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VLERKDANS 

 

GEBASEER OP DIE JEUGROMAN DEUR BARRIE HOUGH 

 

TEKS DEUR LIZZ MEIRING 

 (Sesde Draft voltooi 25 Oktober 1998) 

 

REGIE : LIZZ MEIRING 

VERVAARDIG IN OPDRAG VAN TRUK 

 

 

Kontakbesonderhede vir opvoerregte: 

Lizz Meiring (E-pos: lizzmeir@global.co.za) 

 

 

 

KARAKTERS: 

HANNES BEZUIDENHOUDT - STANDERD NEGE LEERLING , KUNSTENAAR -17 

ANTON SWART - STANDERD NEGE LEERLING , DANSER - 18 

ANNA BEZUIDENHOUDT -,HANNES SE MA , BEKENDE KUNSTENARES - 40'S  

MEV. SWART, ANTON SE MA , KORPORATIEWE ADVOKAAT - 37 

ERIKA - HANNES SE VRIENDIN, OOK STANDERD NEGE KUNS LEERLING - 17 

ERIKA SE PA - MENEER OBERHOLTZER  - LAAT 40'S 

HANNES SE PA - DR. JOHAN BEZUIDENHOUDT - MEDIESE DOKTER - 40'S 

LINDA - ANTON SE GIRLFRIEND EN DANS PARTNER , 17  

UILTJIE , ANTON EN ERIKA SE KUNSONDERWYSERES. - VROEE 30'S 

AANKONDIGER BY KOMPETISIE - SLEGS VOICE OVER 

MAN IN GYM.- VROEE 40'S   

KUNSKOPER  - MUTTON DRESSED AS LAMB 

ERIKA SE MA - SLEGS VOICE OVER 

KELNERIN - LAAT 20'S 

DOEBLERING VAN KARAKTERS : 

AKTRISE WAT LINDA SPEEL, SPEEL OOK UILTJIE,  

AKTEUR WAT HANNES SE PA SPEEL, SPEEL OOK ERIKA SE PA, KUNSKOPER, MAN IN GYM.  

AAKTRISE WAT ANTON SE MA SPEEL, SPEEL OOK KROEGMEISIE , VROU IN GYM 

AKTRISE WAT HANNES SE MA SPEEL, SPEEL OOK VROU IN GYM. 

NOTA OOR STEL : 

DIE STEL IS STILISTIES- M.A.W. VERTEENWOORDIGEND VAN VERSKEIE RUIMTES. 

AGTERDOEK PROJEKSIES WORD GEBRUIK OM DIE VISUELE OPSET VAN TONELE AAN TE DUI 

NOTA OOR DIE PRODUKSIE : 

TARGET AUDIENCE IS DIEGENE AAN WIE DIE BOEK VOORGESKRYF IS - SKOLIERE EN STUDENTE - 
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VAN OUDERDOMME 14 - 17 - LANDSWYD. DAAR IS MET INSAE VAN DIE SKRYWER , GE-UPDATE EN 

VERANDER. 

DIE GEVOEL VAN DIE PRODUKSIE - IN TERME VAN VISUELE , EN BASIESE STRUKTUUR  

MOET AMPER TEATRAAL/FILMIES WEES, AANGESIEN DIT 'N STYL AS WAT TEATER NADER AAN 

DIE TEIKEN GEHOOR BRING. 
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TONEEL 1 - GIMNASUIM. 

AGTERDOEKPROJEKSIE VAN "NED'S GYM" 

AGTERDOEKPROJEKSIE VAN GYM INTERIOR 

POLSENDE GIMNASUIM MUSIEK EN GYM TOERUSTING WAT RAAS, MENSE STEMME. 

KARAKTERS : HANNES, ANTON, LINDA , MAN IN GYM (ANDER 3 AKTEURS AS EKSTRAS) 

LINDA IS BESIG OM OP BENCH TE OEFEN. 

HANNES STAAN VERDWAAS MET SY OEFENKAART ROND. 

LINDA : (TERWYL OEFEN ) Ek gaan nog 'n rukkie wees. 

HANNES : Dis okay, vat jou tyd. 

LINDA : Ek haat stomach chrunches.. 

HANNES : Ja, ek ôk..maar as mens eers die trick ken ,dan's dit nie so bad nie. 

LINDA : Yep. Staan net bietjie soontoe, ek's bang ek gaan jou raakskop.  

HANNES : O, ja..sorry.. 

LINDA : (LAG VIR SY ONGEMAK ) 

HANNES : Wat ?  Wat's so snaaks ? 

LINDA : Niks nie.. Het jy nie ander oefeninge wat jy solank kan gaan doen nie?  

HANNES : (Kyk op kaart ) (ONSEKER ) Sure.. 

ANTON : (KOM OORGESTAP ) Hoe ver is jy ? 

LINDA : Amper klaar,.. as die ou my net so 'n bietjie space sal gee. 

HANNES : Luister ek,... 

ANTON : Hi, ek's Anton en jy's seker ...nuut en clueless. 



 

 -4- 

HANNES : Hannes..ja, dis my eerste keer hier. Lyk my die instructors het vergeet van my. 

ANTON : Okay. No sweat. Ek sal jou die oefeninge wys. (VAT SY KAART ) 

LINDA : Hi, ek's Linda .(aan Anton) Moenie te lank afshow nie, ons het 5 uur 'n repetisie met Keith. 

ANTON : (VRYF HAAR HARE ) Chill babe, ek sien jou by die studio. 

HANNES : Bye Linda. 

LINDA : Bye...o, geniet die stomach crunches..(lag) (LINDA AF) 

ANTON : SOOS HULLE WEGSTAP) Right,..ek dink jy moet vir starters net een rep (sien Hannes verstaan nie ) een 

stel van elke oefening doen, anders gaan jy môre suffer. Okay..watch my..(DEMONSTREER DIE OEFENING) 

HANNES : By watter studio werk julle ? 

ANTON : Ons dans by South African Dance Academy. 

HANNES : Dans ? 

ANTON : Ja, Contemporary , jazz..right, kom , nee.. relax jou nek.. 

        jy moet hom voel trek .. en een, twee, drie, vier,.. moenie  

        jou knieë styftrek nie..sewe, agt, ..daarsy, jy cope goed. 

HANNES : Wow..dis nogal ..tough.  

ANTON : Nege, tien.. Jy sal vinnig bykom.  

HANNES : Maklik vir jou om te sê..twaalf...jy's fiks.  

ANTON : For sure. Dans is my lewe..As ek volgende jaar klaar maak by Crawford  

     College gaan ek reguit New York toe. Michael Flatley eat your heart out! Okay, vat 'n break.  

     Wat doen jy Hannes ? 

HANNES : Ek's ook in Graad 11, by Pro Arte. Ek doen kuns. 



 

 -5- 

ANTON : Genuine ? Jy lyk nie soos  die arty tipe nie. Jy't dan nie eers 'n  tatoo of 'n neusring of iets nie. Right, kom   

                 ons werk daai pecs van jou. 

HANNES : (TEL DIE GEWIGTE OP WAT ANTON VIR HOM AANGEE) Alle kunstenaars is nie 

        weird nie ... wat moet ek doen ? 

ANTON :  Arms teen jou lyf, ontspan jou skouers ..een, twee, .. 

HANNES : ..drie, vier,..ek kan dieselfde s^e van julle dansers ! 

ANTON :  Wat ? Moenie jou nek strain nie.. wat van ons "dansers " 

HANNES : (LAG)  Wel , jy dink alle kunstenaars is weird, ek kan netsowel dink alle dansers mince op hulle              

         tone rond en loop soos eende. (Demonstreer.) (Verwys na oefening) Hoeveel nog ? 

ANTON :  Tot jy omval. Jy gaan loop soos 'n dronk eend as ek met jou klaar is. 

  HANNES : (LAG) Ja, dis eintlik funny hoe...sjoe..ek moet nou eers 'n break  vat..dis eintlik funny hoe mense ons     

                 tipes sien . 

ANTON :  Ek steur my lankal nie meer daaraan nie. 

HANNES : Hulle dink mos artists is vuil, en (FLUIT, WYS SIGN VIR MAL) en 

                    permanetly  ...like "gerook",dik van die drugs..  

ANTON :  Ja..right, time build up some sweat..onthou om van jou kniee af te buig as jy die weights optel..   

MAN IN GYM : (AAN ANTON ) Anton , do you drive a silver Audi Convertible ? 

ANTON : Yes, why ? 

MAN :   They're busy towing it away ,broe... 

ANTON : O, shit ! Ek het my ou lady se kar op 'n loading zone gepark ...ek sal jou môre weer help..kom so 3              

      uur...oh, hel, sy gaan 'n koronêr skiet ..(ANTON HOL AF)  
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MAN  : (AAN HANNES ) You gotta breathe buddy, you're starting to look like a lobster... (PAT HANNES OP DIE 

RUG ) (MAN STAP WEG) 

HANNES : (MOMPEL)  Ag, lobster se gat, man. 

MUSIEK FADE UIT, LIGTE VERANDER.   

___________________________________________________________________________________________ 

TONEEL 2 - SKEMER , RESTAURANT 

AGTERDOEKPROJEKSIE - "FULLSTOP CAFE" 

AGTERDOEKPROJEKSIE - INTERIOR VAN RESTAURANT 

MUSIEK - FRANSE CHANSONS 

KARAKTERS : HANNES, ANTON, KELNERIN 

ANTON EN HANNES HET GYMSAKKE BY HULLE. 

ANTON : ...Toe tune die blonde.." ek het nie geweet dit lyk so nie !" 

ALBEI LAG. 

KELNERIN : Die manager sê ek moet eers julle  ID's check..ons verkoop nie drank aan minors nie. 

HANNES : Okay, maak dit dan maar 'n Coke... 

ANTON SKOP HOM ONDER DIE TAFEL. 

ANTON : Hy bedoel...(mime snorting) ..coke..jis, my ou, dis nie die soort van joint nie. 

KELNERIN : Very funny. 

ANTON : Relax babe, jy's gans te mooi om te stress..hierso - (haal sy id uit) 

        Hierso... sien, gebore 1981 ..dit maak my ..? 18  

KELNERIN : En hy ? 
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ANTON : Lyk ek vir jou na die type wat met kinders sal mix  ?    

KELNERIN : Hoe sal ek nou weet ? 

ANTON : Come on, jy kan mos sien hoe kyk ek vir jou, en jy's nie meer 'n silly   klein dogtertjie nie.. hoe laat maak   

                jou shift klaar ? 

KELNERIN : Moenie my try fool nie... 

HANNES : Ek het nie my  I.D by my nie, genuine.. 

ANTON : Ag, toe ..hy is agttien, ek belowe jou.. kyk, hy't meer plooie as ek! 

KELNERIN : Okay, okay, ek het nie heelaand tyd om met julle te stry nie. 

ANTON : Thanks , ..2  Heinekens .. 

KELNERIN : (SOOS SY WEGSTAP) Julle gans te wise vir julle size .. 

HANNES EN ANTON LAG SOOS SY WEGSTAP. 

HANNES : Jis, jy's 'n smooth talker ! 

ANTON : Mens moet net hulle ego's so 'n bietjie streel. 

HANNES : Is dit hoe jy Linda gevang het ? 

ANTON : Ek like haar, ek bedoel.. sy's 'n looker..maar sy's nie my ultimate nie. Nie baie hierbo nie. 

HANNES : Ek dog julle's involved. 

ANTON : Ons is, maar sy's meer serious as ek oor die hele ding. Met wie's jy involved ? 

HANNES : Niemand op die oomblik nie. Ek het 'n close vriendin maar..  

KELNERIN BRING BIERE.  

HANNES : Thanks. 

ANTON : Thanks..(STREEL HAAR HAND) 
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KELNERIN GEE HOM 'N KYK EN LOOP WEG. 

ANTON : Maar ? 

HANNES : Maar wat ? 

ANTON : Maar wat van jou en die "vriendin" ? 

HANNES : Erika, ek ken haar al van graad 8 af, ons is aldeur baie ups en downs, maar sy's nie.. sy't 'n nice                  

    persoonlikheid... 

ANTON : Hel, is sy so lelik ? 

HANNES : (LAG) Nee, net 'n bietjie dik . 

ANTON : Yep. As hulle die "bod" het, het hulle nie brains nie, en as hulle  brains het, lyk hulle soos bulldogs. Dis     

              hoekom ek sê, as ons klaar is met matriek, dan gaan travel ons - daai oorsese babes is hot ! 

                 Cheers! 

HANNES : Cheers!  Ek kan nie wag om weg te kom nie. Ek's so gatvol vir skool. Ek wil na al die internasionale 

kunstenaars se werk gaan kyk. Sal maar vir 'n beurs moet aansoek doen om by die "SLADE " in               

London , te gaan swot. 

ANTON : Ek sal moet uithaal en wys as ek by 'n goeie dans company wil inkom.Hulle vat net die bestes in die 

wêreld. "Have passport, will travel" 

HANNES : Kan ek jou iets vra ? 

ANTON : Sure . 

HANNES : Het jy jou ID ge"fake ?" 

ANTON : Nee. Ek is 18. 

HANNES : Maar ek dog jy's in graad 11. 
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ANTON : Ek is, - het verlede jaar "geplug" , nou moet ek dit oordoen. Dis 'n tyd in my lewe wat ek liewers wil 

vergeet, maar my oulady karring nog elke dag daaroor. 

         (POUSE) Jy cope goed by die gym. En jy's nie slapgat nie. Meeste mense hou nie eers twee weke nie, never 

mind 'n maand.  

HANNES : Jis, jy laat my suffer. (lag)  Thanks.    

ANTON : Well, no pain, no gain...."you too can have a body like mine " 

HANNES : Gmf. No kidding ! O, ek wou jou nog vra.. Sal jy vir my kom sit ? 

ANTON :  Wat bedoel jy ? 

HANNES : "Pose".Sodat ek jou kan teken. Ons doen figuurstudies.., 

ANTON :  Hel, wie doen dit nie ? Gee vir my 'n girl met 'n nice figuur en ek maak van haar 'n studie ! 

HANNES : (LAG) Nee, ...dis deel van ons training, om die liggaam te leer teken. 

ANTON   : Kan ek 'n copy van die tekening kry as ek vir jou kom model ? 

HANNES  :  Hei, ek's nie Nashua nie, ek maak nie copies nie. Jy kan een kies.'n oorspronklike HannesBezuidenhoudt 

  , the real thing . My Ma doen figuurstudies, sy's baie famous daarvoor, - maar sy teken 

sulke gross oumense..ek wil my eie modelle hê. 

ANTON : Hoekom ek ? 

HANNES : Come on, jy weet jy 's goed gebou. 

ANTON : Ek het nie vreeslike muscles nie. 

HANNES : Dis nie wat ek soek nie. Jy's lenig.  

ANTON : Teken julle rêrig die mense sonder klere ? 

HANNES : Ja, hoe anders leer jy die menslike liggaam teken ? 
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ANTON : Okay. Sure.  Jy's nie ...gay nie , nê ? 

HANNES : Jy sal maar moet wag en sien as ons twee alleen in die studio is.. 

LIGTE VERANDER. 

_____________________________________________________________________________________________ 

TONEEL 3   KUNSUITSTALLING  

AGTERDOEKPROJEKSIE : GALLERY INTERNATIONAL   

AGTERDOEKPROJEKSIE : INTERIOR VAN KUNSGALERY   

SKILDERYE - FIGUURSTUDIES VAN FADED MENSE - PLOOIERIG, OUD, FLABBY.,  

MUSIEK - LIGTE JAZZ 

KARAKTERS : ANNA , HANNES, ERIKA , UILTJIE, KUNSKOPER, MEV. SWART. 

ERIKA : (AAN ANNA ) Geluk, tannie, dis stunning ! 

ANNA : Ag, my kind..ek raak te oud vir die soort van do's. 

       Ek wens ek hoef nie saam met my werk op uitstalling te wees nie. 

ERIKA : As ek so famous soos tannie was, het ek heeldag by my paintings gepose 

        en al die komplimente opgeslurp 

ANNA : (LAG) Ai Erika...het jy en Hannes al iets gekry om te eet ? 

ERIKA: Ja..hy staan daar by die kaas en sulk. 

ANNA : Hoekom ?  

ERIKA : Ek het hom gespot oor sy nuwe "look ".  

ANNA : Sy wat ? 

ERIKA : Oops..ek en my groot bek.., sien Tannie later.. 



 

 -11- 

ANNA : Erika, wag .. 

KUNSKOPER: Anna, vrou, die is jou beste werk ooit..Ek en Henry het heeltemal 

           verlief geraak op " SUBURBAN ANGST", kom ek gaan stel jou voor aan 

           'n goeie vriendin van ons,. (fluister)  be nice..sy's 'n 

           versamelaar  - skatryk ....(LEI HAAR WEG). 

KUNSKOPER : (STEL TROTS VOOR)  Anna Bezuidenhoudt ...Grethe Swart.. 

MEV.SWART : Aangename kennis.  

ANNA : Goeienaand. 

KUNSKOPER : Is haar werk nie absoluut fabelagtig nie , Grethe ?  

MEV. SWART : Mmm. Baie interessant. Geluk met die uitstalling. 

ANNA : Dankie. Dis maar altyd 'n senutergende affêre vir my. 

MEV. SWART : Wel, so het alle beroepe maar hulle uitdagings, nie waar nie?. 

ANNA : Ja.. Het julle al iets te drinke gekry ? 

KUNSKOPER  : Ek is fine , dankie, vrou. 

MEV. SWART : Nee dankie. Verskoon my asseblief, ek moet gaan , ek het 'n 

             ander afspraak. Totsiens.  (EXIT MEV. SWART)  

HANNES : (MET PROMINENTE NEUSRING) Dit lyk g'n soos 'n os op 'n vendusie nie!  ERIKA : (MIME BUL 

HORINGS EN WAAI HAAR SKIRT SOOS 'N MATADOR ) ..Ole ! 

HANNES : (KYK HAAR VIES AAN ) Word groot ,toe. Anyway, ek hou daarvan.  

ERIKA : Ek joke, Wolfie. Dit lyk cool. Dit maak net nie genoeg van 'n 

        statement nie. My Pa sal uitfreak as ek 'n neusring laat inskiet. 
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        (EET 'N STUK KAAS ) 

HANNES : Wel, gelukkig stel my Pa nie belang nie.... 

ERIKA : Wat sê jou Ma daarvan ? 

HANNES : Sy't dit nog nie gesien nie..Jy weet hoe's sy voor 'n  uitstaling..haar kop is net by haar skilderye. 

ERIKA : Oops, ek dink ek het weer my bek verbygepraat.(GRYP NOG 'N STUK KAAS) 

HANNES : Erika, het jy vir haar gesê ?!. 

ERIKA : Ag, sy sal mos nie mind nie man, sy's funky. 

UILTJIE : Naand Hannes, Erika 

HANNES : Naand Juffrou. 

ERIKA : (MOND NOG VOL KAAS ) Naand Juffrou.. 

UILTJIE :Jy's seker baie trots op jou Ma, nê Hannes ? 

HANNES : Ja, almal sê dis haar beste werk nog. 

ERIKA : Hulle sê dit elke keer. 

UILTJIE : Dis juis die kenmerk van 'n groot kunstenaar, hulle werk is altyd   vernuwend. Anna Bezuidenhoudt is die   

                rede hoekom ek nog vasbyt.  Elke keer as ek wil kla oor die min geld en julle kiddos wat my so 

                 uitstress dan  dink ek, " dalk is ek besig om 'n nuwe Anna  Bezuidenhoudt op te lei."     

          Weet julle, toe ek 'n kunsstudent was, het ek een van haar skilderye begeer..maar ek kon dit nie bekostig nie,      

      toe het ek met haar gaan  praat en sy was so gaaf om my dit oor twee jaar te laat afbetaal -   tien rand 'n maand       

    ! Sy sal dit seker nie meer           onthou nie.. 

HANNES : Moet ek Juffrou aan haar gaan voorstel ? 

UILTJIE : Ag, nee wat, sy's seker baie besig . 
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HANNES : Never. Sy sal graag wil weet wie ons nuwe kunsonderwyseres is. 

ERIKA : (SAGGIES AAN HANNES SOOS HY UILTJIE WEGLEI) Gatkruiper !       

LIGTE VERANDER.  

___________________________________________________________________________________________ 

TONEEL 4.  ANTON  KAMER. 

AGTERDOEK PROJEKSIE - EXTERIOR VAN BAIE SMART HUIS.  

AGTERDOEKPROJEKSIE - INTERIOR VAN HIGH FUNK TEENAGE KAMER . 

STEL - SPIEELS, MOET SOOS MENGSEL VAN KAMER EN DANSSTUDIO LYK. 

MUSIEK - FREDDY MERCURY SE "WHO WANTS TO LIVE FOREVER " 

KARAKTERS : ANTON, LINDA, HANNES, ERIKA. 

BAIE SHOWY DANSSEKWENS WAT ANTON EN LINDA OEFEN. - FUSION VAN CONTEMPORARY, 

JAZZ EN RIVERDANCE ? 

LINDA ONDERBREEK DIE REHEARSALS 

LINDA : Anton ! 

ANTON: : Wat ? 

LINDA : Ons is besig om te werk , hou op ! 

ANTON : Wat's dit nou met jou ? 

LINDA : Moenie maak of jy nie weet nie .. 

ANTON : Hoekom is jy nou ewe skielik so koekerig ? 

LINDA : Omdat dit al is waaraan jy dink. Ek het 'n brein ook, weetjy ? 

ANTON : Sure..maar wie sê jou brein is so sexy soos die res van jou ? 
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LINDA : Ek gee op.. Kom ons werk nou, 'seblief ! 

HULLE BEGIN WEER REHEARSE. 

HANNES EN ERIKA KOM TYDENS DIE REHEARSAL BINNE. 

ANTON SIT DIE MUSIEK AF SODRA HY HANNES EN ERIKA SIEN. 

ANTON : Howzit ?  Welkom in my krot van genot ! 

LINDA : Hi .. 

HANNES : Hi,.. Linda... Anton, dis Erika.. 

ERIKA: Hello.. 

HANNES : Sorry, ons wou nie pla nie..Nomsa het gesê julle's hier bo. 

ANTON : No sweat, ons moet anyway 'n break vat. 

LINDA : Wie's jou "ons "? Ek is nie die een wat moeg is oor ek laat gaan jol het nie.   

ANTON : Hei, not guilty..ek was vroeg in die bed, ek sukkel om oor hierdie  griep te kom.  

LINDA : Is jy okay ?  Moet jy nie maar dokter toe gaan nie ? 

ANTON :  (PIETS HAAR SPEELS OP DIE BOUD ) Never fear when Anton's near, babe ons gaan wen, for sure. 

LINDA : Ek's bly jy dink so. 

ERIKA : Waaraan werk julle ? 

ANTON : Danskompetisie - dis volgende Woensdag. Hannes kom - gaan saam met  hom. 

ERIKA : Dit sal fabulous wees, nê Wolfie ? 

HANNES : Sure.  

LINDA : (GEE VIR HOM KAARTJIES) Hier's vir julle twee kaartjies, " Wolfie ". 

HANNES : Thanks. Wat skuld ek jou ? 
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LINDA : MMM..wel ek hou van blomme..nee, toemaar, die kaartjies is comps, dis verniet. 

HANNES : Jis, thanks. 

LINDA : Ek moet waai.(SOEN ANTON) Bye, sien jou vanaand. 

ANTON : Bye, babe. Wat wil julle drink ? Koffie, tee, wyn, bier, hardehout ..? 

HANNES :Niks thanks, ons kan nie lank bly nie,ek en Erika moet nog gaan kunsmateriale koop. Ek wou net kom       

             hoor of als nog okay is vir Sondag. 

ANTON : Sure. Solank jy belowe om nie daai tekeninge van my te verkoop aan al my "fans " nie. 

ERIKA : (WAT IN DIE KAMER/STUDIO RONDGEKYK HET ) Julle huis is amazing,jou kamer ôk..dis groot          

        genoeg vir 'n hele squatter kamp ! 

ANTON : (Lag) 

HANNES : (Embarrased) Erika ! (AAN ANTON) Jy moet haar maar verskoon, sy het 'n talent om die verkeerde ding 

                    te sê.      

ANTON : Dis okay. (AAN ERIKA) My ou ballie was dik in die pitte... hy't virmy die studio in my kamer laat insit..ek 

                 mis hom, hy was 'n nice  ou oom...Hy't my in '95 nog New York toe gevat om dansshows 

                te gaan sien..ek kan cope, maar ek dink nie my ou Lady is al oor sy dood nie.  

ERIKA : Is sy die stunning vrou in die John Meyer skildery ? 

ANTON : Yep. 

ERIKA : Sy was nou die aand by jou Ma se uitstalling , Wolfie. Ek wou sê.. 

ANTON : Sy sou wees - ( MAAK SY MA NA) "sy is baie trots op haar versameling". 

ERIKA : Is sy 'n kunshandelaar ? Julle't amazing skilderye. 

ANTON : Nooit. Corporate laywer. Tough koekie. 
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ERIKA : Ooh, very Allie Macbeal.. 

ANTON : Well, sy's baie glamorous..maar sy's 'n mean laywer ,verloor nooit 'n  saak nie. 

        Sy is baie jonger as my ou Ballie, en so tussendeur "high society "  speel en kuns versamel het hulle my gehad.    

     (LAG) My oulady is so stywenek, ek kan my skaars voorstel dat sy seks kon hê. 

ERIKA : Ek kan my Ma en Pa ook nie eintlik met daai "donker dade" picture nie 

ANTON : (SPOTTEND) Ja, die weë van die oues is duister. O, Hannes, ek wou nog  vir jou sê, daai neusring is cool. 

 HANNES : Thanks. 

ANTON : Jy lyk nou soos 'n artist. 

ERIKA : En ek ? 

HANNES : Ag Erika, jy trek so weird aan, nie eers 'n blinde sal jou miskyk nie..    lyk fabulous.  

ERIKA : Dankie Anton, (aan Hannes) Sien, hier's nou 'n man wat 'n vrou kan waardeer. 

HANNES : (SNORK) Gmff. (Lees iets wat hy in kamer gevind het) THE  TROCADEROES ? 

ANTON : Danscompany ..almal mans, hulle doen al die klassieke ballette die vrouerolle ook, op point... 

(DEMONSTREER 'n paar steps)  ..die dying swan... hulle 's baie snaaks, maar hulle 's  fantastiese  dansers, wow. 

ERIKA : Jy's goed , huh ? 

ANTON : You ain't seen nothing yet, babe. O, by te way, ek moet volgende semester 'n solo doen oor die feniks . Ek   

               wil hê julle moet die  kostuum ontwerp. 

HANNES :  Okay , why not ?  

ERIKA : Dit sal fabulous wees, wat's 'n feniks ? 

ANTON : Ek het nie 'n clue nie. 

HANNES : Ek sal dit gaan opsoek.  
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ANTON : Great ! Sit , dan wys ek vir julle 'n video van die Alvin Ailey .  hulle was verlede jaar hier . Hulle dansers    

                is absoluut ongelooflik.. 

LIGTE VERANDER. 

_____________________________________________________________________________________________ 

TONEEL 5 - RESTAURANT. 

AGTERDOEK PROJEKSIE - "GOLDEN PEACOCK RESTAURANT." 

AGTERDOEK PROJEKSIE - INTERIOR VAN RESTAURANT 

MUSIEK : INDIESE MUSIEK 

STEL : TAFEL EN TWEE STOELE, BLOMPOT MET VALS BLOMME EN POUVERE IN. 

KARAKTERS : ERIKA, HANNES. 

HANNES EN ERIKA HET WINKELSAKKE (KUNSMATERIAAL) BY HULLE. 

ALBEI EET SAMOOSAS EN CHILLI BITES EN DRINK MILKSHAKES.  

ERIKA : Oooh, daai waiter is mooi. Het jy sy eyelashes gesien ? 

HANNES : Wat dink jy sal Ma en Pa Oberholzer sê van 'n dogter met 'n naam  soos Erika Naidoo ? 

ERIKA : Dis tyd dat hulle bykom. Dink net hoe sexy sal ek lyk in 'n sari. 

HANNES : Mmmm..amper so hot soos die chilli bites. 

TERWYL HANNES KOU, VAT ERIKA 'N SERVET EN GOOI DIE BLOMPOT TOE. 

HANNES SIEN DIT. 

ERIKA : Ek haat jou, jy kan vreet soos jy wil, en jy bly maer. 

HANNES : Watch my, ek gaan binnekort soos James Small lyk, Anton laat my  suffer by die Gym. 

ERIKA : Ag, asseblief, wil jy nou ook sulke hosepipe spiere hê? Die hele ou  body beautiful ding is so oppervlakkig. 
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HANNES : Hoekom "drool" jy dan so oor hulle ? 

ERIKA : Oor wie nogal ?  

HANNES : Ben Affleck, Matt Damon, Indiese Waiters,..Anton.. 

ERIKA : Never. Anyway, ek kan nooit "drool" soos jy "drool" oor Linda nie. Jou  tong het amper op die grond gesleep  

HANNES : Wel, sy's bloody mooi...wens ek kon haar teken.  

ERIKA : Sonder klere, natuurlik. Ek's wed jou sy't slegte asem en die IK van  'n wit rot. 

HANNES : Oo, lekker jaloers nê?  En die is dit nou "functional art " ? (verwys  na die na servet wat oor blompot gegooi 

is.) 

ERIKA : Lyk my ek kom net nie vandag van die dekselse pouvere af weg nie,  eers die kunsklas, nou die Golden              

         Peacock en die op die tafel- ek  haat poue, hulle laat my altyd honger voel. 

HANNES : (TERG)  Dalk moet  "iemand " by  die skoolshrink" gaan kuier.. 

ERIKA : Nee, genuine, daai oë op die pouvere freak my uit. Dis..als my Oupa.. ag, vergeet dit. 

HANNES : Hei, Erika, wat's dit ? Huh ?  

ERIKA : Dis hengse persoonlik. 

HANNES : Jy't my deur al die dramas gehelp toe my Pa... Wat is dit ? Praat  met my. 

ERIKA : Okay, ..jy't gevra daarvoor. Miskien help dit om daaroor te praat. 

HANNES : Of, course help dit. (DRAMATIES SEND UP) Ek dog ons het geen geheime  vir mekaar nie. 

ERIKA : Okay. Ek waarsku jou, dis very Oprah....Ek  was seker so 10 , het een vakansie alleen by my Ouma en Oupa      

           op die plaas gaan kuier. My ouma  was 'n stunning mens, vet. Soos ek. Vet en sag. Sy was die niceste                     

      mens . My Oupa was anders.  Verskrompeld , soos droeë biltong. Hy't   gestink na tabak en sweet , so... suur.              

 Hy't 'n glasoog gehad wat hom  so laat skeel kyk het, ek was altyd 'n bietjie bang vir hom. Ek het gevoel asof             daai 
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glasoog deur my kyk. Veral met etenstye. Hy't elke  hap wat ek gevat het stip dopgehou. Shame, my Ouma             het my 

probeer  beskerm , maar sy was ook bang vir hom.  Sy't vir hom ges^e hy moet  my uitlos ..maar hy was             soos 'n 

pitbull. Sy mond het altyd so dun  getrek en dan't hy sulke goed ges^e soos " Die kind moet minder eet..  

           kyk hoe lyk sy..sy's al klaar dik..." -voor my !  

          Ek het al hoe minder aan tafel begin eet, en dan skelm tussenin koekies en beskuit in die spens gaan steel. Toe        

    my Oupa dit agterkom het hy sy glasoog uitgehaal en permanent in die spens gelos. In 'n  glas water. Een van daai        

  dik glase wat alles vergroot.  Hy't vir my  gesê  "Dis Onse Vader in die  hemel se oog . Dit sien alles wat jy   

        vat."  Ek weet nie wat my die bangste gemaak het nie, die oog in die glas, of die swart oogklap wat hy toe gedra       

  het nie. 

HANNES : Maar wat het dit met die poue te doen ? 

ERIKA:  Wag.  Een middag was ek so honger dat ek perskes en vye in die vrugte  boord gaan steel het. Net toe ek lekker 

              eet, hoor ek iets verskriklik  skril skreeu. Toe ek omkyk , sprei 'n pou sy stert. En die honderde 

        oë staar na my. Ek het geskree en begin hardloop. My vrugte als laat val. Daai honger het my nooit gelos nie. Dit      

    knaag nou nog. 

HANNES SIT 'N RUKKIE STIL EN DAN, OM DIE ATMOSFEER TE PROBEER VERLIG, SKUIF  

HY SY OORBLEWENDE CHILLI BITES NA HAAR TOE. 

ERIKA : (LAG EMBARRESDLY) Nee, dankie..dit was my laaste binge ooit. Van nou af gaan ek diët. Ek gaan maerder  

              as Lindatjie wees. 

HANNES : Is jy ernstig ? 

ERIKA : Ek sweer.  

HANNES : Ek gaan jou watch.. 
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ERIKA : Watch my..jy gaan nog "drool " oor my.... (EMBARASSED LAGGIE )  

LIGTE VERANDER. 

______________________________________________________________________________________________ 

TONEEL 6. ANNA SE STUDIO 

AGTERDOEKPROJEKSIE : EXTERIOR VAN ARTY HUIS  

AGTERDOEKPROJEKSIES : INTERIOR VAN KUNSATELJEE : SKILDERYE, ESEL , KUNSMATERIAAL WAT 

RONDSTAAN. 

MUSIEK : MODERN, LATEST HIT 

KARAKTERS : ANTON, HANNES, ANNA. 

ANTON POSEER, HANNES TEKEN. 

ANTON HOES EN SNUIF. 

HANNES : Jis, dankie vir die sound effects. 

ANTON : (SUG) 

HANNES : Jy sukkel om stil te sit nê ? 

ANTON : Nee, dis okay. Ek bly die heeltyd moeg, ek weet nie wat met my aangaan nie. Ek moet reg wees vir die finals.  

HANNES : Jy sal fine wees, man. Hoe gaan dit met jou en Linda se rehearsals? 

 ANTON : Goed. Sy stuur groete.  Hoe gaan dit met Erika ? Sy's 'n nice girl. 

HANNES : Ja. Span jou bo-arm spier so bietjie..nee, die ander arm. Hoe lank dans jy al?  

ANTON : Jis, (lag) Vandat ek kan onthou. Ek het begin klasse neem toe ek  agt jaar oud was.  

HANNES : Het hulle jou nie gespot nie ? 

ANTON : And how! Toe't ek die een ou se gesig vir hom so bietjie ge-rearrange. Hy't nie weer kom sukkel nie !  
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HANNES : Jy kan lekker aggro raak nê? 

ANTON : Ek het al wilde dinge in my lewe gedoen ... 

HANNES : Soos wat ? 

ANTON : Bietjie rondgejol met drugs...vandat ek so vyftien was.. e , coke,, gemainline....maar verlede jaar het dit  hand  

               uit geruk, .dit was nogal wild.. 

HANNES : Is dit hoekom jy ge"plug" het ? 

ANTON : Yep. Dit was 'n moerse skok vir my ego.  

HANNES : Jis, ek dog hulle sê ons kan nie meer dop nie... 

ANTON : (LAG) Ek het ook so gedink . 

HANNES : Wel, jy kan nie sê jou lewe was boring nie. 

ANTON : Ag kom nou, julle artists kan ook maar goed uitfreak . 

HANNES : Ja, sure.. Laat sak jou kop so bietjie.. daarsy, dis perfek. Hoe't jy toe van die drugs af gekom ? 

ANTON : Ek moes kies - Keith ,my dansonderwyser het gedreig om my   by sy studio uit te gooi. Dit was heavy.."cold    

               turkey "..as dit nie  vir my Oulady en Nomsa was nie.. En jy , watse skandes het jy   gemaak ? 

HANNES : Jy wil nie weet nie. 

ANTON : For sure. Toe , toe ..ek's die een wat kaalgat hier sit, jy kan ook  maar iets van jouself expose. 

HANNES : Dis juis die probleem ..daar is nie eintlik iets om te expose nie.. Ek's nie vreeslik social nie ..ek het al 'n paar  

                   keer dope gerook, eenkeer e gevat , maar niks excitings nie. Ek kan nie wag dat ons oorsee gaan nie. Ons       

              gaan so 'n jol hê. 

ANNA :(OFF STAGE ROEP ) Hannes ? Ek het vir julle iets gebring om te drink. 

ANTON SPRING ORENT. 
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HANNES : (LAG) Sit net so . My ma het al baie mense sonder klere geteken. 

ANNA KOM BINNE MET SKINKBORD MET KOELDRANK. 

ANNA : (AAN HANNES) Jy moenie jou model vir langer as 'n half uur laat stilsit  nie. Veral een wat nie daaraan            

    gewoond is nie . Gee die arme Anton kans  om 'n bietjie te strek. Hoe't ek jou dan geleer, Hannes ?  (EXIT MA) 

HANNES :(GOOI HOUTSKOOLSTAFIE TEEN MUUR ) Jis, ek wens sy wil my uitlos.! 

ANTON : (NOG STEEDS EMBARASSED) Nie eers my eie ou Lady sien my so nie. 

HANNES : Kan jy nog so 2 minute sit, nog net 'n paar lyne ... 

ANTON : Yep. Hierdie bod is getrain, "my man." 

STILTE . HANNES TEKEN.  

ANTON : Hoekom noem Erika jou "Wolfie ?" 

HANNES : (VERDIEP IN SY TEKENINGE ) Huh ?  

ANTON : Hellooo, earth calling Hannes.. 

HANNES : O, sorry ... ek sukkel met jou skouer en jou sleutelbeen.. 

ANTON : Hoekom noem Erika jou " Wolfie" ? 

HANNES : (SIT HOUTSKOOLSTAFIE NEER, EN GAAN HAAL SY KAMERA) (LAG) Thabisu, een 

        van die girls in ons kunsklas, het eendag gesê mens moet nooit 'n man wie se wenkbroue aanmekaar groei vertrou    

      nie...hulle's wolwe..nou noem hulle my " Wolfie". Okay, draai jou regterskouer na my toe.(NEEM  FOTO'S). 

ANTON : Hei, jy gaan my mos eendag blackmail met daai foto's ! 

HANNES : (LAG) Jy's nog nie famous nie, dude..dis net vir reference, dan kan  ek op my eie aangaan met die sketse.       

             Okay. Klaar. Thanks. 

ANTON TREK SY KLERE AAN. 
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HANNES HOU KOELDRANK NA HOM TOE UIT. 

ANTON : (KYK NA SKETS WAT HANNES GETEKEN HET.) Dis wragtig goed. 

HANNES : Dis nog nie klaar nie.. 

ANTON : Waar's my scar ?  

HANNES : Ek teken jou soos ek jou sien, die scar is onnodig. 

ANTON : Sure, maar dis deel van my.  

HANNES : Gaan kyk bietjie na daai Picasso ets in julle sitkamer, hy't nie  altyd sy modelle geteken soos hulle lyk nie. 

ANTON : Okay, sit my neus op my wang. Teken my ore op my kniekoppe, maar  moenie dat ek dissapear nie. 

HANNES : Ek sê nie vir jou hoe jy moet dans nie, moenie vir my sê hoe ek jou moet teken nie. Okay ? 

ANTON : Okay.  

ANNA : (ROEP OFF STAGE) Hannes ?  

HANNES : Ek kom Ma ! 

HANNES : Thanks.. vir jou geduld.. 

ANTON : Plesier.  

ANNA : (ROEP OFF STAGE ) Hannes ? 

HANNES : (GEIRRITEERD) Ek kom !! 

ANTON TREK GESIG OOR MA SE GENAGGERY, DAN EXIT. 

HANNES KYK KRITIES NA SY TEKENING, BEGIN DAN SY KUNSMATERIALE WEGPAK. 

LIGTE VERANDER. 

_______________________________________________________________________________________________ 

TONEEL 7. ANTON KAMER. 
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AGTERDOEKPROJEKSIE : EXTERIOR BAIE SMART HUIS 

AGTERDOEKPROJEKSIE : INTERIOR , ANTON KAMER. 

MUSIEK : MODERN, FUNKY, IETS SOOS 'N MODERNE VERSION VAN QUEEN OF THE NIGHT. 

(DALK LORI ANDERSON SE .."LA, LA"?).  

KARAKTERS : ANTON, MEV. SWART. 

ANTON BESIG OM TE OEFEN. - REFLEKSIE VAN HOM IN DIE SPIEELS. 

MEV. SWART ENTER.  

ANTON SIEN HAAR. STOP EN MAAK VERSPOTTE BUIGING. 

ANTON : Naand, Oulady. 

MEV. SWART : Moenie so met my praat nie. Jy weet ek hou nie daarvan nie. Jy het nie in die agterbuurtes grootgeword 

                            nie. 

ANTON : Chill, " Ma." 

MEV. SWART : Nomsa sê vir my jy is siek. 

ANTON : Nomsa soek maar net iets om oor te fuss. Sy dink ek is nog 6 jaar oud. 

MEV. SWART : Nou goed. Ek vertrou jou oordeel oor jou eie gesondheid. Waarom weet ek nie, want jy het nie juis        

                     'n verantwoordelikheidssin nie. 

ANTON      : Ag, hel, wat het ek nou weer gedoen ? 

MEV. SWART : My motor..daar is 'n aaklige krap op die passasiersdeur. Ek dink dit is vermetel van jou om my motor    

                        sonder my toestemming te gebruik.   

ANTON      : Ek moes vir Linda gaan oplaai het vir ons repetisie by Keith.  My bike is stukkend. Ek het nie kans gehad   

                   om Ma te bel nie. Daar  staan 3 karre in die garage, moes ek nou loop ?! 
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MEV SWART  : Jy sal sorg dat die krap verwyder word, en jy sal self daarvoor betaal. As jy weer soiets doen, laat ek      

                      jou aankla vir diefstal., As jy en 'n passasier in 'n ongeluk beland, is daar nie versekering nie.  

                         Ek weet jy dink ek is gemeen, maar jy moet leer om  verantwoordelik  op te tree. Verstaan jy ? 

ANTON :      Ja. 

MEV. SWART : Hoe gaan dit met julle voorbereidings vir die kompetisie ? 

ANTON      : Fine. 

MEV. SWART : Ek sal my bes probeer om Donderdagaand daar te wees, .. 

ANTON :     Dis Woensdag aand. Ek het dit al honderd keer gesê. 

MEV. SWART : Ek bedoel Woensdag aand.  

ANTON      : Dis okay, ek weet Ma is besig. " Hofsake van Landsbelang ". 

MEV. SWART : Jou sarkasme is onvanpas, Anton. Ek doen alles in my vermoë om jou loopbaan te ondersteun , ek         

                     verwag dat jy dieselfde vir  my doen. 

ANTON     :  Nag, ma. (Hy begin weer rehearse) 

MEV. SWART : Onthou net Anton, ek probeer jou bereik.Ek weet ek kan nie jou Pa se plek inneem nie, maar ek             

                 probeer om jou te verstaan.Jy is die een wat my wegstoot. Ek is nie die skuldige nie. 

ANTON IGNOREER HAAR. MEV. SWART KYK NA HOM, DRAAI OM EN STAP UIT 

ANTON KYK HAAR AGTERNA, DAN "RUDE" SIGN. HY DRAAI DIE MUSIEK HARDER, EN IMITATE DIE 

"LA-LA-LA'S"ASOF DIT SY MA IS WAT BITCH.                 

LIGTE VERANDER. 

_______________________________________________________________________________________________ 

TONEEL 8. KUNSKLAS. 
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AGTERDOEKPROJEKSIE : EXTERIOR - SKOOL 

AGTERDOEKPROJEKSIE : INTERIOR - KUNSKLAS 

GEEN MUSIEK. 

KARAKTERS : HANNES, UILTJITE. 

STEL - UILTJIE SE LESSENAAR. 

UILTJIE IS BESIG OM VRAESTELLE TE MERK. 

HANNES : Juffrou wou my sien ? 

UILTJIE : Hannes ! O,..Ja.. ! Luister kiddo, jy't die verkeerde kunsprojek ingegee..en dit tel vir die kwartaalpunt. 

HANNES : Hoe bedoel juffrou ? 

UILTJIE : Die stillewe.. met die pouvere ? Waar is dit ? 

HANNES : Maar ek het mos.. 

UILTJIE : Nee kiddo, (HAAL 'n SKETS UIT) Dis wat ek gekry het .. 

GEHOOR SIEN DIS 'N NAAKTEKENING VAN LINDA. 

HANNES : Maar hoe het dit in my leêr gekom ? 

UILTJIE : Dis gladnie sleg nie.. maar ek het nie vir 'n figuurstudie gevra nie. 

HANNES : O, hel..sorry juffrou, die stillewe is seker by die huis. 

UILTJIE :(GLIMLAG) (KYK NA SKETS) Jy's jou Ma se kind, weetjy ? Dieselfde   sterk lyne..maar ek sien niks van      

             jou in die tekening nie. 

HANNES : Ag, dis sommer iets wat ek ge"scribble" het, om, om.. 

UILTJIE : Om proporsies te oefen ?  

HANNES : Eh, ja. 
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UILTJIE : Mmmm.. maar dis nie wat ek bedoel nie. Hannes, jy's tegnies ver voor jou klasmaats, maar ek vind jou werk . 

              .koud, onemosioneel.;deel van 'n kunstenaar se talent lê daarin om sy siening van die onderwerp te laat                

    deurskemer, anders kan jy netsowel 'n foto neem. 

HANNES : Ja, maar mens moet eers die basiese tegnieke ken. 

UILTJIE : Absoluut, maar.. Hannes, ek weet dis nie vir jou maklik nie, Anna  Bezuidenhoudt gooi 'n groot skaduwee,      

             maar jy kan jou eie ding doen, hoor jy my ? Jou ma het ook mettertyd ontwikkel , sy was nie van die  

               begin af volmaak nie.. gaan kyk na haar vroeë werk.. 

HANNES : Thanks, juffrou. 

UILTJIE : Sit jou eie egtheid in jou werk , dis al wat ek vra..en bring vir my daai stillewe, môre oggend. Nou toe,             

       scedaddle, en vat die  saam, ek wil nie hê die opsigter moet weer gaan kla oor die  "kaal  meisies" in my                    

klaskamer nie. (SY ONDERDRUK HAAR SMILE EN BEGIN WEER WERK.)   

HANNES : Thanks, juffrou, sorry juffrou. 

_____________________________________________________________________________________________-- 

TONEEL 9. DANSKOMPETISIE. 

AGTERDOEK PROJEKSIE : LOGO : DANCE FOR AFRICA / DANCE UMBRELLA. 

AGTERDOEK PROJEKSIE : INTERIOR VAN TEATER 

STEL: TWEE STOELE SKUINS GESIT OP KANT VAN VERHOOG. 

KARAKTERS : ERIKA, HANNES, ANTON, LINDA , V/O AANKONDIGER , MEV. SWART 

MEV. SWART SIT AGTER HULLE , ALLEEN. 

ERIKA SIT REEDS DAAR, EET SKELM SJOKOLADE . SY DRUK DIT VINNIG IN HAAR SAK 

AS SY HANNES SIEN AANKOM. 
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ERIKA : Is hulle "uitgestress "? 

HANNES : Linda is, sy bewe soos 'n riet..   

ERIKA : (BEDOEL DIT NIE WERKLIK NIE) Ag, shame , ek is seker jou blomme het  haar beter laat voel... 

HANNES : Jis ,maar jy's kleinlik..die blomme was vir hulle albei..dis tradisie om vir dansers blomme te gee , jy sien        

            dit altyd by die skool as hulle shows doen.  

ERIKA : (Mompel) Gmff. Van wanneer af gee mans vir mekaar blomme ? 

HANNES : Dis amper die nuwe millenuim , Erika , kom by . Julle moan omdat ons nie "sensitief " genoeg is nie, en        

             as ons iets "sensitiefs "doen, dan moan julle ook.  Ek het vir jou ook al blomme gegee - en  jy's vir my soos          

          Anton en Linda - 'n buddy, 'n pêl.. 

 ERIKA :  Ja okay, okay,.. Hoe voel Anton ? 

HANNES : Hy sê hy's cool, maar hy lyk maar bleek.. 

ERIKA : (LAG) (BEDOEL DIT WERKLIK)  Shame. Ek is sommer "nervous " vir sy, vir hulle part.  

HANNES : Ek ook. (HY SQUEEZE ERIKA SE HAND. EN VOEL DAN IETS STICKY AAN HAAR  HAND) 

ERIKA : Dis seker maar soos ons voel as mense ons kuns beoordeel. Jou Ma is  nou nog so, ek het gesien nou die aand    

            by haar uitstalling. 

HANNES : Ja. Is dit nou 'n nuwe soort diët ? 

ERIKA : Wat ? 

HANNES : Chocolates.. 

ERIKA : Ag, man, ek het al 2 kilo's verloor, en ek het nog niks vandag geëet  nie. 

HANNES : (SNORK) (pouse) ..Gee vir my ook een.. 

ERIKA : (LAG) (HAAL SJOKOLADE UIT HAAR SAK EN GEE VIR HOM.) 
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AANKONDIGER : LADIES AND GENTLEMEN ,OUR NEXT CONTESTANTS ARE : ANTON SWART 

              (V/O) AND LINDA VERWEY FROM THE SOUTH AFRICAN DANCE ACADEMY ! 

LIGTE VERDOOF OP HULLE. SHOWBIZZY LIGHTING. DANSSEKWENS VAN "WHO WANTS TO  

LIVE FOREVER " - MET ANTON EN LINDA.  SO 3 -5 MINUTE. 

AAN EINDE VAN SEKWENS, HARDE APPLOUS OP KLANKBAAN. ANTON EN LINDA BUIG, 

ANTON COLLAPSE TYDENS BUIGING.  

ERIKA : (IN DONKER ) Wa..wat gaan aan met Anton ? 

HANNES : O, my hel.ek sweer hy't te veel bioplus gedrink !.. 

AANKONDIGER V/O : IS THERE A DOCTOR IN THE HOUSE ? WE URGENTLY REQUIRE 

                  A MEDICAL PRACTITIONER 

LIGTE OP, OP HANNES EN ERIKA. 

MEV. SWART RUSH OM UIT TE KOM. 

HANNES KLIM OOR ERIKA SE STOEL OM UIT TE KOM. 

ERIKA : Waar gaan jy nou ? Wolfie ! 

HANNES VINNIG AF.  

LIGTE VERANDER. 

_______________________________________________________________________________________________  

TONEEL 10 .ANNA SE ATELJEE. 

AGTERDOEKPROJEKSIE : BEZUIDENHOUDT HUIS. 

AGTERDOEKPROJEKSIE : INTERIOR VAN KUNSATELJEE - SOOS VOORHEEN 

KLASSIEKE MUSIEK  SPEEL. 
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KARAKTERS : HANNES, ANNA 

ANNA IS BESIG OM TE VERF, HUM SAAM MET MUSIEK. 

HANNES : Ma ! Ma't alweer die stoof aangelos. Die huis gaan nog afbrand terwyl  Ma rustig staan en paint ! 

ANNA : Haai, ek was so seker ek het dit afgesit... Dankie, my kind .. Hoe gaan dit met Anton ? 

HANNES : Hy's nog in intensief. Net familie word toegelaat. Sy Ma sê hulle doen nog toetse .  

ANNA : Die arme vrou, ek kan net dink hoe ek sou gevoel het as dit met jou  gebeur het. 

HANNES : Sy lyk nie veel gepla nie. 

ANNA : Hannes ! 

HANNES : Ek bedoel dit nie so nie.....sy's vreeslik "in control " ..so, ..styf.. (VERWYS NA DIE SKELET WAT 

UITGESTAL IS ) Wat maak Ma met Jakob ? 

ANNA : Wel, jy weet 'n vrou het soms behoefte aan 'n man met ruggraat... 

HANNES : (LAG) Is ek nou nie meer goed genoeg nie ?  

ANNA : (GEE HOM 'N HUG ) Ek check die kurwes van die rugstring, die vertebrae- kyk hier - die servikale, die             

     torakale, lumbale, sakrale, en die cocyx - die stuitjie..(DEMONSTREER OP DIE SKELET SOOS SY                   

PRAAT) 

HANNES : Kry ek nou 'n subtiele anatomie les ? 

ANNA : Dit kan julle jonges nie skade doen nie .  Hoe dink jy het Leonardo da Vinci en Michelangelo hulle kennis van   

            die menslike liggaam gekry - prentjies ?  In my dae as kunsstudent het ons  gekyk as die mediese studente lyke     

         dissekteer. Dis waar ek jou Pa ontmoet het. (IRONIES ) Dis eintlik vreemd dat hy nog nie vir Jakob gevra het          

     nie, toe ons jonk getroud was, was dit sy kosbaarste besitting. Terloops hy't gebel. 

HANNES : O. 
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ANNA : Hy's volgende week hier vir 'n kongres,hy gaan by die Hyatt bly,hy wil jou graag sien. 

HANNES : Wie sê ek wil hom sien ? 

ANNA : Hy is jou Pa.. 

HANNES : Come on , hy't ons net so gelos vir daai donderse bimbo ! 

ANNA : (ONDERDRUK HAAR SMILE ) Hannes.. 

HANNES : Ag, Jissie Ma, Estelle is so dom soos 'n klip..sy's net tande en tiete! 

ANNA : (LAG NOU OPENLIK) Ek's mal oor jou, weetjy ! 

HANNES : Pa moenie dink hy kan sy vingers klap en almal moet skarrel nie .Ek  hoor vir amper 'n jaar nie van hom        

            nie en nou wil hy my ewe skielik sien ? Sy moer. 

STILTE. HANNES SKUIF SY SKETSE VAN ANTON NADER EN CHECK OOK  "SKELM" JAKOB  

        SE SKOUERBEEN. HANNES WERK AAN SY SKETSE. 

ANNA : (VERWYS NA HANNES SE SKETS) Dit lyk goed. Jy's baie meer gevorderd as   wat ek op jou ouderdom was. 

HANNES : Ek sukkel met die skouer en die sleutelbeen. 

ANNA : Kan ek jou iets vra sonder dat jy jou gaan vererg ? 

HANNES : Wat ? 

ANNA : Hoekom teken jy nooit die litteken op Anton se skouer nie ? 

HANNES : Hy't amper 'n perfekte liggaam, Ma. Daai scar bederf hom. Dis soos  'n dooie kol verf wat nie op 'n skildery   

                 hoort nie. 

ANNA : My kind, jy's verkeerd. Dis juis wat my so aangegryp het van hom - die litteken teen die fyn gedefiniëerde          

       spiere...dit maak hom so weerloos.  Kan jy nie sien hoe besonders dit jou model maak nie? (VIR HAARSELF) 

             Bly stil, Anna.            
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HANNES : Ma , jy sê altyd jou modelle is gebrei - soos truie..die lewe het  aan hulle gevat..dis cool ..maar ek teken wat     

               ek wil sien - mense wat die lewe kan trotseer - nie ou mense wat ingegee het nie. 

ANNA : Gmf. Wel my modelle lyk tenminste nie of hulle van koeksusters  aanmekaar gesit is nie. 

HANNES : (Wil hom vervies, maar lag dan.) 

ANNA : Kom, dis laat, ons moet gaan slaap. O, Hannes ? Haal tog net die  neusring uit as jy jou Pa gaan sien. 

LIGTE VERANDER. 

_________________________________________________________________________________________________ 

TONEEL 11 ANTON  KAMER. 

AGTERDOEKPROJEKSIE : SUBURBAN MANSION - SOOS VOORHEEN 

AGTERDOEKPROJEKSIE : INTERIOR VAN KAMER - SOOS VOORHEEN 

MUSIEK : MUSIEK WAT LATER VIR FENIKS GEBRUIK GAAN WORD. 

ANTON Lê IN SY BED EN LUISTER NA MUSIEK. SY Oë IS TOE, EN SY VOETE TAP DIE RITME UIT. 

HANNES (OFF STAGE ): Ngibonga Mama, ons sal nie lank bly nie. 

ERIKA : (OFF STAGE ) : Dankie  Mama. 

ANTON HOOR DIT EN KOM ORENT. 

ENTER HANNES EN ERIKA .  

ANTON : (LAG AS HANNES EN ERIKA INKOM) Ja, as julle my wil besoek moet julle eers by my body guard               

  verbykom. 

HANNES : (REAKSIE VAN EFFENSE SKOK AS HY ANTON SIEN) Daai Nomsa is nie 'n maklike antie nie.  Ons        

             moes haar belowe ons sal jou nie uitput nie. 

ANTON : Lyk dit vir julle of ek so maklik gaan "perish ?" Howzit ? 
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HANNES : Jy't ons groot laat skrik. Ek was 'n paar keer by die hospitaal,   maar... 

ANTON : Ek weet, my ou Lady het my gesê...thanks.  

ERIKA : (VERSIGTIG) Hoe,.. hoe voel jy ?  

ANTON : Fine. Net moeg. Ek's al so gatvol om in die bed te lê. 

ERIKA : Hierso. (GEE VIR HOM SJOKOLADE PRESENT) 

ANTON : Thanks. Hel, ek moet meer gereeld  collapse, julle bring chocolates,  My Ou Lady koop vir my cd's..this is the   

                life..! 

HANNES : Jy't baie goed gedans nou die aand. 

ANTON : Veral my exit was baie dramaties  ! 

ERIKA : Ja, very rescue 911..ambulanse, rooi ligte.. 

HANNES : ..wat party mense ook nie sal doen om in die spotlight te wees nie 

ANTON : Wel, dit het gewerk, het julle die koerante gesien ? 

HAAL KOERANTE  UIT . 

ANTON : (LEES) "WENDANSER BRAND HOM UIT ", "DANCER COLLAPSES AFTER TRUIMPH " 

       "DANSER IN HOSPITAAL NA OORWINNING "  Cool huh ? 

ERIKA : Wat het julle gewen ? 

ANTON : Moolah ..pitte..ek wil dit gebruik om julle te betaal.  

ERIKA : (HAND DRAMATIES TEEN DIE VOORKOP ) Ag nee, wil jy nou ook ons lywe koop ?  Ek aanvaar nie geld    

             vir seks nie ! 

HANNES : In your dreams ,babe.. (AAN ANTON ) waarvan praat jy ?  

ANTON : Keith, my dansonderwyser wil my inskryf vir die Internationals..  ek moet mos daai solo oor die "feniks" doen   
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                , so die bucks is vir die kostuum en julle ontwerp , of course. 

HANNES : O Hel, ek het al vergeet daarvan.   

ANTON : (SARKASTIES) Thanks.  

ERIKA : Hy bedoel dit nie so nie, ons was heavily besig met kunsprojekte. 

HANNES : Ek sal gaan oplees oor die feniks , dan sal die "dreamteam" vir jou 'n masterpiece design.  Okay ?    

ANTON  : Deal. Ek kan nie wag om daaraan te begin werk nie.  

HANNES : Wel, sodra jy gesond is..o, wat sê die toetse toe ? 

ANTON : Dis .. Erika, kan ek jou 'n guns vra ? 

ERIKA : Ja, sure.. 

ANTON : Wil jy nie vir Nomsa gaan vra om vir ons iets te bring om te drink  nie? 

ERIKA : (BESEF HY WIL ALLEEN MET HANNES PRAAT) Okay.. Boys talk, (dramaties) ek verstaan.. (ERIKA EXIT 

) 

ANTON : Hannes...as jy na wat ek vir jou gaan sê ; niks met my te doen wil hê  nie, dan's dit fine.. 

HANNES : Waarvan praat jy  ?                   

ANTON : Ek is half bang om jou te vertel, Linda het heeltemal histeries geraak   toe ek haar vertel het .. gesê sy wil my     

              nooit weer sien nie.. 

HANNES : Wat is dit, Anton ?  

ANTON : Die toetse wat hulle in die hospitaal gedoen het...ek het AIDS .. 

(POUSE) 

HANNES : Dit beteken nie jy gaan... 

ANTON : Wat maak jou die expert ? 
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HANNES : My Pa is 'n dokter...daar's baie wat hulle deesdae kan doen..mense leef vir jare lank met HIV Positiewe            

             toestand.. 

ANTON : Dis wat hulle vir my by die hospitaal gesê het, daai Dr. Verhoefen het aangekarring oor die verskil tussen HIV   

               en Aids , maar die goed is al drie jaar in my bloed, van die tyd wat ek gespike het..hulle sê ek moes vuil naalde    

            gebruik het.. alles is so 'n gemors... 

HANNES : Anton , hei, jy sal fine wees, ek garuauntee jou, elke dag kom hulle  op nuwe goed af om mense gesond te       

               maak..Genuine, kyk bietjie CCN, hulle praat gereeld daarvan.   

ANTON : Sure. Jy's reg. Hulle doen anyway nog toetse, miskien het hulle 'n  fout gemaak. After all, onkruid vergaan nie 

.HANNES : Ja, dis waar, veral in jou case . (ALBEI LAG)  Jy gaan nog die feniks  dans, ons gaan nog saam oorsee gaan,   

                   jy moet my nog train by die Gym.. daar's nie tyd vir siek wees nie, my ou. 

ANTON :  Wag net tot ek weer uit die bed uit opstaan , ek gaan move en shake   soos ..soos nie eers daai Baywatch Girls  

                 se gazoembas kan move en shake nie! 

HANNES : Jis, jy klink nie vir my siek nie! (ANTON LAG, HANNES SILENT REAKSIE) 

ERIKA ENTER MET SKINKBORD. 

ERIKA : Waaroor lag julle ? 

LIGTE VERANDER. 

_______________________________________________________________________________________________ 

TONEEL 12 BIBLIOTEEK.  

AGTERDOEK PROJEKSIE - EXTERIOR BIBLIOTEEK 

AGTERDOEK PROJEKSIE - INTERIOR BIBLIOTEEK.  

HANNES SOEK FENIKS OP IN BOEKE, SKRYF NOU EN DAN IETS NEER. 
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HANNES : V/O : "Feniks - 'n mitiese voël . Word gewoonlik uitgebeeld met goud en rooi vere  en blou oë.  Die geloof       

              in die Feniks blyk  om veral in Griekeland en rondom die Oos Meditereense Area in die eeue voor Christus            

         , prominent te gewees het. Daar het op enige gegewe  tydstip slegs een bestaan, altyd van die manlike                         

geslag, en het volgens oorlewering vir 500 jaar geleef, en dan, aan die einde van die tydperk, vir hom 'n nes uit              

wierookstokkies gebou. .Dan sing hy 'n wonderskone treursang, klap sy vlerke om die hoop wierookstokkies aan               

die brand te steek en vergaan in die vlamme. Uit   sy as verrys die nuwe feniks. Die nuwe feniks het altyd die as              

van sy vader op die altaar van die son by Heliopolis in Egipte, gaan  strooi. 

HANNES HAAL SY SELFOON UIT EN SKAKEL 'N NOMMER. 

HANNES : Hello, Can I speak to Dr. Bezuidenhoudt please ? I don't know his room number. (HY VROETEL 

ONBEWUSTELIK AAN SY NEUSRING) 

LIGTE VERANDER. 

_______________________________________________________________________________________________ 

TONEEL  13.  HOTELKAMER. 

AGTERDOEKPROJEKSIE : HYATT EXTERIOR. 

AGTERDOEKPROJEKSIE : HOTELKAMER INTERIOR. 

KLANK : RADIO NUUS 

KARAKTERS : HANNES, DR. BEZUIDENHOUDT - HANNES SE PA , ANNA 

DR. BEZUIDENHOUDT (HANNES SE PA) PRAAT OOR FOON.  

DR : Ja, stuur hulle boontoe. (LUISTER) Ek sê, stuur hulle. (LUISTER).. well,   then you should have staff who can speak 

             my language..(LUISTER)  I don't accept your apology..(LUISTER) ..Send them up. Yes. (HY PLAK DIE FOON    

    NEER) (MOMPEL) Jy wil nie my taal praat nie, maar my geld is goed genoeg  vir jou. Bliksem ! 
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     HY SKUIF SY KLERE REG ,VEE OOR SY HARE EN SKAKEL RADIO AF.  

     ENTER HANNES EN ANNA. ONGEMAK BY AL DRIE. 

DR. : Hannes , jy't groot geword.! Naand Anna. Kom in. 

ANNA : Dankie Johan, ek kan nie bly nie. Laat Hannes my bel as hy klaar is. Ek sal hom kom haal. 

DR : Het hy nog nie 'n kar nie ? 

ANNA : Nee , dis nie op die oomblik vir my finasieel moontl... 

HANNES : Dis okay, Ma..ek sal 'n taxi vat.. 

DR : Nie nodig nie, ek sal hom kom aflaai. Ek het 'n kar gehuur. Ek sal graag  die ou huis weer wil sien. Gaan dit goed       

     met jou ? 

ANNA : Ja, net baie besig. Nouja,.. 

DR:  (AAN HANNES) Werk sy nog steeds deur die nag ? HANNES KNIK. 

DR : Los sy nog die stoof aan as sy aan die verf is? 

HANNES REAGEER NIE. 

DR : Ai, julle  kunstenaars.. 

ANNA : Wel Johan, ek het my passies en jy het joune. (AAN HANNES) Moenie  te laat bly nie my kind, onthou jy begin  

               oor 'n week met eksamens.  

       Totsiens Johan. EXIT ANNA. 

DR : So ? Hoe's dinge ? (Sien die neusring raak) Ek dag eers my oë bedrieg my, maar dis wragtig waar.. wat vir 'n ding       

   is dit ? 

HANNES : Body piercing , dis 'n neusring.  

DR : Is dit nou mode ?   
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HANNES : Ek steur my nie aan modes nie, ek doen my eie ding. 

DR: Ek verstaan julle jongmense nie. Julle skree blou moord as iemand julle  bloed wil trek, maar julle sal ewe gedwee      

    naalde in julle laat indruk om  gate op die vreemdste plekke te laat maak. Ek hoop die naalde was  gesteriliseer. 

HANNES : Ek is mos nie stupid nie Pa. 

DR : Hannes, ek wil nie met jou kopstamp nie. Ons sien mekaar min genoeg.  'Seblief ou seun.. Kom ons praat vanaand      

    soos grootmense met mekaar. Akkoord ? 

HANNES : (IRONIES) Akkoord. 

DR:  Ek moet jou eerlik sê , ek was verbaas toe jy vanoggend bel. Ek het  gedink jy wil my nie sien nie. Jy en jou Ma weet 

           ek is al amper 'n week hier in Johannesburg. 

     (HY SIEN HANNES TOON GEEN REAKSIE NIE) Maar dit nou daar gelaat.  Ek het met jou vriend , die Meneer        

Swart - se dokter gepraat . Steve en ek het saam gestudeer.   

HANNES :  Wat sê hy ? 

DR : Volgens Steve..Dr. Verhoefen ,is die prognose nie goed nie. Die jongste toetse het onverwagte komplikasies              

meegebring. Ek is bevrees dis slegte nuus. 

HANNES : Wat probeer Pa sê ? 

DR :  Jou vriend het 'n limfoom - dis 'n vorm van bloedkanker. 

HANNES : Maar wat dan van ..  

DR : Die feit dat hy HIV Positief is ? Normaalweg word die immuniteits isteem nie aangetas deur slegs 'n hiv positiewe      

     toestand nie, maar die limfoom verander die situasie. Die kanker is nou eers by hom ontdek , en gekoppel aan die           

feit dat hy blykbaar 'n dwelm verslaafde is.. 

HANNES : Hy is nie 'n drug addict nie ! Hy het verlede jaar "cold turkey " 
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         gegaan , hy raak nie meer aan die goed nie.  

DR : Die feit bly staan dat sy immuniteits sisteem nie baie sterk is nie.. 

HANNES : Dink Pa hy gaan doodgaan ? 

DR : Ek waag nooit sulke voorspellings nie. 

     Steve is 'n uitstekende dokter, Meneer Swart... 

HANNES : Anton.. 

DR : Hy is in baie goeie hande. Hannes , jy besef natuurlik dat Steve my 'n guns gedoen het, die is konfidensiële              

informasie, jy mag met niemand, nie eers Anton hieroor praat nie. Verstaan jy? HANNES REAGEER NIE.                 

Hannes ? 

HANNES : Ja, ek verstaan. 

DR: Wie is die Anton ?  

HANNES : Hy's my beste vriend. 

DR : Is julle..net vriende ? 

HANNES : Wat ? Bedoel Pa ? ...So dis waaroor dit alles gaan..Hoekom vra jy nie   reguit nie? Huh? Toe, vra my! (DR.      

               REAGEER NIE) So dis hoekom jy  die moeite gedoen het om te gaan uitvind oor sy siekte !  

         Jy's bang jou seun is 'n moffie! Ek doen kuns, so ek's 'n moffie !  

         So what as ek was?  Wie se skuld is dit? Waar was jy toe ek jou  nodig gehad het? Jy't ons gelos en agter 'n            

common..sl...  

DR : Hannes, jy moet jou woorde tel.. 

HANNES : Hoekom ? Omdat jy nie die waarheid wil hoor nie ? Ek dog ons praat  vanaand soos grootmense met mekaar... 

 DR : My en jou Ma se huweliksprobleme is ons saak ,ek gaan dit nie met jou.. 
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HANNES : En wat is ek ? Huh ? Wat is ek ?  'n Bysaak ?  Met wie moes ek praat  

         oor hoe ek voel, oor die dinge wat met my gebeur ? Ma kon my nie help  nie, jy het haar selfvertroue vernietig. Weet 

         jy dat sy spesiaal  vanaand opgedress  het, om jou te impress ?  Sy  was bang jy gaan haar met Estelle vergelyk!  

         Ag, wat help dit ? Jy stel net in jouself en in jou nuwe vrou belang,  vir ons gee jy nie 'n moer om nie ! 

         HY STAP NA DIE DEUR TOE) 

        DR. SPRING OP EN BLOKKEER HOM. 

HANNES : Gee pad. (DR. BLY STAAN) 

HANNES : Gee pad.  

DR : Nee, ons gaan hierdie saak uitpraat. Kom sit. 

       HANNES BLY STAAN. 

DR : Kom sit. (HY LEI HANNES NA DIE STOEL TOE. HANNES RUK LOS. SY PA DRUK HOM 

     IN DIE STOEL NEER EN SKINK VIR HOMSELF EN VIR HANNES 'N WHISKY.) 

     STILTE.  

HANNES : Anton was daar vir my. Hy's my hero.. soos 'n ouer broer. 'n Man met wie ek kon praat. Ons dink dieselfde,      

              ons praat dieselfde taal..Nee,  Pa, ek is nie gay nie, Anton is nie gay nie, ons het 'n paar keer by   dieselfde krip      

             gepie, as dit jou laat dink dat ek gay is, of AIDS het.. dan.. 

DR:     Natuurlik nie. Ek is jammer as ek ongevoelig was, maar ek moes weet.  Vandat jy my vanoggend gebel het, jy het    

          so ontsteld geklink, dit voel al heeldag of iets my hart in 'n wurgreep het.     

HANNES : 'n Hele paar van die ouens in my klas is gay ,Pa.Maar hulle's nice mense, normaal..soos ek en Pa.    

DR    :  Hannes, asseblief, spaar my die sedepreke. 

HANNES : Ek "preek" nie, ek wil net hê Pa se kop moet oopgaan.  
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DR      :Ja, jy's seker reg. (BEDUIE WHISKY BOTTEL) Nog ? 

HANNES : Nee ..dankie. 

DR : Jy ken my , dis vir my moelik om..jou Ma het altyd gesê ek leef of  daar glas voor my is en niemand kan deurbreek     

      nie. Ek wil nie dieselfde  fout met jou maak nie..Ek dink Anton is gelukkig om 'n vriend soos jy te hê...    

           Ek wil hê jy moet weet, ek is altyd daar as jy my nodig het. Ons kan die verlore tyd inhaal., ek wil moeite doen         

    om jou meer gereeld te sien, jy kan by my en Estelle in die Kaap kom kuier.. 

HANNES : Dis ook nie vir my  maklik om oor die goed te praat nie.(STILTE)  

         Doen Pa Gym ? 

DR : Eh..ja, hoekom vra jy ? 

HANNES : Die ou spiere is lekker sterk hê ? Ek het gevoel netnou toe ons.. 

DR : Watse ou spiere ? Jou Ma het  gesê jy gaan ook deesdae Gym toe. 

HANNES : Ja, Anton train... , het my altyd getrain.. 

DR : Hannes, moenie dinge vooruit loop nie..Ek is 'n dokter ,nie 'n waarseêr 

     nie ,(STILTE)  Kom dis laat, ek vat jou huistoe. 

LIGTE VERANDER. 

________________________________________________________________________________________________ 

TONEEL 14. ANNA SE ATELJEE 

AGTERDOEKPROJEKSIE : EXTERIOR BEZUIDENHOUDT HUIS 

AGTERDOEKPROJEKSIE : INTERIOR ATELJEE. 

 KARAKTERS : ANNA , ERIKA , HANNES, ERIKA SE PA. 

ANNA WYS ERIKA 'N VERFTEGNIEK. 
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ANNA : Sien jy ? Hou jou lyne lig en los.. Daarsy..  

ERIKA : Ek raak ongeduldig ..ek wil dinge dadelik regkry..dis so bloody, sorry  tannie - so  dêm frusterend..AAAGH !! 

ANNA : Gee jouself tyd, jy en Hannes is presies dieselfde.. julle  wil  Judith Mason's skep voor julle behoorlik 'n kwas       

        kan vashou. Jy het 'n wonderlike sin vir kleur en komposisie , ek hoor gedurig  by Hannes hoe goed jy is. Hoe              

  laat moes hy jou hier kry ? 

ERIKA : Ons het nie eintlik iets gereël nie..  

ANNA : O. Ek dog.. 

ERIKA : Eintlik wou ek met Tannie kom praat. Oor Hannes. 

ANNA : Ja, ek is ook bekommerd oor hom. Die siekte van Anton ontstel hom verskriklik. 

ERIKA : Ek gaan baie keer saam met hom na Anton toe, ek weet van ..van  als, maar maar dis nie waaroor ek met Tannie   

              wou praat nie. 

ANNA : O ?  Pasop my kind, jy smeer jou elmboog in die verf.. 

ERIKA : Oops, sorry .. 

ANNA : Toemaar, ek is net so.. Waaroor wil jy met my praat ? 

ERIKA : Eh, Tannie.. ek kan nie met my Ma praat nie, ek bedoel sy's "sweet"  en als, maar sy verstaan my nie , ek meen     

            , sy hou aan vir my sê ek  moet die "verfspeletjies" los en  rekenaarswetenskap gaan doen, I mean really !  

ANNA : Niemand is volmaak nie Erika, ek en Hannes sit ook maar vas.. 

ERIKA : Ja, maar as mens iemand leer ken wat soos 'n , 'n soulmate is, dan kan dinge volmaak..nie volmaak nie, maar        

          amper so stunning wees.. 

ANNA : Erika , is jy verlief op Hannes ? 

ERIKA : Sjoe, flash dit nou al op my voorkop soos 'n Coca Cola sign ? 
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ANNA : (LAG) Nee, ek is maar net 'n wyse ou antie. 

ERIKA : Pla dit Tannie , dat ek mal is oor hom. ? 

ANNA : Gladnie, ek dink jy's dierbaar.. 

ERIKA : Dis juis wat my uitfreak ! Almal dink ek's dierbaar - dik en snaaks en dierbaar. 

ANNA : Dis nie waar nie.  

ERIKA : Is ! Ek sien mos hoe kyk hy, hoe kyk al die ouens na Linda, en die   ballet meisies by  die skool !  As jy nie cool   

              is en 3 gram weeg nie, stel niemand in jou belang nie. 

ANNA : My kind, ek weet Hannes is baie erg oor jou, jou vriendskap is regtig   belangrik vir hom, of hy ook anders oor      

           jou voel.. ek weet nie.. hy's  tipies man - hulle kan nie hulle gevoelens wys nie. Kyk hier, sy tekeninge van Anton     

          - die tegniek is goed, maar dit wys niks diepers   nie. Hy is so bang om sy eie of sy onderwerp se kwesbaarheid          

     te wys. Hy sê Anton het baie agteruit gegaan, maar hy bly hom teken as 'n  soort superman !  Jy is meer volwasse            

  as Hannes, hy het nog nie  geleer dat die uiterlike nie al is wat tel nie. Moenie jouself deur sy oë sien nie. Glo my,            

ek praat van bittere ervaring.  

HANNES BARS BY DIE DEUR IN. 

ANNA : Waar was jy ? Erika is hier.. 

HANNES : Het julle dit gesien ?  

ERIKA : Wat ? (SY VAT DIE HUISGENOOT BY HOM)  

ERIKA : (LEES)  " MY DODEDANS MET VIGS " - DANSERES VERTEL. Die bitch ! 

        Ek het mos gesê daai Linda is 'n.. b... 'n nare ..mens. 

HANNES : Wel, ek hoop Anton se Ma vat haar hof toe . Hoe kan sy soiets aan hom doen ?  

ANNA : Hoe kan hulle soiets publiseer ?  
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ERIKA : Maar, dis 'n klomp k..sorry tannie, dis leuns..hulle maak alles erger  

ANNA : Ek hoop nie Anton sien die artikel nie.  

HANNES : Hy weet klaar Ma, ek kom nou net van die hospice af. Een van die verpleegsters het vir hom die nuwe               

      tydskrifte aangedra, sy't nie  geweet van die artikel nie.  Sy Ma is baie ontsteld.  

ANNA : Die arme mense se hele wêreld stort in duie.  

ERIKA : Van wanneer af is Anton weer in die hospice? Hoekom sê jy nie vir my  nie ? 

ANNA : Kom, ons gaan ondertoe . Erika, bel jou ouers en sê jy bly vir ete.  Ons sal jou later huistoe vat.  (ERIKA EXIT) 

 ANNA : Hannes, kom ...                                                 

 HANNES : Hoekom hy Ma ? Hy's jonk...hy's agttien ! Daar's nog so baie wat hy  wil doen... 

ANNA : Ek weet nie, my kind. Hoekom is daar hongersnood en oorloë..hoekom vernietig ons mekaar in hierdie land ?       

         Ek weet nie..dis die lewe.. Maar 

       ek en jy, ons tel onder die gelukkiges . Ons kan die pyn wat ons voel,  vat..strepe trek, en kleure meng..  . dit help         

 soms..Ek het van my  beste werk gedoen in die maande  na jou Pa weg is.., maar Anton se  Ma... daai arme vrou sit           

by die hospice - alleen, sonder iets of iemand wat haar kan help .. 

HANNES : Ek weet nie hoe om dit te handle nie, Ma.. ek weet nie wat om vir Anton of vir sy Ma te sê nie...hel, ek weet     

                nie eers hoe om my eie  gevoelens te handle nie....dis so unfair ! Ma moet sien hoe  lyk hy ..daar's niks van           

          hom oor nie...ek kan dit nie handle om hom  so te sien suffer nie... 

ENTER ERIKA . 

ERIKA : My Ma sê my Pa is lankal oppad hierheen om my te kom haal. 

ANNA :  Hannes, gaan maak die voorhek oop. (HANNES EXIT) 

ERIKA : Is Hannes...? 
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ANNA WOORDELOSE REAKSIE. 

ERIKA : Tannie sal nie vir Hannes sê van ons "chat" nie, nê ? 

ANNA : Natuurlik nie ,my kind, onthou jy net wat ek vir jou gesê het. 

ERIKA : Ja, dankie Tannie. 

(GROOT GERAAS OFF-STAGE) 

PA :  (OFF STAGE) Man, bly uit my pad uit, waar is sy ? 

HANNES :(OFF STAGE ) Hulle's bo , wat is fout, Oom..?. 

PA STORM OP.  

PA : Erika , gaan wag in die kar 

ERIKA : Wat's dit nou met Pa ? 

PA : Erika , ek praat nie weer nie. 

ERIKA : Ek's nie meer 'n kind nie, Pa kan nie.. 

PA : Loop ! 

ERIKA EXIT. 

HANNES WIL HAAR VOLG.  

PA : Jy, jy bly net hier. Jy's net so skuldig soos jou Ma. 

ANNA : (VERBAAS) Meneer Oberholzer , waaroor gaan die bohaai ? 

PA : Dink jy miskien ek kan ek nie lees nie ?   Jy en jou seun - julle het my dogter in gevaar gestel ! 

PA : Ek dog daai, daai ..ding het kanker, nou moet ek lees hy het AIDS ! 

     As Erika siek word sal jy betaal ! Ek sal jou tronk toe sleep ! 

     Ek het geweet ek moes haar nooit na daai skool toe gestuur het nie.. maar julle soort, julle het mos geen ordentlikheid    



 

 -46- 

    nie  !  Julle's gemors man ! 

ANNA : Ek gaan nie in 'n argument betrokke raak nie. 

PA : Moenie jou kom "smart" hou met my nie, vroumens.. 

HANNES : Jy praat nie so met my Ma nie.. 

ANNA : Hannes, kalmeer.. Meneer Oberholzer, as jy die geelpers se artikels as   maatstaf vir die waarheid wil gebruik, is 

dit jou saak, maar ek sal nietoelaat dat jou onkunde oor VIGS of jou kleinlike vooroordele oor my beroep , 'n waardevolle 

vriendskap tussen Hannes en Erika beiinvloed  nie. En asseblief, Anton het hulle nodig. Moenie oorhaastig oordeel nie. 

 PA : Ek laat my nie vertel wat ek moet doen nie. Julle bly weg van Erika af! 

ANNA : Jy beter loop Meneer Oberholzer!. 

PA HAP NA DIE LUG EN EXIT DAN 

LIGTE VERANDER. 

_________________________________________________________________________________________-----------

TONEEL 15. TUIN VAN HOSPITAAL. 

AGTERDOEKPROJEKSIE : EXTERIOR HOSPITAAL TUIN. 

KARAKTERS : ANTON EN HANNES. 

HANNES WYS KOSTUUMONTWERPE VIR ANTON. 

HANNES : Ons kan die feniks vlerke met regte vere doen , Erika is great met  sulke goed. 

ANTON : (PRAAT MOEILIK, UITASEM) Sy kom my ook nie meer sien nie... 

HANNES : Dis nie sy nie, Anton dis haar Pa wat weier dat sy kom.  Jy moes gesien het hoe my Ma hom ingeklim het.        

             Sy's 'n helse fan van jou. 

ANTON : Dis baie nice van haar om my ou Lady so te ondersteun , jy en jou  ma , julle's baie goed vir ons , thanks. 
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HANNES : Plesier. (PRAAT DIT WEG)  Die feniks lyf sal ons moet verf op die Lycra. 

ANTON SKUD SY KOP.  

HANNES : Dit sal werk , genuine.. 

ANTON : Jy wil dit nie face nie , nê ? 

HANNES REAGEER NIE. 

ANTON : Dis okay. My ou Lady ook nie, nie eers Nomsa wat my destyds deur my cold turkey ge"nurse" het, nie eers sy     

             wil dit face nie.  Ek ook nie, maar .. Jy moet nog oorsee gaan. Dink aan my as jy daar is. 

HANNES : Hei, .. 

ANTON : Hier's vir jou iets. Keith het dit vir my gebring. Dis die musiek   wat ek vir die Feniks sou gebruik het.  Ek hoop 

                 die tape is nog okay , ek het dit oor en oor geluister, dis al manier om die ouens  hier se stupid jokes te escape.    

             Het jy al die een gehoor van die blonde wat gaan bungee jump het ? 

HANNES : Nee.. 

ANTON : Ag, jy lieg man, ek het hom gister vir jou vertel. 

HANNES : Jy't gister geslaap toe ek hier was.  

ANTON : Issit ? 

HANNES : So, wat van die blonde ? 

ANTON : Forget it, dis anyway nie so vreeslik snaaks nie. 

(STILTE) 

ANTON : Hoe gaan dit by die Gym ? 

HANNES : Okay. Ek was lanklaas daar. 

ANTON : Jy moenie slack word nie , my ou - No pain, no gain !  
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HANNES : Ek wag vir jou om my te kom train  

ANTON : Huh-huh ek het my deel van die bargain gedoen , waar's jou deel ? 

HANNES : Wat ? 

ANTON : My tekening .   

HANNES : Sure. Ek sal nie vergeet nie. 

ANTON : Kan ek solank die een hou ? ( VERWYS NA COSTUME DESIGN VAN FENIKS) 

HANNES : Natuurlik.  

ANTON : (KYK AANDAGTIG NA SKETS) Dis nogal 'n mind freak nê ? 

HANNES : Die feniks ? 

ANTON : Ja. Imagine as mens 500 jaar kon leef..ek wonder of ek sou bored raak 

HANNES : Jy ? Ek dink nie so nie. 

ANTON : Ja , daar's seker nooit genoeg tyd om als te doen nie. 

HANNES : Wat wou jy nog doen ? 

ANTON : Dans, rondreis , ..seks hê.. 

HANNES : Het jy en Linda dan nooit...? 

ANTON : Not all the way...   

HANNES : Maar die artikel sê sy's bang sy't ook.. 

ANTON : Die waarheid verkoop nie tydskrifte nie , my ou..wel, ek wou famous  wees, nou is ek..so, jy kan daai kaal foto's 

                  van my ook aan die  Huisgenoot verkoop. 

HANNES : Maar hoekom vat julle haar nie hof toe nie..Anton ,... 

ANTON : Sal jy omgee as ons ingaan ? Ek's nogal moeg.  
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HULLE STAAN OP. HANNES HELP ANTON.  ANTON LOOP SUKKELEND. 

ANTON : Jis,. sorry.. ek.. loop.. nes my ou Ballie...  

LIGTE VERANDER. 

_________________________________________________________________________-------------------------- 

TONEEL 16 

ANNA SE ATELJEE. 

AGTERDOEKPROJEKSIE : EXTERIOR BEZUIDENHOUDT HUIS, SOOS VOORHEEN. 

ALGEHELE VERDONKERING OP VERHOOG. 

KARAKTERS : HANNES 

V/O HANNES : (ONTSTELD, MAAR BEHEERSD)  Hello, dis Hannes, kan ek met Erika  praat asseblief ? 

V/O ERIKA MA : Sy's nie hier nie .Wil jy 'n boodskap los ?  

V/O HANNES : Sal Tannie vir haar vra om my te bel ? 

V/O ERIKA MA : Jong, jy weet hoe voel die oom oor jou. 

V/O HANNES : Asseblief tannie, sê net vir haar sy moet my bel.  

V/O ERIKA MA : Nou goed. Hoe gaan dit met daai outjie ? 

V/O HANNES : Hulle't my nou net laat weet..hy's  ... (HY KAN NIE DIE RES VAN DIE WOORDE UITKRY NIE. HY 

SIT DIE FOON NEER.) 

             HOOR HANNES STRUGGLE EN STRUIKEL IN DONKER OP VERHOOG.  

HANNES : Waar is die donderse ...(VIND SKAKELAAR) lig ! 

LIGTE OP.  

AGTERDOEKPROJEKSIE : INTERIOR VAN STUDIO. 
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HANNES SIT KASSET IN GHETTO BLASTER IN. STRANGE, ONGEWONE MUSIEK BEGIN SPEEL. 

HANNES SKUIF TEKENINGE VAN ANTON OPSY, DAN ROL HY GROOT ROL BUTCHER'S PAPER -(SKOON 

WIT PAPIER), OOP. HY BEGIN TEKEN MET HOUTSKOOL STAFIE, GOOI DIT DAN  

EENKANT , SKEUR SY VORIGE SKETSE OP - ALGEHELE , MAGTELOSE  WOEDE. HY GRYP 'N  

BLIK SPUITVERF . BEGIN DAN VINNIG MET GROOT HALE WERK. 

HY KRUIP OOR DIE PAPIER SOOS HY WERK. DIE SKILDERY WORD DUS GEDEELTELIK OP DIE VERHOOG 

GESKEP. (DIE SKILDERY IS ANTON , BESIG OM DIE FENIKS TE DANS. DIE FIGUUR IN DIE SKILDERY IS 

MAER EN UITGETEER, MAAR AS DIE FENIKS WAT UIT DIE VUUR UIT VERSKYN.)  

LIGTE VERANDER. VISUALLY CROSSFADE HANNES SE TEKENRY MET FENIKS SOLO- ANTON.  

TERWYL VERHOOG GE"CLEAR" WORD,  

AGTERDOEKPROJKSIE : VINNIGE FLITSE VAN FOTO'S VAN ANTON - DIE WAT HANNES DESTYDS 

GENEEM HET. NIE FOTO'S VAN SY GESIG NIE , NET DELE VAN SY LIGGAAM - SKOUERBEEN, ETC. 

LIGTE VERANDER. 

_________________________________________________________________________________________________ 

TONEEL 17. SITKAMER - ANTON SE HUIS.  

AGTERDOEKPROJEKSIE : EXTERIOR , BAIE SMART HUIS - SOOS VOORHEEN 

AGTERDOEKPROJEKSIE : INTERIOR  SITKAMER .  

KARAKTERS : ANNA, MEV. SWART. 

MEV. SWART SIT DISHEVELLED EN VERWESE OP BANK. 

ANNA SIT LANGS HAAR. 

ANNA : Ek het vir Nomsa gesê sy moet gaan slaap, sy's baie moeg. 
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MEV. SWART : Dankie. Sy't hom grootgemaak. Sy was eintlik sy Ma.. 

ANNA : Moenie...daar's nie perfekte ouers nie, daar's nie perfekte kinders   nie.. 

MEV. SWART : Ek het hom vasgehou toe hy ..maar ek weet nie of hy dit besef   het nie..dis die naaste wat ek vir 'n lang    

                         tyd aan hom was. 

..ANNA :    Grethe...jou kind het geweet jy gee om vir hom..hy't altyd met  groot deernis van sy " oulady " gepraat ,             

           Hannes het my vertel..  

 MEV. SWART : Hy's 'n wonderlike kind , Hannes.  

ANNA       : Hy's ook maar moeilik.  

MEV. SWART : Weetjy, ek het eendag - so 'n week gelede, ek's ook nie seker   nie, my gedagtes is so deurmekaar.. elk      

                         geval, ek was uit om vir Anton 'n paar goed te gaan koop .. toe ek terugkom hospice toe,  toe sien ek            

                   hoe Hannes vir Anton vermaak met sulke lawwe  prentjies wat hy geteken het .My kind was so swak                 

              dat hy skaars kon asemhaal, maar hy het uit sy maag uit gelag... ek  wou  nie  in die kamer ingaan nie                      

       , ek het gevoel asof ek iets....   iets.. .. heiligs onderbreek.     

             Anton en sy pa was ook so, ek het dikwels gevoel ek word...uitgesluit. Intimiteit, selfs vriendskappe was nog nooit 

              my sterk punt nie..ek weet nooit hoe om "small talk" te maak nie. .. 

ANNA        : Jy hoef nie, dis die "big talk" wat belangrik is. Ek geniet dit om met jou te gesels, ek het ook 'n kindred spirit 

                    nodig. 

MEV. SWART : Dankie Anna.    

ANNA       : Niks wat ek vir jou kan sê, kan jou hartseer minder maak nie, ek besef dit..maar ek is hier vir jou. 

LIGTE VERANDER. 

________________________________________________________________________________________________ 
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TONEEL 18. KUNSUITSTALLING. 

AGTERDOEKPROJEKSIE : EXTERIOR , GALLERY INTERNATIONAL.  

AGTERDOEKPROJEKSIE : INTERIOR VAN GALERY - SKILDERYE  

AGTERDOEKPROJEKSIE : SKILDERY VAN FENIKS. 

KLANK : SCATTERED APPLOUS. 

KARAKTERS : ANNA, ERIKA, MEV. SWART, KUNSKOPER, UILTJIE. 

ANNA : Ek verkies gewoonlik om by sulke geleenthede so onsigbaar  moontlik te wees, maar die keer wil ek graag 'n         

       paar woorde sê . Ek deel vanaand die uitstalling met Hannes Bezuidenhoudt, my seun. 

               Ek beskou dit as die hoogtepunt van my loopbaan . Hannes, ek weet jy  gril vir moederlike sentiment , maar ek     

          is trots op jou, my kind. 

ERIKA NUDGE VIR HANNES.  

ERIKA : Toe, gaan gee haar 'n "hug ". 

HANNES GAAN TEëSINNIG VORENTOE. 

SFX : Scattered applous. 

MUSIEK : LIGTE JAZZ 

UILTJIE KOM NA HANNES TOE. 

UILTJIE : Hannes ! Die feniks skildery is asemrowend ! Hoekom doen jy nooit in die klas vir my sulke werk nie ? 

KUNSKOPER : Hannes, jy werk is so jonk en vars, baie oulik, hoor. Lyk my eken Henry sal nou moet begin koop,             

                 binnekort is jy net so duur soos jou Ma. 

ERIKA (Aan Hannes) Moenie so sulk nie, jy's famous ! 

HANNES : Dis nie so 'n big deal nie ...jy lyk mooi vanaand. 
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ERIKA : Thanks.  Ek het 'n paar kilo's.. 

HANNES : Ek kan sien. ( Effens ongemaklike stilte) 

HANNES : Sal jou Pa nie uitfreak as jy weet jy's hier nie ? 

ERIKA : Hy weet nie, hy's weg om te gaan rep op die platteland. My Ma sal niks  sê nie..sy hou van jou. 

HANNES : Ek was net bekommerd dat jy gaan suffer as jou Pa uitvind. 

ERIKA : Nee wat, ek kan hom handle. Daai feniks painting is absoluut amazing.  

HANNES : Thanks. 

ERIKA : Ek mis hom ook , Wolfie.  

HANNES : Ja.. 

ERIKA DRUK SY HAND. HANNES VOEL IETS TAAI AAN HAAR HANDE.  

HANNES : Erika ! 

ERIKA : Dis diet chocolates...rêrig, dis Carob..niks suiker in nie. 

HANNES HOU SY HAND UIT. SY HAAL 'N STUKKIE UIT HAAR SAK EN SIT DIT IN SY MOND 

HANNES PROE  

HANNES : Ugh ! Dis gross ! 

MEV SWART : Hannes ? 

HANNES : Mev. Swart !? 

MEV. SWART : Ek wil die feniks skildery by jou koop. 

HANNES : Maar ek's nie bekend nie Mevrou, dis seker maar min werd. 

MEV. SWART : Ek moet dit hê. Die skildery maak my onrustig. Ek is nie mooi  seker hoe dit my laat voel nie. Miskien     

                        wil ek huil. Jy is die eerste kunstenaar wat soiets met my regkry. En jy het iets vanAnton in daardie               
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              skildery vasgevang. Dis byna asof hy..onsterflik  oorkom. Asseblief, maak jou prys. 

HANNES : Dis nie te koop nie..(HY SIEN HAAR REAKSIE) Maar ek sal dit vir Tannie leen.  

MEV. SWART : Dankie.  SY WIL HOM OMHELS,MAAR DRAAI DAN OM EN STAP WEG. 

HANNES HAAL DIE NEUSRING UIT, EN SIT DIT IN SY SAK. 

SLOW FADE TO BLACKOUT.  

MUSIEK.-  

 

                   EINDE. 


