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1. DIE DOEL VAN HIERDIE HANDLEIDING 

 
Hierdie handleiding is veral gemik op die minder ervare skrywers, maar sal ook ervare 
skrywers help met sake soos formaat, die hantering van toneelverandering en verskeie 
tegniese aspekte.   
 
Die reëls vir die kompetisie is op bladsy 16. Dit sal streng toegepas word en tekste wat 
daarvan afwyk, sal ongelukkig nie kwalifiseer nie. 

 
Geen handleiding kan iemand leer skryf nie – dit kan hoogstens riglyne gee. Ons veronderstel 
dat u rééds kan skryf, dat u 'n fyn waarnemingsvermoë en vrugbare verbeelding het, ‘n 
sensitiewe oor (aangesien u vir die radio gaan skryf), en dat u die taal waarin u skryf goed kan 
beheer. Dit is basiese toerusting. 

 
Die handleiding wil u help om te voldoen aan die eise wat die radiomedium aan die skrywer 
stel. 

 
2. VIR WIE SKRYF U? 

 
U skryf vir die luisteraar en dit is noodsaaklik om sy of haar aandag uit die staanspoor te boei. 

 
Die teaterganger wat ‘n toneelopvoering bywoon, sal waarskynlik ‘n vervelige opvoering 
verduur, omdat hy te hoflik is om op te staan, of omdat hy duur vir sy sitplek betaal het.  
Die luisteraar se omstandighede is anders. Hy sit in sy huis of sy motor en het 'n keuse tussen 
verskillende radiostasies. Niks verhoed hom om ‘n ander stasie te kies of om af te skakel nie. 
Die lotgevalle van u skryfwerk lê dus in die hand van iemand wat ‘n knoppie kan druk of draai. 
Hy moet reeds op bladsy een van u teks besluit dat hy wíl luister. Moenie dink hy gaan wag tot 
by bladsy tien nie. 

 
Die luisteraar kan enigiemand wees - 'n professor, ‘n skrynwerker, ‘n huisvrou, 'n student, 'n 
huiswerker of 'n sakeman. Dit is nie altyd moontlik om almal gelyktydig tevrede te stel nie, maar 
dit is tog nodig om ‘n wye gehoor in gedagte te hê wanneer u skryf. 
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3. DIE BEGRIP DRAMA 

 
LET WEL: Wanneer ons hier verwys na drama sluit dit komedie in. 

 
Daar bestaan verskillende vorms van drama, soos die verhoogdrama, die rolprent, die radio-, 
die televisiedrama, opera, ballet en die dansdrama. 

 
 Al hierdie genres het iets gemeen - daar is 'n teks of draaiboek of uitgewerkte choreografie. 
 

Alle dramas kan in een van die volgende kategorieë ingedeel word, of dit kan ‘n mengsel 
daarvan wees: 

  * die uitbeelding van die lewens van gewone mense, 
  * die skepping van opwinding en aandoening, 
  * ‘n stuk wat jou die heel tyd in spanning hou, 
  * iets wat jou opvoed en vermaak  
  * ‘n intrige wat jou deurentyd laat wonder en 
  * 'n werk wat jou gehoor amuseer. 
 

3.1 By die radiodrama is daar ‘n element in die spel wat nie by die verhoogdrama ter 
sprake is nie. Dit is die meeskeppende vermoë van die luisteraar. Wanneer iemand 

na ‘n radiodrama luister, skep hy die gebeure, omgewing, karakters, ens. in sy 
verbeelding volgens sy eie verbeeldingskrag en verwysingswêreld. Verskeie partye 
skep dus aan die werk: die skrywer, regisseur, die spelers en die luisteraar. Vandaar 
die feit dat die radiodrama dikwels teater vir die blinde of teater van die 
verbeelding genoem word. 

 
3.2  Die radiodrama is in die eerste plek DRAMA. As dit nie aan die grondvereistes van 

goeie drama vodoen nie, sal dit ook nie ‘n goeie radiodrama – ook genoem hoorspel – 
wees nie. Daar is dus nie net verskille tussen die verhoogdrama en die radiodrama 
nie, maar ook ooreenkomste. Kom ons kyk na 'n paar eise wat aan die dramaturg 
gestel word. 

 
3.2.1 Die storielyn en karakterisering moet boeiend en geloofwaardig wees. Dit 

beteken dat die teks lig moet werp op die motiewe of dryfvere van die 
karakters in die drama en dat daar vir alles wat die karakters doen, 'n 
geloofwaardige rede of motivering sal wees. 

 
3.2.2 Drama veronderstel botsings of konflik wat na 'n klimaks lei. Daarop volg ‘n 

ontknoping wat 'n oplossing bied, óf deur ‘n versoening óf oorwinning van die 
een of ander aard, óf deur die totale vernietiging van een van die botsende 
elemente, bv. die ondergang van ‘n tragiese held of heldin of die bose. 

 
Botsing en teenstelling lê in die diepste wese van menswees opgesluit. Ons 
hele bestaan kan herlei word tot voortdurende botsing tussen die goeie en 
die slegte, reg en verkeerd, lewe en dood, droom en werklikheld. Die hele 
menslike bestaan bied dus basiese stof vir drama. 

 
3.2.3 Alles wat hierbo gesê is, geld vir die radiodrama. Iemand wat ‘n radiodrama 

lees, moet in sy verbeelding hóór hoe dit klink en wanneer hy hoor, moet hy 
ook síén wat gebeur. Dit is hoe 'n keurder ‘n teks beoordeel.  

 
 
4. DIALOOG 

  
Die radiodrama moet uit die aard van die saak 'n storie hê en in die meeste gevalle word dit 
deur dialoog vertel. 'n Probleem wat onervare radioskrywers dikwels ondervind is hóé om die 
storie te vertel; hoe om die karakters met mekaar te laat praat, want dit is nie altyd so maklik 

om goeie dialoog te skryf nie. Om bloot woorde in karakters se monde te lê, is nie dialoog nie. 
Die tema van die radiodrama kan net slaag as dit behoorlik in dramatiese dialoogvorm gegiet 
is. 

 
Die volgende sal help om goeie, geloofwaardige en speelbare dialoog mee te bring: 

 
4.1 Dit moet natuurlik wees. Dit moet klink soos spreektaal nie skryftaal of prosa uit 'n 

teksboek nie. Woordkeuse van spreektaal verskil daadwerklik van skryftaal of boektaal. 
 
4.2 Wanneer mense met mekaar praat, gebruik hulle gewoonlik korter sinne as wanneer hulle 

skryf. Daar is ook dikwels frases wat onderbreek word deur nuwe gedagteprosesse of 
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reaksies van ander karakters, of onderbrekings wat veroorsaak word deur telefone, 
voordeurklokkies, en so meer.  

 
Ons beveel aan dat skrywers vir die radiodrama kort sinne gebruik. Dialoog met lang  
sinne, is dikwels moeilik om te vertolk. Dit is ook soms moeilik vir die luisteraar – wat dit  
net een keer hoor – om te volg. Hy of sy moet onmiddellik verstaan wat die karakter sê.  

 
Wanneer gewone gesprekke of vertellings getranskribeer word, lyk dit gewoonlik baie 
anders as wat dit geklink het, en dit verskil hemelsbreed van gewone geskrewe taal. Hier 
is twee voorbeelde: 
 

   
4.2.1 Iemand vertel van sy kinderjare op Riviersonderend. Hy is 'n 

gegradueerde. 

 
"My oom was die skoenmaker en dit het hom baie gehinner in sy werk as 
barbier, as hy nou nog moet skoene ook gee vir die mense wat 
Saterdagmiddag ...  as hulle nou ingekom het vir die nagmaal, dan's hulle 
almal baie haastig om hulle Sondagskoene te kry en hulle hare te laat sny, 
dat hulle more reg is, en dan is dit nou eintlik my werk om die skoene netjies 
skoon te maak en hulle blink te poleer dat hulle goed lyk, en dan sit ek 
elkeen s’n ... draai ek nou toe in 'n koerant en dit gee ek vir hom as hy kom, 
en dan so tussenin vee ek so om die barbierstoel dat die hare nie te dik moet 
lê nie.” 
 

4.2.2 ‘n Omroeper lewer kommentaar oor 'n rugbywedstryd. Hy moet  
    vinnig dink en vinnig praat. 

 

"Dan kry hy hom in die hande, hy steek half vas, hy klop twee manne, dan 
vat Giepie van Zyl hom vas, hy gee aan na Naas Botha. Net buitekant sy 
kwartgebied skop Naas Botha ... hy gaan hom nie uitkry nie. Garth Wright 
vang hom, maar hy laat hom vorentoe val. Wat sê die skeidsregter? Nee dit 
was nie ‘n aanslaan nie. Wright wat steeds vorder met die bal, en dan is dit 
die O.P. se Andrew Patterson wat hom kry. Hy gee aan na George 
Rautenbach binnekant die kwartgebied van Noord Transvaal en dan kom hy 
uit en ‘n strafskop aan die O.P. ‘n Strafskop aan die Oostelike Provinsie as 
hy uitkom na die O.P. se kant toe, as Garth Wright hom optel onmiddelik 'n 
strafskop aan die O.P.” 

 
4.3 Ervaring het bewys dat korter spraakbeurte makliker vertolk, ’n vinniger tempo aan die  
 werk verleen en groter geloofwaardigheid en natuurlikheid meebring. Dit beteken  
 egter nie dat langer spraakbeurte altyd vermy moet word nie, maar die skrywer moet  
 versigtig wees dat dit nie soos prosa begin klink nie. Daar is uitstekende werk met  
 langer spraakbeurte, dink maar aan Shakespeare se dialoog en monoloë. Skrywers  
 met Shakespeare se vaardigheid ten opsigte van dialoog, is helaas redelik dun  
 gesaai. 

 
4.4 Monoloë werk selde oor die radio. Daar is nie ’n algehele verbod daarop nie, maar dit 

moet spaarsaam gebruik word. Hoewel nie alle skrywers goed vaar met monoloë nie, 
is daar uitstekende radiodramas met monoloë. 

 
4.5 Dit is noodsaaklik dat karakters geïdentifiseer word, byvoorbeeld deur mekaar aan te 

spreek. Dit is frustrerend om na 'n stuk te luister en nie te weet wie met wie praat nie. 
Dit is egter sleg vir speelbaarheid as dit oordoen word. Laat karakters mekaar net een 
keer per toneel op die naam noem.  

 
4.6 Dialoog moet die gehoor op 'n subtiele manier laat sien. Dit beteken dat sommige 

dinge wat die gehoor op die verhoog sien, in die radiostuk in dialoog gesê moet word. 
Dit help, saam met byklanke en akoestiek, om die luisteraar se verbeelding te 
stimuleer ook ten opsigte van die omgewing en voorkoms van die karakters. 

   
Kyk na die volgende voorbeeld uit Die Ondernemer deur Daan Retief. Let op hoe 

onopvallend die dialoog die luisteraar se oog lei.  
 
 
   1.  MYNHARDT: E ... stap u saam, meneer Van Rensburg? 

  2.  RENSBURG: (INGEDAGTE) E ... ja, dokter. 

    (BEWEEG WEG) Ek stap saam kar toe. 

    DEUR OOP 
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  3.  RENSBURG: Stap maar deur, dokter. 

  4.  MYNHARDT: Dankie. 

    DEUR TOE. ENKELE VOëLTJIES TJIRP 

    Dit was ‘n lekker dag. 

  5.  RENSBURG: E ... ja. Oppas, die tuinhekkie. ‘n Mens moet eers 

    hierdie draad ... soja. 

    TUINHEKKIE 

   Ja, lekker dag gewees vandag. Nou nog warm. 

 

4.7 Die dialoog moet karakteriseer. Alle mense praat nie dieselfde nie, omdat hulle agtergrond, 
opvoeding en geaardheid verskil. Dit beteken nie dat die loodgieter agterlik klink en die 
professor of hy 'n woordeboek ingesluk het nie. Miskien praat mense bloot verskillend omdat 
hulle verskillende mense is. 

 
Hier is 'n baie eenvoudige voorbeeld van karakteriserende dialoog. Ons laat drie verskillende 
persone dieselfde inligting oordra. Die tema is: ‘n Man word in die straat voor 'n apteek omgery 
en is ernstig beseer. Drie verskillende mense sien dit gebeur, en gaan vra die apteker om hulp 
te ontbied. 

 
 Die drie persone is 'n vrou, die bestuurder van die motor en 'n predikant.  
 
 Ons begin by die vrou. 

 
 
  1.  VROU: (KOM NADER: UITASEM, BYNA HISTERIES) 
 

Meneer – ag meneer, bel die ambulans en kom help gou! Dis 
verskriklik. 

 
  2.  APTEKER: Wat is verkeerd? 
 
  3.  VROU: Dis net bloed. Dit voel of ek gaan flou word. 
 
  4.  APTEKER: Wat het gebeur? 
 
  5.  VROU: ‘n Man ... hier buite in die straat. ‘n kar het hom omgery. 
 
    Ek dink hy is dood.  
 
  6.  APTEKER: Ken u die man? 
 
  7.  VROU: Moenie net daar staan nie. Gaan help hom! 
 
  8.  APTEKER: Het u gesien wat gebeur het? 
 

9.  VROU: Ja - ek het die kar se remme gehoor. Toe maak ek my oë  
 

toe. En toe ek weer kyk, toe lê hy daar. 
 
 
. U sal merk dat die vrou nie mooi samehangend vertel wat gebeur het nie. Sy sal nie ‘n 

goeie getuie in die hof wees nie. Maar sy is 'n wonderlike karakter vir 'n drama. 
 
 
  Die bestuurder van die motor: 

 
  1.  MAN:  Mag ek asseblief jou telefoon gebruik? 
 

2.  APTEKER: Wat’s verkeerd? Waarom bewe u so? 

3.  MAN: Ek het nou net gesien hoe 'n man hier voor jou apteek raakgery  
 
 word. Ek moet die polisie en die ambulans kry. 

 
  4.  APTEKER: Sit - ek sal dit doen. (BEWEEG WEG) My assistent 
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    sal vir u 'n kalmeermiddel bring. 
 

5.  MAN: Maak net gou ... met die bellery. (OORGANG; BY HOMSELF)  
 
    Ellendeling! Dronk boonop. Reg voor die kar ingeloop. 
 
  6.  ASS:  (KOM NADER) Hier’s iets om u te kalmeer. Drink dit. 
 
  7.  MAN:  Dankie. Gaan kyk tog of julle iets vir daardie vent in die 
 
    straat kan doen.  
 

Uit die manier waarop hierdie man sy storie vertel, kan ons heelwat aflei. Hy  
 doen sy plig deur die polisie en die ambulans te laat ontbied. Hy het self groot 

geskrik, maar onthou wat gebeur het. 
 
 
  Laastens, die formele predikant: 

 
  1.  PRED: Meneer, daar het pas 'n ongeluk voor u apteek plaasgevind. 
 
  1.  APTEKER: Wat het gebeur? Ek het 'n kar se remme gehoor en toe ‘n slag. 
 
  2.  PRED:  'n Man het voor ‘n motor beland. Sal u so vriendelik wees om  
 
    hulp te ontbied? Ek vrees die arme man is ernstig beseer. 
 
  3.  APTEKER: Ek bel dadelik die ambulans en die polisie. 
 
  4.  PRED:  Baie dankie. 
 
    NOMMER WORD GESKAKEL 

 
    (VERVOLG) Tog so tragies, al die ongelukke. Dis of mense net 
      
    nie omgee nie. 
 

Die predikant reageer anders, en praat dus anders as die vrou en die bestuurder van 
die kar. Wat ons probeer demonstreer, is dat elke mens die gebeure om hom volgens 
sy eie aard en ervaringsveld interpreteer en verwoord. Elkeen het sy eie taalregister, 
taalgebruik en woordeskat. 

 
5. HULPMIDDELS 

 
Die opskrif van hierdie afdeling kon gewees het, byklanke. Maar daar is meer hulpmiddels as 
byklanke, en dit is goed om daarvan kennis te neem. Ons gaan kyk na akoestiek, perspektief, 
byklanke en musiek. Dit vervul dieselfde funksie as die dékor, kostuums en beligting in 'n 
verhoogstuk. As die beligting van 'n verhoogstuk goed gedoen is, praat niemand daaroor nie, 
maar as dit swak en hinderIik is, sien almal dit raak. Dit geld ook vir die hulpmiddels in 'n 
radiodrama. 

 
 5.1 Akoestiek 

 
Daar is twee basiese akoestieke, nl. dood en lewendig. 'n Dooie akoestiek word 

gebruik vir buitetonele, en 'n lewendige akoestiek vir binneshuise tonele. Daar is net 
een dooie akoestiek, maar verskillende lewendige of binne-akoestieke. Lg. word 
bepaal deur die grootte van die vertrek, ens. waarin die toneel hom afspeel. Die doel 
met verskillende akoestieke, is om tonele te lokaliseer of om atmosfeer te skep. 

 
 5.2 Perspektief 

 
Perspektief is belangrik sodat die luisteraar in sy verbeelding kan "sien" dat die  

 speler die betrokke geluid (spraak) op 'n spesifieke afstand maak terwyl hy praat. As  
'n speler by ‘n deur inkom, die deur oopmaak en praat, moet die deur op dieselfde 

 afstand as die speler wees, anders mag die luisteraar dink dat iemand anders by  
 die deur ingekom het. 

 
5.3 Byklanke 

 
Byklanke help die luisteraar om 'n visuele beeld te vorm van die omgewing waar die  
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karakters hulle bevind. Die doel van byklanke is om TYD, PLEK en AKSIE aan te dui  
en atmosfeer te skep.  

 
Daar is min realistiese geluide wat die radio nie kan weergee nie. Daarom is dit  

 vir jong skrywers ‘n groot versoeking om al wat byklank is in sy drama in te  
 werk. Wees versigtig daarvoor, want dit kan verwarrend wees. 

 
Voetstappe moet funksioneel wees. Dit is onnodig om alle voetstappe te hoor elke  
keer wanneer iemand aankom of wegstap. In 'n huis met volvloertapyte gaan niemand  

  dit hoor nie. Die mikrofoon bied 'n maklike oplossing. Iemand wat inkom, begin  
  net verder weg van die mikrofoon te praat, en wanneer hy uitgaan, beweeg hy al  
  pratende van die mikrofoon weg. Dit skep die illusie wat nodig is. Hier is 'n  
  voorbeeld: 
 
  1.  SEEMJON: (VER, ROEP) Masja! Masja! 
 
  2.  MASJA: (EFFENS WEG) Wat is dit Seemjon? 
 
  3.  SEEMJON:   (EFFENS NADER) Hello Masja. 
 
  4. MASJA: (KOM NADER) Wat is dit Seemjon? 
 
  5. SEEMJON: (KOM NADER) Ag, ek het net verlang, Masja. 
 
    Ek kan nie so by die huis sit nie. 
 
  6. MASJA: Hoeveel keer moet ek nog sê dat ek nie in jou belangstel nie? 
 
  7.  SEEMJON: (SUG) Ai, Masja. 
 
  8.  MASJA: Hier kom meneer Sorin en Kostya. 

  9.  SORIN: (A/G EN KOM NADER) Gisteraand het ek tienuur gaan lê en  

vanoggend het ek nege-uur wakker geword met 'n gevoel of my 

  brein aan my harspan vassit. Ek sê jou ek sal nooit hier aard nie,  

Kostya. 

  10. MASJA: (SAG, OP MIK) Hoor net hoe kla hy al weer.   

  11. KOSTYA (KOM NADER) Ja, dis waar. Oom Sorin is eintlik 'n stadsmens. 

    (OORGANG AS HY MASJA EN SEEMJON SIEN. BEWEEG  

    STEEDS NADER). Ag nee Masja! Wat soek jy en Seemjon hier? 

    Ek het mos gesê ek sal julle roep as die opvoering begin. 
    
   
  Byklanke vorm 'n belangrike onderdeel van die radiodrama, maar die  
  radiodramaturg kan geluid ook op ander maniere inspan. In Die rebellie van 

 Lafras Verwey deur Chris Barnard, word die ewig sanikende teregwysing van   
 Verwey se baas in die staatsdienskantoor, die gemaal van 'n brommer. 

 
 
  1.  SMIT: Jy staan daar en Ja, meneer, Ja meneer - maar ek wonder 
  
    of jy luister wat ek sê. 
 
  2.  VERWEY: Ek luister, meneer. 
 
  BYK:  DIE BROMMER HET STEEDS HARDER GEWORD EN 
 
    BY SMIT SE VOLGENDE SIN, SAL DIT SO HARD WEES 
 
    DAT DIT SMIT SE STEM SAL VERSWELG 
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  1.  SMIT: Wel, nou wonder ek wat gaan jy aan die saak doen. Gaan jy 
 
    jy jouself vir eens en vir altyd regruk, of gaan jy jou goed vat en  
 
    loop. 
 
  2.  VERWEY: Ek weet nie, Meneer. 
 
    NOU VERDWYN SMIT SE STEM, EN VIR DIE RES VAN  
 
    DIE GESPREK HOOR ONS NET DIE BROMMER. 
 
    DIE BROMMER MAAL EENTONIG. 

 
    Ja, meneer. 
 
    DIE BROMMER MAAL ‘N GERUIME TYD 

 
    Ja, meneer. 
 
    DIE BROMMER MAAL VLUGTIG 

 
    Ek sal probeer meneer. 
 
    DIE BROMMER MAAL DRIE OF VIER SINNE 

 
    Ja, meneer. 
 
    DIE BROMMER MAAL ‘N KORT SIN 

 
    Goed meneer. Dankie, meneer. Tot siens, meneer. 
 

Hier is nou 'n voorbeeld van hoe byklanke op 'n radiodrama aangedui word, en hoe u oorgange 
van een toneel na 'n ander, met tydsverloop tussenin, moet hanteer. Onthou die gehoor is 
“blind“. Hulle kan nie toneelwisselings sien nie, maar u teks moet so wees dat hulle dit hoor. 

 
 1.  JAN:  Kom nou Sias, ons moet ry. 
 
 BYK:  GEDREUN VAN DONDERWEER IN DIE AGTERGROND 
 

   Die weer steek op, en ons sal moet jaag as ons nie vanaand in die  
 
   drif wil vasval nie. 
 
 2.  SIAS:  (EFFENS WEG) Ek kom. 

 
   VOETSTAPPE NADER. GAAN STAAN. MOTOR SE 
 
   DEUR WORD OOP EN TOEGEMAAK. NOG 'N DEUR 
 
   OOP EN TOE. ENJIN WORD AANGESKAKEL. MO- 
 
   TOR VERTREK EN DOOF GELEIDELIK HEELTEMAL WEG. 
 
   POUSE 
 
   DOOF IN: MOTOR WAT RY. DIE TONEEL SPEEL 
 
   IN DIE MOTOR AF. DIE GERUIS VAN WATER 
 
   DOOF STELSELMATIG IN. 
 

   Dit lyk sleg: Kyk net die water. 
 
 3.  JAN:  Dit moes boontoe-op baie hard gereën het. 
  
 4.  SIAS:  Wat maak ons nou? 
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 1.  JAN:  Ek ken hierdie drif. Ek gaan probeer deursteek. 
 
 2.  SIAS:  Jy kan dit nooit doen nie!' Kyk hoe vinnig loop die stroom. 
 
 3.  JAN:  Hierdie enjin is sterk. En daar's klippe onder die water. Ons sal   
 
   deurkom. 
 
 4.  SIAS:  Moenie gek wees nie! 
 
 5.  JAN:  Hou vas! 
 
   MOTOR TREK WEG IN LAAGSTE RAT. WATER 
 
   HARDER OOR ENJINGEDREUN. 
 

 6  SIAS:  (SKREE) Jan: Die stroom vat ons saam! 
 
 7.  JAN:  Verdomp! 
 
   GEDRUIS VAN WATER VERSWELG DIE GEDREUN VAN 
 
   DIE ENJIN. DOOF HEELTEMAL UIT 

 
Oorgange kan ook bewerkstellig word deur musiekbrûe te gebruik. In bogenoemde  
voorbeeld kon daar dramatiese musiek gewees het in plaas van die uitdoof, pouse  
en indoof. 
 

Dit is noodsaaklik om te onthou dat die gehoor nie die teks lees nie. Uitgebreide  
toneelaanwysings ten opsigte van toneelverskuiwing, lokaliteit, aksie, ens. help nie  
as die luisteraar daardie inligting nie op 'n subtiele manier uit die dialoog kry nie. Kyk  
weer na die voorbeeld by 4.6. Dit sou niks help om in die toneelaanwysings te sê hy  
maak die tuinhekkie oop nie. Hier help Daan Retief die luisteraar op 'n vindingryke  
manier om te weet daar is 'n tuinhekkie.  

 
 5.4 Dowe 

 
Daar bestaan verskillende dowe. In- en uitdoof op spraak kan vlak, diep, vinnig of  
geleidelik wees na gelang van die stemming van die stuk. Die regisseur en tegniese  
span sal dit egter besluit.  DOOF word slegs aan die einde van 'n toneel gebruik en  
DOOF IN aan die begin van 'n toneel. Spelers doof nie in en uit nie, hulle BEWEEG  
WEG en BEWEEG NADER. Die term DOOF en DOOF IN, is 'n aanduiding vir die  

bedryfsman agter die bank dat hy 'n tegniese in- en uitdoof moet uitvoer. 
 

Wanneer 'n toneel met 'n DOOF eindig (i.p.v. musiek), moet die speler wat  
uitgedoof word se dialoog wat van belang is, behou word. Daarom moet ekstra  

 dialoog – 'n weggooisin of twee – wat die luisteraar nie hoef te hoor nie, bygevoeg  
word om die doof suksesvol te maak. 

 
  Hier is 'n voorbeeld: 
 
  1. DOMINEE: Nou ja, Wynand? 
 
  2. WYNAND: Waar het ons opgehou, dominee? 
 
  3. DOMINEE: Ons was by Lettie se naam en geboortedatum. Maar kom ons  
 
    begin by die begin en gaan alles weer mooi deur. Julle wil tog nie 
      
    hê ek moet die verkeerde inligting opteken nie. 
 
    DOOF 

 
Die DOOF sal in hierdie geval reeds begin waar die dominee sê: "Maar kom ons   
begin by die begin en gaan alles .... " Die laaste sin hoef nie deur die luisteraar   

  gehoor te word nie, want dit is nie belangrik nie. 
 

KRUISDOOF is wanneer die klank van twee bronne, omgewings of tonele geleidelik 
inmekaar vloei of saamsmelt. 'n Suksesvolle kruisdoof kan verkry word wanneer twee 
klanke min of meer dieselfde tekstuur het, maar tog duidelik verskil, vermeng word. 'n 
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Kruisdoof tussen 'n orkes wat dramatiese musiek speel en 'n rustige waterstroompie 
kan eweneens suksesvol wees. Veral as die skrywer 'n skrille kontras wil skep. 

 
 5.5  Eggo 

 
Dit word dikwels gebruik in terugflitstonele, of in 'n omgewing wat klank weerkaats 
soos 'n grot of 'n leë vertrek, of wanneer die gedagtes van 'n karakter gehoor  word. 

 
 5.6  Die filtermikrofoon 

 
Dit word in telefoongesprekke gebruik. Een speler praat op die hoofmikrofoon in   
die ateljee en die ander in 'n ander ateljee waar die mikrofoon gefilter is. Die speler  
op filter, se spreekbeurte word soos volg aangedui: 

 
  1. DAWID: Goeienaand. 
 
                   2. SCHALK: (FILTER) Is dit jy, Dawid? 
 
      3.  DAWID: Ja, wie praat? 
 
      4.  SCHALK: (FILTER) Dis ek - Schalk. 
 
 
 5.7  Musiek 

 
Musiek word dikwels gebruik om toneelverskuiwings of tydsverloop aan te dui. Dit  
moet funksioneel wees en moet 'n rol speel net soos die akteurs en byklanke. Dit is  
die regisseur se verantwoordelikheid om musiek te kies, maar die skrywer mag 'n  
spesifieke stuk voorstel.  

 
 
6. AANBIEDINGSTEGNIEKE 

 
 6.1  Die terugflitstegniek 

 
Die skrywer moet terugflitse so hanteer dat dit die luisteraar nie verwar nie. Die  
radiodramaskrywer, Arch Oboler, het besonder effektief gebruik gemaak van  

 hierdie tegniek in die hoorspel, Die Verlangende Hart (“This Lonely Heart”).  

 
In hierdie radiodrama tree die hoofkarakter op as verteller, en haar herinneringe   
word terugflitse. Miskien lê die sukses van die stuk juis daarin dat sy nie net  

 verteller is nie, maar ook hoofrolspeler, en daarom geïntegreerd déél van die stuk 
  is. Dit is ‘n tegniek met baie slaggate en moet nie oordoen word nie. 
 
  Chris Barnard se hoofkarakter in Blindemol kan miskien ook gesien word as 'n  

verteller, maar in hierdie uitstekende werk BLY dié karakter te alle tye deel van die  
verloop van die drama, hy praat soms met die karakters en lewer kommentaar op die  
gebeure. Hy is primêr die hoofkarakter. 

 
Die gebruik van ‘n verteller as onbetrokke toeskouer om 'n radiodrama in te lei en  

oorgange makliker te laat verloop, het ingeboude swakhede. Dit dui dikwels op die  
skrywer se onvermoë om vertelgedeeltes in dialoog of dramatiese gebeure, te  

 omskep. Dit is buitendien 'n verouderde gebruik uit die dae toe daar met ‘n nuwe  
 medium geëksperimenteer is. 

 
 6.2 Die stuk waarin klanke die rol van 'n akteur speel 

 
Norman Corwin, nog ‘n belangrike radiodramaskrywer, het 'n stuk geskryf met die titel, 
Die Weifelende Molekule (“The Reluctant Molecule”), waarin 'n elektroniese 
(by)klank een van die hoofrolle speel. Hierdie klank verteenwoordig 'n molekule. 
Realisme en fantasie word in die stuk bale slim vermeng om ‘n boeiende radiowerk te 
skep. Die molekule word daarvan aangekla dat hy nie kan besluit wat hy wil wees nie: 
plant, mineraal of dier. Hy word voor die hof gedaag en daar volg 'n realistiese 
hofsaak. Die molekule "praat" d.m.v. elektroniese klanke wat die infleksies van die 
menslike stem namaak. Sy "woorde" word deur ‘n tolk aan die regter oorgedra. 

 
  Hierdie tegniek het opwindende moontlikhede, maar onervare skrywers moet   
  tweekeer dink voordat hulle so 'n stuk probeer skryf. 
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6.3 Chronologiese aanbieding met dialoog 

 
Dit is wanneer die verhaal begin by die begin en eindig by die einde. Dit hoef nie 

 noodwendig realisties te wees nie, maar alles wat daarin gebeur, moet gemotiveerd 
 wees. Die radiodrama, Herberg by die Brug deur Pirow Bekker, is 'n vermenging 

 van realisme en fantasie, maar dit is 'n sterk gekonstrueerde stuk wat goed  
 gemotiveer is. 

 
 
 6.4 Aanpassing van 'n verhoogstuk vir die Radio 

 
Verhoogstukke kan vir die radio aangepas word, maar dan moet dit herskryf word. 

 Om net verhoogaanwysings met mikrofoonaanduidings te vervang, en die inkom  
 en uitgaan van karakters met dialoog aan te dui, deug nie. Die verhoogstuk is in  
 die eerste plek geskryf vir 'n gehoor wat met hulle oë kan sien wat gebeur. Die  
 aanpassing daarvan beteken dat die gehoor met hulle ore, d.m.v. klanke en  
 dialoog moet kan "sien" wat gebeur. Soms is dit ook nodig om die volgorde van to-
 nele te verander ten einde ‘n opwindende radiowerk te skep. 

     

     
7. TEMAS 

 
 Elke terrein, elke aspek van die lewe, bied basiese stof of temas vir radiodramas. 
 

Sekere temas is al so dikwels gebruik, dat 'n mens sommer aanvaar dat dit nie meer kan werk 
nie. Aan die ander kant is dit ook moontlik dat daardie temas vantevore swak hanteer is, want 
daar kán nuwe stukke oor een of meer van hierdie temas geskryf word, wat suksesvol is. 
 
Ons verwelkom egter vernuwing. Daar is ewe veel nuwe situasies om oor te skryf as wat daar 
oues is. 

 
Dit is ook waar dat daar niks nuut onder die son is nie en dat 'n mens moeilik ‘n dramatiese 
situasie sal teëkom wat nog nooit tevore uitgebeeld is nie. Al het die uiterlike vorm van die 
mens se lewenswyse deur die eeue verander, het hy self in sy diepste wese dieselfde gebly. 
Hy is nog steeds jaloers, afgunstig, selfsugtig, haat nog en het nog lief, soos hy duisend jaar 
gelede gedoen het. Die drange en drifte wat sy lewe vandag oorheers, verskil nie juis van dié 
van die mense in die tyd van die antieke Grieke en Romeine nie. 

 
 Hoe kan ‘n skrywer dan nog iets nuut sê? 
 
 Die voorblaaie van koerante bied wonderlike temas. Of hulle goeie radiodramas kan word, 
 hang af van die skrywer se verbeelding en vaardigheid. 
 

'n Tema wat in die verlede dikwels in voorgelegde radiodramas opgeduik het (en die 
vervolgverhaal is hier ingesluit), is dié van die hardvogtige pa wat sy seun in 'n bepaalde rigting 
wil dwing, terwyl die seun iets anders in gedagte het. Die pa word dan as 'n ongevoelige 
monster voorgestel, die ma as 'n bedeesde sagmoedige wat in stilte ly, en die  seun as die 
patetiese slagoffer. Wat ons dus hier het, is eendimensionele kartonkarakters. 

 
Wat met so 'n stuk verkeerd is, is nie noodwendig die tema nie, maar die hantering daarvan en 
die inkleding van die karakters. Geen mens is net sleg of net goed nie. Die menslike karakter 
het baie fasette, en dit is wat hom so interessant maak. 

 
Die problematiek van ons tyd word selde in stukke wat voorgelê word, aangeraak. Ons leef in 
‘n veelvolkige land - en, tóg word hierdie feit doodgeswyg asof dit nie bestaan nie. Dit is ‘n 
terrein wat nog ontgin moet word. 

 
 Beteken dit dat u oor alle temas kan skryf? 
 
 Die antwoord daarop is ja - mits u weet hoe om dit te hanteer. 
 Daar is mense wat altyd net die "mooi dinge" in die lewe wil hoor, asof die res nie bestaan 
 nie. Dit is ‘n valse voorstelling van die lewe. Om dít abses te verwyder, moet 'n chirurg diep 
 sny om die kwaad uit te kry, en so is dit ook vir die skrywer nodig om die swere in die 
 gemeenskap oop te kerf, en mense daarvan bewus te maak dat genesing moontlik is. 
 
 Sommige skrywers weet hoe om dit te doen, ander ongelukkig nie. 
 
 Daar is natuurlik dinge waarop u bedag moet wees: 
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7.1 Ons wil graag stukke uitsaai oor die verhouding tussen die verskillende volkere van hierdie 
land, maar dan moet daar nie neerhalend of neerbuigend na enige groep verwys word nie. 

 
 7.2 Godsdiens kan as tema gebruik word, maar een geloof moet nie teen die ander 
  afgespeel word nie. 
 
 7.3 Temas wat misdaad of onsedelikheid regverdig is nie aanneemlik nie, maar u mag 
  daaroor skryf, omdat dit bestaan. 
 
 7.4 Politiek is aanvaarbaar solank die name van politieke partye nie genoem word nie. 
  Die politiek, op watter vlak ookal (land, provinsie, stad), bied wonderlike   
  materiaal vir satire. 
 

7.5 Die radio spot nie met die fisieke of geestelike gebreke van mense nie. Trouens,  
gestremdhede moet met die grootste respek hanteer word of vermy word. Met  

 swakhede en tekortkomings kan wel gespot word. 
 
8. WENKE 
 

 8.1 Moenie te veel karakters in 'n radiodrama gebruik nie. Daar is twéé redes: 
 
  8.1.1 Hoe meer karakters u gebruik, hoe moeiliker is dit om te karakteriseer. 
 

 8.1.2  Hoe meer karakters daar is, hoe moeiliker is dit vir die luisteraar  
 
  om hulle van mekaar te onderskei. 
 

8.1.3 Ons verkies ook om begrotingsredes om 'n maksimum van 8 karakters per  
drama te hê.  

 
8.2 By sekere karakters en situasies is kragwoorde soms nodig, maar gebruik dit met  
 groot omsigtigheid. Daar is kragwoorde wat ontoelaatbaar is. 

 
 8.3 Bestee baie tyd aan die skryf van die begin van die drama, want soos reeds gesê, 
  moet u die luisteraar op bladsy een “vang”. 
 

8.4 Moenie te veel ompaaie loop met die hoofintrige nie. In ‘n vervolgverhaal kan daar  
addisionele storielyne of byverhale wees, maar dit werk gewoonlik nie in die 
enkeldrama nie. 

 
8.5 Herskryf totdat u tevrede is met u produk. 

 
8.6 Sorg dat u alle tik- en spelfoute regstel voordat u die teks voorlê. 
 
8.7 Word ’n passievolle luisteraar van radiodrama. Of gaan gereeld teater toe. Vorige 

radiodrama-uitsendings kan op RSG se webblad as potgooie (“podcasts”) in MP3-
formaat afgelaai word. Of ’n mens kan dit aanlyn luister. Besoek www.rsg.co.za en 
soek vir RADIOTEATER. 

 
 

 
9. HOE MOET DIE TEKS LYK? 

 
 In hierdie handleiding is daar talle voorbeelde, maar let op die volgende: 
 
 9.1 Tik op A4-bladsye op één kant van die bladsy. Die bladsye moet genommer wees. 
 

9.2 Tik in dubbelspasiëring – nie afwisselend enkel, dubbel of ekstra dubbel nie, en 
gebruik Ariel 12 pt in swart. Steur jou nie hier aan die voorbeelde nie, dit is 
soms verouderd. 

 
9.3 Laat ‘n kantlyn van minstens 2 sentimeter links en regs, en 3 sentimeter bo en  
 onder. 

 
 9.4 Nommer alle spreekbeurte en begin op elke nuwe bladsy met nommer 1. 
 
 9.5 Moenie spreekbeurte laat oorloop van een bladsy na die volgende nie - behalwe 
  by ‘n oorgang, wat dan op die volgende bladsy moet wees. Dit is byna onmoontlik 
  vir ’n speler om in die middel van sy of haar spreekbeurt om te blaai. 
 

http://www.rsg.co.za/
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 9.6 Karaktername verskyn in een kolom en die dialoog in ‘n ander kolom. Kyk na die talle 
voorbeelde wat gegee word, en hou streng daarby. Ons kry baie tekste waar dit 
duidelik is dat die skrywer hom of haar nie aan die voorskrifte gesteur het nie. So 'n  
teks sal nie aanvaar word nie. 

 
 9.7 Byklanke word in die spraakkolom in hoofletters aangedui en móét onderstreep 
  word. 
 
  1.  KARAKTERNAAM: DIALOOG PRAAT PRAAT PRAAT PRAAT 
      
     PRAAT NOG MEER EN PRAAT... 
 
  BYK:    KLANKE KLANKE DALK ’N DEUR EN KLANK 

 
  2.  KARAKTERNAAM:        DIALOOG PRAAT PRAAT PRAAT 
  
      

9.8 Maak ‘n titelblad volgens die volgende voorbeeld. Dit moet die voorblad van jou teks 
wees. Dit bevat ook die rolverdeling met kort karakterbeskrywings. Vir die doel van die 
kompetisie word die skrywersnaam weggelaat, maar maak seker dat al jou naam, van 
en kontakbesonderhede op die inskryfvorm verskyn. 
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RSG 

 
RADIOTEATER 

 

DIE ROLSTOEL 
 

deur  
 

Kiep Vermeulen* 
 

                         Uitsaaidatum:  
              

               Regie:  
 
ROLVERDELING: 
 
1. SALOME (ongeveer 35 – verbitterd) ……….. 
 
 
2. PHYLLIS (ongeveer 55 – stroef) ……………. 
 
 
3. JULIUS (ongeveer 25 – opportunis) ………… 
 
 
4. DOKTER TOM (ongeveer 50 – vriendelik)…..  
 
 
 
 
 
 
 
*Kopiereg: 
 
C.J. Vermeulen  
Posbus 564 
WIERDAPARK 
0149 
 
*Vir die doel van die kompetisie en omdat tekste anoniem beoordeel 
word, word die skrywer se naam en kopiereg (naam en adres) weggelaat. 
Maak seker dat die volle naam, adres en ander kontakbesonderhede op 
die inskrywingsvorm verskyn en die inskrywing/teks vergesel. 
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TEN SLOTTE 

 
Hier is ‘n voorbeeld van hoe die elemente waarna hierbo verwys word, in die drama kan voorkom 
 
BYK: MUSIEK KRUISDOOF MET HARDE SLAG SOOS KOPPIE BREEK 

 
1. MARGA (STORM NADER) Wat het jy gedoen? 
 
2. PIET:                  Dit was nie ek nie! 
 
3. MARGA: Wat bedoel jy dit was nie jy nie?  
 
4. PIET:                 Hier’s iemand in die huis! 
 
5. MARGA: (VERSKRIK) Waar? 
 
6. PIET:                 (GEDEMP) In die sitkamer.  
 
7. MARGA (GEDEMP) Dink jy ons moet die polisie… (bel) 
 
8. PIET:     Die polisie! Moenie gek wees nie! Wat sal hulle kan doen? 
 
BYK:  ‘N MOTOR HOU IN DIE AGTERGROND STIL 

 
9. MARGA Dis immers waarvoor hulle betaal word en… Wag… hier’s ‘n motor… (BEWEEG 

WEG) Dit moet die bure wees! 
 
10.PIET: (SKERP) Moenie voor die venster staan nie! 
 
11. MARGA:         Maar ek moet hulle roep! (SKUIF VENSTER OOP) 
 
BYK: SODRA VENSTER OOPSKUIF HOOR ONS VERKEER IN DIE AGTERGROND 

 
12. PIET (ONTSTELD) Ek het jou gewaarsku… moenie dat hulle jou sien nie want…. 
 
13. JANA (RUK DEUR OOP AF MIKROFOON) Wat gaan hier aan? 
 
14. MARGA           (DOOF NADER) Jana! Wat de drommel soek jy hier? 
 
BYK: DRAMATIESE MUSIEKBRUG. KRUISDOOF MET WINKELGERAAS 

 
15. JANA (GAAN SIT) Nou kan ons gesels. Wat het gebeur? 
 
16. MARGA (SIT TEEKOPPIE NEER) Dis wat ek vir jou moet vra. 
 
17. JANA` Moenie my hierby insleep nie! (ROEP) Kelner! 
 
18. PIET (DOEBLEER AS KELNER. AF MIK) Ja mevrou? 
 
19. JANA Nog ‘n tee asseblief! 
 
BYK: SAGTE RADIOMUSIEK BEGIN IN DIE AGTERGROND 

 
20. MARGA Ons moet kalm bly. In vandag se dae kan ‘n mens nooit te versigtig wees nie. 
 
21. JANA Jy vertel my! (BEGIN OP HAAR SELFOON SKAKEL) Ek verpes selfone altyd. Maar 

vandag is die eerste keer dat ek dit waardeer…  
 
22. MARGA Weet jy wat by ons huis gebeur het? 
 
23. JANA Nie ‘n clue nie. Maar iemand moet help! 
 
BYK: SODRA SELFOON KLAAR GESKAKEL IS LUI DIT TWEE KEER AAN DIE 

ANDERKANT VOOR DIT OPGETEL WORD. 

 
24. MARGA  (AS DIE FOON DIE EERSTE KEER LUI) Antwoord iemand? 
 
25. JANA Wag! Gee kans! 
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BYK: FOON WORD AAN DIE ANDERKANT GEANTWOORD. 

 
1. FRANS (FILTER) Hallo? Frans Conradie. 
 
2. JANA Frans, dank die hemel jy’s daar! 
 
3. PIET (AS KELNER SIT KOPPIE NEER) U tee, mevrou. 
 
4. JANA (AAN KELNER) Ek het nie nou tyd vir tee nie! (AAN FRANS) Is jy nog daar? 
 
 
 
 
 

Let daarop dat spelers self byklanke soos koppies en die oopskuif van vensters, die 
oopmaak van deure en die bel van fone doen. Dit word dus in hakkies as deel van die 
dialoog (soos hierbo) uiteengesit. Die res van die byklanke word deur die byklanke-
ingenieur ingespeel.  

 
 
 
 

LAASTENS... ‘N PAAR HULPBRONNE 

 

 Droomskip en ander radiodramas (Uitgesoek vir skole deur Herman van 

der Westhuizen, ingelei deur Eben Cruywagen met ‘n voorwoord deur Margot 

Luyt), 2009, Nasou Via Afrika. Bestel dit hier deur kalahari.com: 

http://www.kalahari.com/books/Droomskip-En-Ander-

Radiodramas/632/34547790.aspx 

 Die Afrikaanse skryfgids (Saamgestel deur Riana Scheepers en Leti 

Kleyn),, 2012, Penguin. Sien afdeling 7.4 “Radiodrama: Teater van die 

gedagte” deur Margot Luyt (bl. 229 tot 237) 

 Principles of Writing Radio Drama deur Tim Cook by 

http://www.irdp.co.uk/scripts.htm 

 Writing Tips (dialogue) deur die BBC by 

http://www.bbc.co.uk/drama/shakespeare/60secondshakespeare/writing_topti

ps.shtml 

 Writing Radio Drama deur die BBC by 

http://www.bbc.co.uk/writersroom/write-a-script/writing-radio-drama 

 David Freeman se webblad “Beyond Structure” by 

www.beyondstructure.com en klik op “Articles” en lees o.a. “How to write 

an unforgettable scene” 

 Skryfwenke vir radiodramas op RSG se webblad by www.rsg.co.za 

 
 

Vir enige verdere navrae: 
Kobus Burger 
Uitvoerende regisseur: Drama 
RSG 

kburger@rsg.co.za 
011 714 2724 
 

http://www.kalahari.com/books/Droomskip-En-Ander-Radiodramas/632/34547790.aspx
http://www.kalahari.com/books/Droomskip-En-Ander-Radiodramas/632/34547790.aspx
http://www.irdp.co.uk/scripts.htm
http://www.bbc.co.uk/drama/shakespeare/60secondshakespeare/writing_toptips.shtml
http://www.bbc.co.uk/drama/shakespeare/60secondshakespeare/writing_toptips.shtml
http://www.bbc.co.uk/writersroom/write-a-script/writing-radio-drama
http://www.beyondstructure.com/
mailto:kburger@rsg.co.za
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REëLS VIR RSG/SANLAM KOMPETISIE VIR 

RADIODRAMASKRYWERS 2014 
 

TEKSTE WAT NIE HIERAAN VOLDOEN NIE, SAL NIE KWALIFISEER NIE. 
 
1. Die kompetisie is oop vir enigeen wat in Afrikaans skryf. Daar is geen voorgeskrewe 

tema nie. 
 
2. Inskrywings moet oorspronklike werk wees, en nie verwerkings van enige materiaal wat 

voorheen gepubliseer is, uitgesaai is of in enige vorm opgevoer is nie. Die inskrywing 
mag ook nie ’n teks wees wat aan ’n uitgewer of kunstefees voorgelê is, en wat ten tye 
van die kompetisie aanvaar is, of voor die uitslae bekend gemaak word, gepubliseer of 
elders opgevoer gaan word nie. 

 
3. Die volle spektrum van Afrikaans kan gebruik word, mits dit toeganklik is vir die 

luisteraar. Daar is geen beperking op die gebruik van taalvermenging, dialekte of 
streekvariante nie, maar slegs wanneer dit funksioneel, verantwoordbaar en natuurlik is. 

 
4. Geen deelnemer mag meer as een inskrywing voorlê nie. 
 
5. Die duur van die drama moet tussen 40 en 50 minute wees – sowat ’n minuut per blad. 

Dit is ongeveer 40 tot 55 A4-bladsye wat volgens die voorskrifte getik is. 
 
6. Daar mag hoogstens agt karakters wees. Dit beteken nie u móét agt gebruik nie. 
 
7. Die beslissing van die beoordelaars is finaal en geen korrespondensie sal daaroor 

gevoer word nie. 
 
8. Daar is slegs een kategorie met vier pryse: 

 
Eerste prys R 22 000, Tweede prys R 12 000, Derde prys R 8 000 en – wanneer toepaslik 
– ’n aansporingsprys van R8 000 vir ’n jong skrywer. Die doel van laasgenoemde prys is 
om jong skrywers (15 tot 30 jaar) aan te moedig om te skryf.   

 
9. RSG behou hom die reg voor om ’n prys of pryse nie toe te ken nie indien die 

beoordelaars van mening is dat dramas nie op gevraagde standaard is nie. 
 
10. Die sluitingsdatum is Maandag 21 Julie 2014. Geen e-pos inskrywings word aanvaar nie. 
 
11. Hoewel alle moontlike voorsorg getref word, aanvaar RSG geen aanspreeklikheid vir die 

verlies van enige teks nie. Kandidate moet afskrifte van hulle tekste hou, aangesien 
geen ingeskrewe teks aan die outeur teruggestuur sal word nie. 

 
12. Inskrywings moet vergesel word van 'n kort (een A4-bladsy) CV of biografie wat op die 

skrywer se skryfgeskiedenis fokus. 
 
13. Skryf-slypskole sal in Kaapstad en Johannesburg aangebied word vir skrywers wat dit 

wil bywoon. Die datums sal op RSG aangekondig word. 
 
14. Nadat tekste ontvang is, sal 'n keuringsproses plaasvind en van die skrywers sal genooi 

word om verder te skaaf aan die tekste saam met radio-regisseurs. Nadat hierdie tekste 
in hul finale vorm ontvang is, sal die finale beoordeling plaasvind. Daar sal nie 
gediskrimineer word teen skrywers wat nie aan die mentorstelsel deelneem nie.  

 
15. Die uitslae word op Vrydag 28 November in die program TJAILATYD en  

Maandag 1 Desember in Oggend op RSG asook in die pers aangekondig. 
 
16. Aangesien dit ’n kompetisie is, word geen kommentaar op inskrywings gelewer nie. 
 
17. RSG behou hom die reg voor om dramas wat van uitsaaigehalte is uit te saai. Die 

skrywers van alle dramas wat uitgesaai word, sal volgens RSG se bestaande 
fooiestruktuur vir die uitsending vergoed word. 

 
18. Die skrywer se naam mag SLEGS op die inskryfvorm voorkom. 

 

 



 17 

 

RSG en SANLAM RADIODRAMA-SKRYFKOMPETISIE 2014 

 

 
Inskryfvorm 

 
 
(Skryf asseblief duidelik in drukskrif) 
 
TITEL VAN DIE RADIODRAMA  
 
…………………………………………………………………………........................... 
 
 
Naam:   
 
(MNR/MEV/ME/DR) …………………..………………………………………………….. 
 
Adres: 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………........................................... 
 
......................................................................................................................... 
 
Poskode ……………………………......................... 
 
Faksnommer: …………………………………......... 
 
E-pos …………………………………………........... 
 
Telefoon (kode) ………………………………………. 
 
Selfoon ………………………………...................... 
 
Geboortedatum ................................................... 
 
 
 
Verklaring: 
 

Ek, ___________________________________________________ (naam), 
verklaar dat hierdie drama my eie werk is en dat dit nie voorheen in enige 

 vorm gepubliseer is, opgevoer is of uitgesaai is nie, en ook nie aan ‘n  
uitgewer (en/of kunstefees) voorgelê is wat dit vir publikasie (en/of opvoering) 
aanvaar het nie. Dit is ook nie ’n verwerking van ’n reeds bestaande teks of 
verhaal nie. Ek verstaan en aanvaar die reëls (bl. 16) van die kompetisie. 
Hierdie teks is ook nog nie voorheen (in enige vorm) vir hierdie of enige ander 
kompetisie of kunstefees ingeskryf nie en is oorspronklike werk. 

 
 
Handtekening: …………………………………………………….  
 
Datum: ……………………………………………………………. 
 


