters of the script or the

Die aanleer van die styl vir die

akteurs het een van my fokusareas
Wit gaan haal haar boeke. Die twee stap
geword en dit was belangrik om
weg. Drako verskyn op die verhoog by
die poel.
deurlopend tydens die
Drako:

repetisieproses daaraan aandag te
Aaaaaahhhh! Hierdie lyk
na die perfekte plek. Soos gee. Ek het egter in gedagte gehou
ek die diere van die woud dat die styl nie die enigste fokuspunt
hoor kwetter het, kom die vir die akteurs word nie en dat die
sussies gereeld hierlangs
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om water vir Koekie te
kry. Sodra ek vir hulle in
my vertroue het, kan ek
hulle oortuig om my na
hul ma te neem. En dan
het ek uiteindelik die
magiese koekroller!!!!!
Nou om net hier te sit en
wag. Dalk kan ek solank
’n paar skoenlappers
doodklap om die tyd om
te kry. Of nog beter! Ek
kan maak asof my
pragtige beeldskone
baard in die bosse vassit.
Dan moet hulle my help!
En so kan ek hulle
vertroue wen. Arme,
arme, Drako Dwerg…
Ag, siesie tog!!! Ek maak
sommer ’n siesie!
Hahahahahahahaha!

styl vir my as navorser die vlak van
integrasie uitlig. Om elke repetisie
ten volle te benut en sodoende die
korrekte spelstyl aan die akteurs te
leer, het ek besluit om elke sessie
met ’n fokusoefening te begin.
Tesame met die fokusoefening het
dit ook die geleentheid gebied aan
die akteurs sodat hulle vokaal en
fisies kon opwarm. Ek kon
sodoende ook bepaal tot watter
mate elke akteur toegerus is vir
vokale en fisieke uitdagings en
watter akteurs (studente) aktief elke
dag aan hul instrumente8 werk om
dit te verbeter. Sir Lawrence Olivier
(1986:243) wys daarop dat:

Drako maak sy baard in een van die
bosse naby die poel vas. Sodra hy klaar
is, kom die twee sussies opgestap.

“Daily exercise is essential when

Rooi:

Nee, Wit. Meneer
Tarentaal sê Mevrou Uil
word in die
dierehospitaal behandel
vir skok! Blykbaar kan
niemand uitvind wat het
gebeur nie. Die arme voël
is uitgepluk en
stomgeslaan!

performance. The actor should be

Dit is tog te wreed!

aspekte van hul instrumente meer

Wit:

working in front of an audience in the
evening, getting tuned up before the
as fit as a boxer, as poised as a
matador, as agile as a ballet
dancer.”
Na die eerste week se
fokusoefeninge, het ek die akteurs
daarop attent gemaak watter

Met instrumente verwys ek na spraakorgane en liggaamlike ledemate wat die
akteur in staat stel om te kommunikeer. Studente kry opleiding by die Drama
departement (Stem en Beweging), maar daar word van almal verwag om ook
oefening wat tydens klastyd voorsien word, by die huis te oefen.

8
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(Aan homself.) Dit moet
hulle wees! Niemand
anders kan so gelukkig
lyk nie. (Hy begin kreun
en gaan melodramaties te
kere.) O, genade tog!
Arme arme ekke! Wat
moet ek tog doen?!

ontwikkelling nodig het. ’n Uitdaging

Wit:

Rooi! Hoor jy dit?

toegepas het nie. Om die uitdaging

Rooi:

Ek doen, ja!

Wit:

Ai, toggie! Nie weer nie!

Rooi:

Daar! Kyk daar! Dit lyk
soos ’n dwergie wat
vassit in die bosse!

Drako:

Wit:

Rooi:

Wit:

wat vir my ontstaan het, was om die
akteur wat Bertus vertolk het, vokaal
groter te kry. Alhoewel die akteur
bewus was van die oefening wat sy
stem sou help ontwikkel en versterk,
was dit vir my duidelik dat hy dit nie
nog verder te vergroot, sou sy gesig
onder ŉ beerkop versteek wees. ’n
Beerkop sou oor sy hele kop pas
wat die spraak nog verder verdof.
Die uitdaging was om die akteur
bewus te maak van genoemde

omstandighede, sonder om sy
Dit lyk so ja! O,
selfvertroue te ondermyn wat sy
boekhouer! Hy lyk vir my
karakterisering op beurt weer
baie kwaai! En vuil!!!!
Ag, toe nou, Wit. Kyk na
Bertus. Het jy niks geleer
toe ons hom gehelp het
nie?
Ek het, ja, maar hierdie
dwerg lyk vreemd.
Anders…

negatief kon beïnvloed. Ek het
daarom besluit om elke
fokusoefening vir die hele geselskap
met ’n ontspanningsoefening te
begin.
Enige ontspanningsoefening wat
gebruik word, het ten doel om die

Drako:

Ag, is daar dan niemand
wat ’n arme dwerg tog
kan help nie? Arme arme
ekke!!!! O, die weemoed
en die swaarkry! Waar
sal iemand dit in hul
harte kry om my te help
voordat die nag my
oorval!!!!

liggaam te laat ontspan9 deur die
gebruik van asemhalingsoefeninge
en verbeelding. Dit moet nie net as
’n gewoonte uitgevoer word nie,
maar eerder as ŉ manier om beide
die liggaam en die psige te ontspan.

Met “ontspan” bedoel ek hier die konsep van ontspanning soos Stanislavski
daarna verwys en ek het dit reeds bespreek.

9
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Deur suksesvolle asemhaling kan
Rooi:

Wit:
Drako:

(Soos sy naderstap aan
Drako.) Hallo, Oom!

die akteur konsentreer en fokus en

Wees versigtig, Rooi!!!

Verder bied dit ook die geselskap ’n

En wie is jou “oom”? Ek
bedoel, middag, jong en
beeldskone dame.

kreatiwiteit aangewakker word.
geleentheid om ’n gevoel van
gemeensaamheid te ontwikkel. ’n
Verdere voordeel is dat die regte
liggaamlike postuur beklemtoon

Rooi:

Is iets fout, Oom?

Drako:

Lyk dit asof iets fout is?
Natuurlik, my hartjie. Ek
het my baard in hierdie
aaklige bos vasgehaak en
kan nie loskom nie.

word. ’n Neutrale liggaam bied die
akteur die geleentheid om meer te
eksperimenteer met die fisieke
uitbeelding van sy karakter en tot
watter mate die vergrote spelstyl in
die liggaam gemanifesteer moet

Rooi:

Kan ons vir Oom help?

Drako:

Ag, ek sal dit so
waardeer. En noem my
sommer Drako. Drako
Dwerg!!

Rooi:

Wit:

word. Drako is duidelik in die teks
as ’n dwergkarakter beskryf wat
indruis teen die intuïtiewe postuur
van die akteur. Die akteurs van die
geselskap is op tweedejaarsvlak

Aangename kennis,
Drako. Ek is Rooi en dit
is Wit Rosie.

tydens spraakopleiding aan die

Aangename kennis.

met die minste fisieke inspanning

Alexander-tegniek blootgestel wat
effektiewe liggaamsgebruik uitlig en
kan lei tot die beste keuses vir

Drako:

Nou ja, toe? Gaan julle
fisieke karakterisering10.
twee net daar staan of
gaan julle my help om los
Dit is daarom belangrik dat die
te kom uit hierdie bos?
akteur aangemoedig word om

Wit:

Ons kan help, maar dan
moet ons ongelukkig
gaan, Rooi!!!!

gemaklik asem te haal en soveel as
moontlik te ontspan11. Sodoende
kan akteurs bewus raak van fisiese

Sien The Alexander Technique deur Sarah Barker (1978) vir meer.
Sien ook Voice and the Actor deur Cecily Berry (1984) wat die klem sterk plaas
op genoegsame ontspanning en stemgebruik.
10
11
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Rooi:

Ja, ons kan jou help,
Drako. Staan so bietjie
so…

en psigologiese gewoontes wat
suksesvolle karakterisering moontlik
kan ondermyn12. Sodra die akteurs

Die suster sukkel maar kry eindelik vir
Drako los. Hulle skeur ’n stukkie van sy
baard af in die proses.

in hierdie genoemde toestand

Drako:

fokusoefening te inkorporeer.

Wit:

Drako:

Wit:

Rooi:

Wat dink julle doen
julle? Weet julle hoe
kosbaar is hierdie baard
vir my?!!!! (Die sussies
staan effe terug.) Ek is
jammer... Ek het maar net
geskrik. Ek bedoel, baie
dankie. Julle twee…
uuuu… sampioenstingels
is tog te dierbaar.
Ons is nie
sampioenstingels nie.
Totsiens, Oom. Ek
bedoel, Drako.
Ag, nee toe, julle. Dit
was sommer net ’n ou
grappie gewees. Is daar
nie iets wat ek vir julle
kan doen nie?

verkeer het, kon ek voortgaan om
vokale oefeninge by die
Verskeie vokale
opwarmingsoefening bestaan
alreeds in die uitvoerende kunste.
Ek het gefokus op stemproduksie,
stemplasing, resonansie en
projeksie wat verbind kon word met
die werk wat tydens klasse gedoen
word, soos in my inleiding van
hierdie studie bespreek is. As
regisseur, het ek probeer om seker
te maak dat die vokale opwarming
met fisiese handeling gepaard gaan.
Hiermee bedoel ek dat ek die
akteurs aangemoedig het om tydens
die opwarming in die ruimte rond te
stap, sodat die stem en beweging

Nee, dankie, Drako. En
totsiens. Ons moet gaan,
Rooi!

nie as apart van mekaar onderskei

(Aan Wit.) Wag net eers,
Wit. Dalk weet Drako
van die
towerspreukresepteboek.
(Aan Drako.) Jammer dat
ek so voorbarig is,
Drako, maar jy lyk soos

dele van die spelopleidingsproses is.

word nie, maar eerder as uitvloeisel
van die ander en ook as integrale
Ek het my voorbeeld van die diereimprovisasie gebruik om die
verhouding en integrasie van die

Sien ’n Ondersoek na Kristin Linklater se benadering tot stemontwikkeling (Van
der Merwe:2008) vir meer hieroor.
12
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iemand wat van dinge
weet waarvan ons
gewone mense nie weet
nie.

komponente tydens die
opwarmingsoefeninge te illustreer.
Die akteur wat Drako vertolk het, het

Drako:

Jy is reg, ja. Dwerge weet fisies laer beweeg en nader aan die
van baie. Veral ek…
grond keuses vir beweging

Rooi:

As ek dan mag vra… Jy
weet nie dalk iets van ’n
towerresepteboek af nie?
Ons is dringend opsoek
na een om ’n vriend van
ons te help.

uitgevoer. Sy stem het vanself ook
’n laer toon gehad en die ritme
daarvan was meer staccato-agtig
van aard. Hierdie staccato-agtige
stemgebruik het daartoe gelei dat sy
bewegings ook staccato-agtig van

Drako:

’n Vriend te help? Ag
siestog, slangtongetjie!
(Aan gehoor.) Dit moet
hulle wees! As hulle die
boek soek, het hulle die
towerkoekroller! (Aan
die susters.) Ag nee, my
akkedisstertjies, ek weet
ongelukkig niks nie.
Maar soos julle sê:
Dwerge weet van baie en
kan baie meer weet ook.
Ek sal my ore laag teen
die grond hou.

aard was. Die verhouding en
integrasie tussen sy stemgebruik en
bewegings het daarom reeds binne
die fokusoefening begin plaasvind.
Die teks was juis so geskryf dat
Drako kort sinne as dialoog het. Iets
wat weereens teen die naturalistiese
styl van die akteur ingedruis het.
Die volgende stap vir my was om die
teks op die vloer te blok.
“Blocking refers to the placement

Wit:

Hulle is klaar so naby
daaraan! (Sy giggel vir
haar eie grappie.)

and movement of all characters on
stage at any time” (Cohen and
Harrop, 1984:102). Na aanleiding

Rooi:

Drako:

Baie dankie, Drako. Ons
sal eers moet gaan. Maar
hoe gaan ons jou kry as
jy iets hoor?
Moet nie bekommerd
wees nie, Geel Rosie.

van hierdie siening en die
belangrikheid van die sirkels van
konsentrasie soos ek dit in my
ontleding van die Stanislavskisisteem bespreek het, kan die blok
van die stuk nie van die objektiewe

Rooi:

Rooi Rosie.

van die karakters onderskei word
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nie. Tydens hierdie proses om die
Drako:

Dis wat ek bedoel het,
ja… Ek sal julle kry.
Veilig stap! Onthou die
woud kan vol nare
gedoentes wees.

stuk te blok, het dit vir my duidelik
geword dat die akteurs leiding nodig
het13, maar ook vryheid gegun moet
word om hul objektiewe effektief uit
te beeld. Ek het daarom besluit om

Rooi:

Dankie, ons sal, Drako.

Wit:

(Soos hulle afstap.) Ek
vertrou hom nie…

proses om te gaan. Die teks het ook

Daarsy! Nou het ek hulle
net waar ek hulle wil hê.
Die twee puisies sal alles
glo wat ek hulle vertel.
Nou moet hulle my net
na hul huisie toe neem!
Dan het ek die
towerkoekroller! Tog te
jammer van my baard. En
dit het so min towerkrag
in…

elke handeling uitgestip het nie. Die

Drako:

Drako gaan van die verhoog af. Fokus
verskuif weer na die huis van Koekie.

gedeeltelik medewerkend met die
nie verhoogaanwysings gehad wat
doel was eerder om die vergrote
spelstyl te ondersoek en of die
akteurs in staat sou wees om
teenintuïtief op te tree en die aard
van die styl so kon ondersoek en
begryp. Dit was vir my belangrik dat
die gegewe omstandighede en
objektief van die karakter die
verhoogplasing van die akteur sou
inspireer om gepaste keuses te
maak. Die proses wat ek gebruik

Koekie:

My heuningkoekies! Ek
vertrou darem nie daardie
Drako Dwerg nie. Iets
van hom loop net nie vir
my koekdisselboom nie.
En ek was nie die enigste
een wat so gedink het
nie…

Rooi en Wit kom opgestap.
Wit:

Totsien, Mamma! Ons
gaan weer die woud

het, was om die akteurs toe te laat
om deur hulle teks te gaan en hulle
eie verhoogplasing daaruit af te lei.
As regisseur het ek voorstelle
gemaak wat ander opsies aan die
akteurs gebied het. Soms het dit
gelei tot slegs die verfyning van die
verhoogplasing wat die akteurs self
gekies het en ander kere het dit
daartoe gelei dat die oorspronklike
keuses heeltemal verander moes

13

Sien ook Johnson, Albert and Bertha (1970) se Directing Methods.
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fynkam vir die
towerspreukresepteboek.
Koekie:

word. Wat hierdie spesifieke stuk
moeilik gemaak het, was dat dit ’n

Totsiens, my kopkoekies! toerproduksie was en dat die uitleg
van die verhoog se vloerplan nie
Julle moet veilig wees.
(Koekie begin afstap.) En altyd dieselfde kon wees nie vanweë
Rooi…
die verskillede speelruimtes waarin

Rooi:

Ja, Mamma?

Koekie:

Hou moed, my kind…
(Koekie stap a.f)

dit sou plaasvind. Dit is ook ’n aspek
wat ek in gedagte moes hou tydens

Wit:

Rooi:

die skryf en blok van die teks.
Hierdie kennis het ek vooraf gehad

Mamma is reg, Rooi!
Ons moet net moed hou.

en dit met die akteurs gedeel. Die

Ek weet, Wit. Bertus sou
nie wou gehad het dat
ek…

verhoogplasing vir die akteurs te

Soos Rooi praat, kom Bertus opgestap.

doel was daarom om ’n basiese
help ontwikkel wat in verskeie
ruimtes aangepas kon word. Hierdie
aspek het die motivering van hul
keuses (gegewe omstandighede,

Wit:

Bertus!

Rooi:

Bertus, ja… Hy sou nie
wou gehad het dat ek…

sirkels van konsentrasie, objektiewe,
ens.) nog meer belangrik gemaak.
Oor die algemeen het hierdie proses
goed gewerk, aangesien die

Bertus:

Middag, Rooi! Middag,
Wit

Rooi gryp vir Bertus om die nek as sy
besef hy is daar.
Rooi:

Bertus:

Bertuuuuuus!!!! Is jy
tuis? Het jy die
towerspreukresepteboek
gekry? Wat gaan jy…
Stadig, Rooi! Ek kan net
vir ’n kort rukkie bly!
(Hulle omhels mekaar.)
En om jou vrae te
beantwoord… Nee, ek

verhoogplasing natuurlik en
gemotiveerd voorgekom het. Ander
aspekte wat ek tydens hierdie
proses uitgelig het, is wat Hodge
(1988:72) na verwys as organiese
verhoogplasing en kan gedefinieer
word as:
“(…) the process of stimulating
actors to image-making through the
use of six visual tools: (1)
groundplan, (2) composition, (3)
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Wit:

Rooi:

het nog nie die
towerspreukresepteboek
gekry nie. Tydens my
soektog, het ek gehoor
dat Mevrou Uil aangeval
was. Ek moes net kom
kyk dat julle almal, en
veral jy Rooi, veilig is.

gesture, (4) improvisation with

Dit is darem te vreeslik
van Mevrou Uil.

ander woorde verhoogplasing wat

Niemand weet wat
gebeur het nie.

properties, (5) picturization, and (6)
movement. Its function is to help
actors to discover dramatic action by
‘feeling’ its inherent illustration.”
Organiese verhoogplasing is met
voortspruit uit die stuk self (spesifiek
in hierdie geval Wit Rosie, Rooi
Rosie wat voortspruit uit die vorige
navorsingsaktiwiteite van hierdie

Bertus:

Rooi:

Bertus:

Rooi:

Bertus:

Wit:

Ek is net bly om te sien
julle is veilig.

studie) wat as ’n organisme beskou

Ons is meer as veilig
Bertus! En ons is dalk
naby om die
towerspreukresepteboek
te kry. Drako Dwerg het
belowe om ons te help!

stel die akteurs ondersoek in na die

’n Dwerg! Bly weg van
hom af, Rooi! Dwerge is
wrede skepsels!

word. Tesame met die regisseur,
mees geskikte wyse om die
organisme fisies uit te beeld. Ek het
die ses komponente waarna Hodge
verwys, as wegspringplekke vir die
akteur om keuses te maak, gebruik
nadat ek die basiese vloerplan aan
hulle verduidelik het.

Hoekom, Bertus? Hy kan
ons dalk help!

Soos genoem, was hierdie

Meer as dit kan ek nie sê
nie… Belowe my net dat
julle wegbly van hom af!

verskeie informele opvoerruimtes

Ek het mos gesê ek
vertrou hom nie! Ek gaan
onmiddellik kyk wat ek
van dwerge kan lees in
my boeke! Verskoon my,
julle!

dieselfde te hou. ’n

produksie ’n toerproduksie wat in
plaasgevind het. Dit was egter
belangrik om die basiese vloerplan
Tweedimensionele skerm het as
Tannie Koekie se huisie regs agter
op die verhoog gedien en verder
was daar ’n waterpoel links voor op
die verhoog. Die res van die
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Wit stap af om navorsing oor dwerge te
doen.
Bertus:

Rooi:

Bertus:

Asseblief, Rooi. Ek wens
ek kon jou meer vertel,
maar ek kan eenvoudig
nie. Belowe my jy sal
veilig wees en nie vir
Drako Dwerg vertrou
nie?
Ek belowe om niks
onveilig te doen nie,
Bertus. Maar ek gaan
alles doen om jou te help
wat ek kan!
Ai, my hardkoppige
Rooi!

verhoog was met twee dimensionele
bosse gevul wat na gelang van die
spasie geskuif kon word. In wese
het daar drie ruimtes op die
verhoogspasie ontstaan wat uit die
teks voortgesprui het – Tannie
Koekie se huis, die woud en die
waterpoel. Dit was belangrik om
hierdie drie omgewings (wat by die
gegewe omstandighede aansluit) te
vestig sodat die akteurs binne die
veiligheid van hierdie begrensde
ruimtes met hulle verhoogplasing
kon eksperimenteer.
Drako het baie van die bosstrukture

Rooi en Bertus gee mekaar ’n drukkie.
Bertus:

Rooi:

Ek moet weer gaan,
Rooi. Pas jouself op!
Ek belowe, Bertus…

Rooi stap in die huisie in. Bertus sien
die mensekinders.
Bertus:

Bertus stap af.

Ag, tog… Ek hoop net
daar is iemand om haar
teen Drako Dwerg te
waarsku! (Bertus hoor vir
Drako hoes.) Hier is
groot fout in die woud.
Ek dink ek moet ’n fyn
oog oor my liewe Rooi
en haar sussie hou…

gebruik gemaak om vir die ander
karakters weg te kruip. Dit het die
geleenheid gebied dat
gehoorinteraksie tydens die
produksie kon plaasvind. Die
kindergehoor het Drako gesien en
hulle het die ander karakters teen
hom probeer waarsku. ’n Ander
voordeel was dat Tannie Koekie as
verteller enige plek kon inneem om
met die gehoor te praat en nie
beperk was tot ’n spesifieke
omgewing nie.
Die proses van verhoogplasing het
ook gehelp met die aanleer van
basiese vaardighede vir die akteurs.
Daar is natuurlik ’n onbeperkte
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Koekie:

My gemmerkoekies! So
het dit aangegaan. Rooi
en Wit het elke dag gaan
soek vir die
towerspreukresepteboek
terwyl Bertus seker
gemaak het die
wouddiere vertel hom
alles van sy geliefde
Rooi. En die skelm
Drako Dwerg? Hy het sy
tyd gevat en vir ’n
tweede keer toevallig in
die meisies vasgeloop toe
hulle in die woud was om
met die diere te praat…

Oorgang na Drako wat al weer in die
bosse vassit.
Drako:

Rooi:

Wit:

Daarsy. Daardie twee
swape sal weer glo dat
my baard in die bosse
vasgehaak het. Simpel
houtkewers!
(Gehoorinteraksie.) Wat
kyk julle
suurdeeggevrete?
Onthou! As julle iets vir
die twee Roos sussies
vertel, kom vang ek julle
ore as julle slaap!
Mmmmmm…
kinderoorsop! Net soos
ek daarvan hou. Met
genoeg peper…
(Soos sy opgestap kom.)
Drakoooooo!!!! Drako
Dweeeeeeeeerg!
Ek sê vir jou, Rooi! Ek
het in al my boeke gaan

aantal opsies vir die visuele
samestelling van die akteurs op die
verhoog in so ’n ruimte. Die akteurs
het egter besef dat die samestelling
(waar hulle hulself ter enige tyd op
die verhoog bevind) ’n invloed kan
hê op elkeen se dramatiese
handeling. Magsposisies (een
karakter hoër as ’n ander) en
nabyheid van karakters (Wit en Rooi
wat heeltyd bymekaar staan) het
betekenis wat die gehoor kan
beïnvloed in hul interpretasie van die
karakterisering en objektiewe van
die karakters. As voorbeeld kan die
driehoek van karakters gebruik
word. Ek het tydens die skepping
van die teks probeer om nie meer as
drie karakters per keer op die
verhoog te laat verskyn nie. Die
belangrikste karakter vir die toneel
word in die middel van die driehoek
geplaas en die ander twee aan
weerskante van hom nader aan die
lip van die verhoog. Die klem word
daarom op die belangrikheid van die
middelste karakter se handeling
geplaas. Alhoewel hierdie konsep
deelvorm van die styl van
kinderteater is dit nie beperk daartoe
nie. Die styl het wel vir my aangedui
dat die akteurs se natuurlik neiging
was om in ’n ry te staan, daarom het
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kyk en almal van hulle
dui aan dat dwerge sleg
is! Hulle vang feëtjies en
hou hulle in hokke aan.
Hulle maak hasesop en
die ergste van alles is…
Hulle hou van
kindervleis!!!!!! Hierdie
Drako Dwerg is slegte
nuus!

die teks se styl teenintuïtief te werk

Maar hy is ons enigste
hoop sover, Wit! Die
diere weet niks nie. Arme
Bertus kry nêrens
inligting oor die
towerresepteboek nie!
Ons moet hom help…
(Sy begin saggies huil.)

gehoor kan ontsluit. Ek het

Ag, moenie huil nie,
Rooi! Ek mis ook vir
Bertus. Nou ja, as jy dink
dit is ’n goeie plan, laat
ons dan verder na Drako
soek!
Draaaaaaakoooo!!!!

die ander twee karakters aan haar

Ag, eiergesiggies! Is dit
my goeie dierbare
vriende Swart en Geel
wat daar roep?
Haalllloooooo!!!! Hier is
ek! Kan iemand my
help???

Dit het die beginsel by die geselskap

Rooi:

Drako! Sit jy alweer vas?

akteurs genoop om kreatief met hul

Drako:

Soos wat lyk dit vir jou?
Ag poppie, wil julle my
tog nie uithelp nie?
Asseblief? Lyk my die
bosse hou nie van my
nie!

karakters om te gaan. Hulle het tot

Rooi:

Wit:

Drako:

gegaan met die akteur se natuurlike
instink. Hierdie voorbeeld het as
opleidingsmeganisme gehelp
deurdat die akteurs bewus geraak
het van die belangrikheid van hul
plasing op die verhoog en die
potensiële betekenis wat dit vir die
opgemerk dat Tannie Koekie altyd
die middelste punt van die driehoek
vorm wanneer sy, Wit en Rooi alleen
op die verhoog was. As die makarakter was daar daarom die
betekenis van onderdanigheid wat
uitgebeeld het. Die voordele
daarvan dat die akteurs die
belangrikheid van samestelling en
die invloed daarvan op dramatiese
handeling verstaan het, was groot.
geskep en gevestig dat ruimtelike
verhoudings die betekenis van die
teks (en daarom die super-objektief
van die teks) kan ondersteun of
ondermyn. Dit het verder ook die

die besef gekom dat elke beweging
en mannerisme as deel van die
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Rooi:

Natuurlik, Drako.

Wit:

Ek vertrou dit nie.
Hoekom sit jy alweer vas
Drako?

Drako:

Wit:
Drako:

Drako het die mannerisme
aangeleer om heeltyd te snuif asof
hy ’n loopneus het. Dit het die

Wit.

aan die gehoor oorkom. Alhoewel

akteur gehelp om ’n karakter te
ontwikkel wat as vuil en onversorgd

die belangrikheid van
Ja, dis wat ek bedoel het.
Die bosse hou nie van my verhoogplasing nie onderskat kan
nie!
word vir verdere
Ek kan verstaan hoekom.

Drako:

Ag, help my hieruit,
asseblief? Sal julle die
arme pragtige, eerlike en
opregte Drako Dwerg net
hier los om sy lot te
aanvaar wat nie vir hom
bestem was nie?

Drako:

gehoor beskou moet word.

Maar het jy nie gehoor
wat ek gesê het nie,
Swart?

Wit:

Rooi:

karakter se boodskap aan die

karakterontwikkelling by die akteurs
nie, is dit nie die finale faset in die
leerproses en integrasie van die
studentakteur nie. Sodra die
verhoogplasing afgehandel is, kan
fynere karakteriseringskeuses in die
repetisieproses gemaak word.

Ons sal jou help, Drako.
Maar jy moet belowe om
ons ook te help.

Die voorafgaande bespreking van

O, ek doen. Ek belowe
plegtig!

’n mate onafhanklik van mekaar te

die onderskeie fasette tydens die
repetisieproses was moontlik om tot
bespreek. Die volgende besprekings

Die susters help Drako weer om los te
kom. Nog ’n stukkie baard word
afgeskeur.

is fasette wat tegelykertyd gebeur en

Drako:

eerder die proses vorentoe verder

Julle platgeslaande
aartappelknolgesigte!!!
Kyk wat julle doen!!!!!!!

Wit:

Sjoe, jy is ongeskik!

Rooi:

Baie ongeskik!

Wit:

Vreeslik ongeskik!

nie beteken dat die voorafgaande
fasette afgehandel is nie, maar
ondersteun. As navorser het ek
eerder die repetisieproses verdiep
en versterk met die konsepte wat in
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Drako:

Ag, ekskuus my gemufte
mossies. Ek het maar net
geskrik toe nóg ’n deel
van my baard afskeur…
Ag, kan ek nie na julle
huisie toe kom vir die
skok nie? Asseblief, my
gestel kan dit nie hou
nie?

Rooi:

Ek is seker…

Wit:

Dat ons nou eers ander
paaie moet loop. Sit ’n
bietjie en drink ’n bietjie
water. Ongelukkig sal
ons moet gaan. Ons ma
wag vir ons en ons sal
moet wikkel om alles
klaar te kry. Stiptelikheid
is die sleutel tot sukses!
Totsiens, Drako! Kom,
Rooi!!!!

die vorige navorsingsaktiwiteit
aangespreek is.
Een van die wyses waarop ek die
leerproses/repetisieproses van die
akteurs verskerp het, was verdere
teksanalise. Deur nog verdere
teksanalise wat gegrond kan word in
die alreeds bestaande afleidings van
die akteurs, kan die fokus geplaas
word op die objektief van die
karakter in die stuk. Elke keuse van
die akteur tot dusver moet voldoen
aan die superobjektief van die stuk.
Dit kan tydens die gee van nota’s
deur die regisseur aan die einde van
’n toneel herondersoek word, of deur
die herhaaldelike beklemtoning van
die lokus van tekstuele gesag tydens

Soos die twee sussies omdraai om weg
te stap, stap Drako van die verhoog af.

die repetisies. Die akteurs kan

Rooi:

Sjoe, Wit! Ek wil nou nie
lelik wees nie, maar jy
was nou baie ongeskik!

elke oomblik te identifiseer en

Ek weet en ek voel baie
sleg daaroor! Maar al my
boeke waarsku my teen
dwerge en iets van
daardie Drako Dwerg is
net nie reg nie… Ons
moet versigtig wees vir
hom!

elke akteur herinner aan die doel

Wit:

Rooi:

Ek vertou jou, Wit. En ek
stem saam… Iets van
hom is vir my heeltemal
net te vreemd…

sodoende leer om die objektief van
waarneem hoe dit die superobjekteif
van die stuk ondersteun. Ek het ook
van sy karakter en hoe dit binne die
groter raamwerk van die ander
karakters se objektiewe manifesteer.
As voorbeeld het ek die teks
ontwikkel dat Drako en Tannie
Koekie mekaar eers aan die einde
van die stuk sien, maar deur die
handeling en keuses van die ander
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Die twee karakters verlaat die verhoog.
Soos hulle afstap kom Koekie opgestap.

karakters weet hulle reeds hoe hulle
oor mekaar voel. Dit was daarom
belangrik dat die ander karakters se

Koekie:

Rooi:

Koekie:

Wit:

Nou ja, my soetkoekies!
So het Drako probeer om
my dierbare koeksusters
om die bos te lei, maar
min het hy geweet hoe
slim hulle eintlik is.
Bertus het in sy laaste
brief geskryf dat hy dalk
weet wie hom kan help,
solank as wat hy met
Mevrou Uil kan gesels,
maar siestog… Sy was
nog heeltemal
bewusteloos van die
skok. As ’n laaste poging
was Rooi vasbeslote dat
Drako haar moet help. Sy
het al meer na hom begin
soek…

objektiewe vir almal duidelik was.
Deur die objektief van die ander
karakters te verstaan (en die invloed
daarvan op die superobjektief) het
die vloei van die stuk duidelik vir die
geselskap geword en kon die ritme
en tempo van die stuk verder
ondersoek word. Die ritme en
tempo (soos bespreek in my
ondersoek na die Stanislavskisisteem) het gewissel na aanleiding
van die mate van spanning wat in
elke akteur en toneel geskep was.
’n Deurlopende spanningslyn was
die gevolg en dit het die

(Kom op die verhoog na
Koekie toe gestap.)
Mamma, ek dink vandag
gaan die dag wees! Ek
weet sommer ons gaan
vir Bertus kan help!
Solank ek net vir Drako
kan vind!

superobjektief duidelik gemaak.

Wees net versigtig, my
kind. Soos wat Wit my al
van hom vertel het, klink
dit vir my na ’n donker
dwerg daardie!!!!

binne die styl van kinderteater, is die

(Kom opgestap.) Jy dink
seker nie jy gaan alleen
nie, Rooi? En hierdie
keer is ek voorbereid vir

Nadat daar ’n begrip ontwikkel was
vir elke akteur se rol, het die reaksie
van elke karakter ook meer duidelik
geword. Een van die wyses waarop
hierdie reaksies uitgebeeld was
vokale karakterisering van die
karakter. Deur die vokale
karakterisering van die akteurs te
ontwikkel en verfyn aan die hand
van die vereistes van elkeen se
karakter, het dit die teks en subteks
van die stuk ondersteun. Die teks
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Drako! Ek vat ’n skêr
saam.

het ook gebruik gemaak van vokale

Rooi:

’n Skêr?

vokale wat soms verleng moet word.

Wit:

Ja, ’n skêr. Hy sit darem
net te veel te toevallig
vas met sy baard. Nou ja,
toe. Laat ons beweeg!!!
Ons moet voor donker
terug wees.

Koekie:

Pas julleself tog op, my
kinders!

Rooi:

Ons sal veilig wees,
Mamma!

interpretasie-elemente, byvoorbeeld
Die styl van die dialoog binne
kinderteater het daarom teenintuïtief
te werk gegaan met die normale
spraakpatrone van die akteurs.
Drako het aan die begin van
repetisies ’n laer toon gehad soos
reeds genoem. Die akteur het egter
besef dat hierdie toon dit moeilik
maak om gehoor te word. As
regisseur, was dit vir my belangrik

Die karakters verlaat almal die verhoog. om daarom op sy vokale
Drako kom te voorskyn by die poel.
verskuiwings te fokus en ’n
Drako:

Rooi:

(Vir gehoor.) Nou ja,
julle afgeskraapte
mossels! Vandag is die
dag wat ek die
towerkoekroller kry!
Sodra ek “toevallig” in
die twee sussies vasloop,
dwing ek hulle om my na
hulle huis te neem! My
baard het nog net genoeg
towerkrag daarvoor…
Anders slaan ek hulle oor
die kop met die eerste en
naaste klip! Sjuutttt!
Almal van julle bly nou
stil!!! Ek kan hulle hoor
aankom!!!

oplossing vir die

(Soos hulle opgestap
kom.) Dalk is hy by die
poel. Ons het nog nie
daar probeer nie.

aangedui) as deel van die vokale

hoorbaarheidsprobleem te vind. Die
uiteinde was om sy natuurlike
stemplasing te gebruik met die
verplasing en vergroting van klanke
soos in die teks aangedui. Dit het
hom meer gemaklik gelaat en sy
fokus het verskuif van vokale
bekommernis tot ’n meer gemaklike
vertolking van die karakter.
Bertus het weer op sy beurt tydens
die verskerpingsproses besluit om
gromme in te werk (soos in die teks
karakterisering. Die belangrikheid
van die korrekte plasing van die
gromme tydens spreekbeurte het vir
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Wit:

Drako:

Al wat ek weet is dat ek
hom vandag gaan vasvat!
Hy moenie weer vir ons
om die bos probeer lei
nie.
(Kom van agter Wit te
voorskyn,) Ag, en
hoekom sal ek dit prober,
my uitgedrukte
narsingtjie?

die akteur duidelik geword. Hy
moes in staat wees om die
boodskap nog steeds oor te dra, met
die ryk vokale karakterisering,
sonder om die frasering en ritme van
die spraakpatrone te onderbreek.
Hierdie onderskeie faktore – meer
in-diepte teksanalise, beklemtoning
van die objektiewe en
superobjektief, asook vokale

Wit:

(Skrik!) Ag, nee!!!

Rooi:

Drako!

hand van werkswinkeleienskappe

Drako:

Dis ek, ja! Drako Dwerg!
En julle twee
modderkoekies gaan nou
mooi vir my luister! Ek
wil nou, en ek bedoel
NOU! na julle mammie
se verskoning van ’n
huisie gaan en haar
magiese towerkoekroller
steel! Anders toor ek
albei van julle in
hoendereiers en trap julle
stukkend soos Mevrou
Uil se eiers! En vertrou
my! Hier is nog genoeg
towerkrag in hierdie
baard oor om dit te doen!

ontwikkel 14 binne die groter

Wit:

Ek het jou mos
gewaarsku, Rooi!

Rooi:

Maar hoekom sal jy dit
wil doen, Drako?!!!

karakterisering – het ek aan die

raamwerk van die teks.
Hierdie eienskappe (volgens
Fleischman, 1990:89) sluit in maar is
nie beperk tot:
1. Die teks word (gedeeltelik)
geskep deur ’n groep mense saam.
2. Dit word geskep vir die doel van
performance.
3. Dit het ’n spesifieke spelstyl wat
aan die behoefte van die teks
voldoen.

Met werkswinkeleienskappe bedoel ek wyses waarop elemente van die
werkswinkelproses tydens produksie-skepping aangewend kan word vir die
verdere ondersoek na karakterisering.
14
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Drako:

Want ek besit die
towerresepteboek! En al
wat ek nodig het om
almal te regeer, is die
towerkoekroller, julle
idiote! En julle het my
elke keer vertrou en
gehelp!

Wit trap op Drako se toon en soos hy
gil:
Wit:

Hardloop, Rooi!
Hardloooooopppp!!!!!

4. Dit kan verskeie elemente soos
musiek, vertelling en dans binne die
performance inkorporeer.
Tydens my werkswinkelproses van
’n toneel het dit die doel gehad om
verdere emosies binne die
begrensing van die struktuur en styl
van die stuk te verken en te ontdek.
Een so wyse om dit te ontdek was
om die dialoog te parafraseer en die
klem op die emosionele waarde wat

Die twee sussies hardloop vir Drako
weg. ’n Traditionele jaagtoneel vind
plaas. Die gehoor kan besluit of hulle
vir Drako help of nie. Die jaagtoneel
eindig voor die huisie van Koekie.

in die toneel manifesteer te plaas.

Wit:

Mammmaaaaaaaaaaa!!!!!

ouderdomme van die aktrises wat

Rooi:

Mamma
heeeeeeeeeeelp!!!!!

Koekie:

Wit:

Rooi:

Koekie:
Drako:

O, koekerasie en
koekemakranka! Wat
gaan aan!

Tannie Koekie het gesukkel om die
karakters van Wit en Rooi as haar
dogters te beskou vanweë die
die rolle vertolk het. As deel van die
teksontwikkelling het ek besluit om
die karakter van Tannie Koekie nie
te jonk te maak nie. Dit sou die
geleentheid bied om ondersoek in te

stel na die uitbeelding van ouderdom
Dis Drako, Mamma! Hy
deur die akteurs. Almal was een
soek jou towerkoekroller!
ouderdom en in een jaargroep. Ek
Hy besit die
het die aktrises gevra om die toneel
towerresepteboek!
waartydens hulle na Drako gaan
O, tert!!!!
soek (met die skêr in hand) verder
Genoeg!!! Julle
gekwettery kan ek nie
meer verduur nie! Jy is
seker Koekie van
Koekedoor!?

te ontwikkel. Die dialoog (juis nie
ingesluit in die oorspronklike teks
nie) wat plaasgevind het, het Tannie
Koekie se bekommernis oor die
veiligheid van haar dogters
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Koekie:

Dat hy my nou moet
herken!

beklemtoon. Deur hierdie selfde
emosie verder te ontwikkel, het die
aktrise die geleentheid gehad om

Drako:

Koekie:

Drako:

Gee nou vir my jou
towerkoekroller of ek
verander almal van julle
in hoendereiers!
Nooit oor my dooie
liggaam nie!
Dit kan gereël word!!!
Gee die roller NOU!

haar karakter se spanningslyn
(bekommernis en liefde vir haar
dogters) reeds aan die begin
duidelik te maak.
Nog ’n voordeel van so ’n
werkswinkelbenadering is die
ontdekking van ruimte. Soos

Bertus begin van agter Drako op die
verhoog sluip!

genoem, het die aanpassing van die

Wit:

Drako wag. Dalk kan ons
’n ooreenkoms aangaan?

opgehou nie, maar was dit eerder

Dalk kan ons hieroor
praat?

gehoorinteraksie tydens kinderteater

Dalk moet julle stilbly en
na my luister!

Wit en Rooi vir Drako weghardloop.

Rooi:

Drako:

Koekie:

Drako:

Nooit!!! Ons sal nooit na
jou luister nie!
In daardie geval:
Geeste van die bose rys
Geeste gee my nou my
prys
Soos ek hierdie vrouens
kyk
Verander hul liggame in
’n …

verhoogplasing van die stuk nie
verder ontwikkel. Die konvensie van
was by die teks ingeskryf wanneer
Deur denkbeeldige kinders se
reaksie uit die gehoor te vertolkl (ek
het self die gehoorinteraksie van die
kinders nageboots), het dit die
akteurs uitgedaag om in staat te
wees om vokaal en fisies by die
nuwe omstandighede en spasie aan
te pas, sowel as om te leer hoe om
die interaksie sorgvuldig binne die
styl van kinderteater te hanteer. Dit

Bertus kom van agter en gryp vir Drako! het bygedra dat die akteurs meer
Wit hardloop vorentoe en gemaklik in die ruimte kon
sny sy laaste stuk baard
funksioneer. Spolin (1972:89)
met haar skêr af!
ondersteun hierdie aanpassing
Drako:
Nee!!!! Neeeeeeeeeee,
binne ’n vervormde spasie wanneer
wat het julle gedoen?!
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(Hy sien vir Bertus en val
bewend voor hom neer.)
Jy?! Maar hoe????

hy aanvoer: “Many actors find it
difficult to ‘reach beyond their noses’
and must be freed for a wider

Bertus:

Vinnig, Wit! Lees die
physical relationship with the
eerste towerspreuk in die
environment.”
boek! Tannie Koekie
bring vir haar die roller!!!
Die verskil tussen improvisasie en
Koekie bring die roller baie vinnig. Wit werkswinkelbenadering op hierdie
begin te lees:
stadium van die repetisieproses (en
Wit:

Bose gees die rus nie
meer
Want sy siel sal rus
begeer
Wat mens wens en wat
mens soek
Vind mens in die
towerboek

dit wat alreeds voorheen gedoen is)
is dat die doel van die
werkswinkeloefening meer duidelik
as improvisasie was. Vir my plaas
die werkswinkelbenadering die klem
veel eerder op die akteur se

benadering tot die konsep van die
Ligte flikker aan en af. Drako gil. Bertus
stuk, die dramatiese handeling en
verander terug in mensvorm, terwyl
die struktuur van die stuk, instede
Drako al meer stadiger beweeg.
van die emosionele ontwikkeling van
Drako:
Neeeeeeeeeeeeeee!!!!!!
die karakter. Dit berei die akteur ook
Ek versteen!!!!!!!!
voor vir ’n steierspeel15 van die
Rooi:
Bertus!!! Bertus, is dit
produksie.
jy?
Bertus:

15

Dit is, ja! Dit was wat ek
julle nie kon vertel nie.
Drako Dwerg het my as
jong prins verander in ’n
beer. Hy was jaloers
omdat my ouers nie die
towerkoekroller se
ligging wou weggee nie.
Hulle het hom gesoek om
my terug te verander,
maar hy was te slinks! Al
wat hulle kon doen, was

’n Steierspeel van die produksie wat
tegniese elemente insluit
(kostumering, rekwisiete, grimering
en klank soos aangedui in die teks
soms) berei die akteur voor vir
moontlike karakteriseringsprobleme
wat tydens repetisies kon ontstaan
het. Probleme wat ontstaan kan
insluit, maar is nie beperk nie tot:

In Engels bekend as ’n “stagger-through”.
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om seker te maak die
koekroller verdwyn. Hoe
dit in Koekedoor
opgeeïndig het weet
niemand nie. Maar ek is
bly dit het. As deel van
sy nare towerspreuk kan
ek vir niemand vertel het
wat gebeur het nie!
Koekie:

Wit:

Die vabond! Hy is soos
’n suurdeegvetkoek wat
net nie wil rys nie!
Dit lyk asof hy versteen
het! Dit moes sy laaste
stukkie baard gewees het
wat hom lewendig hou!

Rooi:

Bertus, is dit regtig jy?

Bertus:

Dit is ek ja, my liewe
Rooi! Ek is terug by jou!

Rooi:

O, Bertus!

Watter mate beperk die kostuum my
fisieke karakterisering? Hoe
verander die grimering my karakter
se voorkoms (in terme van
ouderdom byvoorbeeld)? Is daar
enige spesifieke tegniek nodig om
die rekwisiete of kostuum op die
verhoog tydens die produksie te
hanteer? In die geval van Bertus het
hy geweet hy gaan ’n
beerkopmasker dra en die vokale
karakterisering was daarvolgens
aangepas. Iets waarvoor ons nie
voorsiening gemaak het nie, was die
voete van Bertus die beer. Die
voete/skoene was uit spons gemaak
en was vergroot sodat dit soos
beervoete lyk. Dit het ’n heel ander
fisieke karakterisering tot gevolg

Bertus en Rooi soen!

gehad nadat hy die skoene begin

Koekie:

dra het. Die akteur moes sy

Ja, toe julle twee!
Genoeg nou daarvan!
Gaan solank in dan vertel
jy ons netnou alles,
Bertus! Ons kan nie wag
om te hoor nie! (Die res
van die karakters verlaat
die verhoog beweeg in
die huisie in.) En so het
dit dan gebeur, my
anyskoekies! Die wrede
Drako Dwerg se
standbeeld is vir
veiligheid in ’n kelder
weggesluit. Wit Rosie het
die hoofbibliotekaris
geword van Prins Bertus

karakter aanpas wat nie meer so
vinnig kon beweeg nie. Dit het op sy
beurt ook die verhoogplasing van die
stuk beïnvloed. Dit was daarom
weereens belangrik dat die akteurs
bewus was van elke karakter se
objektief in die stuk, sodat die ritme
en tempo van die tonele, indien
nodig, aangepas kon word. Soos
reeds genoem, het hierdie
ontwikkelling nie apart plaasgevind
nie, maar was al die ander faktore
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se paleisbiblioteek en
Rooi Rosie en Bertus?
Wel, dis hoekom ek
vandag hul troukoek bak!
En dit gaan koeklekker
wees! O, gits! Ek sal
moet gaan! Totsiens,
Maters!!!!!

van die stuk (soos reeds bespreek)
ook beïnvloed en aangepas.
Tegniese aspekte van die produksie
bring nuwe uitdagings na die akteurs
op ’n tegniese vaardigheidsvlak. Dit
is my ondervinding dat kostumering,
en grimering twee van die grootse
aanpassings is. Die akteur wat
Drako vertolk het, het gesukkel om
aan te pas by die feit dat hy nie aan
sy gesig kon vat nie, want dit was
heeltemal groen gegrimeer. Die
grimering sou gesmeer word en hy
sou nie meer na ’n dwerg gelyk het
nie. ’n Verdere uitdaging was dat
Drako ’n lang baard gehad het wat
tegniese uitdagings vir die akteur en
mede-akteurs gebied het. Drako se
baard moes tydens die vertoning al
korter word, soos wat Rooi en Wit dit
afsny. Hierdie aspek het
grimering/voorkoms en rekwisiete
met mekaar verbind en dit was
belangrik dat alle akteurs betrokke ’n
duidelike begrip gehad het hoe om
daarmee te werk te gaan. Die
handeling wat hiermee gepaard
gegaan het, moes elke keer
dieselfde wees sodat dit suksesvol
uitgevoer kon word. Hierdie
uitdaging van die baard het
samewerking tussen die akteurs
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aangemoedig. ’n Voordeel wat wel
uit kostumering en grimering spruit,
is dat die karakters meer magies
voorkom. Dit was egter belangrik
om die akteurs daaraan te herinner
dat hierdie aspekte slegs
verlengings van hulle karakters is en
dat die karakterisering nie minder
belangrik geag moet word nie.
Ander tegniese aspekte wat ’n
invloed op karakterisering mag toon,
is musiek en beligting.
Laasgenoemde was nie van belang
nie, aangesien geen beligting tydens
die toer van die produksie gebruik
was nie. Musiek as
oorbrugingselement tussen tonele
was wel gebruik. Die musiek het die
ritme van die stuk verander. Sodra
Drako verdwyn, het harde,
dramatiese musiek gespeel. Dit was
’n konvensie wat ek gebruik het om
sy karakterisering te ondersteun.
Tannie Koekie as verteller was
dikwels uitgedaag om direk daarna
die energie van die stuk te lig om nie
vir die gehoor die toon van die stuk
te donker te maak nie. Haar
karakterisering het daarom weer
aangepas nadat musiek in die teks
ingesluit is.
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Dit is duidelik uit my bespreking van die repetisies van die stuk dat die
onderskeie elemente wat Stanislavski vir karakterontwikkelling gebruik nie
onafhanklik van mekaar staan nie. Kinderteater bied wel die geleentheid vir die
suksesvolle integrasie van die verskeie komponente weens die teenintuïtiewe
aspek van die spelstyl, soos aan die begin en bespreking van hierdie
navorsingsaktiwiteit genoem is. Ek sal my afleidings as basis gebruik om my
benadering nog verder vir akteuropleiding in die volgende navorsingsmodel te
verfyn.
Daar is ook vir my ’n leemte ten opsigte van die grootte van die geselskap van
Wit Rosie, Rooi Rosie. Reeds bestaande konvensies kan sodoende ondervang
en verfyn word, maar ander konvensies kan ook in die studie geïnkorporeer
word. Laasgenoemde konvensies sluit in sang, die aanwending van twee
antagoniste, choreografie, die afwesigheid van ’n verteller, gemengde
taalgebruik (as deel van die taalbeleid van die Drama Departement, ’n pouse
gedurende die performance, ’n jaagtoneel en die verdere verlenging van
optreeruimtes. Uit die aard van hierdie genoemde konvensies sal die vergrote
spelstyl van kinderteater aan die geselskap duideliker uitgelig kan word.
Die aard van spelopleiding in die Drama departement is meer naturalisties georiënteerd en studente kry nie altyd die geleentheid om tydens klasopleiding
met vergrote spelstyle ondervinding op te doen nie. Die styl van kinderteater
sal daarom teenintuïtief vir die akteurs wees en verskeie uitdagings aan die
akteurs stel. Hierdie uitdagings sal aan die hand van die Stanislavski-sisteem
en my eie ervaring en benadering as regisseur, navorser en opvoeder
vervolgens ondersoek word. Ek sal ook hierdie aspek tydens die opvoer van
die produksie wil ondersoek en dit nie beperk tot net die repetisietydperk nie.
Die styl van kinderteater maak dit veral gepas vir toneelspelopleiding, omdat
die elemente van die Stanislavski-sisteem meer duidelik na vore kom en
behandel, verstaan en geïntegreer kan word. Enkele aspekte wat uit hierdie
studie voortgespruit het is as volg: Die teks wat geskep is, met die doel van die
navorsingsaktiwiteit as motivering, was geskik.

Van die konvensies van

kinderteater het egter nie daarin voorgekom wat ek nog graag tydens
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spelopleiding wil ondersoek nie; konvensies wat ek van mening is wat die
integrasie van toneelspelkomponente nog verder kan bewerkstellig. ’n Manier
om dit aan te spreek, is om ’n teks te ontwikkel wat meer karakters bevat.
Sodoende sal ek die geselskap kan vergroot.
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Navorsingsaktiwiteit 4 – Toneelspelopleidingsmodel 2

Hierdie navorsingsaktiwiteit spruit voort uit die vorige model wat geskep is om
die suksesvolle integrasie van spelopleidingselemente binne die spelstyl van
kinderteater te ondersoek. Dit het uit my vorige navorsingsaktiwiteit duidelik
geword dat nie alle konvensies van kinderteater in die teks voorgekom het nie,
maar dit het wel daartoe gelei dat ’n meer omvattende teks vir hierdie model
geskep moes word. Die teks van Raponsie is daarom ’n integrale deel van
hierdie navorsingsaktiwiteit, net soos met die vorige navorsingsaktiwiteite. Die
teks sal poog om ’n platform te bied vir ’n meer uitgebreide, kritiese selfrefleksie
van

die

integrasie

en

toepassing

van

die

Stanislavski-sisteem

as

opleidingsbenadering deur kinderteater as ’n teatrale styl toe te pas. Alhoewel
ek sal probeer om die genoemde elemente en eienskappe afsonderlik te
bespreek, moet dit weereens beklemtoon word dat almal interafhanklik
funksioneer. Die elemente sal net by die mees gepaste voorbeelde bespreek
word, maar is nie beperk tot hierdie voorbeelde nie.

Die fokus van die

navorsingsaktiwiteit is weereens op studente-akteur spelopleding. Tydens my
bespreking sal daar verwys word na elemente wat plaasgevind het tydens die
repetisieproses, asook die performance van die produksie Raponsie.
Die invloed van die repetisieruimte en vloerplan tydens repetisies
In my vorige navorsingsaktiwiteit het die werksproses sterk daarop berus dat
dit ’n toerproduksie moet wees en aanpassings ten opsigte van dekor- en
verhoogplasing moet kan plaasvind. Raponsie het nie hierdie behoeftes gehad
nie, aangesien die speelvlak in die Adam Small Teater plaasgevind het. Die
grootte van die geselskap, asook die verskillende ruimtes wat moet uitgebeeld
word, het my genoop om voor die aanvang van repetisies alreeds met die
ontwerper te gesels en ’n besluit te neem ten opsigte van die vloerplan. Dit is
visueel moeilik om veertig akteurs op een verhoog te plaas, sonder om afbreuk
te maak aan die dramatiese handeling wat voorkeur moet geniet. Hierdie
uitdaging het daartoe gelei dat die vloerplan reeds in die repetisielokaal
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uitgebeeld is. Die vloerplan was op die vloer uitgeplak met maskeerband. Die
verhouding van die vloerplan was 1:3 weens die grootte van die dekor binne
die ruimte van die repetisielokaal16. Die probleem het egter ontstaan dat die
fisiese ruimte te klein was om die hele geselskap in die tonele waar almal
tegelykertyd teenwoordig was, tegemoet te kom. Volgens my mening sou die
aanpassing van verhoogplasings vir die akteurs te groot wees om dit binne een
week van tegniese intrek, effektief toe te pas. Verder sou dit ook die ritme en
tempo

van

handeling

op

so

’n

wyse

beïnvloed

dat

die

spelopleidingsgeleentheid beperk word, aangesien die fokus op aanpassing
sou wees en nie op die integrasie van ander spelopleidingselemente ook nie.
Op my versoek, het die repetisieruimte na die Lab Teater geskuif wat soortgelyk
in grootte as die verhoogruimte van die Adam Small Teater is. Die vloerplan
was op ’n skaal van 1:1 hier uitgeplak.
Alhoewel hierdie voorafbeplanning gehelp het met die verhoogplasing van die
akteurs, het enkele verdere veranderinge tog plaasgevind. Die teks maak
gebruik van die konsep van die verlenging van die speelruimte en om ruimtes
wat nie as primêre optreeruimtes beskou word nie (soos die ouditorium) ook ’n
performance-betekenis te gee (Escolme, 2012:508).

Dit beteken dat die

ouditorium deel van die speelruimte word, soos hieronder met Cheryl se
bekendstelling in die teks gesien kan word. Akteurs wat deur die ouditorium
beweeg, moes sterk staatmaak op hul voorafkennis van die grootte van die
ruimte, aangesien die “tweede” ruimte nie elke aand tydens repetisies
beskikbaar was nie. Om hierdie aanpassing te vergemaklik, het ek die akteurs
wat almal in die spasie betrokke was, op ’n deurstap van die ouditorium
geneem. Hiertydens het die akteurs ook besef watter roete hulle sal moet volg
om betyds vir hulle verskynings te wees. Dit was tydens hierdie geleentheid
wat ek die akteurs bewus gemaak het van hul vlak van fiksheid, energievlakke
wat behoue moet bly tydens hul verskynings en die aanpassing van hul
stemplasing in die verlengde spasie. Hierdie uitdagings het ek tydens die
repetisietydperk in die Lab Teater probeer ondervang. Ek het die akteurs in ’n

Die vloerplan van die toring waarin Raponsie haarself bevind het, het nie in die
repetisielokaal ruimte gelaat dat daar beweging rondom dit kon plaasvind nie.
16
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denkbeeldige ouditorium (soortgelyk aan dié waarin die produksie sou
plaasvind) laat beweeg. Sodoende sou die akteurs ’n soortgelyke gevoel van
die ruimte kon kry en watter uitdagings dit kan bied.
Enkele spelopleidingselemente het vir my tydens hierdie tydperk van repetisies
uitgestaan: Dit was vir my belangrik dat die akteurs nogsteeds hul a) gegewe
omstandighede (deur middel van die elemente van die “magic if” en herinnering
van die grootte van die ouditorium) b) aanpas sodat hul c) objektiewe nie
afgeskeep word nie.

Om dit te bewerkstellig, het ek die d) sirkels van

konsentrasie beklemtoon.

Die akteurs was bewus gemaak van hulle

onmiddellike omgewing, of eerste sirkel van konsentrasie. Wat hulle waarneem
en hoe hulle daarmee omgaan, moes hulle e) fokuspunt raak, aangesien die
ouditorium met kinderteatergehoorlede gevul sal wees wat die akteurs se fokus
kon belemmer. Verder het ek ook aan die akteurs die belangrikheid van f)
gehoordeelname

17

en

g)

improvisasie

beklemtoon

indien

’n

kinderteatergehoorlid interaksie sou aanwakker.
Om die akteurs aan hierdie spelopleidingselemente bloot te stel, het ek ’n
gedeelte van die intrektyd van die stuk gebruik. Die aanpassing op die verhoog
vir die verhoogplasing kon gemaklik plaasvind as gevolg van die reeds
bestaande vloerplan in die repetisielokaal waaraan die studente gewoond was.
Ek het daarom besluit om een repetisiegeleentheid in die Adam Small Teater
(na afloop van die tegniese intrek) aan te wend om die akteurs uit te daag om
die voorafgaande toneelspelselemente toe te pas. As ’n oefening, het ek die
res van die geselskap wat nie op die verhoog was nie, gevra om
kinderteatergehoorlede te wees. Ek het hulle aangemoedig om interaksie met
die res van die akteurs te bewerkstellig sodra hulle deur die ouditorium beweeg.
Hierdie interaksie het die akteurs wat die ouditorium as verlengde optreeruimte
gebruik, bewus gemaak van die integrasie en toepassing van die verskillende
toneelspelelemente.

Gehoordeelname en improvisasie word later in hierdie navorsingsaktiwiteit
bespreek.
17
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Na afloop van die eerste vertoning voor ’n gehoor het die waarde van hierdie
integrasie egter eers vir baie van die akteurs sin gemaak. Dit is wel my mening
dat

die

oefeninge

en

beklemtoning

van

die

integrasie

van

die

spelopleidingselemente die akteurs ondersteun het om sinvol met die
verlengde speelruimte om te gaan18.
Raponsie – Teks
Bedryf 1
Toneel 1
(Dink hier MacBeth…) Vanaf die agterste ingang uit die ouditorium word ’n
gesukkel gehoor.
Cheryl:

(Sy kom ingesukkel met sakke van agter af, belig deur ŉ volg kollig)
Dit is die laaste keer! Die heel laaste keer dat ek toelaat dat iemand my
so verneder! 40! Vir wat? 40! Lyk ek 40 jaar oud?! Ek is nog nie eens
30 nie. Idioot! Swaap! Imbesiel!!! Ek kan op my eie regkom, I thank
thee!!!! (Sy sien die kinders om haar.) Urgghhhh!!!! Watse lelike goed
is hierdie? Ek moet seker naby aan haar grot wees. Ooooo!!! Kyk
daardie een se tande! Een woord skattie: Or-to-don-tis!!! Genoeg
hiervan: Laat ek myself presentable maak. (Sy sit verskriklik baie
grimering aan – verkieslik net lipstiffie…)
CHERYL BEKENDSTELLINGSLIED

(Ouditorium ligte verdoof, wanneer sy haar Lipstiffie klaar opgesit het begin die
liedjie, visuele sein)
Jane Fondas gaan verskyn en saam met Cheryl sing:
Laat ek jul sommer nou vertel
Voor die plooie my oorval

Tydens my bespreking van die jaagtoneel later in hierdie navorsingsaktiwiteit,
sal ek weer hierna verwys.
18
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My lippe rooi so mooi getooi
Ek is tog ’n ware nooi
Botox, lipliner en werk
Maak my mooi soos melktert
My liggaam fiets en altyd fiks
Want daarsonder is ek niks
KOOR:
My oë gaan ooooohhhh
My lippe kooooooeeer
My wange roooooooeeeer
Want ek’s ’n regte… dame!
Koninklik die wil ek wees
Normaal bly dit is my vrees
Meer beauty sleep vroeg in die kooi
Kyk, dit maak my baie mooi
Kitch perfect en altyd slim
Elke man wil my bemin
Almal sal dit oorvertel
My naam, my trots, ek is Sjerêl!
8 mates instrumenteel (dalk korter)
2 mates voor Cheryl inval
Koninklik die wil ek wees
Normaal te bly dit is my vrees
Beauty sleep vroeg in die kooi
Kyk, dit maak my baie mooi
My oë gaan ooooohhhh
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My lippe kooooooeeer
My wange roooooooeeeer
Want ek’s ’n regte… dame!
Botox, lipliner en werk
Maak my mooi soos melktert
My liggaam fiets en altyd fiks
Want daarsonder is ek niks
Kitch perfect en altyd slim
Elke man wil my bemin
Almal sal dit oorvertel
My naam, my trots, ek is Sjerêl!
Jane Fondas sing ’n deeltjie
My oë gaan ooooohhhh
My lippe kooooooeeer
My wange roooooooeeeer
Want ek’s ’n regte… dame!
Botox, lipliner en werk
Maak my mooi soos melktert
My liggaam fiets en altyd fiks
Want daarsonder is ek niks
Kitch perfect en altyd slim
Elke man wil my bemin
Almal sal dit oorvertel
My naam, my trots, ek is Sjerêl!
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Sang as kinderteaterkonvensie
Een van die konvensies van kinderteater wat nie in die vorige model
teenwoordig was nie, is die aanwending van sang in kinderteater. Binne die
raamwerk van die Universiteit Stellenbosch se Drama Departement se
kurrikullum word sang nie as vak aangebied nie.

Dit gebeur dikwels dat

studente sang as ’n ekstra vak neem, hetsy privaat of by die US Musiek
Departement. Tydens die oudisieproses was een van die vereistes vir die
oudisies dat die akteur ’n kort liedjie moet sing. Dit het dikwels daartoe gelei
dat akteurs huiwerig was om oudisies af te lê. Dié wat wel aan die oudisies
deelgeneem het, het òf uit volle bors gesing, òf huiwerig aan ’n sangitem
deelgeneem. Dit was tydens hierdie punt van die navorsingproses dat dit vir
my duidelik geword het dat sang in die opleidingsprogram ingesluit moet word.
Lewis (1962:62) verwys na die verhouding tussen die spraak en sangstem as
volg:
“A song such as ‘Smoke Gets in Your Eyes’ is not only vocally difficult,
but the nuances one can achieve are manifold. The more nuances a
fine singer or actor can achieve the better is his interpretation and the
vocal teacher must always make sure that his students adequately
analyze the material being worked on.”
Die verhouding tussen stemwerk, of dit sang of spraak is en die interpretasie
van die inhoud van die materiaal (lied of teks) deur die performer, is van belang.
Die boodskap en inhoud van ’n lied kan oorgedra word deur die regte
interpretasie daarvan, alhoewel die performer nie die beste sanger hoef te wees
nie. Dit word dikwels so in kabaret-optredes gevind 19. Alhoewel sang deel van
kabaret op nagraadse vlak vorm, word daar nie veel tydens die voorgraadse
program daarop gefokus nie. Dit genoem, was dit belangrik vir my om in ag te
neem dat ek werk met akteurs wat sing en nie met sangers nie. Ek het besluit
om sterk op karakterisering en nie op sangvaardighede as sulks te fokus nie.

19

Vir meer sien Van der Merwe (2010:35) se uiteensetting van kabaret.
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Tydens die repetisies het die akteurs wat wel individuele sangitems gehad het,
apart met ’n kollega van die musiekdepartement gewerk om die basiese
sangvaardighede aan te leer en te ontwikkel. Ek het opgelet dat die akteurs
volle vertroue in hul sangvaardighede het as die kollega teenwoordig is. Met
tye wat sy nie teenwoordig was nie, was die akteurs onseker oor hul
sangvaardighede. ’n Ander aspek wat duidelik geword het, is die gebrek aan
karakterisering tydens die sangitems.

Dit het vir my voorgekom asof die

studente die sangitem van hul karakter as iets afsonderlik beskou het, in plaas
van deel van hul karakter se handelinge. Die grootste uitdaging vir my as
regisseur was om die student te help om binne karakter die sangitem uit te voer.
Hiervoor het ek teruggekeer na Stanislavski se sisteem en gefokus op die
objektief van die karakter. Uit die voorbeeld hierbo van Cheryl, het ek die akteur
gevra: Wat is die objektief van haar karakter tydens hierdie item? Sy het dit as
die openingslied van die stuk vertolk. Na hierdie afleiding (wat gedeeltelik
korrek was) kon ek haar help om haar karakter se motivering verder uit te brei.
Die eerste stap wat ek gevolg het, was om haar van haar karakterisering bewus
te maak. Cheryl as karakter is platvloers en bombasties (soos afgelei deur
teksanalise met die akteur) en stel haarself tydens die lied aan die
kinderteatergehoor bekend. Om die gehoorlede as lelike gevreetjies te beskou,
het ek die akteur aangemoedig om die “Magic If” van Stanislavski te
implimenteer. Deur haarself te verbeel dat sy kinders haat (iets wat duidelik
nie deel was van haar eie persoonlikheid is nie) en haarself af te vra hoekom
en waarom sy dit doen, het die akteur daarin geslaag om haar objektief
duideliker binne haar karakter oor te dra. Hierdie objektief het natuurlik die
grondslag vir haar karakterisering gelê – om ’n tweede antagonis te wees20.
Om haar aandag binne die ruimte van die ouditorium te hou 21 met geen dekor
om na te verwys nie, het ek ook vir die akteur die belangrikheid van die sirkels
van konsentrasie en die verlenging van die ruimte beklemtoon.
Die akteur was reeds tydens repetisies uitgedaag om in haar onmiddellike
omgewing fokus te behou; die eerste sirkel van konsentrasie. Interessant

20
21

Hierdie aspek sal ek later in die navorsingsaktiwiteit bespreek.
Die verlenging van spasie sal later in die navorsingsaktiwiteit bespreek word.
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genoeg, het dit daartoe gelei dat sy ’n nuwe aanpassing van haar sanginterpretasie ontdek het. Aangesien sy “veilig” gevoel het in haar eerste sirkel
van konsentrasie, het sy meer ontspan en die karakter van Cheryl het meer
duidelik tydens haar sang na vore gekom. Die akteur se interpretasie van die
karakter en haar karaktereienskappe wat deur die Stanislavski-sisteem
ontwikkel is, het dit moontlik gemaak om dit in haar sang te integreer. Dit het
gelei daartoe dat sy ’n robuuste, amper kabaret-agtige sangkwaliteit
aangeneem het. Hierdie was vir my die suksesvolle integrasie van die verskeie
Stanislavski-elemente binne kinderteater en die akteur het daarin geslaag om
die aandag van die gehoor te hou, sonder om afbreek te doen aan haar karakter
of die konvensies van kinderteater te ondermyn.
’n Volgende uitdaging vir die akteur, was die tegniese intrek van die stuk. Tot
op hede het die akteur nie met ’n kopmikrofoon gewerk nie, maar die
voorafopgeneemde klankbaan en die grootte van die ruimte en gehoor het dit
genoodsaak. Vokaalgesproke moes die student aanleer dat dieselfde energie
tydens sang gebruik moet word en dat die mikrofoon nie die energie van die
stem vervang nie. Die wisselling tussen die sangitem en die gewone dialoog
van die karakter het die vokale impak en aanwending vir die akteur nog meer
beklemtoon. Sy moes in staat wees om haar stem tydens beide geleenthede
te ondersteun, maar ook om op te let op haar stemplasing wat wissel. Die ritme
en tempo van die sangitem het ook vir my ’n invloed op haar spraakpatrone
getoon. Alhoewel ek die verskil vir haar telkemale probeer uitwys het, het die
student nie daarin geslaag om die sangitem se vinnige tempo in haar dialoog
te inkorporeer nie. As oplossing, het ek haar vinnige spraak deel van haar
karakter tydens improvisasiegeleenthede gemaak:
Daarsy… Niemand kan hierdie gesig weerstaan nie. (Cheryl beweeg
na die verhoog.) Helloooooooo! Helloooooooooo! Hellooooo! Is hier
iemand hier?
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Kollig verskyn op Skilfer en Skimmel, hulle kom in van oudetorium OP rigting, ligte
verdoof, pot kom op, donker/bose klanke speel as hulle by die trappe af hardloop
verhoog toe om aan die pot te proe.
Toneel 2
Soos wat Cheryl op die verhoog na iemand soek, word Skilfer en Skimmel sigbaar.
Skimmel loop na die pot, druk sy vinger in die pot en proe.
Skilfer:

Skimmel! Skimmel! Skimmel! Sien jy wat ek sien?

Skimmel:

Ek sien wat jy sien: Artemus, Maximus, Baltazar, Demonicus, Cybele,
Carpa en een groot pot!!!!

Skilfer:

Nie die pot nie, jou bysiende brommel! Waar is jou bril?

Skimmel:

O ja, my bril! (Na ’n gesoek sit hy sy bril op wat reeds op sy kop was.)

Skilfer:

En?...

Skimmel:

En… toe….

Skilfer:

Wat sien jy?

Skimmel:

Beter.

Skilfer:

Beter?

Skimmel:

Ja, ek sien beter! My lense is net ’n bietjie vuil.

Skilfer:

Vergeet van die bril! (Skimmel wil sy bril afhaal.) Nee, hou dit op!
Sien jy die vrou!!!???

Cheryl:

Hellooooooooo!

Skimmel:

Ja… Ja, ek sien die tannie! (Skilfer val en los ’n wind.) Ek wonder wat
soek sy hier?

Skilfer:

Ek weet nie, maar ek dink ons moet haar inlig hieroor.

Skimmel:

En met ons bedoel jy…

Skilfer:

Jy.

Skimmel:

Ek, ja. So gedink.

Skilfer:

Nou hou op dink, jy weet jy is sleg daarmee. (Skilfer stoot vir Skimmel
nader/weg/eenkant/in die teenoorgestelde rigting.) Skommel jou
skimmelboude en hardloop. Ek sal die vrou solank hier keer!
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Skimmel:

(Terwyl hy vir Skilfer namaak.) “Skommel jou skimmelboude en
hardloop…”

Skilfer:

Vinnig, Skimmel!!!!

Skimmel:

Ja, Skilfer!

Skimmel hardloop van die verhoog af. Skilfer kruip weg agter.
Skilfer:

(Tik aan Cheryl se skouer upstage arm.) Lieflike aand is dit nie?

Cheryl:

(Skrik) Wat?!!!!

Skilfer:

AAAAAAHHHHHH!!!!!!!

Cheryl:

AAAAAAHHHHHH!!!!!!!

Skilfer:

AAAAAAHHHHHH!!!!!!!

Cheryl:

AAAAAAHHHHHH!!!!!!!

Skilfer:

AAAAAAHHHHHH!!!!!!!

Skilfer en Cheryl gil saam hard vir die laaste keer.
Skilfer:

Jammer! Ek het nie bedoel jou te laat skrik nie!

Cheryl:

Ek skrik nie maklik nie! Wie is jy? Of eerder wát is jy?

Skilfer:

My naam is Skilfer. Skilfer die Sestigste. Gebore uit ’n lang
bloedlyn van haarinfeksies wat…

Cheryl:

(Cheryl druk haar hand in Skilfer se gesig en dan stadig af teen
sy lyf.) Ja, ek gee nie regtig om nie. (Dan baie stadig.) Hoor
hier. Ek is op soek na…

Skimmel kom teruggehardloop en onderbreek hulle.
Skimmel:

Ek is terug!

Skilfer:

Sjoe, dit was vinnig!

Cheryl:

Baie vining.

Skimmel:

Jy het gesê ek moet my boude…

Skilfer:

Ja, toemaar dis genoeg. Is SY oppad?

Skimmel:

SY behoort binnekort hier te wees!
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Cheryl:

En met “sy” bedoel julle…

Groot ligte wat flikker met rookmasjiene wat afgaan. Uiterste dramatiese musiek
word gehoor! Grizelda kom opgestap, maar haar gesig is onder ’n mantel versteek.
Grizelda:

Met SY bedoel hulle ek…

Skilfer:

U, mistroostige martelaar!

Skimmel:

U, wraakaardige wreedheid!

Skilfer:

U, oorheersende!

Skimmel:

Alomteenwoordige!

Skilfer:

Gesofistikeerde!

Beide:

Sprakelende, gruwelike, genadelose, gieraardige… Ge...

Grizelda:

Genoeg!

Skilfer & Skimmel:

Grizelda!!!

Cheryl:

Grizelda?

Grizelda:

Grizelda.

Cheryl:

Dié Grizelda?

Skilfer:

Dié Grizelda!

Skimmel:

Watter ander Grizelda?

Cheryl:

O, Kriselda (Spreek dit anders uit.)

Grizelda:

Nee, Grrrrrrizelda. Net Grrrrrizelda! (Ongemaklike stilte.) En
jy is?

Cheryl:

Sjerrrrrêl.

Grizelda:

Cheryl?

Cheryl:

Nee, Sjerrrrrêl.

Grizelda:

Nee, Cheryl.

Cheryl:

Watter ander Sjerrrrrrrêl?

Grizelda:

O! Cheryl!

Skimmel:

Ek verstaan nie.

Skilfer:

Dis soos ’n Jackie wat Jacqueline geword het.

Skimmel:

O!

Grizelda:

En as ek mag vra, Cheryl… Wat soek jy so mensalleen hierdie
tyd van die nag in die woud?

234

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

Cheryl:

Ek soek na jou. Ek het gehoor jy is iemand wat my dalk kan
assisteer…

Grizelda:

Assisteer?

Cheryl:

Assist, ja. Assisteer!

Grizelda:

Afskuwelike anglisisme… probeer help.

Cheryl:

Niemand help my nie.

Grizelda:

In daardie geval! Skilfer, Skimmel! Kom… (Sy begin wegstap
op voorverhoog).

Cheryl:

Goed, goed!!! (Skilfer, Skimmel en Grizelda stop.) Help. Ek
het gehoor jy kan my dalk… urghhhh… hh… hhhh… help.

Grizelda:

O, ek kan jou help?

Cheryl:

Help, ja. Help.

Grizelda:

Ek kan jou seker help. (Grizelda vat haar sweep en druk dit
onder Cheryl se ken.) Wat het jy nodig? Onthou net, daar is
altyd ’n prys te betaal vir die donker, magiese gunste…

Vergelyking van twee antagoniste in een kinderteaterstuk
Anders as in my vorige kinderteatertekste wat ek vir hierdie navorsing ontwikkel
het, het ek besluit om twee antagoniste vir Raponsie te skep. Die doel hiervan
was om die twee akteurs se prosesse en karakters met mekaar te vergelyk en
te bepaal tot watter mate dieselfde vlak van interpretasie en integrasie van
elemente plaasgevind het.

Elkeen van die karakters se objektiewe en

superobjektief was tydens deeglike teksanalise (geskoei op die vorige
navorsingsaktiwiteit se benadering van teksanalise) bespreek. Die aanvanklike
verbasing en besef van die twee akteurs se individuele rolle binne die raamwerk
van die antagonis, het daartoe gelei dat daar ’n mate van kompetisie tussen die
twee akteurs ontstaan het. Dit was egter eers met die bespreking van die
aanvaarding van verantwoordelikheid22 van Cheryl en Grizelda afsonderlik, dat
die akteurs besef het elkeen het ’n ander uitkoms. Grizelda weier om haar
noodlot te aanvaar, terwyl Cheryl ’n omkeer van intensie beleef.

22

Die aanvaarding van verantwoordelikheid was die superobjektief van die stuk.
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Tydens repetisies het ek herhaaldelik die twee akteurs daaraan herinner dat
hulle elkeen ’n ander uitkoms in karakterontwikkelling sal hê. Die uitdaging was
verder moeilik gemaak in dié sin dat elkeen nie stereotipiese fisieke en vokale
karakterisering moes aanwend nie. Om dit te bekamp, het ek my weereens na
’n improvisasie-oefening tussen die twee akteurs gewend. Ná ’n deeglike
fokussessie en as die eerste gedeelte van die oefening, het ek hulle in die
repetisieruimte laat rondbeweeg sonder om met mekaar verbaal te
kommunikeer. Nadat albei meer gemaklik geraak het, het ek elkeen om die
beurt gevra om die ander se fisieke uitbeelding na te boots. Deur die ander
akteur se fisiese eienskappe aan te neem, het elkeen besef wat hulle
afsonderlik doen en waar daar gemeenskaplike uitbeeldings was. Sodoende
het ons fisieke uitbeeldings en nuanse geïdentifiseer wat tydens die
repetisitydperk uitgebrei en verfyn is.
Die volgende deel van die oefening was om die vokale patrone van die
karakters te laat wissel. Vir hierdie oefening het ek die akteurs teenoor mekaar
in ’n denkbeeldige restaurantomgewing laat sit en vir ’n kelner laat wag. Albei
was daarop attent gemaak dat hulle ongelukkig met die kelner is. Die kern van
die oefening was egter om vanuit die ander antagonis se oogpunt met die
situasie om te gaan. Sodoende het elkeen ’n spraakpatroon ontwikkel. Tydens
’n bespreking na afloop van die oefening, het elke akteur elemente van die
ander akteur se spraakpatroon geïdentifiseer (tempo, ritme, infleksies, volume,
ens.) om sodoend met haar eie spraak te integreer. Beide van die akteurs het
die ander se interpretasie lagwekkend gevind, maar tog opgelet hoe dit van hul
eie vokale interpretasie van elkeen se oorspronklike karakter verskil. Die mees
gepaste spraakpatrone en stembuigings is behou en dit wat nie “eie” was aan
die akteur se interpretasie nie, was verwyder. Hierdie oefening het vir my die
geleentheid gebied om die emosionele geheue van elke akteur binne die ruimte
van improvisasie aan te wakker. Die oefening het daartoe gelei dat elke akteur
haar eie emosionele geheue verder verken het as gevolg van die interpretasie
van die teks se spraakpatrone deur ’n ander akteur. Die integrasie van twee
onderskeie emosionele geheues het daarom gehelp om twee verskeie
antagoniste te help karakteriseer. Hierdie integrasie het ook daartoe gelei dat
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’n gevoel van gemeensaamheid tussen die akteurs wat die antagoniste speel,
ontstaan het.
Cheryl:

Dan vat ek my besigheid na iemand anders. (Skimmel keer vir
Cheryl en Grizelde druk haar sweep teen Cheryl se ken.)

Grizelda:

(Terwyl sy lag!) Jou besigheid? En na wie gaan jy dit nogal
neem?

Cheryl:

Ek weet hier êrens in die woud woon ’n baie aangename
sangoma wat…

Grizelda:

Nee! Jy bly weg van hom!

Cheryl:

And why? Pray do tell!

Grizelda:

(Vir haarself.) Want my broer neuk al my planne op! (Baie
vals dan aan Cheryl.) Want hy is baie agterbaks en slinks.
Glad nie soos ek nie. Eerlik en betroubare Grizelda!

Skilfer:

Eerlik.

Skimmel:

Betroubaar.

Cheryl:

Nou maar goed. Hier is my business dan: Ek wil in ’n paleis
woon. Ek wil deel wees van die paleislewe. I wanna be a
royal!

Skilfer:

Maar jy is nie ’n koninklike nie!

Skimmel:

Eerder vêr daarvan af as ek haar so kyk!

Grizelda:

Sthil julle twee! (Aan Cheryl) En wat het jy om aan te bied as
vergoeding om hierdie wens te laat waar word?

Cheryl:

Wel ek het… Ek het… my gorgeous smile? (Grizelda, Skilfer
en Skimmel lag vir Cheryl).

Grizelda:

Siestog, dit gaan jou nie ver bring nie… ek het ’n voorstel.

Cheryl:

Ja?

Grizelda:

Ek sal ’n towerspreuk uitspreek wat jou lewe ineengeweef sal
laat word met dié van die koninklikes. Maar as betaling moet
jy jou eersgeborene vir my gee! Wie wil tog nou ’n kind
grootmaak vir agtien jaar net om alleen gelaat te word op jou
oudag? (Skimmel huil soos ’n baba.)

Skilfer:

Alleen gelaat te word.
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Grrizelda:

Het ons ’n ooreenkoms?

Cheryl:

My eersgeborene?

Grizelda:
Cheryl:

Ja.
(Vir haarself.) Wel, dis nie asof ek kinders wil hê nie? (Skilfer
huil soos ’n baba.) Nee, waar gaan ek tyd kry tussen al my
balle wat ek in die lug moet hou? And lets be honest. I am
desperate! (Vir Grizelda.) Nou goed, jy het ’n deal!

Grizelda:

’n Ooreenkoms. Die ooreenkoms is dat jy jou eersgeborene vir
my sal gee as ek jou lewe verweef met dié van die
koninklikes!

Cheryl:

(Baie haastig.) Ja, ja! Doen dit net! Ek word nie jonger nie!

Grizelda:

Akkoord dan! Skilfer, Skimmel! Julle weet wat om te doen!

Skilfer knip ’n stuk van Cheryl se hare af, terwyl Skimmel haar vashou. Skilfer gee die
hare vir Grizelda. Ligte verander en meer rook kom uit pot uit!
Grizelda:

Bose magte wyd en vêr
Neem die wins van hierdie skêr
Verweef Cheryl se lewe nou
Met die van ’n koninklike vrou
Laat almal hier teenwoordig weet
Haar eersgeborene is my leed
Donker wesens hoor my lied
Anders het sy net verdriet!

Grizelda:

En toe hoe voel jy? Dit is gedoen!

Cheryl:

Ek voel dieselfde.

Grizelda:

Gee dit tyd. Gaan nou. Verdwyn en moet nooit weer terugkom
nie. Wees ook gewaarsku! As jy enigsins oorweeg om met
Daluxolo, oftewel die sangoma kontak te maak, sal hierdie
spreuk tot niet gaan. Jy sal vir ewig dan die dreine van elke
dorp moet skoonmaak! En Cheryl… Ek sal jou kom soek om
my beloning te kry.
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Cheryl:

(Skrikkerig.) Well, sometimes you just have to put yourself
first!!! Toodels!!!! (Soos sy afstap aan haarself.) Kind?
Watter kind? Anyway! As ek een moet kry is ek al lankal
royalty en kan sy niks doen nie! (Cheryl van verhoog af)

Toneel 3
Grizelda:

(Begin saggies lag en dan word dit al harder.) Hehe…
hehehehehehehe... hahahahahahahah…
HAHAHAHAHAHAHAHA!

Skilfer:

U dominerende dierasie?

Skimmel:

U fantastiese frustrasie? Is u siek?

Grizelda:

Nee, my toonskimmeltjie!

Skimmel:

Nou hoekom lag u dan?

Skilfer:

Dit pas u nie!

Grizelda:

Ek weet! Hehehehe, ek weet… Mense is somtyds net so
maklik om te manipuleer. (Begin pot roer.)

Skilfer:

Hoe bedoel u, magiese Majesteit?

Grizelda:

Dis baie eenvoudig, my smetterige skilfertjie. Cheryl dink sy g
aan ’n koninklike wees. (Stap vorentoe.) Maar ek het gesorg
dat haar lewe net ineengeweef word met die koninklikes…

Skimmel:

Huh?

Grizelda:

Jou idioot! Sy gaan net vir hulle werk. En ek kry nogsteeds
haar kind!

Skilfer:

O, dis boos, U Majesteit!!!! Baie boos!

Grizelda:

Ek weet!

Skimmel:

Maar hoekom soek u die kind, temerige tiran?

Grizelda kyk versigtig rond sodat niemand haar sien nie. Soos sy soek, kan mens op
die buitewyke ’n figuur uitmaak wat haar afluister. Dit is Horatius Hartskaap.
(Tydens die volgende spreekbeurt hoor Grizelda ’n twyfelagtige geblêr…)
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Grizelda:

’n Oeroue spreuk, my ding! Daluxolo word al sterkter elke
dag. Hy gaan binnekort net so sterk wees soos ek. ’n Mens
weet nooit wanneer daardie goedhartige sangoma besluit om
my planne te fnuik en my magiese kragte weg te neem nie.
Daarom het ek ’n kind nodig. ’n Kind wat ek van babatyd af
kan voer met my magiese doepa’s. Só’n kind sal grootword
met magiese kragte van haar eie. Kragte wat ek kan beheer en
op teer as sy dink ek is haar regte ma… My eie magiese
kragsentrale!!!!! Hahahahahahahaha!!!!

Skilfer:

Dis wreed!

Skimmel:

Die leed!

Grizelda:

Die intelligensie! Kom! Ons mors tyd! Ek moet my doepa’s
gaan voorberei!

Skilfer:

U melkerige nareuk… As ek mag?

Grizelda:

Ja, Skilfer?

Skilfer:

Hoe gaan u seker maak die kind kry u doepa in?

Grizelda:

Eenvoudig, Skilfer… (Draai na die gehoor) deel van my vloek
was dat Cheryl gaan lus wees vir een ding en een ding alleen
om te eet… My Raponsiesop

Skimmel:

Raponsiesop?

Grizelda:

Net so, Skimmel… ’n Ou familieresep…

Toneel 4
Die karakters verdwyn van die verhoog af. Soos hulle afgaan, word die
bekenstellingslied gespeel wat al die dorpenaars sing. Die gordyn gaan hiertydens
oop en onthul die dorp. ’n Marktoneel word duidelik sigbaar.
BEKENDSTELLINGSLIED
Goeiemôre, goeiedag
Verby is die lange nag
Die haan het gekraai
Die spek begin te braai
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Kry die kinders uit die bed
Bak vir elkeen ’n omelet
Gooi drie eiers in die pan
Die koffie prut al in die kan
KOOR:
Die mark is oop die tyding reg
So werk ons saam dit gaan nie sleg
Ons koning is ’n gawe man
Kom ons sing nou saam en dan…
Begin ons hierdie dag geniet
Niemand maak vir ons verdriet
Gelukkig werk ons almal saam
Tot die son verskuif na maan
Ons is almal tog te bly
Om in hierdie dorp te bly
Jou buurman is jou beste pel
Kort jy raad kan jy hom bel
Hier kan al ons kinders speel
Almal kan hul lekkers deel
Die dag is hier met veel plesier
Ons werk so lekker in die markie hier
KOOR:
Die mark is oop die tyding reg
So werk ons saam dit gaan nie sleg
Ons koning is ’n gawe man
Kom ons sing nou saam en dan…
Begin ons hierdie dag geniet
Niemand maak vir ons verdriet
Gelukkig werk ons almal saam
Tot die son verskuif na maan
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(Ligte, markgeluide, orkes)
Choreografie en groepsang in kinderteater
Een van die grootste uitdagings tydens die werk aan hierdie navorsingmodel
was die aanwending van choreografie in die repetisieproses. Dit was vir my
belangrik dat die styl van die kinderteaterstuk nog behoue bly, maar tog ook
toeganklik vir die geselskap moet wees.

Daarmee bedoel ek dat die

choreografie eenvoudig en eenvormig moet wees, maar dat die individuele
karakters nog steeds gedurende die uitvoering van die danse herkenbaar moes
wees. Om hierdie probleem nog verder te kompliseer, moes die hele geselskap
’n sangitem as ensemble saam met die dans sing.

Aspekte van

toneelspelintegrasie wat vir my uitgestaan het, was sang teenoor choreografie
en karakterisering. Dit was weereens vir my belangrik om in ag te neem dat dit
akteurs is wat choreografie probeer doen en dat hulle nie in dans opgelei is nie.
As deel van die bewegingskursus van die Universiteit van Stellenbosch se
Drama Departement, word die studente van hulle liggame bewusgemaak en
ontwikkel hulle ’n tipe liggaamlike woordeskat23. Dit beteken egter nie dat hulle
dansopleiding as sulks doen nie. Een van die akteurs wat ek wel gebruik het,
het choreografie-opleiding gehad.

Ek het vir haar gevra om die basiese

choreografie van die sangitem saam met enkele ander geselskaplede uit te
werk. Die volgende stap was die aanleer van die choreografie vir die res van
die geselskap. My benadering was om ’n mate van gemeensaamheid en
eienaarskap24 onder die akteurs te kweek. Dit het vir my duidelik geword dat
die akteurs almal bereid was om onder ’n mede-akteur te werk.
Nadat die basiese choreografie aangeleer is, het ek die geselskap daaraan
herinner dat hulle nog steeds in karakter moet bly, net soos die geval tydens
sang en het die meeste van die akteurs gesukkel om hierdie aspek in hulle
karakterisering tydens die uitvoering van die choreografie en sang te integreer.

23
24

Sien Shaw (2013) vir meer oor liggaamlike woordeskat.
Ek sal die konsep van eienaarskap later bespreek.
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Weereens het ek die sirkels van konsentrasie gebruik om elkeen van sy
onmiddellike omgewing bewus te maak en hoe dit die choreografie beïnvloed.
Elke akteur was bewus van sy onmiddellike omgewing en hoe sy karakter
daarbinne funksioneer. Ek het dit egter benadruk dat elke karakter deel vorm
van dieselfde verhoogteks en dat ŉ gevoel van gemeensaamheid deurentyd
teenwoordig moet wees.

Verder was die styl van die choreografie ook

eenvormig en het ooreengestem met die styl van kinderteater. Binne hierdie
eenvormigheid, moes elke karakter se fisieke eienskappe tog wel nog na vore
kom sodat dit nie net ’n homogene massa van lywe op die verhoog was nie.
Om die balans daarvoor te vind, is dele van die choreografie vereenvoudig. Dit
was vir my interessant om te sien dat van die studente wat beter in beweging
as ander is, nie noodwendig beter in die uitvoering van die choreografie was
nie. Hierdie was wel ’n baie groter uitdaging as die sangitems waar daar nie
choreografie by betrokke was nie.
Elke keer wat ek die suksesvolle uitbeelding van choreografie beklemtoon het
(of die tekort daaraan), was die geselskap slegs op choreografie gefokus.
Sodra ek hulle bewus gemaak het van hul sangvaardighede (te sag, te hard, te
stadig, ens.) het die fokus na sangvaardighede verskuif. Dieselfde het gegeld
vir karakterisering.

Indien ek karakterisering beklemtoon het, was die

choreografie en sangvaardighede afwesig. Om dit verder te bemoeilik, het die
grootte van die groep dikwels daartoe gelei dat sommige akteurs die integrasie
van die elemente makliker as ander ondervind het. Hierdie akteurs het dus
tydens repetisies verveeld geraak en die energie van die groepsitem het
gedaal. Selfs nadat ek telkemale fokusoefeninge met die geselskap tydens
repetisies gedoen het, was die integrasie van die genoemde elemente nie altyd
suksesvol nie, selfs ook tydens die uitvoering van die produksie was daar nog
leemtes in die integrasie van karakter, sang en choreografie.

Enkele

moontlikhede om die probleme te oorbrug, het vir my na vore gekom, maar
weens die tydsduur van die repetisies was dit nie uitvoerbaar nie. Hierdie
moontlikhede sluit in langer repetisies wat slegs op choreografie gefokus is of
die aanleer van die uitvoering van basiese choreografiese vaardighede as deel
van die bewegingskursus. ’n Ander moontlikheid is om die karakterbou eers
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behoorlik te ontwikkel. Die implementering van choreografie vind eers plaas
nadat die akteur ’n soliede karakter ontwikkel het en dan kan elemente van die
karakter (fisieke handeling, gesigsuitdrukkings, ens.) meer natuurlik integreer
word.

Die marktoneel word sigbaar.
Janke:

Hallo!

Frik:

Hallo, en welkom by die Frik-Broers se Vreeslike Fris en
Willige Worswinkel! Ek is Groot Frik.

Vrik:

En ek is Klein Vrik… met ’n “V”.

Frik:

Ons het…

Vrik:

Skaapwors, beeswors…

Frik:

Volstruiswors, hoenderwors…

Vrik:

Lang wors…

Frik:

Kort wors…

Vrik:

Dun wors…

Frik:

Dik wors…

Vrik:

Droë wors…

Frik:

Nat wors.

Vrik:

Regtig enige tipe wors.

Janke:

Het julle kaaswors?

Vrik:

Ons het.

Frik:

Vars van die boer.

Careolina:

Hi, my name is Careolina and this is my African husband
Aviwe. We have the freshest produce around. We have Apples

Aviwe:

Apula.

Careolina:

Pears.

Aviwe:

Amapheya.

Careolina:

Peaches.

Aviwe:

Iphitshi.

Careolina:

Carrots.
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Aviwe:

Izaqathe.

Careolina:

Sweet Potatoes.

Aviwe:

Iifotatayi.

Careolina:

Plums.

Aviwe:

Iplamu.

Careolina:

Strawberries.

Aviwe:

Zabasebenzi.

Kirsty:

Het julle naartjies?

Careolina:

Sorry, whats a naartjie, honey?

Aviwe:

Itangerine.

Alexandra:

You sound like a fruit.

(Hulle verlaat die stalletjie)
Careolina:

Thank you.

Aviwe:

Enkosi kakulu.

Careolina:

Dankie.

Freya & Fredrich:

We don’t have Apflestrudel.
And we don’t have the little Schintzel.
But what we do have in this stall.
Is the finest fishman of them all.

Spice Shop: Lezanne & Danica
Rosemary:

Welcome, welcome to the Spice Girls. My name is Rosemary.

Mint:

And I’m Melanie.

(Rosemary looks at Mint.)
Mint:

And I’m Mint

Rosemary:

Today’s special is…

Mint:

A reunion…

Rosemary:

If you will.

Mint:

A pack of five.

Rosemary:

Mel Basil.

Mint:

Mel Cumin.

Rosemary:

Baby Cinamin.
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Mint:

Posh Papriksa.

Rosemary & Mint:

And Ginger.

Persoon A:

Do you have Bieber Basil.

Rosemary:

Stop right now, what are you saying.

Kroeg: Margo & Opskop Ses
Odette:

Berta!

Berta:

Alweer julle twee. Hoe gaan dit met Cheryl se baba?

Olga en Odette:

Sherêl.

Olga:

Twee brannewyne asseblief.

Berta:

’n Enkel of ’n dubbel?

Odette:

Dubbels.

Berta:

En wie gaan betaal?

Olga:

Dirkie.

Berta:

Hy skuld nog van verlede keer.

Odette:

Hy het ’n nuwe suurdeegresep.

Olga:

It’s gonna sell like hot cakes!

Berta:

Dis wat julle laas gesê het. Stuur groete vir Sherêl.

Odette & Olga:

Ugh...

Eienaarskap, gemeensaamheid en improvisasie
Die idee van eienaarskap is iets wat ná die voltooiing van my vorige
navorsingsaktiwiteit by my opgekom het. Tydens die repetisies van die vorige
kinderteaterstuk, het dit nog steeds vir my voorgekom dat baie van my idees as
regisseur die akteurs te veel beïnvloed het. Om hierdie aspek te oorbrug, het
ek besluit om ’n groter geselskap te gebruik, wat die geleentheid bied om deur
middel van improvisasie, teks vir die newe-karakters “op die vloer” te skep. Die
idee hieragter was dat hierdie akteurs eienaarskap sou neem en op eweknie
as die res geplaas word.

Terselfdertyd het ek gehoop dat die

opleidingselemente van Stanislavski en kinderteater deur ’n proses van
selfskepping meer geïntegreerd vir die akteurs sou wees.

Ná die eerste

deurlees van die teks waarby almal betrokke was, was die superobjektief van
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die stuk duidelik gemaak en bespreek. Dit sou die konteks vir die improvisasie
en teksskepping van die newekarakters bied. Ek het die eerste twee weke van
repetisies egter eers met die kerngroep akteurs25 gewerk. Ongelukkig het dit
daartoe gelei dat die gevoel van gemeensaamheid by die res van die akteurs
ontbreek het.

Dit was teenstrydig met my doel van meer emosionele

betrokkenheid van die akteurs. Nadat ek van hierdie aspek bewus geword het,
het ek spesifiek met die newekarakters gewerk, terwyl die kerngroep akteurs
ook teenwoordig moes wees.

Hierdie het weer op beurt gelei dat die

kernakteurs gevoel het hulle tyd word gemors en ek het later sangrepetisies en
choreografierepetisies vir hulle in dieselfde tydgleuf geskeduleer om dit teen te
werk.
Tydens

my

sessies

met

die

newe-akteurs,

het

ek

’n

groot

groepsimprovisasiegeleentheid geskep met die superobjektief as fokuspunt.
Almal is weer aan die superobjektief, soos oorspronklik tydens die teksanalise
aan die begin van repetisies bespreek is, herinner. Ek het die newe-akteurs
gevra om groepe van twee of drie te vorm en vir my hul eie gegewe
omstandighede as akteurs uit te werk. Verskeie karakters is tydens hierdie
proses geskep en ek het dit benadruk dat elkeen ’n objektief te eniger tyd in die
teks moet hê. Dit was hiertydens dat die repetisies amper ’n tipe lesingformaat
aangeneem het. Ek het die akteurs herinner aan die verskeie elemente van
Stanislavski soos hulle dit in die kursus aangeleer het en gevra hoe dit met
kinderteater geïntegreer kon word. Die mees interessante aspek wat na vore
gekom het, is dat die akteurs dikwels teksskepping en karakterontwikkelling as
aparte entiteit van vokale en fisieke interpretasie beskou het. Die suksesvolle
integrasie van die elemente het my genoop om afsonderlike sessies met elke
karakter te hê.
Tydens hierdie individuele sessies het ek weer van vooraf die elemente van die
Stanislavski-sisteem beklemtoon: spesifiek verbeelding, “magic if”, gegewe
omstandighede en die objektief van elke karakter. Die begrip daarvan het vir
sommige akteurs duidelik geword en vir ander nie. Dit was die akteurs wat
25

Hiermee bedoel ek die hoofkarakters wat die dryfkrag van die storie vorm.
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hierdie integrasie duidelik verstaan het wat tydens groepstonele in die
uitvoering van die produksie uitgestaan het. Die twee aparte werksessies met
newekarakters teenoor kerngroep karakters het egter nie die leemte van
gemeensaamheid oorbrug nie. Ek het waargeneem dat die grootte van die
geselskap in hierdie geval nie ’n goeie idee vir spelopleiding was nie. Dit het
met tye voorgekom asof die stuk uit twee aparte geselskappe bestaan het.
Ongelukkig het hierdie aspek na die produksieweek oorgespoel, alhoewel dit
effens gedurende die performance-week verbeter het.
Toneel 5
Die dorpenaars verdwyn Cheryl is alleen in haar bed (op die voorverhoog). Dirkie
daag by haar op.
Odette:

Ag, siestog… Dat Cheryl nou soos so groot moet lyk…

Olga:

Djeeeeee… Moenie soos lelik wees nie Odette, jy weet sy gaan
deur, soos in, ’n moeilike tyd.

Odette:

Ek is nie so lelik nie, Olga. Jy is. Wanneer laas het jy, soos in,
’n spieël gekyk?

Olga:

(Haak vas.) Jou gesig is ’n spieël!

Odette:

Vir die laaste keer! Ons is nie, soos in, ’n identiese tweeling
nie. En al was ons, sou ek nog steeds die mooier een wees,
soos…

Olga:

Ja, soos, mooier om teen te …

Cheryl:

(Skree) Ag, die pyn tog! Die ellende! Waar is daardie man?
Dirkieeeeee!!!!!

Olga:

Kom.

Odette:

Soos, rêrig.

Olga:

Soos, ja.

Odette en Olga hardloop na Cheryl se bed toe.
Odette:

Suster!
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Olga:

Geliefde!

Cheryl:

Die pynnnnnnnnnnnn!!!! (Kyk vir Olga.) Die ellendeeeee!!!
(Kyk vir Odette.)

Odette:

Wat kan ons doen, Chereltjie?

Olga:

Ja, wat kan ons doen?

Odette en Olga haal vining in en uit asem.
Cheryl:

Julle kan altwee stilbly! (Stilte vir ’n oomblik,) Wees eerlik…
Hoe lyk ek vandag?

Odette:

Jy…

Olga:

Lyk…

Beide:

Soos...

Beide:

Perfek?

Cheryl:

Ek het so gehoop om in die paleis te woon! Nie met die
paleisbakker getroud te wees nie! Grizelda sal boet eendag
hiervoor! It’s all in the small print, as they say! Oh, the horror!

Olga:

Oh, the horror.

Odette:

Soos ’n horror?

Olga:

Insidious.

Odette:

Nee, serious.

Cheryl:

My lewe is ineengeweef met die van die paleis. Net jammer dis
’n bad weave!!!

Odette:

Ek hou van weaves.

Cheryl:

Ek, Cheryl Deeghuizen! Vrou van Dirkie Deeghuizen, bakker
van formaat en amptelike paleisbakker! (Sy begin krokodiltrane
te huil!) Ek moes ’n koningin gewees het!!!

Olga:

You would have made a beautiful queen, honey.

Odette:

Jou voete sou mooi gelyk het in glass slippers.

Cheryl:

Wel, ek gaan my kind hou! Grizelda sal nooit hierdie baba sien
nie! Dirkiieeeee!!!! (Odette en Olga skree saam)
Dirkieeeeeeeee!!!!!! Dirkieeeeeeeeeeeee!!!!!!!

Dirkie:

(Kom sag ingestap) Ja, my mooiste Cheryl?
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Cheryl:

Ja, bly stil! Maak eerder soos ek sê! Dirkie!!!

Olga:

Hello, Dirkie.

Dirkie:

Hello, Olga.

Cheryl:

Ek soek nog Raponsiesop!

Odette en Olga saam: Nog Raponsiesop.
Dirkie:

Maar my liefste, engel.

Olga:

Engel.

Dirkie:

(Dirkie gaan sit by Cheryl se voete op die punt van die bed en
vryf haar voete.) Ek het gister vir jou daarvan gegee.
Raponsiesop is nie maklik om in die hande te kry nie en die
verskaffer is nie baie vriendelik nie. Inteendeel. Ek is bietjie
bang! (Odette lag vir Dirkie.) Wil jy nie eerder ’n lekker
stukkie suurdeegbrood met kaas hê nie?

Cheryl:

Dirkie… (Trek voet weg.) Skattebol… Kom nader. Nog
nader… (Dirkie kom versigtig nader. Sy gryp hom aan die keel
sodra hy naby genoeg is.) Wat het jy nie verstaan van
Raponsiesop nie? Brood is nie sop nie!!! Nog minder kaas! En
jy weet ek kan nie kaas eet nie. Dit laat my… anders. Of jy
gaan kry nou vir my Raponsiesop of ek en jou amper baba
verdwyn uit jou lewe uit!

Odette:

Poofff.

Olga:

Gone with the wind.

Odette:

En ’n stink wind.

Dirkie:

Dit is reg so, Cheryl! Ek maak so, Cheryl! Moet asseblief nie
gaan nie.

Cheryl:

Dan verstaan ons mekaar my liefie duifie. En Dirkie…

Dirkie:

Ja, my engelgesiggie?

Cheryl:

Maak vinnig!!!!

Olga:

Bye, Dirkie.

Dirkie:

Bye, Olga. Odette…

Toneel 6
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Dirkie hardloop uit die kamer en deur die mark. Soos hy stap soek hy duidelik na
iemand.
Dirkie:

O, hittete! Cheryl se suurdeeg is behoorlik gerys vandag! Ek
moet net Raponsiesop vir haar in die hande kry.

Soos Dirkie rondstap word verskeie geluide gehoor van die marksmense wat hul
goedere verkoop. (Hierdie toneel kan uitgebrei word) Dit word later duidelik dat hy
min geluk het en gaan sit eenkant. ’n Donker figuur daag by hom op. Dit is Skilfer boop Skimmel se skouers in ’n jas.
Skilfer:

My aarde, my mens! As dit dan nou nie Dirkie Deeghuizen is
nie! Hoekom dan so teneergedruk?

Dirkie:

Meneer X! Ek soek al heeldag na u!

Skilfer:

En nou het jy my gekry. Waarmee kan ek vandag help?

Dirkie:

Ag, Meneer, ek is opsoek na nog Raponsiesop!

Skilfer:

Raponsiesop? Oooooo… Dit gaan ’n bietjie moeilik wees. Ek
het gister al my Raponsiesop aan jou verkoop.

Skimmel:

Maar hier is dan nog sop in die jas! Grizelda het gesê…

Skilfer:

Stil, Skimmel! Ek weet wat ek doen! (Aan Dirkie.) Soos ek
gesê het, al my Raponsiesop is alreeds uitverkoop… maar…

Dirkie:

Maar? Asseblief Meneer X ek sal enigiets doen!!!

Skilfer:

Ek het nog so ’n klein bietjie sop hier naby. Maar dit gaan jou
10 goue stukke kos!

Dirkie:

10 goue stukke! Gister was dit dan net 2?! Ek het nie eers so
baie goue stukke nie!

Skilfer:

In daardie geval… Totsiens, Meneer Deeghuizen

Dirkie:

Nee, wag! Wag, asseblief. Ek sal met u ’n ooreenkoms
aangaan?

Skilfer:

Ons luister…

Dirkie:

Ons?

Skilfer:

Ek! Ek bedoel ek luister.

Dirkie:

Dalk kan ek u afbetaal? Elke week van u geld vir u teruggee?
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Skilfer:

Ek sal daaroor moet dink. (Meneer X stap op en af en dink
daaroor.) Goed… Ek het ’n voorstel.

Dirkie:

Ek luister?

Skilfer:

Jy kan my weekliks afbetaal, maar dan moet jy elke dag die
Raponsiesop by my kom haal! Het ons ’n ooreenkoms?

Dirkie:

(Teësinnig.) Ja.

Toneel 7
Hierna volg Odette en Olga se odelied aan Cheryl. Hiertydens word dit ook duidelik
dat Cheryl vir Raponsie gekry het. Hierdie lied moet half droewig wees. Gordyne
gaan toe.
Ja kyk die tyd is hier
Nou’s daar is geen plesier
Sê hulle gou
Ons sê hulle NOU
Ek wil eerste vertel
Maar jy moet dit soos “sell”
Hulle gaan dit nie glo
Maar ons sê mos dis so
Die tyd is verby
Sjerêl het haar baba gekry
Met hare so blond
En die mooiste klein mond
Eers was dit goed
Nou laat Sjerêl ons boet
Vir Dirkie maak sy moeg
Hy gaan soooooos neerploeg
Maar ons kan nie meer
Ons wil nie meer
Ons se jul nou
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Ons voete is seer
Ons hardloop hier
Ons hardloop daar
Met bottels en doeke, dis deurmekaar
Help ons nou
Kom help ons gou
Ons gaan al ons naels afkou!
Die baba lyk so mooi
In haar kleertjies getooi
Dirkie so bly
Hy wil nog tien kinders kry
Babakrete hoor ons nou
Ons ore kan dit nie hou
Maar as sy so skree
Wil ons koppe ingee
Maar ons kan nie meer
Ons wil nie meer
Ons se jul nou
Ons voete is seer
Ons hardloop hier
Ons hardloop daar
Met bottels en doeke, dis deurmekaar
Help ons nou
Kom help ons gou
Ons gaan al ons naels afkou!
Toneel 8
Die ligte weer gaan op Grizelda se grot aan. Dit is duidelik dat sy baie opgewonde
is.
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Grizelda:

En julle is seker die kind is gebore?

Skilfer:

Dis soos ons genoem het, u krakerige kakketoel. Dirkie was nie
daar om die sop-doepa te kry nie.

Skimmel:

En die hele mark het gegis oor die feit dat hy nou uiteindelik ’n
pa is! wou blykbaar nog altyd ’n vader gewees het. Siestog.

Grizelda:

Dan is dit sulke tyd! Tyd dat ek my prys gaan haal. Is dit ’n
seuntjie of ’n dogtertjie?

Skimmel:

Dit is blykbaar ’n dogtertjie, o vakuum van verlange!

Grizelda:

Uitstekend! Nou toe! Maak julle reg! Die toring is ingerig met
alles wat julle sal nodig kry. Babadoeke tot waslappies. Julle
gaan dit nodig kry!

Skilfer:

Ons gaan dit nodig kry, u weerlose wreedheid?

Grizelda:

Julle, ja! Julle het seker nie gedink ek gaan die kind grootmaak
nie? Ek is net die handelsmerk. Die figuur van moederliefde!
Nou toe! Maak klaar! Ek het ’n afspraak met Cheryl!

Toneel 9
Dit is aand. Die ligte verdoof op die geselskap. Soos dit weer aangaan, word Cheryl
se bed van vroeër belig met haar, Dirkie en ’n baba. Skielik word donderweer en
dramatiese musiek gehoor soos wat Grizelda, Skilfer en Skimmel inkom. Droë ys.
Vensters klap toe wanneer Grizelda instap.
Grizelda:

Wat ’n gelukkige prentjie is hierdie nie! Cheryl! Baie geluk?

Cheryl:

Grizelda!!!

Dirkie:

Cheryl? Wat gaan hier aan? Wie is jy? (Hy probeer om
Grizelda te nader maar Skilfer en Skimmel keer hom.)

Skilfer:

Nie so vinnig nie, Dirkie!

Skimmel:

Ag, kyk die babatjie! (Kruip op die bed en kyk na die
babatjie.)

Grizelda:

(Grizelda slaan haar sweep) Genoeg, af! Maar waar is my
maniere? Ek het my nog nie eers voorgestel nie, Meneer
Deeghuizen. Ek is Grizelda. En die eienaar van daardie baba?
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Dirkie:

Eienaar? Wat? Cheryl wat gaan hier aan?

Cheryl:

Ek is jammer, Dirkie! Dit was ’n lang tyd terug gewees.

Dirkie:

Wat bedoel jy? Wat was ‘n lang tyd terug gewees?

Odette & Olga:

Sherêl.

Grizelda:

Cheryl. Dis eintlik heel eenvoudig, Meneer Deeghuizen. Jy
sien jou vrou, Cheryl.

Cheryl:

Sherêl!

Grizelda:

Cheryl het my om my dienste genader. Sy wou deel wees van
die paleis en die lewe daarbinne. Ek het vir haar ’n
towerspreuk gedoen en nou is haar lewe ineengeweef met die
van die paleis. Jy is tog die paleis se bakker is jy nie? As
belonings het sy my haar eersgeborene belowe. Hierdie einste
baba wat nou so soet tog by haar vorige mammie lê!
Hahahahahahaha!!!!!

Cheryl:

Nee! Die ooreenkoms was dat ek royalty sou wees! Nie die
royals se dienskneg sou trou nie! Die ooreenkoms is nietig!

Grizelda:

Probeer weer, skattie! Jy moet altyd die fynskrif van enige
ooreenkoms deurgaan. Ek het jou gefnuik. Die baba is myne!

Dirkie:

Nooit! Nooit oor my dooie liggaam nie!

Grizelda:

Daarmee kan ons ’n plan maak! O, Meneer X!

Skilfer:

Hoeveel Raponsiesop sal dit hierdie keer wees, Dirkie?
Onthou net hoeveel gouestukke jy my al skuld! En die boete
vir nie betaal nie…

Skimmel:

Is die dood…

Dirkie:

Nee!!! Nee nee neeeeeee!!!!! Hierdie was alles deel van jou
vieslike plan?

Grizelda:

Jy noem dit vieslik, ek noem dit uitnemend. (Grizelde druk die
punt van haar sweep teen Dirkie se bors.) Genoeg gepraat!
Skilfer, Skimmel! Gryp die baba dat ons kan gaan! (Skilfer en
Skimmel gryp die baba by Cheryl.) Ag, en kyk net die bos
goue hare! (Sy ruik daaraan.) Vol magiese kragte! So dit is
dan waar jou kragte lê, my klein kragsentraletjie! Toemaar,
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Mamma Grizelda sal nie toelaat dat iemand dit ooit sny nie!!
Kom, julle dermsakke! Laat ons weg wees!
Olga hardloop na Dirkie toe en Cheryl val flou teen Odette.Grizelda, Skilfer en
Skimmel verlaat die verhoog. Soos hulle afstap, verdof die ligte op Dirkie en Cheryl.
Dirkie huil saggies en Cheryl sit emosieloos. Sodra almal van die verhoog af is, word
twee trone op die teenoorgestelde kant van die voorverhoog sigbaar.
Toneel 10
Jane is op een an die trone, jean kom in.
Jean:

Jaaaaaaaane!!!!

Jane:

Jeeeeeeeaaaaan!!!!

Jean:

Jane?

Jane:

Jean?

Jean:

Jane?

Jane:

Jean? (Jean sit op die troon langs Jane.)

Jean:

Is alles gereed, Jane?

Jane:

Gereed en gewillig, Jean.

Jean:

Jy het onthou van?

Jane:

Ek het onthou van!

Jean:

Ek kan nie glo die tyd het so gevlieg nie, Jane!

Jane:

Vertel jy vir my, Jean! Dit voel soos gister wat Prins Darius
nog in sy doeke was.

Jean:

En nou is hy groot…

Jane:

Sterk…

Beide:

Aantreklik…

Horatius:

En adellik! (Stoot vir Jean en Jane op van die trone af met sy
stok.) Toe, toe, toe, julle twee! Koning Alexander en Koningin
Alexis gaan binnekort hier wees! Alles moet perfek wees vir
Prins Darius se verjaarsdagsbal!
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Jane:

Stil jy, Horatius! Jy is net die hofnar! Ons weet wat ons doen
en het alles onder beheer.

Jean:

Sê hom, Jane!

Jane:

Ek sê hom, Jean!

Horatius:

En ek sê: Aandag, almal, aandag!!!! Presenting His Royal
Majesty King Alexander XIV and Queen Alexis!

Die adelikes kom op die verhoog gestap saam met Dirkie. In die volgende toneel moet
Odette, Olga, Jean, Jane en Horatius se verhouding duidelik word.
Horatius:

Presenting Dirkie Deeghuizen, met die verjaarsdagkoek. (Sê
dit met ’n aksent.)

Dirkie loop in met die verjaarsdagkoek, terwyl hy inloop staan Jean en Jane op en
loop vorentoe.
Koning:

Jy het jouself weer oortref, Dirkie! Dit is die beste
verjaarsdagkoek wat iemand al ooit vir Prins Darius gebak
het!

Koningin:

Regtig, Dirkie. Ons kon nie vir ’n beter bakker in die paleis
gevra het nie! Uitstekend!!!

Jean:

Jou koeke is beter, Jane.

Jane:

Jou koek is beter, Jean.

Jean:

Dankie.

Dirkie:

(Baie hartseer,) Baie dankie, U Majesteite.

Koning:

Ag nee, toe nou, Dirkie! Hoekom dan nou so hartseer? Dis ’n
blye dag as Prins Darius 24 word!

Dirkie:

Vergewe my, Koning Alexander. Dit is net… Vandag sou my
dogtertjie ook verjaar het. Sy sou 21 gewees het.
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Afwesigheid van ’n verteller
“This narrative fascination is so complete that the voice’s interactions
constitute a second, offstage drama that is both parallel to and dependent on
the play enacted on stage, as the voices speak for the actual audience and at
other times seem to usurp the prerogatives of the author” (Richardson,
2001:687).
Een van die uitdagings tydens die skepping van hierdie teks as
navorsingsaktiwiteit, was om nie ’n verteller te gebruik nie sodat die gevaar,
soos in die aanhaling aangedui is, nie gebeur nie. Soos afgelei kan word uit
die teks hierbo, moes tekstuele elemente soos tydsverloop aangedui word.
Plekverskuiwings was uitgebeeld deur dekorverskuiwings soos wat in die
verhoogaanwysings aangedui is. Tyd- en plek-uitbeeldings as veranderlikes
moes duidelik aan die gehoor oorgedra word en ek het dit in die dialoog van
die karakters ingewerk. Die akteur wat die rol van Dirkie vertolk het (tesame
met ander akteurs) moes van hierdie tydsverloop in sy dialoog bewus gemaak
word.

Dit was daarom belangrik dat die gegewe omstandighede van die

karakter, tesame met die objektief wat daarmee verskuif, herontdek word.
Teksanalise het weereens die grondslag vir hierdie bespreking gedien, maar
die verskuiwing moes vokaal en fisies ook gemaak word. Die akteur wat Dirkie
vertolk het, het sy tempo en ritme van sy spraakpatrone tydens repetisies
herhaaldelik ondersoek om ’n meer gepaste uitdrukking aan sy karakter te gee.
’n Amper cliché-agtige aanslag is gevorm deur gebruik te maak van ’n stadiger
en meer monotone spraakpatroon soos wat dikwels by bejaardes opgemerk
word. Oor die algemeen word bejaardes as stereotipes in die media uitgebeeld
en dit is my vermoede dat die akteur die karakter se spraakpatrone op hierdie
stereotipes baseer het, aangesien die akteur in film en televisiewerk belangstel.
Die akteur se emosionele geheue was vir my beperk en het meestal na media
verwys in plaas van werklike ondervinding of herinneringe. Om hiermee te
help, het ek weer ’n gesprek met hom gehad oor emosionele geheue en
voorgestel dat hy herinneringe van sy oupa as inspirasie gebruik. Ek het die
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akteur egter daarop laat let dat die spraakaanpassing nie voldoende sou wees
vir die uitbeelding van die karakter nie en dat die karakter nie ’n stereotipiese
bejaarde is nie.
Die integrasie van die fisieke uitbeelding van die karakter was daarom bespreek
om die fisieke en die vokale aspekte met mekaar te laat integreer. Alhoewel
die karakter ouer was, maar nie so oud soos die karakter nie, het ek die energie
wat in die stemgebruik gevind is, as basis gebruik. Die verhouding tussen die
vokale energie en die gebruik daarvan teenoor die liggaamlike uitbeelding het
daartoe gelei dat die karakter effens stadiger beweeg het. Op sy beurt, het dit
die akteur daartoe gelei om besluite te neem ten opsigte van tempo en ritme
van bewegings wat nog steeds gepas was in die tempo en rimte van die stuk.
Om dit suksesvol uit te beeld, het die akteur sy emosionele geheue aangewend
(gedagtes aan sy oupa) wat hy verbind het met die konsep van die “magic if”.
Hoe sou hy optree op daardie ouderdom en hoe sou hy klink? Hierdie keuses
moes aanpas by sy gegewe omstandighede en dit is in my opinie dat hierdie
tydsverskuiwing suksesvol was. Deur ’n akteur homself te laat afvra wat sy
karakter op ’n ouer stadium sal doen, kan een van die meganismes wees om
die integrasie van spelopleidingselemente te ondersoek.
Koningin:

Hoe kon ons dit vergeet het! Ek is jammer, Dirkie. Dit was
baie onsensitief van ons gewees.

Dirkie:

Nee, glad nie, U Majesteit. U het vir meer as agt jaar lank vir
ons help soek na haar.

Koning:

Met geen sukses nie. Hou moed, Dirkie! Ek weet sommer
eendag sal jy haar weer vind.

Koningin:

Ek is seker Cheryl voel net so hartseer vandag.

Cheryl:

(Kom ingestorm.) Het ek my naam gehoor?

Horatius:

Presenting…

Cheryl:

Nee, toemaar hulle ken my. Oooooooo!!!! (Buig voor die
koning en koningin.) U Majesteite!

Odette en Olga:

(Buig vir die koning en koningin.) U Majesteite.

Cheryl:

Beautifull and full of grace as always!!
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Jane:

Follow us, please.

Koning:

Uuuhhh… Dankie, Cheryl.

Odette en Olga:

Sjerêl,

Koning:

En ons innige wense met jul dogter se verjaarsdag ook
vandag. Ek is seker sy sal…

Cheryl:

(Vals.) Ja, very sad! Very, very sad indeed! If only there was
something…

Olga:

Something small.

Odette:

Of bietjie blink.

Cheryl:

Ek kort iets om my bietjie op te beur.

Dirkie:

Cheryl…

Cheryl:

Nee, ek noem dit net Dirkie Wirkie.

Koningin:

Dirkie. Hoekom kom jy en Cheryl nie vanaand na Darius se
verjaarsdagbal nie? (Jean en Jane kyk vir mekaar.)

Dirkie:

Dankie, U Majesteit, maar dit is net vir adelikes. Ons kan
regtig nie…

Cheryl:

… dit van die hand wys nie, Dirkie-skat!

Olga:

Nee.

Odette:

Nooit.

Odette, Olga en Cheryl: Wat is die dress code?
Olga:

Formal?

Odette:

Semi-formal?

Beide:

Of cocktail?

Jane:

(Fluister) Common

Cheryl:

Het iemand hom al vandag gesien?

Koningin:

Soos ek hom ken my lief is hy alweer besig om in die woud
rond te jaag! Ek ken ook iemand soos hy toe hy 24 was…

Koning:

Ja, toe toe… Nou goed. Laat ons klaarmaak. Dit is hoog tyd
dat hierdie partytjie aan die gang kom!

Horatius:

Aan die gang kom.

Toneel 11
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Die karakters verlaat die verhoog. Daluxolo en Horatius se instap op die
voorverhoog is die aanduiding vir die gordyne om oop te gaan. Soos die gordyn
opgaan, sien ons die binnekant van ’n toring met stapels boeke orals. Raponsie sit
daarbinne. Eenkant teen ’n muur sit ’n wurm. Wanneer Daluxolo en Horatius
agtertoring verby is, gaan Horatius blêr en dit is die aanduiding vir Raponsie om te
begin praat.
Raponsie:

Nou, ja. Watter boek het ek vandag nog nie gelees nie? Wat
van dié een? Of nee, eerder dié een? A! Hierdie een het ek
lanklaas gelees! Willie! Watter een dink jy moet ek lees?

Willie:

As dit van my afhang, sommer almal, Raponsie!

Verbeelding as spelopleidingselement
In die begoenoemde toneel is die konsep van verbeelding tydens die
repetisietydperk uitgelig. Hier is twee akteurs wat hulself moet verbeel wat hul
karakters behels. Raponsie het soos in die klassieke weergawe van die storie
hare wat vanuit ’n toring tot op die grond hang en was vir haar hele lewe lank
in die toring toegesluit. Die aktrise wat Raponsie vertolk het, moes daarom
staatmaak op haar verbeelding om hierdie omstandighede suksesvol te vertolk.
Die uitdaging wat vir my ontstaan het, was die gevoel van afsondering wat
geskep moet word aangesien dit as belangrike deel van Raponsie se objektief
vorm. Dit sal haar behoefte om die lewe en wêreld buite haar toring te verken
beklemtoon. As oplossing het ek die akteur gevra om haarself in te dink
(emosionele geheue te gebruik) hoe sy gevoel het toe sy na Stellenbosch
verhuis het sonder haar ouers en familie. Hierdie emosionele herinnering wat
uit werklike omstandighede voortgespruit het, het as basis gedien om haar
karakter se gevoel van afsondering nog meer te ontdek en te verstaan.
Verder het ek hierdie gevoel van afsondering nog meer probeer ontwikkel deur
rekwisiete te gebruik. Aangesien die finale pruik wat sy tydens die vertoning
sou dra te duur was om met repetisies te gebruik, het ek dit met ’n stuk tou
vervang wat aan haar kop vasgemaak is. Dit het onmiddellik ’n uitwerking op

261

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

haar bewegingsmoontlikhede binne die beperkte ruimte van die toring getoon.
Haar fisiese bewegings was beperk, aangesien die tou/pruik haar moontlikhede
belemmer het wat vir my ’n praktiese aanslag tot die konsep van die “magic if”
gevorm het. Dit het daartoe gelei dat sy as aktrise magteloos gevoel het.
Hierdie gevoel, tesame met haar emosionele geheue van afsondering, het
daartoe gelei dat sy meer oortuigend kon deel wees van haar gegewe
omstandighede en dat haar karakterisering meer suksesvol uitgevoer kon
word.
Die akteur wat Willie vertolk het se uitdaging was net so groot. Hy moes die rol
van ’n boekwurm vertolk: ’n Entiteit wat nie werklik bestaan nie. Ek het hom
daarom opdrag gegee om verskeie kort filmgrepe te kyk. Dit het gewissel van
dokumentêre oor wurms tot animasiefilms waarin wurms voorkom. Deur notas
van die bewegings van wurms te maak en die interpretasie van die stemgebruik
van wurms, het ’n basiese karakter ontstaan.

Aangesien die akteur in ’n

wurmkostuum sou wees met groot sponsvoete, het ek so vroeg as moontlik
alreeds daarmee begin repeteer. Ek het in die vorige navorsingsaktiwiteit
geleer dat die groot voete ’n belemmernis kan wees en daarom moet die akteur
so gou as moontlik met hierdie kostuumelement werk om daaraan gewoond te
raak en interessanter keuses rakende beweging en karakterisering te maak.
Net soos in die geval van Raponsie se hare, het die skoene ’n impak op die
akteur se beweging gehad en veral sy spoed waarteen hy beweeg het.
Weereens het ek die belangrikheid van verbeelding en die “magic if”
beklemtoon sodat dit die akteur kon help met sy interpretasie van die karakter.
Interessant genoeg het die akteur die integrasie van stem en fisieke uitbeelding
vinnig verstaan. Dit het my laat vermoed dat ’n mitologiese/abstrakte karakter
soos ’n boekwurm die geleentheid aan die akteur bied om meer vrymoedig met
karakterisering te eksperimenteer, omdat ’n reedsbestaande interpretasie
daarvan nie daarteen opgeweeg kon word nie.
Raponsie:

Ag, jou ou snaaksie! Jy weet mos ek het al die boeke onder oë
gehad!

Willie:

Ja, soms dink ek jy is meer van ’n boekwurm as ek!
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Raponsie:

’n Boekwurm wat my beste vriend is! (Gee vir Willie ’n
drukkie.) Ek sal altyd onthou hoe jy saam met Macbeth hier
aangekom het!

Willie:

Ja! Ek was nog net ’n baba! En as jy nie gekeer het nie, sou
Moeder Grizelda my met die eerste Kook en Geniet Volume 3,
Uitgawe 5 (hersiene weergawe) doodgeslaan het!

Raponsie:

Ag, sy het seker maar net geskrik, Willie.

Willie:

Jy moet versigtig wees, Raponsie. Iets aan daardie vrou is nie
lekker nie.

Raponsie:

Dis my ma waarvan jy praat!

Willie:

Ekskuus! Jy is reg, ek is jammer. Dis net soms… Sy kyk jou
so vreemd aan. Asof jy ’n besitting is.

Raponsie:

Jy lees te veel gruwelstories! Jou verbeelding hardloop
heeltemal op hol met jou.

Willie:

(Laggend.) Lyk dit asof ek ooit hardloop!!!
Hahahahahahahaha!

Toneel 12
Soos die twee lag, word ’n geroep duidelik gehoor. Die fokus verskuif na die volgende
karakters. Grizelda, Skilfer en Skimmel kom in.
Gizelda:

Nou toe, julle twee aapsterte! Maak seker hier is niemand om
my towerspreuk te hoor nie! Daarsonder kan niemand in die
toring klim nie.

Skilfer:

Soos altyd, u monsteragtige moerbeiblaar! Kom, Skimmel,
help kyk!

Skimmel:

Ek maak so, Skilfer!

Die twee begin rondsoek of daar iemand in die omtrek is. Skilfer en Skimmel loop
tuseen die kinders deur. Skilfer bly op die verhoog en Skimmel loop tussen kinders.
Skilfer:

Sien jy iemand, Skimmel?
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Skimmel:

(Onseker.) Nee, Skilfer! Ek dink nie so nie! (Aan homself.)
Hier is net sulke vreemde bosse met gesigte in die woud
vandag. Ag, dis seker niks nie! Bosse kan mos nie hoor nie!
(Grizelda slaan haar sweep.)

Skilfer:

Kom, Skimmel! Grizelda raak ongeduldig!

Die twee karakters keer terug na Grizelda.
Toneel 13
Grizelda:

Nou toe! Is dit veilig? Niemand mag ons hoor nie!!! As
iemand dit onthou, kan Raponsie dalk ontsnap!

Skilfer:

Daar is niemand nie! U toonbeeld van toorn!

Skimmel:

Niemand nie. Net ’n klomp bosse! Ek is seker hulle sal nie
luister nie! Bosse is mos in elk geval dom!!!

Grizelda:

Nou toe. (Loop na toring toe.) Roep saam met my: Raponsie!
Raponsie! Laat sak jou hare!!!!

Almal:

Raponsie, Raponsie laat sak jou hare!

Grizelda:

Sy hoor my nie! Julle moet harder roep!

Almal:

Raponsie, Raponsie laat sak jou hare!

Grizelda:

My geduld raak nou op! Sê die towerspreuk hard saam met
my!

Almal:

Raponsie, Raponsie laat sak jou hare!

Raponsie:

Net ’n oomblik!!!! Vinnig, Willie! Gaan kruip gou weg!

Willie:

Presies! As sy so gaaf was en jy haar regtig vertrou het, hoef
ek nie weg te kruip nie!

Raponsie:

Asseblief, Willie. Jy weet hoe voel Ma Grizelda oor
buitestanders!

Willie:

Nee, dit weet ek te goed. ’n Bobotie resep was nog nooit so
amper my einde nie.

Grizelda:

Raponsie!!!!!! Hoor jy my!!!??

Raponsie:

Ek kom, Moeder!

Grizelda:

Raponsie, Raponsie laat sak jou hare!!!! En vinnig ook!!!
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Skimmel:

Vinnig ook, ja!

Willie gaan kruip weg tussen twee boekrakke. Raponsie laat haar hare sak.
Grizelda, Skilfer en Skimmel klim op tot bo in die toring.
Grizelda:

Nou ja, toe. (Ruik aan Raponsie se hare.) Was dit nou so
moeilik gewees? Onthou stiptelikheid is die sleutel tot sukses!
Hoekom het jy so lank gevat? Is hier iemand hierbinne?

Skilfer:

Ja, is hier iemand hierbinne?

Grizelda:

Stihil, Skilfer!

Skilfer:

Stihil, Skimmel

Skimmel:

Stihil … toemaar.

Skilfer sit by spieeltafle en sit helder pienk lipstiffie aan.
Raponsie:

Nee, Moeder Grizelda. Dit is net ek hier. Soos elke ander dag.

Grizelda:

Nou toe… Jy moet my nie ’n rede gee om anders te vermoed
nie. Kom. Kom sit. Jy weet wat om te doen. (Vir Skimmel.)
Stoel. Borsel.

Raponsie:

Ja, Moeder Grizelda. (Raponsie gaan sit sodat Grizelda haar
hare kan uitborsel. Soos sy borsel, skarrel Skilfer en Skimmel
rond.)

Grizelda:

Nou toe! Kyk nou net hoe mooi lyk jy. En ek voel ook sommer
stukke beter! Jou hare word nou mooi lank, nè?

Raponsie:

Dankie, Moeder Grizelda. Ja… Ek het gewonder… aangesien
dit vandag my verjaarsdag is…

Grizelda:

Jou verjaarsdag? (Trek Raponsie se hare.) Ag, my kind. Jy
weet mos ek hou nie van sulke lawwe feesvieringe nie! Waar
kom jy daaraan dat dit jou verjaarsdag is?

Raponsie:

Wel, Skimmel het verlede week genoem dat hulle my nou
amper 21 jaar ken en toe…

Grizelda:

…en toe het jy besluit om ’n swaap soos Skimmel te glo in
plaas van jou eie moeder (Vir Skimmel.) Ons sal later hieroor
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praat!!! Ag, Raponsie! Wat doen ek tog verkeerd dat jy my so
haat? Het ek jou nie nog altyd eerste gestel nie? Was ek nie nog
altyd daar vir jou nie? Vertrou jy my nie? (Maak asof sy by die
toring wil afspring.)
Raponsie:

Nee, ek doen.

Grizelda:

Los my.

Raponisie:

Moeder Grizelda! Ek het net gewonder of ek nie nou groot
genoeg is om ook buite die toring te mag gaan nie? Selfs al is
dit net vir 3 meter? Om die gras te voel?

Grizelda:

(Vals huil) NEE! Nee, nee en nogmaals nee!!!! (Vals, hang aan
Raponsie.) Dink jy dit is vir my lekker om jou net een keer per
week te sien? Al die sekondes, minute, ure, dae, weke wat ek
na jou verlang! Dis net om jou te beskerm. Die wêreld is wreed
daarbuite! Ek trotseer elke dag my moeë ou bene om vir jou te
sorg in ’n wêreld wat ons wil seermaak. Ag, my kind… (Sy
begin valslik huil terwyl Skilfer en Skimmel haar kamtig troos.)

Raponsie:

Ek is jammer.

Grizelda:

(Huilend.) Los my.

Raponsie:

Moeder Grizelda! Ek sal nie weer nie.

Grizelda:

(Gelukkig.) Nou ja, toe dan is dit ook opgelos! Laat ons nou nie
verder hare kloof hieroor nie. Ek moet gaan! Skimmel en ek het
’n gesprekkie om te gaan voer. Ta!

Raponsie:

Totsiens, Moeder Grizelda.
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Toneel 14
Grizelda, Skilfer en Skimmel klim uit die toring. Willie kom weer te voorskyn.
Willie:

Jou verjaarsdag!!! Jy verjaar vandag.

Raponsie:

Ja, maar moet jou nie daaraan steur nie. Jy het gehoor wat
Moeder Grizelda gesê het van verjaarsdae.

Willie:

Ekskuus my taal, maar BOG MAN! Die vrou wil jou net
manipuleer! Of in haar geval, vrouepuleer. Ai, as ek net ’n
skoenlapper was het ek hier uitgevlieg en iemand om hulp gaan
vra!

Raponsie:

Dit is nie asof ek ’n gevangene is nie, Willie. (Bêre stoel weer
by spieëltafel.) Ma Grizelda beskerm my net.

Willie:

Nie ’n gevangene is nie? Verduidelik jy vir my wie laat haar
dogter in ’n 20 meter hoë toring bly met net een venster as
toegang. (Raponsie begin huil.) Ag ek is jammer, my vriendin!
Soms praat ek net te vinnig. Ek moet leer om my woorde te tel!

Raponsie:

Dis doodreg, Willie. As jy nie omgee nie, ek wil net so bietjie
alleen wees, asseblief?

Willie:

Enige tyd. Ek gaan solank vir jou ’n lekker leesboek soek.

Raponsie sing ’n eensame lied. Hiertydens word Prins Darius in die ouditorium
sigbaar. Hy hoor haar liedjie. Terwyl Raponsie die liedjie sing, loop Daluxolo en
Horatius deur die gehoor.
RAPONSIE SE VERLANGELIED
My hart en ek alleen
Nooit twee nie, altyd een
Saam deel ons verlange en seer
In hierdie toring vasgekeer
My hart en ek alleen
Nooit twee nie, altyd een
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Saam deel ons verlange en seer
Hier vasgekeer
Tog weet ek binne my
Jy is die een wat my bevry
So wag my eensame hart op jou
In ware liefde trou
KOOR:
As my vlerke wyd kon sprei
Sal my hart altyd bely
Gelukkig en vir ewig saam
Dis waaroor die liefde gaan
As my vlerke wyd kon sprei
Sal my hart altyd bely
Gelukkig en vir ewig saam
Dis waaroor die liefde gaan
Dis waaroor die liefde gaan
Toneel 15
Op die voorverhoog word Daluxolo en Ignatius sigbaar.
Daluxolo:

Die tyd het aangebreek, Ignatius. Ek voel dit in my bene!

Ignatius:

Belowe, Daluxolo? Ons het darem baie lank gewag hiervoor

Daluxolo:

Vertrou my, geliefde vriend. Hierdie twee is vir mekaar bedoel.

Ignatius:

Dan maak ek so, geleerde een…

Igantius lok vir Darius nader aan die toring.
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Darius:

What a lovely song?! I have never heard something like it! And
to think, in the middle of the woods. It must be an early
birthday present! I must find the nightingale behind such sweet
sorrow. If only someone can help me! (He notices the
audience.) By my long, shiny sword! There are a lot of
woodland creatures here today! Hello, everybody! I am Prince
Darius! Do you perhaps know who is singing this lovely song?
(Children interaction.) Do you know where she lives? Thank
you, everyone!

Gemengde taalgebruik vir toeganklikheid
Aangesien die demografie van die kinderteatergehoor nie voorspelbaar is nie,
het ek besluit om hierdie teks meertalig te maak. Dit was nie net om die
toeganklikheid vir die diverse gehoor te verhoog nie, maar ook om die
toeganklikheid vir die studente wat oudisies kom doen. Die Universiteit van
Stellenbosch se Drama Departement bied opleiding in beide Afrikaans en
Engels aan. Om die opleidingsmodel toeganklik vir alle studente te maak,
afgesien van taalvoorkeur, is die teks meertalig geskryf. Dit is ’n aspek wat ek
nie in die vorige opleidingsmodel voorsiening voor gemaak het nie.

Die

probleem het egter ontstaan met die keuse van akteurs vir die geselskap. Ek
het nie geweet watter studente-akteur die beste vir watter rol sou wees nie.
Daarom het ek eers die teks heeltemal in Afrikaans geskryf. Na afloop van die
oudisies, het dit geblyk dat die akteur wat Prins Darius vertolk, wel
Engelssprekend is.

Afrikaans was ook nie ’n opsie vir hom as tweede

taalgebruiker nie. Dit het my gelei om tydens die repetisies die aspekte van
taalgebruik en taalkeuse as opleidingsmeganisme aan te wend.
Ek het afsonderlik afsprake met die akteur gemaak om die dialoog te vertaal.
Dit opsigself was ’n uitdaging om die spraakgebruik en woordeskat van die
akteur in ag te neem. Die groter uitdaging was egter die vermenging van tale
tydens repetisies. Vir die akteur wat Prins Darius vertolk het, moes die res van
die geselskap duidelikheid oor hul objektiewe in elke toneel hê. Alhoewel die

269

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

ander karakters se dialoog vir Darius vertaal is, was aspekte soos beklemtoning
en subteks soms verlore in die vertaling.

Dit het my genoop om ekstra

sorgvuldig te werk te gaan met objektief as element tydens die repetisies.
Sodra die objektief van elke karakter duidelik was, was dit my waarneming dat
Darius sy eie karakterisering en interpretasie beter vertolk het. Dit was moontlik
gemaak nie net met stembuiging as emosionele interpretasie nie, maar ook die
duidelike keuses van die ander karakters se objektiewe en hoe dit vokaal en
fisies oorgedra word. Die belangrikheid van geloofwaardige objektiewe met
interpreteerbare subteks het vir my as belangrike element vir die suksesvolle
opleidingsproses uitgestaan.
Die gemaklikheid waarmee die rol van Prins Darius uiteindelik vertolk is, het
ook daartoe gelei dat die Engelssprekende gehoorlede ’n gevoel van
samehorigheid ondervind het. Ek kon duidelik die verskil in gemak van hierdie
gehoorlede teenoor ander Engelssprekende gehoorlede in vorige produksies
opmerk. Gehoordeelname was meer spontaan (in watter taal ook al) en die
meelewing aan die magiese wêreld was duidelik na afloop van die vertonings
sigbaar.
Darius beweeg na die onderkant van die toring. Hy begin na Raponsie te roep.
Darius:

It appears that the fair maiden cannot hear my call! Maybe the
woodland creatures can help me again? (Children interaction.)
Thank you, everyone! So I must say, Rapunzel, Rapunzel lower
your hair? Maybe if we all do it together she will hear us?

Darius:

Rapunzel, Rapunzel lower your hair! No, you guys, we will try
again. Maybe we should shout louder? Rapunzel, Rapunzel,
lower your hair! Oh, no you guys! It still doesn't work. Come
and try again one last time! Rapunzel, Rapunzel, lower your
hair!
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Gehoordeelname
Gehoordeelname is volgens my een van die mees belangrike konvensies van
kinderteater. Dit bied vir die kindergehoorlid die geleentheid om deel van die
magiese wêreld waarin die karakters hulself bevind te wees. Verder bied dit
ook een van die mees uitdagende aspekte vir die akteur van kinderteater. Die
akteurs moet in staat wees om tydens repetisies hierdie spesifieke konvensie
suksesvol te verstaan en toe te pas.
My benadering tot gehoordeelname het enkele aspekte ingesluit: die herhaling
van frases om die konvensie vir die gehoor te vestig, die energie van die akteur
moet gelykstaande (of meer) aan die energie van die gehoor wees en die akteur
moet in staat wees om te besef wanneer die gehoordeelname voldoende is,
aldan nie. Ek het hierdie aspekte ook so aan die akteurs verduidelik (almal
aangesien die ’n opleidingsgeleentheid is) en voorbeelde uit vorige tekste
gebruik om dit te staaf.
Tydens die skepping van die navorsingsaktiwiteit se model, het ek uitdruklik
ook daarop gelet om die gehoorinteraksie as konvensie te inkorporeer. Een
van die wyses waarop dit moontlik was, was deur die herhaling van
rympies/frases in die dialoog. Indien die kindergehoorlid slegs een keer met ’n
vraag gekonfronteer word, sal hy dink dat dit dalk retories van aard kan wees
of dit aan ’n ander karakter gerig word. Indien die karakter egter dieselfde vraag
of stelling herhaal met ’n duidelike aanduiding dat dit aan die gehoor gerig word,
word deelname aangemoedig.

Die konvensie van gehoorinteraksie moet

daarom duidelik aan die begin, of vroeg in die teks, oorgedra word. Hierdie
beginsel word egter nie suksesvol uitgevoer indien dit nie deur die akteur
ondersteun word nie. Die akteur moet in staat wees om gehoordeelname aan
te moedig en een van die wyses hoe om dit te doen, is deur die energie wat hy
tydens sy karakter se vertolking gebruik.
Indien die akteur nie self in die konvensie en indirek sy karakter se objektief glo
nie of dit halfhartig uitvoer, sal gehoordeelname nie suksesvol uitgevoer kan
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word nie. Dit is egter onredelik om van die akteur te verwag om dit eers tydens
die uitvoering van die produksie te oefen. Tydens repetisies het ek die res van
die geselskap wat nie op die “verhoog” was nie, aangemoedig om soos kinders
op te tree. Dit het nie net gehelp met die interpretasie van die akteur wat die
gehoordeelname bewerkstellig nie, maar ook indirek ’n gevoel van
gemeensaamheid by die geselskap help ontwikkel.
Dit was egter vir my belangrik om die afwesigheid van gehoordeelname ook
voor te stel. Dikwels word die kindergehoor deur volwassenes gemaan om nie
te raas tydens ’n produksie nie. Om die akteurs hiervoor voor te berei, het ek
met die “kindergehoor” in die repetisies afgespreek wanneer om te reageer,
aldan nie. Sodoende was die akteur (tot watter mate ook al) voorbereid op die
wisselvalligheid van gehoordeelname en moes hy van improvisasie en
aanpassing gebruik maak om die situsie te hanteer.
Om die afwesigheid van gehoordeelname en die histerie wat dikwels gepaard
gaan met oormatige gehoordeelname te oorbrug, het ek die dialoog beperk.
Hiermee bedoel ek dat die rympie of vraag slegs drie keer herhaal moet word
en dan moet die stuk voortgaan, afgesien van die gehoor se mate van
deelname. Sodra die derde interaksie met die gehoor tydens ’n toneel herhaal
het, was dit my instruksie aan die akteur (en die tegniese personeel) dat die
dramatiese handeling van die stuk moet voortgaan. Dit was my wyse om die
akteur tydens die produksie te help om fokus te hou en nie ’n oormatige gevoel
van spanning te ervaar indien die gewenste reaksie nie ontlok word nie.
Gedurende die vertonings het die kinderteatergehoor dikswels slegs geskree
tydens gehoordeelname. Daarom moes die akteurs staat maak op die objektief
van die karakter wat bereik moet word en met die stuk voortgaan. Dit was ook
dikwels die geval dat die kindergehoor deur ’n onderwyser vergesel is, wat die
leerders dan stilgemaak het. Dit was teenstrydig met die deelname en die
akteurs het hard gewerk om gehoordeelname aan te moedig.

Aangesien

gehoordeelname deel van die opleidingsmodel vorm, het ek besluit om die
onderwysers vooraf in te lig dat dit in orde is vir die leerders om aan die
produksie “deel te neem”.
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Toneel 16
Raponsie besef iemand roep haar van onder af.
Raponsie:

Ek kom!!! Willie? Wie dink jy kan dit wees? Moeder Grizelda
was tog al klaar hier vandag! Sy sal mos eers volgende week
weer kom?

Willie:

Ek weet nie, Raponsie. Maar wie nie waag nie, wen nie! Wees
net versigtig! Waar is daardie Kook en Geniet?

Raponsie:

Ek kom! (Sy laat sak haar hare.)

Darius:

It worked! Thank you everyone!!!

Darius klim teen Raponsie se hare op. Soos hy by die bo-punt kom, moker Willie hom
met die Kook en Geniet teen die kop!
Darius:

Ouch! (Hy begin amper val, maar dan red Raponsie hom. Soos
sy hom inhelp, ontmoet hulle oë en is hulle dadelik verlief.)

Willie:

Ek is jammer! Nee, ek is nie! Wie is jy?

Darius:

Darius, Prince Darius…

Raponsie:

Darius…

Willie:

En wat soek jy hier, Darius?

Raponsie:

Prins Darius, Willie!!!

Willie:

En wat soek jy hier, Prins Darius?

Darius:

By my long and shiny sword! You are one brave catterpillar!
And your weapon is… Interesting?

Raponsie:

Ekskuus, Prins Darius. Dit is Willie…

Willie:

Willie Wurmspies.

Darius:

Nice to meet, you Mister Wurmspies. And what pray tell is
your name fair maiden?

Raponsie:

Raponsie. Sommer net Raponsie

Darius:

Please just call me Darius, Raponsie.

Raponsie:

Aangename kennis, Darius.
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Darius:

Was it you who sang that beautifull song earlier?

Raponsie:

Dit was ek, ja.

Darius:

But why such a tragic song? It is a beautifull day full of joy! To
be honest… It is my birthday today and your song was the best
gift I could have asked for!

Willie:

Raponsie verjaar ook vandag!

Raponsie:

Stadig Willie, jy weet wat sê Ma Grizelda daaroor!

Darius:

Well, I don’t know anyone by that name, but I do know that a
birthday girl must not be depressed! Please come to my ball
tonight? I would like it if you were my companion.

Raponsie:

Ek wens ek kon Darius, maar jy sien…

Willie:

…maar jy sien, Grizelda hou haar gevangene hierbo!

Raponsie:

Willie!

Willie:

Wat? Dit is die waarheid!

Darius:

Gevangene? Then I must free you!
RAPONSIE EN DARIUS SE LIEFDESLIED
My hart en ek alleen
Nooit twee nie, maar altyd een
Saam deel ons verlange en seer
In hierdie toring vasgekeer
Maar tog weet ek hier binne my
Jy is die een wat my bevry
So wag my eensame hart dan voort
Soos dit ware liefde hoort
KOOR:
As my vlerke wyd kon sprei
Sal my hart altyd bely
Gelukkig en vir ewig saam
Dis waaroor die liefde gaan
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Jou hart is nie alleen
Nooit twee nie, maar altyd een
Saam deel ons vreugde en meer
Nie in ’n toring vasgekeer
Maar tog weet ek hier binne my
Jy is die een wat my bevry
So veg my eensame hart dan voort
Soos dit ware liefde hoort
KOOR:
As my vlerke wyd kon sprei
Sal my hart altyd bely
Gelukkig en vir ewig saam
Dis waaroor die liefde gaan
Raponsie:

Nee. Jy verstaan nie. Grizelda probeer my net beskerm. Sy sê
die hele wêreld daarbuite is teen ons. En dat dit baie gevaarlik
is!

Darius:

My dearest, Raponsie. It is true what you say, one cannot be
too carefull. But one must also see the good there are in people.
People who care and will protect you. I promise you, I would
be that person.

Raponsie:

Regtig, Darius?

Darius:

Yes... Come away with me… even if it is only for the evening.

Raponsie:

Ek wens ek kon, maar Grizelda het ’n towerspreuk oor die
toring uitgespreek. Ek kan nooit hier uit nie sonder haar
toestemming nie.

Darius:

Then I will make a plan! Somebody must know how to get you
out of here!?

Willie:

Ek het al iets gelees wat dalk sal help?

Darius:

Ja, Willie?
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Willie:

Wel, daar is hierdie storie – meer ’n mite amper. Diep in die
woud woon Daluxolo…

Raponsie:

Daluxolo?

Willie:

Ja. Hy is ’n goeie sangoma wat net goeie, magiese kragte
gebruik. Dalk kan iemand soos sy ons help?

Darius:

And where is this Daluxolo, Willie?

Willie:

Ek weet nie, maar ek is seker ek kan haar opspoor. Ek het
kartografie bestudeer op Sondaemiddae.

Darius:

Then it’s a plan! Do not worry, Raponsie! Willie and I will free
you!

Raponsie:

Die wêreld. Ek gaan die wêreld kan sien. Die gras onder my
voete voel!

Willie:

(Hy het die boek gaan haal.) Hier is dit! Dit is die boek met al
die inligting!

Darius:

Fantastic! With my knowledge of the woods and your
knowledge of maps we will find Daluxolo before you can say:
My long and shiny sword!

Darius en Willie klim teen Raponsie se hare af. Hulle vaar in die woud in.
Raponsie:

Versigtig wees, julle…

Toneel 17
Die fokus verskuif weer na Gizelda se grot. Sy is woedend vir Skimmel.
Grizelda:

Jou idioot!!!! Hoe kon Raponsie geweet het watter dag dit is?
Praat, jou drulskimmel!

Skimmel:

Ek is jammer, kontinent van kwade!!! Dis net… Sy het al die
boeke in die toring al gelees en toe neem ek vir haar ’n paar
boeke wat sy nie ken nie.

Grizelda:

Boeke wat sy nie ken nie? Boeke wat jy waar kry?

Skilfer:

Steek jy vir my geld weg?
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Skimmel:

Ag, sommer net boeke wat hier rondgelê het…

Grizelda:

Boeke wat hier rondgelê het? Boeke wat hier RONGELÊ
HET???!!! (Sy besef dan skielik.) Skimmel, my klein
kopluisie…

Skimmel:

Ja, u magiese monster?

Grizelda:

Jy het nie dalk my stamboom boek ook vir haar gegee nie? So
groot bruin boek met ’n wingerd op?

Skimmel:

Bruin boek met ’n wingerd op?

Grizelda:

Ja, ’n wingerd… Ons stamwingerd… Mooi dink, my
poppelossie…

Skimmel:

O, ja! Ja, ek het!!!

Grizelda:

Jou onnosele, oningeligte swaksinnige van ’n
bosluisverskoning!!!! Daluxolo se inligting is daarin!!!!

Skilfer:

Daluxolo die Sangoma?

Skimmel:

U boetie?!

Grizelda:

My broer, ja! Die goeie, goedhartige Daluxolo! Kom! Ons kan
nie langer kanse vat nie! Ons moet NOU terug toring toe!

Die karakters verlaat die verhoog en keer terug toring toe. Ligte word helderder soos
hulle die toring nader.
Grizelda:

Ek het nie nou tyd om te mors nie. Julle beter hard saam met
my roep! Raponsie, Raponsie laat sak jou hare!

Almal:

Raponsie, Raponsie laat sak jou hare!

Raponsie:

Dit is seker Darius en Willie! Sjoe, maar hulle was vinnig
gewees! (Sy roep af.) Ek kom, Darius!!!!

Grizelda:

Darius? Wie is hierdie Darius?

Die drie klim teen Raponsie se hare op. Soos hulle die toring ingaan, begin Grizelda
onmiddellik gil.
Grizelda:

Darius? Wie is Darius?

277

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

Raponsie:

Moet asseblief nie kwaad wees nie, Moeder Grizelda. Darius is
’n vriend. Hy wil net help. As u hom eers ontmoet…

Grizelda:

’n Vriend?

Raponsie:

’n Vriend, ja. Prins Darius is dapper en…

Grizelda:

’n Prins?

Skilfer:

’n Prins?

Skimmel:

’n Prins! Hoe romanties!

Grizelda:

Wel, dit sal nuttig te pas kom!

Raponsie:

Hy en Willie wil net…

Grizelda:

Willie? Daar is nog een?

Skilfer:

Dit moet daardie wurm wees!

Skimmel:

O, die Kook en Geniet-een!

Grizelda:

Willie die wurm? Wat gaan hier aan? Lyk dit vir jou soos ’n
vakansiehuis? Na alles wat ek opgeoffer het vir jou! Jou soos
my eie dogter behandel het!

Raponsie:

Soos my eie dogter?

Grizelda:

Ja, jou misplaasde moederfiguur tragedie! Het jy nou nog nie
besef ek is nie regtig jou moeder nie? Lyk dit asof hierdie lyf al
kinders gekry het? Al waarin ek belangstel, is jou hare! Jou
lifelike, magiese hare!

Raponsie:

My hare?

Grizelda:

Ja, jou vleisvlegsel! Jou hare! Elke keer as ek dit kam, teer ek
op jou magiese kragte. Maar nie meer vir lank nie. Hierdie is
alles nou net een groot gemors. Skilfer! Bring die skêr!
Skimmel, soek solank daardie boek!

Raponsie:

Nee! Asseblief, Grizelda, moet my nie doodmaak nie!

Grizelda:

Dit sal te maklik wees, kind! Gee jou hare hier!

Hier word groot lied gehoor van Grizelda. Sy knip Raponsie se hare af en neem al die
orige magiese kragte vir haarself.
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GRIZELDA SE LIED VAN HAAT
Toe ek eenmaal klein was en alleen
Het ek altyd groot gedroom
Ek wou die Hertzogprys gewen het
Toe steel my boetie my droom
Hy het op die toneel verskyn
En al my hoop het begin kwyn
Hy sal nog eendag daarvoor boet
Sit stil, Raponsie, dis belangrike goed
Want ek is Grizelda
Die heks van wyd en ver
En niemand anders kan my kelder
Net my broer en skaap wat blêr
Katjies en hondjies is wat almal soek
Kyk maar na my wingerdboek
My humeur is sterk en kwaai
Almal se koppe gaan nog waai
Skimmel en Skilfer was vir my bestem
Hulle wil my woede tem
Eerlikwaar... ek haat hul
Hul wil my haat terugrem
Want ek is Grizelda
Die heks van wyd en ver
En niemand anders kan my kelder
Net my broer en skaap wat blêr
So hoor my hekselied nou
Niemand moet my ooit vertrou
Leed en weemoed waar jy gaan
Daarvoor sal ek die weg baan
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Babas huil en mense kla
Oor my kragte wat ek dra
Hoor my lied en hoor my gou
Almal teen my sal dit berou
Want ek is Grizelda
Die heks van wyd en ver
En niemand anders kan my kelder
Net my broer en skaap wat blêr
Grizelda:

Nou ja… Nou is dit ook gedoen. Kom kind, jy wil mos die
wêreld sien. (Sy gryp vir Raponsie aan die arm en beweeg uit.)
Skilfer, Skimmel! Julle bly hier. Ek sal self hierdie misbaksel
teen ’n boom gaan vasbind sodat die wilde diere haar kan
verorber. En as daardie Darius weer terugkom… Maak ’n plan!

Skilfer:

Maak ’n plan, ja!

Skimmel:

’n Plan vir wat?

Toneel 18
Grizelda verdwyn met Raponsie uit die toring uit. Net Skilfer en Skimmel bly oor.
Skimmel:

Skilfer…

Skilfer:

Ja, Skimmel?

Skimmel:

Sy is regtig wreed, nè?

Skilfer:

Sy is ja, Skimmel. Maar dit is of Raponsie of ons…

Skimmel:

Ek hou van Raponsie. Sy was nog altyd net gaaf.

Skilfer:

Ek weet, Skimmel. Het jy die boek gekry?

Skimmel:

Nee. Dit is weg, Skilfer.

Skilfer:

Dan is ons in groooooooooot moeilikheid…

Darius word weer in die ouditorium sigbaar.
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Darius:

Ah! There’s the tower! Willie needs one more map to find
Daluxolo! (He moves to the tower.) Rapunzel! Rapunzel lower
your hair!

Skilfer:

Dit is hy, Skimmel!

Skimmel:

Hy klink aantreklik!

Skilfer:

Help my hier!

Skimmel:

Ek help, Skilfer!

Skilfer:

(Terwyl hy en Skimmel die hare laat sak, klink hy asof hy
Raponsie is.) Ek kom, Darius!

Darius klim teen die hare op. Sodra hy bo is, besef hy Raponsie is weg. Skilfer en
Skimmel laat val die hare en Darius val bo-op roosbome.
Darius:

My eyes!!!!! I can’t see! Somebody help me!!! Raponsie!!!

Darius verlaat die verhoog. Dit ligte gaan geleidelik af tot net Skilfer en Skimmel in
die toring sigbaar is.
Skimmel:

Ek voel sleg, Skilfer.

Skilfer:

Ek ook, Skimmel, ek ook.

Einde Bedryf 1
POUSE
Pouse se invloed op toneelspel.
Hierdie element was een van die moeilikste om tydens die repetisietydperk vir
die akteurs te verduidelik. Die tydsduur van die teks het vereis dat ’n pouse
tussen bedryf een en bedryf twee geplaas word. Dit was noodsaaklik om die
kinderteatergehoor ’n blaaskans te gee, sodat hulle fokus vir die res van die
stuk behoue kan bly en hulle ook die geleentheid gegun is om badkamer toe te
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gaan26. Tydens repetisies het ek die akteurs daarvan bewus gemaak dat daar
’n twintig minute pouse gaan wees. Ek het dit benadruk dat die geselskap hulle
fokus hiertydens moet behou en nie die energie van die stuk moet laat daal nie.
Om hierdie te benadruk, het ek die akteurs daarvan bewus gemaak van die
integrasie van dié twee elemente van die Stanislavski-sisteem tydens die
produksie. Die eerste geleentheid wat ek gegun was om prakties met die pouse
om te gaan, was ná ons tegniese intrek op die verhoog en ek die stuk volledig
laat speel het (pouse ingesluit). Soos dit my vermoede was, het die energie
van die akteurs gedaal nadat die pouse geïnkorporeer is.
Ná afloop van die eerste vertoning (natuurlik sonder ’n gehoor) het ek die
belangrikheid van die regte mate van spanning

27

aan die geselskap

beklemtoon. As navorser was dit vir my belangrik om die oorsaak van die tekort
aan fokus en spanning ná pouse te ondersoek. My eerste stap was om tydens
die volgende vertoning die akteurs te vra om in hul kleedkamers te bly of slegs
badkamer toe te gaan. Tydens hierdie oefening het ek waargeneem dat die
ruimte waarin die akteurs hulself bevind, nie daadwerklik ’n invloed op hulle
fokus toon nie, maar eerder die aktiwiteite waarmee hul hulself besig hou.
Die geselskap in geheel het die geneigdheid gehad om met mekaar te gesels
oor akademiese werk, sosiale aktiwiteite wat afgespeel het of beplan word en
op sosiale media foto’s van mekaar in kostuums te plaas. As ’n volgende
oefening het ek voorgestel dat ’n kort en intense fokusoefening weer voor die
aanvang van die tweede bedryf gedoen moet word. Dit was soortgelyk aan die
fokusoefeninge wat ek voor elke repetisie met die geselskap aan die hand van
die Stanislavski-sisteem gedoen het.

Hierdie oefening was suksesvol die

eerste keer, nadat ek dit as regisseur self gelei het. Ongelukkig was dit daarna
nie suksesvol toe ek die eienaarskap daarvan in die hande van die geselskap
gelaat het nie. Die integrasie en aanwending van vaardighede soos tydens

Die ouderdomme van die kinders wat die stuk gekyk het, het gewissel van 8 tot
12 jaar gemiddeld en hulle aandag kan net vir ’n beperkte tyd gehou word soos
reeds bespreek in my navorsingsaktiwiteit rakende kinderteater.
27 Sien spanning in my bespreking vooraf in my Stanislavskinavorsingsaktiwiteit.
26
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repetisies aangeleer teenoor die produksiefase was nie by die akteurs
suksesvol nie.
Tydens die speelvlak van die vertoning waar daar wel ’n gehoor was, het die
enkele akteurs dit verkies om tydens pouse nie saam met ander akteurs te
gesels nie. Dit is my mening dat die teenwoordigheid van die gehoor die
spanningsvlakke van enkele akteurs verhoog het. ’n Verdere invloed wat die
geselskap daartoe gelei het om weer self met die kort en intense fokusoefening
voor die tweede bedryf voort te gaan, is die tekort aan energie. Die akteurs het
tot die besef gekom dat die gehoor se energie veel hoër is as wat hulle verwag
het. Dit het hulle gedwing om meer energie in die vertoning te plaas – iets wat
hulle nie gewoond was aan nie. Alhoewel die konsep van ’n pouse volgens my
mening nie in die repetisietydperk suksesvol gebruik kan word vir spelopleiding
nie, is dit nog steeds ’n goeie middel om te gebruik sodat die belangrikheid van
integrasie van spelkomponente tydens die speelvlak benadruk kan word.
Bedryf Twee
Toneel 1
Die verhoog se gordyne is toe. Voor word dieselfde koninklike trone as voorheen
gesien. Balmusiek word in die agtergrond gehoor.
Jane:

Now, Cheryl, that’s another problem but, Ooooooodette…

Jean:

and Ooooooolga.

Jane en Jean:

Ughhhhhhhhhhh!

Jane:

Where is everyone?

Koningin:

Ek raak nou bekommerd, Stefan. Darius het nog nooit so lank
tyd in die woud spandeer nie.

Koning:

(Horatius volg hom.) Ek weet, Alexis. Ek raak ook nou
onrustig. Maar ons Darius is ’n dapper prins. Ek is seker hy sal
veilig wees.

Cheryl:

(Kom ingestorm met Dirkie agterna) Oooo, ek hoop nie ek is
laat nie! En hoe lyk ek? Fabulous, no doubt!
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Odette & Olga:

Fabulous, no doubt.

Koningin:

Jy lyk…

Dirkie:

Cheryl, asseblief! Vergewe my, U Majesteit. Mag ek voorbarig
wees en vra hoekom u so bekommerd lyk?

Koning:

Dis Darius, Dirkie. Hy is nog nie terug uit die woud nie.

Dirkie:

U Majesteit. Is daar enigiets wat ek kan doen?

Koning:

Dankie Dirkie, maar ons soldate is reeds uit na die woud om
hom te soek. Ek is seker hulle sal binnekort terug wees met
goeie nuus.

Cheryl:

(Loop na koning en koningin.) In the meantime… Is daar
seating arrangments of kan ek enige plek sit?

Toneel 2
Die ligte gaan af. Die gordyne gaan aan en vertoon ’n woudtoneel. Darius kan gesien
word hoe hy rondkruip en om hulp soek. Terselfdertyd kom Grizelda vanuit die
ouditorium af in.
Darius:

Help! Someone please help! Raponsie! Raponsie is missing!

Grizelda:

Raponsie? As hy na Raponsie soek… Dan moet dit Darius
wees! Hierdie gaan perfek werk! As Darius dink ek is Raponsie
en hom na die paleis terugneem… Ek is seker daar sal vir my
’n beloning wees! Dalk word ek self sommer nog sy prinses!!!!
(Wys drie keer vir die gehoor om stil te bly. Haar stemtoon
verander.) O, Darius!!! Darius! Ek het so na jou gesoek!

Darius:

Raponsie, is that you?

Grizelda:

Ja, Darius! O, aarde! Wat het met jou gebeur, my lieflike
gifappeltjie? (Vir haarself, druk Darius se ore toe.) Dit moet
Skilfer en Skimmel se werk wees! Goed gedoen daar!

Darius:

Grizelda!

Grizelda:

Waar?

Darius:

Grizelda’s minions threw me out of the tower when I went
looking for you. The thorns from the bushes blinded my eyes!
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Grizelda:

Ag, my hartediefie! Moenie bekommerd wees nie. Ek vat jou
onmiddellik paleis toe. Selfs al kan jy nie sien nie, sal ek altyd
lief wees vir jou. Dis dalk beter so! Kom! Kom dat ons wikkel!

Darius:

But what about Willie? Isn’t he in danger with Grizelda
around?

Grizelda:

Ag, los vir Willie! Ek bedoel… Hy is ’n wurm. Hy sal weet wat
om te doen. Diere-instink jy weet…

Toneel 3
Die karakters verlaat die verhoog en ligte word verdoof. Willieis sigbaar vanuit die
ouditorium. Hiertydens word Raponsie geleidelik sigbaar waar sy vasgebind is aan ’n
boom in die woud. Willie volg vir Ignatius se blêr tot in die woud (Didgeridoo geluide).
Willie:

(Willie volg vir Ignatius tot in die woud.) Prins Darius moes
nou al lankal terug gewees het! Ek raak nou bekommerd! As
hier net iemand was om my te help soek! (Hy sien die gehoor
raak.) Maar my jitte! Julle is seker van die woudkreature
waarvan Prins Darius my vertel het! Het julle hom êrens
gesien? Waarnatoe is hy? (Kinderinteraksie – hopenlik sien
iemand vir Raponsie raak en maak vir Willie bewus van haar.
Andersins soos hy afgaan, sien hy haar raak!) Raponsie!!! (Hy
begin om haar los te maak.)

Raponsie:

O, Willie!!! Jy was reg!!! Grizelda het my net aangehou as ’n
magiese put vir haar wrede planne!

Willie:

Stadig, Raponsie! Ek verstaan nie! En meisie, kyk hoe lyk jou
hare!

Raponsie:

Ek weet! Grizelda het my hare afgesny. My hare het blykbaar
towerkragte wat sy op geteer het elke keer as sy kom kuier het!
Sy het uitgevind van Darius en iets gemompel oor ’n boek…

Willie:

Dit moet hierdie boek wees! Die boek met Daluxolo in!

285

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

Raponsie:

(Willie maak vir Raponsie los.) En toe sny sy my hare af en los
my in die woud sodat die wilde diere my kan opvreet!

Willie:

Sy is ’n wrede een daardie!!!!

Raponsie:

Waar is Darius, Willie?

Willie:

Dit is die ding… Hy het teruggegaan toring toe om nog ’n kaart
te kry en ek het hom nog nie weer gesien nie!

Raponsie:

Skilfer en Skimmel! Hulle het in die toring agtergebly! Ek hoop
nie Darius het seergekry nie. Ons sal ’n plan moet maak en
vinnig ook!!!

Willie:

Daluxolo! Hy is nou al een wat ons kan help! As ons hom net
kon roep of iets! (Roep vir Daluxolo, totdat Raponsie hom
stop.)

Raponsie:

Willie! My hare!

Willie:

Ja, terrible… jou hare!

Raponsie:

My hare. Hier moet tog nog ’n bietjie magiese kragte in my
hare wees! Willie, my hare.

Willie:

Jou hare.

Willie:

En met daardie bietjie towerkrag en die inligting in hierdie
boek… (Hy dink ’n bietjie na) Ja… Ja dit kan werk. Gee my net
so oomblik… (Willie gaan sit) Daarsy. Probeer hierdie
towerspreuk!

Raponsie:

Een keer gaan ons dit probeer
Niemand kan my hare keer
Daluxolo, ons roep na jou
Daluxolo, kom tog gou!

Raponsie:

Dit het nie gewerk nie! Ons kort meer woema!

Willie:

Dalk kan die woudkreature ons help?

Raponsie:

Die woudkreature?

Willie:

Ja, ons maats! Dit is hulle wat my gehelp het om jou te vind.

Raponsie:

Sal julle ons help asseblief, maats? Sê die volgende woorde
hard agter my aan:
Een keer gaan ons dit probeer
Niemand kan my hare keer
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Daluxolo, ons roep na jou
Daluxolo, kom tog gou!
Raponsie en Willie soek op die verhoog na Daluxolo… Raponsie probeer die
towerspreuk (nie meer as drie keer nie) totdat daar groot ligte verskuiwing en
rookmasjien- effekte plaasvind. Daluxolo verskyn!
Daluxolo:

Wie is dit wat my hulp benodig?

Raponsie:

Verskoning, liewe Daluxolo. My naam is Raponsie en hierdie
is Willie Wurmspies.

Willie:

Aangename kennis, maar ek ken mos vir jou.

Ignatius:

Blêêêêêêr.

Daluxolo:

Aangename kennis, julle twee. Hierdie is Ignatius Hartskaap.
Ek het al baie van julle gehoor…

Raponsie:

U het al van ons gehoor?

Daluxolo:

Ja, die woud praat, my kind. Ignatius ook.

Ignatius:

Ek is sy oooooooooë en sy ooooooore.

Daluxolo:

As jy mooi luister kan jy alles hoor wat die bome fluister. Ek
neem aan julle soek my hulp teen Grizelda.

Ignatius:

Grizeeeeeeeeeelda.

Raponsie:

Asseblief ja, Daluxolo! Dit is nie om kwaad te doen nie! Ons
wil net vir Prins Darius help.

Daluxolo:

Ek kan sien jy is rein van hart, Raponsie. En Darius was nog
altyd lief vir my woud en sy inwoners. Ek het geweet hierdie
dag gaan kom. Ek self is te swak om Grizelda te oorwin.

Ignatius:

Grizeeeeeeeeelda.

Willie:

Jy het dit al gesê.

Daluxolo:

Net ware liefde kan haar bose kragte teenstaan. Dit en jou
magiese hare…

Raponsie:

Dan het ons nie ’n kans nie! My hare is heeltemal te min…

Daluxolo:

Glo net, kind! Ek kan jou help daarmee!
Feë van hare
Feë van goed
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Hoor tog hierdie man se roep
Bring die span van heinde vêr
En maak nietig die wrede skêr! (Skêrklanke.)
Toneel 4
Skielik verskyn daar vyf karakters wat soos feë lyk. Elkeen is gewapen met ’n
haarproduk.
Hannon:

(Kom ingestap) Daluxolo! Ons het jou gemis! (Ignatius help
hom van die rots af klim en Hannon groet vir Daluxolo.)

Hannon:

(Kyk vir Raponsie.) Ooooooo, meisie! (Loop na Daluxolo.) Iets
sal aan daardie kwaf gedoen moet word!

Daluxolo:

Hannon! Nog net so subtiel soos altyd! Hierdie is Raponsie…

Hannon:

(Baie oorronding.) Met die magiese hare! Aangename kennis.

Raponsie:

Hallo.

Hannon:

Almal in die harefeëkringe gons oor haar! (Kyk na Willie.) Ken
nie vir jou nie, maar hallo.

Willie:

W. W. W. W. Willie.

Hannon:

Maar ek wil. (Vir Daluxolo.) Gedink sy is net ’n mite!

Daluxolo:

Dit was Grizelda se werk!

Ignatius:

Grizeeeeeeeeelda.

Willie:

Shhhhhhhhhh.

Daluxolo:

Sy het haar in ’n toring weggesteek dat niemand haar kon vind
nie. Die tyd het aangebreek, Hannon. (Roep bymekaar) Ons het
julle hulp nodig om Raponsie se hare weer vinnig te laat groei!
Net haar ware liefde vir Prins Darius en haar towerkragte kan
vir Grizelda oorwin!

Ignatius:

Griseeeeeeel….

Daluxolo:

(Maak vir Ignatius stil.) En die tyd raak min.

Hannon:

(Kyk na Raponsie se hare.) Haai, siestog. Say no more,
dahling! (Yoga poses.) Stel julleself bekend, girls! (Klap sy
hande, haarprodukte loop by die trappe af in die ouditrorium,
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Beligting, rookmasjien en musiek word gebruik vir magiese
effek)
L’Oreal:

L’Oreal.

Tresemmé:

Tresemmé

Pantene:

Pantene

Garnier:

Garnier

Almal saam:

En saam maak ons die VO5 Span!!! Retract, step. (Net
Hannon.) Elite van die hare feë (Willie klap hande).

L’Oreal:

(Gryp vir Raponsie.) Dankie, thank you, nkosi (Vir Willie.). Sit
terug, Rapons!

Tresemmé:

Jy is in veilige hande!

Pantene:

Wie het hierdie hare geknip?

Garnier:

Intensive scalp treatment, meisies!

Hannon:

Die wurm is myne!

Almal:

Oeeeeeeeeeeeee!

Hannon:

Binnekort lyk jy soos ’n nuwe mens!

Nadat Willie klaar ’n skoenlapper is, visuele sein van kostuumspan dat hulle kan
aangaan.
Die hare gaan in Daluxolo se kostuum wees sodat hy dit kan byderhand kan hê
wanneer hulle Raponsie se haretoneel doen.
’n Kort montage gebeur op die verhoog. Sodra dit verby is, is Raponsie se hare weer
lank. Willie het ook verander in ’n skoenlapper!
Die integrasie van rekwisiete en kostuums in toneelspel as
spelopleidingslemente
Om die magiese wêreld van kinderteater te behou, word daar soms vereis dat
kostuum- en rekwisietveranderinge op die verhoog plaasvind.

In hierdie

voorbeeld was die uitdaging om Raponsie se hare weer lank te kry nadat
Hannon en die VO5-feetjies haar onder hande gekry het. Die uitdaging in die
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repetisies was dat die rekwisiet (Raponsie se hare) nie betyds klaar was nie.
Dit was eers tydens die tegniese intrek dat die rekwisiet beskikbaar was.
Aangesien dit ’n ingewikkelde rekwisiet was om mee te werk en die tydsduur
daarvan om die pruik op te sit kon wissel, het ek besluit om hierdie gedeelte te
improviseer. Die akteurs moes daarom duidelik vooraf bewus wees wat elkeen
se objektief is, die dramatiese handeling wat moet plaasvind en die fisieke
uitbeelding moes van so ’n aard wees dat die hantering met die rekwisiet nie
vir die gehoor sigbaar is nie. Om al aan hierdie spelopleidingselemente te
voldoen, het ek tydens repetisies die akteurs sterk van elkeen se karakter
bewus gemaak.
Alhoewel die feetjies ’n mate van eenvormigheid moet besit, was dit vir my
belangrik dat elkeen ook ’n eie identitiet moes hê. Ek het die akteurs gevra om
saam met Hannon as hul leier, ’n kort improvisasie te doen waar hulle hulself
bekendstel. Elkeen moes ook ’n fisieke eienskap besit wat uniek aan die
karakter was. Ná verskeie improvisasies het ek en die betrokke akteurs gesels
en elkeen se sterkste fisieke uitbeelding as basis gebruik om die fisiese
interaksie met die rekwisiet te probeer oplos. Die fisiese uitbeelding wat tydens
die improvisasies ontwikkel is, het daarom gelei tot die eindelike wyse hoe die
pruik gebruik is en sodoende kon ‘n basiese verhoogplasing uitgewerk word.
Die integrasie van hierdie elemente as boustene vir die toneel het vir die
akteurs duidelik geword.
Willie die Boekwurm se transformasie na ’n skoenlapper was ’n meer
komplekse uitdaging. Daar was nie medekarakters om hom te help om die
skoenlapper vlerke bo-oor sy wurmkostuum aan te trek nie. Aangesien die
dramatiese handeling van die Hannon en VO5 span voldoende was om die
kinderteatergehoor se aandag te hou, het ek voorgestel dat Willie se
transformasie van die verhoog af gebeur. Die transformasie het wel enkele
aanpassings van die akteur geverg. Sy fisieke uitbeelding en beweging tot op
hede was dié van ’n wurm, maar die oorgroot spektakelagtige vlerke het sy
beweging op verskeie wyses beïnvloed. Hy kon tydens sy spreekbeurte nie na
die kant toe draai nie, anders word sy gesig en gesigsuitdrukkings gemaskeer.
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Dit is iets wat die akteur van die begin af in sy karakterisering geïnkorporeer
het. Sy dialoog moes daarom frontaal plaasvind. Dit het op sy beurt die gevolg
gehad dat die mede-akteurs hul verhoogplasing moes aanpas om hom
tegemoet te kom. Hierdie aanpassings was van mindere mate in vergelyking
met ander, maar het wel tot gevolg gehad dat die betrokke akteurs ’n gevoel
van gemeensaamheid gevind het en dat hulle die noodsaaklikheid van die
beperkinge van die kostuums en rekwisiete begryp het.
Die integrasie van die rekwisiete en kostuums in toneelspel het ook al die
akteurs weer laat nadink oor hul oorspronklike objektiewe. Keuses (vokale
interpretasie, fisieke eienskappe, ritme en tempo van uitbeelding) wat vir
karakterisering aan die hand van objektiewe gemaak is, moes nou aangepas
word indien ’n rekwisiet of kostuum dit nie meer toegelaat het nie. Dit was
dikwels die geval dat die geselskap ’n ander indruk gehad het van hul karakter
se voorkoms en beweegbaarheid sonder die kostuums en die gebruik van
rekwisiete. Die deeglike teksanalise aan die begin, saam met die integrasie
van al die elemente rakende karakterisering, het egter nie groot verskuiwings
laat plaasvind nie. Die integrasie van kostuums en rekwisiete in toneelspeel
het nie ’n groot impak op die akteurs se vertolking van hul karakters getoon nie
en kan daarom as suksesvol beskou word.
Hannon:

Shante, he stays.

Raponsie:

Willie! Jy is... Jy is...

Willie:

’n Skoenlapper!!!!

Hannon:

Ek het goed gedoen!

L’Oreal:

Ons is goed…

Tresemmé:

Maar nie so goed nie.

Pantene:

Dit pas jou!

Garnier:

Jou sexy beast, jy!

Daluxolo:

Dit was jou moed, Willie! Jy het gehelp om Raponsie weer tot
haar volle glorie te herstel! Jy het self dit gedoen!

Hannon:

Met ’n bietjie hulp!

VO5 span:

(Gesels tussenin)
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Hannon:

Genoeg gechat, sweeties! Het ons nie ’n mission nie?

Daluxolo:

Jy is reg, Hannon!

Raponsie:

Ons? Ek dog dis net ek en Willie!

Hannon:

En die VO5 span mis al die fun?

VO5 Span:

Nevaaaaaaaa.

Hannon:

Ek is seker daar is ’n paar split ends

VO5 Span:

Euwwwwwwww.

Hannon:

Waarmee ons kan help!

Daluxolo:

En ek mis dit vir niks om Grizelda…

Ignatius:

Grizeeeeeeeel…

Daluxolo:

… se gesig te sien as sy haar wrede kragte verloor nie!

Raponsie:

Nou laat ons wikkel! Kom julle!!!!

Almal verlaat verhoog.
Toneel 5
Almal verlaat die verhoog. Hiertydens kan die gordyne weer toegaan en Grizelda en
Darius kom oor die verhoog ingestap. Skilfers en Skimmel is saam met hulle. Hulle
dra vir Darius. (Nog steeds in die woud.)
Grizelda:

Ag, was dit nie gaaf nie, Darius! Dat hierdie twee jong manne
aangebied het om ons te help! Sulke knap kêrels! Dink jy nie so
nie?

Darius:

Indeed they are. Thank you very much!

Grizelda:

Ag, kom ons rus eers ’n bietjie. Ek is nie gewoond daaraan om
so ver te stap nie. Die toring en alles jy weet…

Skilfers en Skimmel sit vir Darius eenkant neer. Grizelda wink hulle eenkant toe,
maak haar stem skoon, drie keer.
Grizelda:

Julle kan julle sterre dank dat julle my kom soek het. Verbeel
julle ek moes die man alleen die heelpad dra!
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Skilfers:

U Majesteit van verlepte verlange… As ek mag vra: Hoekom
help u hom!

Grizelda:

Ek help nie vir hom nie, jou sot! Ek help myself! Darius dink
ek is Raponsie! Hy kan nie sien nie. Ek versorg hom. Hy skuld
my. Ek trou met hom. Siedaar ek is die volgende koningin. Sy
ouers sal vinnig sterf as ek met hulle klaar is. En dit, my
spleetoog-splintertjies, is my meestersplan in ’n neutedop! Gee
my nou ’n oomblik sodat ek my neus poeier. Ek moet immers
die toonbeeld van skoonheid wees vir my nuwe skoonouers! En
nie bekend lyk as iemand my dalk herken nie… (Verskoon
hulle)

(Musiek ondersteun Grizalda se towerspreuk)
Skoonheid van gister
Kragte van nou
Hoor my spreekbeurt hier
Verander my gou!
(Sy stap weg.)
Skimmel:

Skilfer?

Skilfer:

Ja, Skimmel?

Skimmel:

Ek kry weer daardie gevoel…

Skilfer:

Ek ook, Skimmel. Ons moes nog nooit iemand doodmaak nie.

Skimmel:

Ek gaan ook nie, Skilfer…

Grizelda:

(Kom in) Kom, almal! Tyd om te beweeg! Ek moet my dierbare
Darius by die paleis uit kry!

Skilfer en Skimmel tel vir Darius op en loop.
Toneel 6
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Die oomblik wat die karakters van die verhoog af is, gaan die gordyne oop om ’n
groot banket ten toon te stel! Adelikes, die Koningsgesin en die Deeghuizens is
teenwoordig. Musiek speel, maar dis nie baie lewendig nie.
Cheryl:

Ag, no man! Is this a party or what? Let’s liven it up a bit!
(Musiek stop, Jean en Jane probeer vir Cheryl stop, Cheryl
loop na die orkes toe.)

Doef-doef musiek begin te speel. Al die karakters begin teensinnig dans soos wat ’n
beskonke Cheryl hulle aanmoedig. Hierdie eerste stuk sal fyn op die vloer geblok
moet word. Die musiek word skielik onderbreek wanneer Grizelda en haar geselskap
opdaag. Skilfer en Skimmel dra vir Darius.
Koning:

Darius!

Koningin:

My son!

Cheryl:

Darius, ou beer! Fancy meeting you here!

Dirkie:

Cheryl, asseblief!

Cheryl:

Dis Sherêl!

Dirkie:

Nee, dis effe dronk!

Skilfer en Skimmel herken vir Dirkie en bly die heeltyd uit sy gesigsveld.
Koning:

Darius, my seun! Wat makeer? Roep die dokters!

Darius:

Wait, Father! First help Raponsie! Grizelda the witch and her
minions attacked us!

Koning:

Raponsie?

Grizelda:

Dis reg, U Majesteit. Raponsie

Dirkie:

Dit kan nie wees nie. My Raponsie! My dogter! (Omhels haar.)
My dogter! Ek het so na jou gesoek!

Cheryl:

Hy het ja… O, hoe bly is ek dat jy terug is! Is hier nog
chardonnay?

Koning:

Almal kalmeer! Darius, vertel my wat het gebeur?
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Darius:

Father, when I roamed the woods today I stumbled upon
Raponsie who was locked in a tower by the evil Grizelda. She
wanted to use Raponsie’s hair as magical source. When Willie
and I…

Koningin:

Willie?

Darius:

Yes. When Willie and I wanted to free her, Grizelda stopped
our plans. I fell from the tower and was blinded by the bushes.
My dearest Raponsie found me and brought me back with the
help of these two gentlemen. (Skilfer en Skimmel kruip nog
meer weg.)

Dirkie:

Hoe kan ek ooit dankie, sê Prins Darius!? U het ons dogter
veilig aan ons terugbesorg!

Grizelda:

Hy kan dankie sê deur met my te trou? As jy wil, my dwergie?

Cheryl:

Te trou? Oooooohhhh (Omhels vir Raponsie.) Like mother like
daughter!!! Ek like haar!

Koning:

As dit jou wens is, Darius…

Darius:

It is, Father.

Die gesprek word onderbreek deur ’n harde geklop en gegil. Skielik bars Raponsie en
haar geselskap deur die deur!
Grizelda:

Nee!! Nee!!! Dit is Grizelda en haar trawante!

Darius:

Guards!

Hannon:

Wie noem jy ’n trawant, jou verlepte perm? VO5 let the magic
begin!

L’Oreal:

L’Oreal.

Tresemmé:

Tresemmé.

Pantene:

Pantene.

Garnier:

Garnier.

Hannon:

Die vyf van ons staan altyd saam
Waar lelike hare ook mag gaan
Verlep haar perm en wys haar roots
Van split ends tot in haar boots!
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(Towerklanke.) Gedurende die towerspreuk verdwyn Grizelda se valse gesig en kan
die karakters werklik sien hoe sy lyk.
Cheryl:

Maar ek wou mos sê die een lyk bekend!

Dirkie:

Dit is Grizelda!

Koning:

Wagte! Neem haar in hegtenis!

Grizelda:

Nooit nie! Julle sal my nooit vang nie!

(Jaagtoneel.)
Die jaagtoneel as deel van gehoordeelname en verlengde gebruik van spasie
Die belangrikheid van gehoordeelname en die aanwending van ’n verlengde
speelruimte is reeds in hierdie navorsingsaktiwiteit bespreek.

Dit is egter

belangrik om hier te noem dat die integrasie van enkele spelopleidingselemente
in hierdie jaagtoneel beklemtoon is. Alhoewel ek tydens die repetisietydperk
(na afloop van die tegniese intrek) van die geselskaplede gebruik het om as
kinderteatergehoorlede op te tree, het die speelvlak van die produksie hierdie
jaagtoneel sterk beïnvloed. Die demografie en ouderdomsamestelling van die
gehoor het op ’n daaglikse basis en van vertoning tot vertoning verskil. Die
kinderteatergehoor is onvoorspelbaar en verskillende aanpassings moes deur
middel van improvisasie gedurende die toneel gemaak word.

Enkele

voorbeelde wat plaasgevind het:
a)

Grizelda was telkemale deur gehoorlede voorgekeer sodat sy nie kan

ontsnap nie.
b) Dit het nie sin gemaak om enige dialoog te improviseer nie, aangesien die
gehoor harder as die geselskap was. Verder het die gehoor ook nie in die
dialoog belanggestel nie, maar was eerder op die jaagtoneel self gefokus.
c) Die akteurs moes bewus wees van hulle kostuums en rekwisiete aangesien
die gehoorlede dit wou voel of by die akteurs afvat.
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As gevolg van hierdie enkele voorbeelde was dit daarom belangrik vir die
akteurs om ’n gevoel van gemeensaamheid/ensemble te hê. Hiermee bedoel
ek dat die akteurs in staat moes wees om mekaar se objektiewe binne die
jaagtoneel te verstaan en deur hul eie handeling te ondersteun. Alhoewel die
objektief van akteur tot akteur verskil het, was dit belangrik dat almal bewus
moet bly van die superobjektief van die stuk en nie verlore moet raak in die
opwinding van die jaagtoneel en interaksie met die gehoorlede nie.
Aangesien verbale kommunikasie nie van enige nut tydens hierdie toneel was
nie 28 , het die akteurs sterk op fisieke karakterisering staat gemaak om die
objektief van die karakters uit te beeld. Die fisieke improvisasie en uitbeelding
daarvan, moes deur die karakter se fisieke eienskappe soos dit tydens
repitisies ontwikkel is, begrens word. Akteurs moes ook bewus wees om
mekaar (binne karakter) te help indien ’n gehoorlid iemand gedurende die
jaagtoneel belemmer het.

Aan die einde van die jaagtoneel het dit die

geselskap as geheel gevat om die gehoor tot bedaring te bring en die fokus op
die regte karakter te plaas. Die akteurs moes daarom in staat wees om die
opwinding en energie van die jaagtoneel te verplaas om die volgende objektief
en dramatiese handeling wat op die verhoog moet plaasvind, te kanaliseer. Dit
is my opinie dat die jaagtoneel een van die konvensies van kinderteater is wat
die belangrikheid van die integrasie van spelopleidingselemente heeltemal
omsluit en ondersteun.
’n Jaagtoneel vind plaas. Eindelik draai die gety vir Grizelda en keer sy vir VO5 en
Raponsie voor. ’n Kort vegtoneel vind plaas.
Grizelda:

Genoeg! Ek het nou genoeg gehad!
Bose kragte van nie meer
Bose kragte sal jul keer!
Wat ek wens en wat ek soek
Vind ek in die…

Akteurs het die vryheid gehad om te ad lib tydens hierdie toneel, solank dit
binne die karakter van die akteur was.
28
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Daluxolo:

Genoeg, Grizelda! Sag sal jy rus en sag sal jy gaan, maar
hierdie is nie meer jou speelplek nie! Nou, Raponsie!

Raponsie begin die lied weer sing wat sy vroeër gesing het (slegs een vers). Soos wat
dit gebeur, sien die gehoor hoe Grizelda se towermagte haar verlaat en sy al hoe
swakker word.
Grizelda:

Nee! Nee! Dit kan nie wees nie!

Daluxolo:

Maar dit kan, Grizelda! ’n Hart soos joune wat net met haat en
selfbeheptheid gevul is, staan geen kans teen ware liefde nie!
Raponsie se liefde vir Darius het oorwin!

Koning:

Wagte! Neem haar weg! Gooi haar in die donkerste put in die
kasteel sodat sy nooit weer iemand leed kan aandoen nie. En
julle twee (vir Skilfers en Skimmel)… Julle gaan saam met haar!

Skilfer:

U Majesteit, asseblief! Ons wou haar nie help nie!

Skimmel:

Dit is so, U Majesteit!

Willie:

As ek mag! As dit nie vir Skimmel was wat die boek gegee het
nie, al was dit selfs per ongeluk, sou ons nooit enigeen kon red
en vir Daluxolo roep nie, U Majesteit.

Skilfer:

Ons sal enigiets doen. Vergewe ons asseblief!

Skimmel:

Vergewe ons, asseblief!

Koning:

Dit is nie vir my om julle te vergewe nie. Raponsie?

Raponsie:

Skimmel en Skilfer was nog altyd net goed vir my, U Majesteit.
Hulle het my as klein kindjie opgepas. Selfs al het hulle vir
Grizelda gewerk.

Darius:

And they brought me back to the palace.

Hannon:

Ons het altyd plek vir skoonmakers in die harefeëkoninkryk?

Koning:

Goed. Laat hierdie twee skepsels saam met die VO5-span gaan.
Hulle sal die kêrels rehabiliteer!

Skilfer:

Dankie, U Majesteit!

Skimmel:

Dankie, Hannon!!!

Cheryl:

(Baie vals.) My dogter! Raponsie, my baba!
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Dirkie:

Asseblief, vrou! Na wat vandag hier gebeur het is ons ’n
tweede kans gegun!

Cheryl:

Dirkie Deeghuizen! Jy praat nie so met my nie!

Odette & Olga:

Jy praat nie so met haar nie.

Dirkie:

Ek sal met jou praat soos ek al lankal met jou moes gepraat het!
Toe! Dit is tyd dat jy maniere leer. Jy kan begin deur my elke
dag in die bakkery te help opruim!

Cheryl:

O, Dirkie! Jy is darem oulik as jy kwaai is!

Dirkie:

Raponsie. Sal jy ons ooit kan vergewe? Ek het altyd nog na jou
gesoek!

Raponsie:

Pappa! (Hulle omhels mekaar. Selfs Cheryl kom in vir ’n ligte
drukkie.)

Darius:

When you are finished, my darling?

Raponsie:

Darius! Darius ek is so lief vir jou! (Sy soen vir Darius. Soos
hulle soen, kan hy weer begin sien)

Darius:

I can see…

Raponsie:

Jy bedoel?

Daluxolo:

Ek het mos gesê ware liefde oorwin alles! Willie… Jy stel nie
dalk belang om saam met my te kom nie? Ek word ouer by die
dag en iemand soos jy lyk na die regte persoon om die woud
beter te leer ken?

Willie:

Dit sal vir my ’n eer wees, Daluxolo!

Koning:

Dan is dit afgehandel! Darius, Raponsie… Het julle nie ’n
verjaarsdag om te vier nie?

Koningin:

En dalk ’n troue daarna?

Cheryl:

Uiteindelik! Ek is ’n Royal!!!!

Odette & Olga:

Royal.

Almal lag. Ligte gaan uit soos musiek begin speel. Geselskap verdaag na buite die
foyer van die Adam Small om die gehoorlede te ontmoet.
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Die verlenging van optreeruimtes
Een van die kenmerke/tradisies van kinderteater by die die Universiteit van
Stellenbosch se Drama Departement, is dat die kinderteatergehoor die
karakters na afloop van die vertoning buite die teater kan ontmoet om foto’s
met hulle te neem en te groet. Dit skep ’n verlenging van spasie vir die akteurs
om terwyl hulle binne karakter bly, in ’n improvisatoriese opset met die
gehoorlede in interaksie te tree. As opleidingsgeleentheid bied dit die akteurs
die geleentheid om in der waarheid hul karakters se geloofwaardigheid te
“toets” deur buite die formele optreeruimte op te tree. Die uitdaging vir die
akteurs is daarom die volle integrasie van die toneelspelelemente en in
improvisasie toe te pas. Die interaksie met die gehoor bied daarom verder ’n
mate van selfrefleksie vir die akteurs: Was die karakter geloofwaardig? Tot
watter mate het die dag se vertoning vergelyk met ander vertonings? Is die vlak
van energie vanaf die eerste vertoning tot die laaste nog dieselfde? Dit het vir
my as navorser duidelik geword dat enkele van die akteurs hierdie ervaring
gebruik het om hul karakterisering te verskerp en nog verder te ontwikkel.
Verder het dit ook tot gevolg gehad dat die gevoel van gemeensaamheid, wat
tydens die repetisietydperk verbrokkel het, versterk het.

Die idee van

ensemblewerk het hieruit voortgespruit en daarom is dit my opinie dat die
verlenging van optreeruimtes die geleentheid bied om ensemblewerk verder te
ondersoek29.
Aantal vertonings as spelopleidingselement
Die aantal vertonings wat die geselskap van Raponsie gegee het, was veertien
in totaal, met twee vertonings per dag. Dit het vir my die geleentheid gebied
om die volhoubaarheid van die geselskap se toneelspel te ondersoek. Twee
aspekte wat vir my tydens my ondersoek uitgestaan het, was die mate van
energie wat oor die algemeen behoue gebly het. Tydens vertonings ses tot
nege, was dit asof die energie van die akteurs gedaal het en die karakterisering

Hierdie is ’n ondersoek wat relevant tot hierdie studie staan, maar buite die
grense van die studie geval het.
29

300

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

meganies begin word het. Akteurs het nie meer na mekaar geluister nie en die
dialoog was sleg en sonder intensie opgesê. Dit het my genoop om notas aan
die akteurs te gee 30 .

Weereens het ek die verskeie toneelspelelemente

beklemtoon om die akteurs bewus te maak van elkeen se objektief en om die
karakter geloofwaardig te vertolk.
’n Ander impak wat ek as gevolg van die aantal vertonings waargeneem het, is
die vokale en fisieke uitdagings wat dit aan die akteurs gestel het. Die meeste
van die akteurs het tydens vertonings sagter begin praat, fisieke karakterisering
verloor en die rede hiervoor was seer en moeë vokale en fisieke meganismes.
Die belangrikheid van fokus, opwarming en korrekte aanwending en integrasie
van stem/spraakopleiding en bewegingsopleiding in die speelvlak van die
produksie is sodoende deur die notas wat ek aan die studente gegee het,
beklemtoon. Dit is my mening dat die akteurs hierdie vaardighede besit, maar
nie tydens die produksiefase integreer nie, veral nie as die regisseur nie die
opwarming en fokus-sessies lei nie. Hierdie is egter ’n dissipline-probleem en
nie ’n vaardigheidsgebrek nie. Dit het vir my voorgekom asof die spraak en
bewegingselemente se mate van opwarming nog steeds nie as integrale aspek
beskou word nie en dat die karakterisering (insluitend die bydraes van
kostumering, grimering en rekwisiete) voorkeur geniet en as meer belangrik
beskou word.
Gevolgtrekking van model
Hierdie navorsingsaktiwiteit het vir my die noodsaaklikheid van integrasie
tussen die spelopleidingselemente meer so as in die eerste model benadruk.
Deur gebruik te maak van meer konvensies van kinderteater, kon die vergrote
styl van kinderteater meer beklemtoon word. Dit het op sy beurt gehelp om die
integrasie van die onderskeie aspekte van die Stanislavski-sisteem meer te
belig. Die grootte van die geselskap het my as navorser ook genoop om die

Vir ’n regisseur om nota’s ná openingsaand aan die geselskap te gee, is nie die
norm in die teaterbedryf nie. Aangesien hierdie egter ’n opleidingsinstansie is en
die navorsing daartoe gedryf het, het ek besluit om hierdie norm te verbreek.
30
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integrasie van die spelopleidingselemente anders te benader en dit is een van
verskille van die vorige model. Alhoewel ek die Stanislavski-sisteem en die
konvensies van kinderteater as akademiese beginsels gebruik het, het my
benadering in hierdie model verskil. Ek het probeer om meer van my eie
ervaring van kinderteater (as akteur, regisseur, dosent en navorser) as basis
vir my benadering te gebruik. Dit het ek gedoen om die vorige model te verfyn
en meer te fokus op die kunsgebaseerde navorsingsaard daarvan.

Die

“iterative cyclic web” het as ruggraad vir my gedien om die NAP en PAN se
wisselwerking te navigeer. Dit het daartoe gelei dat my benadering tot die
model prosesgedrewe, buigbaar en organies gedrewe was.
Die verfyning van die model het voorgekom in die konvensies wat ek nie in die
vorige model aangewend het nie.

Die belangrikheid van deeglike

karakterisering tydens die repetisietydperk was duidelik uitgelig in die
konvensies van sang en choreografie.

Hierdie twee konvensies werk

teenintuïtief teen die natuurlike spel van die akteurs en waarmee hulle ook
meestal in spelopleiding by die Drama Departement te doen kry.
Sang en choreografie is daarom een van die meer suksevolle wyses om
toneelspelelemente te beklemtoon. Die gebruik van twee antagoniste en die
verskil in karakterisering van elkeen onderskeidelik het die proses van my
benadering beklemtoon. Elke akteur het in die konteks van my benadering op
verskillende elemente van toneelspelopleiding gefokus. Hieruit het dit vir my
duidelik geword dat dieselfde benadering, verskillende aspekte by ŉ akteur
tydens spelopleiding kan beklemtoon en integreer. Die verlenging van die
optreeruimtes het nuwe uitdagings vir die akteurs gestel, aangesien die
“veiligheid” van ’n vierde muur nie teenwoordig was nie. Akteurs was genoop
om op alle elemente van toneelspel te fokus en dit in hul uitbeelding van hulle
karakters in alle ruimtes te integreer. As beklemtoning van die verlenging van
spasie (en die improvisasie wat hiermee gepaard kan gaan in die nie primêre
optreeruimte) kan daar weer verwys word na die interaksie van die geselskap
met die gehoor na afloop van die stuk. Die mate van improvisasie wat in hierdie
verlengde spasie plaasgevind het, was ondersteun en meer geloofwaardig as
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gevolg van die voorafkennis van die akteurs wat ontwikkel is tydens die analise
en bespreking van die karakters se objektiewe van die teks.
Die teks van Raponsie het meertaligheid ondervang, ’n groter geselskap as
normaalweg gehad, gewerk met die konsep van twee antagoniste en die
afwesigheid van ’n verteller. Al hierdie aspekte was afwesig in die vorige model
en het nuwe insigte en verfyning ten opsigte van die aanwending en integrasie
van die Stanislavski-sisteem binne die styl van kinderteater gebring. Dit is ook
my mening dat die teks my benadering beïnvloed het. Vir die doel van hierdie
studie sal hierdie en vorige aspekte van die studie in die finale
navorsingsbespreking vervat word.
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Samevatting en gevolgtrekkings
Met

hierdie

studie

is

daar

ondersoek

ingestel

na

die

huidige

toneelspelopleidingsbenadering vir tersiêre dramastudente in Suid-Afrika. Die
Drama Departement van die Universiteit Stellenbosch is as beginpunt gebruik
vanweë my posisie as dosent by die departement. Dit was nie die doel om die
opleidingsinstansie se toneelspelopleidingsisteme te ontleed nie, maar eerder
om die effektiewe integrasie en probleme van die toneelspelkomponente
(spraak, spel en beweging) by die studente in die graadprogram te ondersoek.
Gedurende die verloop van die studie, het die Drama Departement aan van die
komponente begin herkurrikuleer. Spraak en beweging het nie veranderinge
ondergaan nie, maar toneelspel op eerstejaarsvlak en projekblokke op
derdejaarsvlak het wel verander. Toneelspel op eerstejaarsvlak is aangepas
om nog steeds improvisasie en teksanalise aan die hand van die Stanislavskisisteem aan te bied, maar dit is met Play Exploration aangevul.
Hierdie komponent het die narrespelkomponent soos aan die begin van die
studie waargeneem, vervang. Play Exploration is ’n prosesgedrewe proses.
Die aanleer van toneelspelvaardighede binne hierdie komponent is
praktykgerig.

Praktiese opdragte word uitgevoer en deur middel van ’n

refleksieproses gedurende klastyd, vind die leerproses plaas. Die projekblokke
wat in derdejaar plaasgevind het, is met Performance Skepping vervang.
Performance Skepping stel die studente aan dieselfde komponente en
vaardighede

as

die

projekblokke

bloot,

maar

word

deur

korter

werkswinkelformaat lesings aangebied. Gedurende die tweede semester word
daar dan van die studente verwag om die verskeie aspekte te integreer om ’n
selfgeskepte teaterstuk op te voer. Ek het as mede-kursuskoördineerder vir
Performance Skepping gedien en alreeds die afwesigheid van suksesvolle
integrasie, soos dit bekend geword het tydens die studie, binne die
graadprogram uitgelig.

304

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

Dit was ook as gevolg van my betrokkenheid as mede-kursuskoördineerder en
navorser dat ek telkens na die volgende aspekte van die studie teruggekeer
het:
a) Word stem-, spel- en beweginsopleiding as individuele komponente by
die US Drama Departement benader of word die integrasie van die verskeie
komponente beklemtoon?
b) Hoe kan die unieke vereistes en konvensies van kinderteater as vorm
aangewend word om integrasie tussen hierdie komponente te bevorder?
Om die suksesvolle integrasie van die komponente te ondersoek, het ek die
styl van kinderteater aan die hand van die Stanislavski-sisteem as benadering
tot spelopleiding ondersoek. Die belangrikheid van sinvolle integrasie van
toneelspelopleidingskomponente en die haalbaarheid daarvan deur middel van
die styl en konvensies van kinderteater, is tot op hede nie op ’n Suid Afrikaanse
tersiêre vlak deeglik ondersoek nie. Om ondersoek hierna in te stel, het ek
enkele doelwitte nagestreef. Hierdie doelwitte was geskoei op die “iterative
cyclic web” soos in Smith en Dean (2010:27) uitgebeeld en sal gebruik word
om die onderstaande benaderings te verduidelik:
i) Navorsingsaktiwiteit 1. As beginpunt is akademiese navorsing gedoen en ’n
idee is ontwikkel.

Hierdie idee was om kinderteater te definieër en die

konvensies daarvan deur middel van praktiese navorsing te ondersoek. Die
konvensies as teorie is geïdentifiseer wat gelei het tot die toepassing daarvan
in ’n praktiese kunswerk. Die Prinses en die Ertjie as teks is ’n nuwe kreatiewe
werk wat ontwikkel is hieruit deur middel van NAP. ’n Repetisietydperk (wat
deel

vorm

van

PAN)

het

plaasgevind

en

die

toepassing

van

kinderteaterkonvensies is verder ondersoek en ontwikkel. As ’n uitset het ’n
produksie plaasgevind. Ander uitsette, soos die dokumentering van die werk
(selfreflektiewe proses en die eksegese van die navorsingsaktiwiteit) het
daartoe gelei dat daar deur middel van PAN afleidings gemaak kan word.
Hierdie afleidings het as basis gedien vir die volgende navorsingsaktiwiteit se
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idee wat gegenereer is. Relevante teorieë was nagevors (in hierdie geval die
Stanislavski-sisteem) en het tot die volgende aktiwiteit gelei.
ii) Navorsingsaktiwiteit 2 is uitgevoer met die Stanislavski-sisteem as fokuspunt
en teoretiese, akademiese raamwerk. Hierdie navorsing het gelei daartoe dat
die Stanislavski-sisteem binne ’n praktiese opset bestudeer moes word. ’n
Praktiese kreatiewe uitset, naamlik die teks van Die Sneeukoningin, is
ontwikkel sodat die toepassing van die benadering binne ’n repetisietydperk
ondersoek kan word. In die repetisietydperk is daar ’n duidelike verband tussen
NAP en PAN.
Hierdie verband het tot gevolg gehad dat die komponente van die Stanislavskisisteem verder ontwikkel en ondersoek was. Die idees het gemanifesteer in
die uitsette van ’n volgende produksie. Weereens het selfrefleksie plaasgevind
en is dit as dokumentasie aangebied en dit word ook so voorgestel in my
eksegese van die navorsingsaktiwiteit. ’n Idee wat uit PAN voortgespruit het,
was die suksesvolle vlak van integrasie van toneelspelopleiding binne die
benadering van die Stanislavski-sisteem soos in die vergrote spelstyl van
kinderteater

toegepas.

Die

Stanislavski-sisteem

ondersteun

geloofwaardigheid van die uitbeelding in verskillende spelstyle.

die
Die

suksesvolle uitbeelding van geloofwaardigheid kan slegs plaasvind indien die
suksesvolle integrasie van spelopleidingskomponente plaasvind. Hierdie idee
het gelei tot die skepping van die eerste opleidingsmodel.
iii) Navorsingsaktiwiteit 3 se akdademiese navorsing was geskoei op die
afleidings wat uit die vorige twee navorsingsaktiwiteite gemaak is.

As

aanvullende navorsing was daar gekyk na verskeie ander teorieë wat die
benadering tot toneelspelopleiding en vergrote spelstyle kan verfyn.

Die

toepassing van al hierdie teoretiese navorsing het gelei tot die skep van die
kinderteaterteks, Wit Rosie, Rooi Rosie, deur middel van die NAP-proses. ’n
Repetisietydperk is weer onderneem om die opleidingsmodel se teorie en idee
te ontwikkel waar ’n wisselwerking tussen NAP en PAN plaasgevind het. Dit
was tydens hierdie wisselwerking dat dit vir my duidelik geword het dat
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integrasie tydens toneelspelopleiding nie altyd suksesvol is nie. Dit was uitgelig
gedurende die uitvoering van die produksie. My afleidings wat ek deur middel
van ’n selfreflektiewe proses gemaak het, was weer as uitsette gedokumenteer
en in my eksegese van die navorsingsaktiwiteit op kunsgebaseerde wyse
voorgestel.

Aangesien sommige konvensies van kinderteater nie in die

spelopleidingsmodel ondervang was nie, het dit daartoe gelei dat nuwe idees
gegenereer is om die vergrote spelstyl verder te ondersoek. Die idee wat uit
my PAN-proses ontstaan het, was dat die tegniek van die vergrote spelstyl as
vorm kan dien om die suksesvolle integrasie van toneelspelelemente te
identifiseer, aan te spreek en te verbeter.
iv) Navorsingsaktiwitet 4 het as die tweede opleidingsmodel gedien. Die
akademiese navorsing wat ek gedoen het was gebasseer op die uitkomstes en
dokumentering van spelopleidingsmodel 1. Die navorsing was verder ontwikkel
om die afwesige konvensies van kinderteater in toneelspelopleidingsmodel 2
te inkorporeer en uit te brei. Weereens was daar van NAP gebruik gemaak om
die teks, Raponsie, te skryf. Binne hierdie nuwe kreatiewe werk was die
moontlikheid om die tegnieke van die Stanislavski-sisteem toe te pas,
ondervang. Hierdie tegnieke het die vergrote spelstyl van kinderteater ingesluit
om die suksesvolle integrasie van toneelspel elemente te identifiseer, aan te
spreek en te verbeter. Die idee om die opleidingsmodel te verfyn, is daarom
verder ontwikkel.

Gedurende die repetisietydperk en die produksie van

Raponsie is idees deur middel van PAN ook ondersoek. As uitset is die proses
en skepping van die model deur middel van selfreflektiewe dokumentasie
gedokumenteer. Dit het verskeie gevolgtrekkings uitgelig soos later in die
afleidings van die navorsingsaktiwiteite bespreek.
As samevatting van my aanslag tot navorsing binne elke navorsingsaktiwiteit,
word die volgende waargeneem:

Verskeie gevolgtrekkings en waarnemings is ook op verskeie wyses in die tesis
voorgestel. Deur hierdie aspekte integraal in die verskeie navorsingsaktiwiteite
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uit te beeld, word die leser bewus van die belangrikheid van integrasie en die
toepassing van die verskeie elemente wat bespreek was. Dit is ook belangrik
om te benadruk dat die studie sterk geskoei was op die proses van navorsing.
Soos afgelei uit die bespreking van die navorsingsaktiwiteite, was elkeen ’n
uitvloeisel van die vorige een.
Gedurende Navorsingsaktiwiteit 1 is enkele bevindings gemaak ten opsigte van
spelopleiding. Die aard en styl van kinderteater is nie deel van die kurrikulum
van die Universiteit Stellenbosch se Drama Departement nie.

As gevolg

hiervan is die styl aan studente onbekend, tensy hulle in ’n kinderproduksie as
ekstra-kurrikulêre aktiwiteit deelneem. ’n Gevolgtrekking is dat die konsep van
styl opsigself dikwels nie vir studente herkenbaar is nie. Styl word ook nie
deeglik in klasopleidingsverband beklemtoon nie, of is vir die studente nie
verstaanbaar.
“Style might be said to be the realism of a particular time as
communicated through the theatrical conventions of that time. For much
of this century, the influence of realism as genre and its ‘naturalistic’
approach to acting tended to limit the stylistic expression of theatre”
(Harrop & Epstein, 1982:4).
Alhoewel kinderteater as styl gekies is, kan ander style ook aangewend word
om hierdie leemte in toneelspelopleiding te vul, byvoorbeeld die klug-styl. Ek
het egter kinderteater gekies omdat dit een van die vergrote spelstyle is waarin
ek die meeste ondervinding opgedoen het. Verder was dit ook ’n toneelspelstyl
wat nie tydens klastyd aangebied word nie, maar daar is ’n jaarlikse
kinderteaterproduksie by die Drama Departement. Deur die vergrote spelstyl
van kinderteater te ondersoek, het ek tot die besef gekom dat spelstyl as sulks,
’n leemte in die groter opleiding van die toneelspelstudente is. As gevolg
hiervan, kan die studente nie noodwendig ’n “anders” of “vreemde” styl as dit
waaraan hulle gewoond is, verstaan nie. Die studente word van vroeg af in
realistiese toneelspelstyl opgelei wat nie die vergrote styl inkorporeer nie.
Gedurende die teksanalise van Die Prinses en die Ertjie, het die studente nie
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verstaan dat ’n sekere styl verwag word nie.
konvensies

van

kinderteater

aan

hulle

Ek moes eers die aard en
verduidelik,

soos

in

die

navorsingsaktiwiteit uitgebeeld. Dit was vir my belangrik dat die studente moet
besef dat die vergrote toneespelstyl nog steeds as geloofwaardig uitgebeeld
moet word.

Die benadering van die Stanislavski-sisteem en toepassing

daarvan tydens die teksanalise en die repetisieproses was gebruik om hierdie
geloofwaardigheid (soos in die teks uitgebeeld) te beklemtoon. Harrop en
Epstein (1982:4) stel dit tereg: “An actor must come to terms with the inherent
truth of each text, and not impose his own sense of truth upon it.”
Ná

die

eerste

navorsingsaktiwiteit

was

dit

vir

my

duidelik

dat

toneelspelopleiding (in hierdie geval die US Drama Departement) nie
noodwendig styl as konsep op ’n praktiese vlak behandel en/of integreer nie.
Basiese tegniese toneelspelvaardighede (soos teksanalise, konsepte van
maskering, ens.) word die hooffokus. Dit laat die vraag of styl as komponent
binne ’n tersiêre opleidingsmodel nie meer beklemtoon moet word nie? Hierdie
aspek en die invloed daarvan op toneelspelopleiding het ek verder na albei
opleidingsmodelle deurgetrek.
Vir my tweede navorsingsaktiwiteit het ek die Stanislavski-sisteem as
toneelspelopleidingsbenadering ondersoek. Die moduleraamwerke van die US
Drama Departement onderstreep die gebruik van die sisteem in die
toneelspelklasse. Dit was egter nie duidelik of die benadering gebruik word om
die integrasie en toepassing van spraak en beweging tydens toneelspel te
bewerkstellig nie. Tydens my repetisies van Die Sneeukoningin het ek krities
die verskeie komponente van die Stanislavski-sisteem ondersoek en hoe dit vir
toneelspelopleiding binne die raamwerk van kinderteater toegpas kan word.
Gedurende die repetisies het dit duidelik geword dat die studente voorkennis
van die Stanislavski-sisteem besit, maar dat die wisselwerking tussen die
verskeie komponente binne die sisteem onduidelik was. ’n Leemte in opleiding
was duidelik. Die vraag het egter ontstaan of die leemte ’n resultaat is van die
vlak van opleiding, die wyse waarop die opleiding aangebied word, óf dat die
studente self nie die integrasie van die komponente binne die sisteem verstaan
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nie. Dit was ook my waarneming dat die studente die Stanislavski-sisteem
intuïtief verbind het met natuurlike, realistiese spelstyl.
Die interafhanklikheid van die Stanislavski-sisteem se komponente en die
wisselwerking daarvan was daarom my hooffokus. Dit het vir my duidelik
geword dat sekere komponente (soos gegewe omstandighede, objektief,
superobjektief en fisieke handeling) voorkeur bo ander geniet (soos tempo,
ritme en gemeensaamheid). Ek het daarom die geselskap deurentyd op die
sisteem as eenheid attent gemaak.

Die waarnemings van hierdie

navorsingsaktiwiteit het tot volg gehad dat ’n wyse gevind moet word (oftewel
toneelspelopleidingsmodel geskep moet word) om hierdie aspek aan die
studente duidelik te maak. Dit het tot Navorsingsaktiwiteit 3 gelei.
Die teks van Wit Rosie, Rooi Rosie is geskep met die duidelik doel om die
integrasie van spelopleidingselemente (soos beweging en spraak), binne die
benadering van die Stanislavski-sisteem te toets. As deel van die proses van
navorsing, het ek gepoog om deur die teks, die vlak van integrasie binne die
vergrote spelstyl van kinderteater te belig.

Dit was my waarneming dat

studente die natuurlike aanslag (soos in my vorige bespreking genoem) van
toneelspelopleiding verwarrend gevind het in vergeleke met die vergrote fisieke
en spraakstyl van kinderteater. Die konvensies van kinderteater was daarom
geskik om die intuïtiewe en natuurlike spelstyl van die opleiding van die US
Drama Departement uit te lig. Die akteurs moet die geloofwaardigheid van
uitbeelding verkry deur die integrasie van die Stanislavski-sisteem. Hierdie
sisteem ondersteun die egtheid van die vergrote spelstyl wat steeds
teenwoordig moet wees anders kan die spelstyl as ongeloofwaardig voorkom.
Deur hierdie aspek uit te lig, het die benadering en werking van die Stanislavskisisteem vir die studente meer duidelik geword. Die studente het begryp dat die
Stanislavski-sisteem aangewend kan word om ’n styl van teater oortuigend en
as geloofwaardig uit te beeld. Sodoende was styl as begrip vir die studente
uitgelig. ’n Verdere aspek wat vir my duidelik geword het, is die belangrikheid
van studenteproduksies as deel van toneelopleiding. Alhoewel konsepte en
benaderings binne klastyd bespreek word, is daar nie altyd genoegsame tyd
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om dit prakties te behandel en te verfyn nie.

Die studenteproduksie as

ekstrakurrikulêre aktiwiteit bied aan die student die geleentheid om die
integrasie van die verskeie spelopleidingskomponente binne ’n styl toe te pas.
Net soos die benadering van die Stanislavski-sisteem uitgelig is deur die
vergrote spelstyl van kinderteater, was die komponente van spraak en
beweging ook uitgelig.
Spraak- en beweging binne klasverband word dikwels as aparte komponente
van spelopleiding beskou.

Deur die komponente aan die hand van die

Stanlislavski-sisteem te bespreek en prakties toe te pas, het die integrasie
daarvan tydens die repetisietydperk vir die studente duidelik geword. Dit is
daarom my mening dat die vlak van integrasie, binne die kurrikulum van die US
Drama Departement (en heel moontlik ook by ander departemente) nie altyd
suksesvol is nie. ’n Praktiese benadering om die vlak van integrasie tussen die
verskeie toneelspelelemente te bewerkstellig, moet ontwikkel word. Hierdie
navorsingsaktiwiteit het as grondslag hiervoor gedien en is verfyn en aangepas
in die tweede opleidingsmodel van Navorsingsaktiwiteit 4.
Tydens die skepping van Raponsie vir die tweede opleidingsmodel, het ek meer
konvensies van kinderteater (of andere wat nog nie in die vorige voorbeelde
gebruik was nie) geïnkorporeer. Dit is uitgevoer om die konvensies weereens
aan te wend om die vergrote spelstyl van kinderteater te ondersoek om te
bepaal hoe die Stanislavski-sisteem binne so ’n raamwerk toegepas kan word
om integrasie tussen die toneelspelelemente te verseker. Die vergrote spelstyl
van kinderteater het duidelik in hierdie model die intuïtiewe spelstyl van die
studente uitgelig. Aangesien ek meer in-diepte gefokus het op die integrasie
van die verskeie toneelspelopleidingskomponente het ek my eie ervaring en
benadering met dié van die Stanislavski-sisteem vermeng. Soos die repetisies
en produksie van Raponsie uitgespeel het, het enkele waarnemings vir my
duidelik geword:
1. Die konsep en belangrikheid van integrasie is ’n leemte in die
spelopleidingsbenadering soos dit tans op tersiêre vlak aangebied word.
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2. Vergrote spelstyle soos deur die konvensies van kinderteater verlang
word, kan effektief aangebied word om die vlak van integrasie by
studente te toets. Een van die eienskappe van ’n vergrote spelstyl is dat
die student bewus word van sy vlak van intuïtiewe, natuurlike spel.
Hierdie vlak word deur die vereistes van die vergrote spelstyl uitgelig.
Die student word dus bewus daarvan dat die opleiding wat hy in klastyd
ontvang (spraak, beweging en spel) geïntegreer moet word om hierdie
vergrote spelstyl geloofwaardig uit te beeld.
3. Om hierdie geoofwaardigheid suksesvol uit te beeld, kan die
Stanislavski-sisteem gebruik word.
4. Indien die opvoeder/navorser bewus is van hierdie aspek, kan sy
benadering tot spelopleiding daarop fokus om dit sinvol in die
opleidingsproses te inkorporeer. ’n Opleidingsmodel, soos in hierdie
navorsingsaktiwiteit gevind, bied die moontlikheid dat hierdie aspekte
(insluitend en nie beperk tot: styl, integrasie en die benadering tot
spelopleiding) gedurende spelopleiding uitgelig en aangespreek kan
word.
5. Die gevolgtrekking wat vir my die meeste uitgestaan het, was die
volgende: Die teorieë (kinderteater en die Stanislavski-sisteem) wat in
die studie gebruik was, was nie nuwe teorieë nie. Dit is egter in die
toepassing van die teorieë binne die spesifieke ruimte van die studie (die
uitkomstes en tegnieke wat gebruik was) dat dit vernuwend is. Die
aanwending van die toneelspelopleidingsbenadering kan binne die
ruimte van ’n nie-natuurlike spelstyl gebruik word om die integrasie van
toneelspelopleidingselemente te identifiseer, aan te spreek en te
verbeter.
Dit is daarom duidelik dat kinderteater, of soortgelyke vergrote spelstyle,
deel moet vorm van die kurrikulum van tersiêre spelopleiding om die konsep
van styl en die integrasie van spelopleidingselemente uit te lig en te
bewerkstellig.
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Aangesien hierdie waarnemings uit ’n prosesgedrewe studie voortspruit, is
eksterne geldigheid nie ’n vereiste nie. Enkele aanbevelings word egter
voorgestel:
•

Dieselfde benadering soos in die finale opleidingsmodel uiteengesit,
kan gebruik word om die invloed en effektiwiteit daarvan binne een
jaargroep te ondersoek.

Alhoewel daar enkele gevalle van

ouderdomsverskille in een jaargroep is, is die onderrigbenadering
dieselfde.

Dit is my vermoede dat een jaargroep ’n gemene

verwysingsraamwerk sal besit om die toeganklikheid van die
opleidingsmodel te verstaan.
•

Dit is moontlik om hierdie opleidingsmodel gedurende klastyd toe te
pas en so die integrasie van die verskeie spelopleidingselemente te
beklemtoon. Alhoewel hierdie ’n aanbeveling is, is die praktiese
uitvoerbaarheid daarvan binne die driejaar graadprogram onbekend.
Weens die aantal krediete wat aan toneelspelopleidingmodules
gekoppel word, moet die kontakure met studente daarvolgens bepaal
word.

Die proses van hierdie opleidingsmodel is, myns insiens,

uitvoerbaar gedurende klastyd, maar dit kan moontlik tot gevolg hê
dat ander aspekte van toneelspelopleiding geskrap moet word.
•

Die opleidingsmodel kan geïnkorporeer word op tweedejaarsvlak
binne die huidige graadprogram.

Sodoende is die basiese

vaardighede van toneelspelopleiding gedurende die eerstejaar reeds
behandel. Verder het die studente dan reeds ’n begrip van die
geloofwaardigheid wat tydens spel uitgebeeld moet word. Styl as
toepassing kan daarom gebruik word om hierdie geloofwaardigheid
te toets en te beklemtoon.
•

Hierdie opleidingsmodel sal meer suksesvol wees indien die
uitkomste daarvan gerig is op ’n verhoogproduksie.

Hierdie

aanbeveling sal as ’n uitvloeisel van hierdie studie bestudeer moet
word as verdere navorsing.
•

Alhoewel die opleidingsmodel sterk op toneelspelstyle fokus, is dit
my vermoede dat die model aangepas kan word om ander toneelspel
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elemente

wat

‘nie-natuurlik’

is,

soos

verhewe

spraak

in

Shakespeare-toneelstukke, ook te ondersoek vir suksesvolle
integrasie en die toepassing daarvan.
•

Baie

Amerikaanse

en

Australiese

instansies

vakleerlingskap tydens toneelspelopleiding gebruik.

maak

van

Dit is my

aanbeveling dat meer studente-produksies gedoen word om die idee
van integrasie in die praktyk te ondersoek.

Dit word deur die

opleidingsmodelle ondersteun, aangesien dit op die idee van
vakleerslingskap sinspeel.
•

Die paradigma van die studie ondersteun die ingewikkelde
verhouding tussen praktyk en navorsing in die kunste-omgewings.
Kunsgebaseerde navorsing (en die implimentering van NAP en PAN
daarbinne) kan lei tot nuwe eksegeses van bevindinge. Hierdie tipe
navorsing ondersteun dikwels die moeilike verwoordbare aard van
die kunste.

Die studie was suksesvol om kwessies van spelopleiding wat eie aan die
Universiteit Stellenbosch se Drama Departement is te ondersoek, maar kan
ook as bron dien vir soortgelyke ondersoeke na ander Suid-Afrikaanse tersiêre
spelopleidingsinstansies. As laaste waarnemeing wat uit my selfrefleksie van
die algehele proses van die studie voortspruit, staan die volgende uit: My
ervaring as akteur binne vergrote spelstyle soos ondervind in die klug, Slim se
Baas waaraan ek hierdie jaar deelgeneem het, het verdiep. ’n Beter begrip van
integrasie en toepassing van toneelspelstyl ontwikkel uit prosesse wat die
akteur uitdaag om vernuwend te dink. Hierdie benadering tot toneelspel sal ek
graag in my toekomstige verhoogproduksies wil toepas om my vaardighede as
regisseur en toneelspelleier te verbeter. Baäl deur Bertolt Brecht is die
volgende verhoogproduksie waarvan ek die regie gaan behartig en die ervaring
en kennis opgedoen tydens hierdie studie sal as riglyn dien vir my benadering
tot spelleiding, veral omdat hierdie teks nie realisties van aard is nie en die
bevindinge buite die konteks van kinderteater getoets kan word.
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