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STORIELYN

Puck (‘n windmakerige feetjie uit Midsummer

night’s dream) hoor van Hoërskool Droomveld

se talentkompetisie en besluit dat ‘n show nie

‘n show  sonder Shakespeare is nie. Hy maak

dan plannetjies om seker te maak dat die

talentkompetisie ‘n sukses is (volgens hom).

Frikkie is ‘n gewone, bietjie weird ou en hy is

verlief  op Rene, die mooiste meisie in die

skool (volgens hom). Rene is verlief  op Kevin,

die aantreklike slim, sportiewe ou. Kevin dink

dat hy verlief  is op Rene, maar Jody, die mooi,

skaam meisie, is op hom verlief, hy sien haar

nie raak nie, gelukkig vir Jody het Puck ‘n

plan. Haar beste vriend, Schalk is verlief  op

Rene. (Die twee het ‘n plan)

Rene se beste ‘frienemy’, Mable, weet dat

Frikkie op haar verlief  is en maak ‘n plan

(weer Puck se werk) om hul albei te verneder.

Intussen het Jody ‘n geheim, wat Mable se

lewe virewig kan verander.
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KARAKTERS

FRIKKIE BADENHORST

Hy probeer altyd om alles reg te doen, maar hy is weird. Die kinders aanvaar

hom met tyd, maar niemand wil regtig sy vriend wees nie. Hy is smoorverlief

op Rene en probeer alles om haar aandag te trek. Hy gaan vind uit waarvan

sy hou en probeer dan alles in sy vermoë doen sodat sy hom moet raaksien.

RENE MYNHARDT

Sy is mooi, slim en gewild. Sy is baie opreg en wil nooit mense seermaak nie.

Daarom praat sy met Frikkie, maar sy stel glad nie romanties in hom belang

nie. Sy is egter smoor verlief  of  Kevin. En natuurlikis sy een van die beste

Cheerleaders in die skool.

KEVIN FOURIE

Is die aantreklike, slim, sportiewe ou. Die meisies is mal oor hom en die

ouens wil hy wees. Hy dink hy hou van Rene, maar eintlik het hulle niks in

gemeen nie. Wat niemand egter weet nie is dat Kevin kan regtig goed kan

sing.

JODY MULLER

Sy is verlief  op Kevin, maar hy sien haar nie eens raak nie, want sy is stil en

teruggetrokke. Sy sing soos ‘n engel, maar alhoewel almal haar nie ken nie,

ken sy almal se geheime beter as wat hulle graag sou wou hê.

SCHALK VENTER

Jody se beste vriend, hy is ‘n skaak kampioen, goeie skut en sing in die koor.

Hy het baie selfvertroue en weet hy en Rene sal goed saam werk.

MABLE CRONJÉ

Rene se vriendin, wat baie jaloers is op haar. Sy weet Frikkie hou van Rene

en besluit om die arme Frikkie te verneder. Ongelukkig het Mable se verlede

haar ingehaal en moet sy nou self  besluit of  sy wilhê haar geheime moet die

lig sien.

STANLEY ADAMS

Hy is verlief  op Mable, maar maak altyd of  hy nethaar vriend is. Hy is saam

met Mable in die komplot teen Frikkie, maar kom ook later tot haar redding.

NEELS PRINSLOO aka Koei

Ook deel van die vriendekring en die komplot.

JUFFROU SHARON VD WALT

Sy hou die leerders op hulle tone, want sy is fikser as die eerste rugbyspan

saam. Sy glo in fiksheid voor fluksheid. Sy voel nie dat kultuur belangrik is

nie en gee nie einlik om oor enige iets anders as sport nie.
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JUFFROU LIEZL SMITH

Sy is kwaai en vat nie nonsense nie. Sy voel egter jammer vir Mr Mol, wat die

kultuur van die skool op sy eie probeer bevorder. Sy probeer haar bes om vir

Mr. Mol te onderseun.

ONDERWYSER 1

By karakter (een van die skool se onnies)

MNR MANIE MOL

Die kultuur mr. hy doen sy bes om kultuur in die skool te probeer bevorder.

PUCK

Stoute feëtjie wat die skool se talentkompitisie wil opjazz.

PUCK SHADOW

Stil karakter wat Puck in die verlede voorstel

MOT

Nog ‘n feëtjie. Sy is skepties oor Puck se planne, maar sy luiser tog maar na

wat hy te sê het. Sy is bietjie ouer as Appelliefie, maar voel dat sy baie meer

van die wêreld weet.

APPELLIEFIE

Nog ‘n feëtjie, sy dink Puck is fantasties, en bewonder hom vir sy kreatiwiteit

al mag sy nie einlik teen Mot se wense optree nie. Sy is jonger en meer

onervare.

JANA

Meisie by die partyjie, wat dan nou op die einde vir Frikkie val.

LEANDER

Die verhoogbestuurder van die talentkompetisie. Hy is mr Mol se regter hand

en hanteer al die tegniese aspekte van die toneel.
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Proloog

[ Puck kom uit om die gehoor te verwelkom by die show van die eeu. Hy lyk

reg vir aksie.]

Puck: Dames en Here, baie welkom by Hoërskool Droomveld se

jaarlikse talentkompetisie!

Hierdie jaar beloof  om ‘n, hoe kan ek dit sê, ‘n …. unieke,

droomryke, spesiale, een-van-sy-soort produksie te wees.

So sit terug en…

Mot: Puck! Wat het jy gedoen?

Appel: Oo ‘n show! Dit klink lekker!

Puck: Mot, Appelliefie! Wat maak julle hier? Ek ….ek is so bietjie besig

hier, kan julle nie sien nie?

Mot: Regtig? Ek kan sien en dit lyk vir my na moeilikheid.

Puck: Wag, laat ek net gou die gehoor aan die slaap maak.

(Hy haal ‘n pakkie glitter uit en blaas dit in die gehoor in.)

Puck: Daarsy, lekker aan die slaap, nou kan jy maar praat.

Mot: Wat maak jy hier? Ek dog koning Oberon het dit duidelik gemaak

dat jy nie meer mag inmeng in ander mense se lewens nie!

Appel: Veral nie nadat jy soveel moeilikheid gemaak het by…

Puck: Uhm kan ons nie daaroor praat nie asb. Mot, hierdie is anders.

Hierdie kan nie misluk nie! Hierdie is ‘n show! En almal weet ‘n

show is nie ‘n show sonder Shakespeare nie, nê my ou

Appeltjie…

Mot: Puck! Wat het jy gedoen? Moenie my sê jy het wragtig gaan

inmeng nie!

Puck: Jy verstaan nie, ek moes!

Mot: Ok, ons het moeilikheid…

Appel: Jip, groot moeilikheid…

Puck: Wag kom ek wys jou wat ek gedoen het, dan gaan julle sien dit

was nie so erg nie…
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Mot: Fine, maar as jy net…

Puck: Kom net asb, dit het alles twee weke gelede begin.

Act 1

Scene 1

[ Die gordyn gaan oop. Skool opset, dit is voor skool, oral staan kinders in

groepies rond. Mable, Stanley en Neels staan en rook. Frikkie kom met

selfvertroue na hulle aangestap.]

Frikkie: Hey! Julle mag nie in julle skoolklere rook nie!

Mable: (uitdagend en bietjie verleidelik) So is dit jou manier om vir my

te sê jy wil hê ek moet my klere uittrek?

(Stanley en Neels lag en hi-five mekaar)

Frikkie: Luister, jy maak my siek, jy is ‘n regte …

Stanley: Toe nou ou Frik, ons weet jy sal eerder saam wil rook neh?

(Hulle kyk vir mekaar en lag)

Frikkie: Ek gaan nou na Mnr de Lange toe, so julle drie beter saam

stap.

Neels: Chill ou Frik, Frikkie, Frikkadel…. (hulle lag en gooi sigarette

weg)   Frikkie Bril…

Mable: Brul soos ‘n leeu, (sarkasties) sjoe ou Frik jy is dapper en maak

my knieë lam.

Stanley: (Vat vir Frikkie om die skouers) Luister ou Frik, bra, jy moet leer

chill. Daar is geen bewyse vir jou aantuigings nie … en ons het

musk sweets. (lag en gee die pakkie mints aan.)

Frikkie: Julle al drie maak my siek! Dit is nie die einde hiervan nie!

(Rene kom op die verhoog, met haar foon, sy is besig om te

whatsapp, sy lyk gespanne. Mable sien hoe Frikkie na haar

staar)

Mable: Hey Rienie, Girl … waar kom jy vandaan? Is jy weer op die foon

met (sy kyk na Frikkie) Kevin?
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Rene: Hey, Meisie! Ek kan dit nie verstaan nie! Hy is die ou van my

drome, dis net jammer die liefde is blind. As daardie man

eendag wakker word, gaan ons nog saam Hollywood toe…

Mable: #couple goals! Hou bietjie terug hoor! Hy sal dit dalk nog maak,

maar jy sal defnitief  ten minste 10kg moet verloor!

Frikkie: (dadelik op die verdediging) Luister, Mable, daar is NIKS met

Rene verkeerd nie, sy is perfek!

Neels: Hey, Frikkadel is jy miskien verlief?

(Hulle lag)

Frikkie: Ja, lag maar, julle trop hiënas! Nog voor die einde van die dag

is julle in Mnr de Lange se kantoor!

Rene: Frikkie, moenie jouself  so ontstel nie, hulle skeer sommer net

gek. Kom, ons moet klas toe.

(Frikkie en Rene af, hy wil sy hand om haar sit, maar besluit

dan daarteen)

Mable: (kwaad) Ek dink dit is tyd om vir Frikkie ‘n les te leer.

Stanley:

Puck:

Mot:

Puck:

Appel:

Puck:

Mot:

Ek stem, hy raak hans. Ons moet hom vasvat.

Puck Shadow stop die toneel. Almal is gevries behalwe Puck en

Mot. PS fluister iets in Mable se oor en verdwyn weer.

Ok, hier kom ek nou in.

Wat fluister jy daar in haar oor?

Jy gaan maar moet wag en sien… kom ek sê net so… Twelfth

night… was my briljante inspirasie.

Ooo die een met die…

Sjuut, moenie die storie vooruit loop nie… wag en kyk.

Ai tog, arme Frikkie!

PS is af  en die toneel word weer ontfries.

Stanley: (bestudeer vir Mable deur skrefies oë) Soos ek jou ken,

Mooiste, het jy reeds ‘n plan.
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Mable: Man, ek dink ek het nou net aan iets gedink. Sien julle

vanmiddag in die parkie, dan vertel ek julle.

(klok lui – almal gaan klas toe)

Scene 2

[Klaskamer. Jody en Schalk sit langs mekaar. Almal op hulle

fone en gesels.]

Schalk: Jody! Ek praat met jou … Hoekom lyk jy so af?

Nee wag, ek wil nie weet nie, kom jy kooroefening toe

vanmiddag?

Jody: (Kyk hartseer na Schalk) Ai, Schalk, hy sien my nie eens raak

nie! Vir hom is ek net ‘n nommer.

Schalk: (rol sy oë) ‘n Nommer? Dink jy regtig hy sal jou nommer op sy

foon hê sonder jou naam?

Jody: (geirriteerd) Ag hou op om my te terg! En om jou vraag te

antwoord … ja, hy het seker my nommer sonder my naam op

die koorgroep!

Schalk: Jody, vergeet van hom, hy is nie jou trane werd nie. Vir die

record … hy is verseker nie op die koorgroep nie.

Jody:

Appel:

Mot:

Puck:

Dis maklik vir jou om te praat … Jy weet Rene is smoorverlief

op Kevin en hy …

[Mot stop die toneel…]

(Praat uit haar beurt) Sjoe, maar hierdie Kevin ou is gewild!

Waar is die man, dat ek hom ook kan sien? Hy klink super hot!

Daar moet iets verkeerd wees as almal nou so oor hom tekere

gaan!

Raak rustig Mot, Kevin gaan sy deel kry…
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Mot:

Puck:

Maar regtig ek bedoel hierdie skool is regtig vol dromers, Rene

hou van Kevin, Frikkie hou duidelik van Rene, Jody kyk in Kevin

se rigting, maar hy sien haar ook nie raak nie…

Glo my die raak nog baie meer gekompliseerd as dit. Hou

dop…

(Toneel ontvries)

Schalk: Ek gaan jou net daar stop Jody! Rene sal dom wees om nie vir

my te gaan nie. Sal hy haar hart laat vinniger en stadiger klop

op dieselfde tyd? Kevin weet niks van haar af  nie! Weet hy dat

sy aan haar hare vat as sy senuweeagtig is? I think not!!

Jody: Cool it ou! Ek het nie geweet jy weet so baie nie. Dalk kan ons

mekaar dan help. Ek kan met Rene praat en jy (hoopvol) … met

Kevin?

Schalk: Ek sal ‘n kuier reël by my huis, my ouers is weg die naweek,

dan maak ons ‘n plan …

Jy … met Rene praat? Is julle dan vriende?

Jody: Nee ek dink nie eers sy weet ek bestaan nie, maar sy lyk

vriendelik. Gewoonlik as ek met een van die plastics praat dink

hulle ek is nuut, dan praat hulle so rukkie met my. Behalwe

Mable, daardie girl is scary.

(Juffrou Smith loop in)

Juffrou

Smith:

As julle, julle ook net vir vyf  minute kan gedra… Stanley, staan

op. Wat gaan daar op jou kop aan? Dit lyk asof  die arende nes

gemaak het!

Stanley: (nonchalant, besig om kougom te kou) Ag jinne Juffrou, dit lyk

mos nou nie erg nie, ek dink eintlik ek lyk baie sexy.

(die klas lag en Juffrou Smith vererg haar)

Juffrou

Smith:

Stilte!!! Jy, mannetjie is te groot vir jou skoene, wie dink jy is

jy? Ek skryf  vir jou ‘n stafkaart en …., Frikkie, stap saam met

die klontkop kantoor toe.

Frikkie: (glimlag skeef vir Stanley, met lekkerkry in sy stem) Met

graagte Juffrou.

Stanley: (verbaas) Maar Juffrou dis mos nou onregverdig, ek het niks

gedoen nie en Frikkie sit heeltyd met sy foon!
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Frikkie: Dit lieg jy, jou booswig!

Stanley: (hande omhoog) Watse woord is dit? Dude daar is so baie fout

met jou.

Juffrou

Smith:

Genoeg!!! Hier is die kaart Frikkie, toe Stanley, gaan verduidelik

jy maar vir Mnr de Lange hoekom jy die arende toelaat om in

jou kop nes te maak!

Stanley: (trek sy gesig en begin stap) Maar dis so onregverdig! Almal se

hare lyk so.

Juffrou

Smith:

Sê nog een woord en jy kry nog ‘n kaart vir ondermyning van

gesag! (Draai na die klas) Waar is Kevin?

Neels: O ja, Juffrou, Juf  van de Walt praat met hom oor die game.

Juffrou

Smith:

Mnr Mol:

Juffrou

Smith:

Mnr. Mol:

Almal:

Mnr. Mol:

Neels:

Mnr. Mol:

Neels:

Mnr. Mol:

(rol haar oë) Kom ons gaan aan met ons werk, dit is immers

hoekom ons by die skool is…

Eksuus ek onderbreek Liezl, kan ek gou iets vir jou klas sê?

Ja sekerlik, ek gaan nou in elk geval niks met hierdie klomp

uitgerig kry nie.

Ag dankie. Môre seuns en dogters.

(klas staan op en groet) Môre Meneer.

Ek wil julle net kom herinner aan die Kultuurweek se

talentkompetisie. Almal is welkom om in te skryf. En ek sien uit

om almal se verskuilde talente op die verhoog te sien.

Yeah right. Hier is nie talent in hierdie skool nie…

Enige iets te sê Koei?

Nee, Mnr, ek vra maar net of  daar al inskrywings is.

Ons sukkel nog om mense te kry om deel te neem, maar ek is

seker die inskrywings gaan binnekort begin instroom.

Goed enige ander vrae?

Ok dankie Liezl, jammer dat ek nou van jou tyd gebruik het.

Geen probeem. Goed maak vir my oop op bladsy 12.
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Juf Smith:

Jody:

Schalk:

Jody:

Schalk:

Puck:

Appel:

Mot:

(klok lui en almal pak op, klas vries en Puck op die verhoog, hy

gooi iets oor Jody se kop en sluip af. Die klas ontvries en pak

dan verder op)

Ek dink ek gaan ingeskryf…

Wat? Ek dog jy hou net van sing in groepe.

Ja ek weet, maar ek dink dis tyd dat ek vir Droomveld wys wie

Jody regtig is.

Jy gaan verseker wen! Wow dit gaan amazing wees, ek kan nie

wag nie…(geselsend van die verhoog af)

Jy moet hoor, sy sing regtig soos ‘n engel…

Ag Puck, dit was mooi van jou om ‘n onskuldige jong meisie

bietjie ‘n hupstoot te gee om daar drome te bereik. Dalk was

hierdie nie so ‘n slegte ding nie…

Ons sal maar moet wag en sien.

Scene 3

[Juf  Smith en Juf  Sharon]

Juf  Smith: Aaah Sharon, so bly ek sien jou. Kevin het, alweer my klas

gemis.

Juf  vd

Walt:

Ek moes dringend met hom praat en jammer, dit het so bietjie

lank gevat. Sal nie weer gebeur nie.

Juf  Smith: Ek sal dit waardeer as hy liewer pouse jou kan sien, dan mis hy

nie my klas nie. Maar in elk geval, Manie het die kinders kom

herinner, jy onthou dit is volgende week kultuurweek neh?

Juf vd

Walt:

Ja ek weet, maar ons speel finaal. Daar is nie tyd dat enige van

my seuns aan die kultuurweek deelneem nie.

Juf  Smith: Luister Sharon, jy weet dat kultuur belangrik is, ons het dit ook

nodig om gebalanseerde kinders die wêreld in te stuur.

Juf  vd

Walt:

Maar jy weet, Liezl, sport leer kinders om saam te werk as ‘n

span en dit bevorder hulle selfvertroue.

Juf  Smith: Selfvertroue, regtig? En as hulle verloor, word hulle geskel, hoe

bevorder dit hulle selfvertroue?
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Juf vd

Walt:

Mens kan sien jy verstaan nie sport nie. Hulle word net geskel

as hulle nie hulle beste lewer nie. Hulle word … gemotiveer, om

hulle potensiaal te bereik.

Juf  Smith: Maar dink jy nie skool moet eintlik vir kinders lekker wees nie?

Moet hulle dit nie geniet om jonk te wees nie. Nou word daar

soveel druk op hulle geplaas. Soms lyk die kinders nie eens

meer vir my gelukkig nie.

Juf  vd

Walt:

Nou vat jy dit darem regtig ‘n bietjie ver. Dit is belangrik om te

wen, my manne werk al die hele jaar hard. Hulle bloed en

sweet het hulle tot in die finaal gebring. Nou is dit regtig ‘n tyd

vir hulle om te fokus. Hulle aandag kan nie nou afgetrek word

nie. Moet asb tog net nie dat hulle begin sing nie. (lag)

Juf  Smith: Ag Sharon, kan ons nie maar die kinders laat begaan nie. Die

kultuurweek is tog net ‘n week lank en hulle gaan mos

nogsteeds aan sport deelneem. Dit ontwikkel net nog meer

talente by hulle.
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Juf vd

Walt:

Mnr. Mol:

Juf  Smith:

Mnr. Mol:

Juf. Smith:

Mnr. Mol:

Juf  Smith:

Juf. Vd

Walt:

Mnr. Mol:

Kyk Liezl, dis nou nie dat ek ‘n probleem met kultuur het nie. Ek

hou van sing en dans en so aan, regtig. Maar ek dink net die

sportmanne bepaal hulle by sport.

(Mnr Mol stap in)

Goeie middag dames.

Aah, Manie ons praat nou net oor die Kultuurweek. Hoe gaan

dit met jou reëlings?

Man, om eerlik te wees, nie so goed nie, ek het baie minder

inskrywings hierdie jaar. Jody het nou net kom inskryf, maar

verder probeer ek maar die kinders motiveer om deel te neem.

Ek dink almal moet die geleentheid kry selfs al doen hulle

sport…

Ja ek hoop vir dit. Ek vertrou darm die sport onderwysers is

redelik met die spanne en moedig hulle aan om deel te neem.

Sjoe dit sal fantasties wees, ne, Sharon?

Uh, o ja, defnitief, (sarkasties) ronde, holistiese gebalanseerde

klein bloedjies…

Ek kort koffie.

Juf  Smith: Ek sien ons het darem nog so 15 minute tyd. Sharon, stap jy

saam personeelkamer toe vir koffie?

Juf vd

Walt:

Ja, dit is darm een ding waaroor ons saamstem.

Puck:

Mot:

Appel:

Puck:

(Hulle stap geselsend van die verhoog af. Gordyne toe)

Jy sien, hulle het my hulp nodig gehad. Die show was regtig in

die moeilikheid!

Puck, jy is waarlik iets anders.

Arme mnr Mol, hy probeer so hard.

Gelukkig vir hom was Puck aan sy kant!
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Scene 4

[Rene, ander meisies en Jody op]

Jody: (trek Rene se aandag) Hi, Rene, kan ek dalk gou met jou

gesels?

Rene: Hi Girl. Jy is mos nuut? Skuus wat is jou naam nou weer?

Jody: Jody, en nee ek is al van graad 8 af  in die skool. Maar maak nie

saak nie, ek wil met jou oor Schalk gesels.

Rene: Oh, sorrie, ek het jou nog nooit gesien nie. (verbaas) Oor

Schalk? Daai ou wat skaak speel, skiet en sing?

Jody: So jy ken hom darem. (lag senuagtig)

Rene: Ek het gesien hy en Kevin is nogal pelle. Kevin se hy is oraait,

en ek hoor sy ouers is soos super ryk. Blykbaar hou hy soos

awesome kuiers as sy ouers weg is, wel gewoonlik glo net vir

ouens. Like hy girls of  ouens?

Jody: Jip dis net hy. Hy vrek ook meisies, nooi maar net gewoonlik

die ouens want hy sê meisies is net moeilikheid. Maar sy ouers

is nou reeds weg die naweek. So hy reël ‘n groot party vir

almal.

Rene: Wow! Awesome, ek is nogal regtig nuuskierig om sy huis te

sien en ek dink ‘n party sal awesome wees. Ek neem aan Kevin

sal ook gaan?

Jody: (vaag) Seker maar, ek weet nie eintlik nie. So … jy sal kom?

Rene: Ek sal net eers moet seker maak my crowd gaan. Ek sal so nie

saam net nerds kan gaan nie. (giggel) No offense, julle is nice

en als, dink net nie ons sal weet wat om hele aand vir mekaar

te se nie. (Mable op)

Mable: (kyk ysig vir Jody) Het jy verdwaal?

Jody: Nou maar goed dan. Was intressant om met jou te chat Rene.

Jy lyk ook vir my nice. Sien jou dan later.

Rene: Dalk sal ek jou nou raaksien op die stoep (lag) Baai Dolly.

Jody: Dis Jody en ons is saam in die klas.
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Rene: Okey, whatever, cool.

Mable: (sarkasties)Okey, baai, ons is nie eintlik mense wat ‘chat’ nie.

Gaan soek nou maar jou vriende, as jy het. (Jody af.)

Rene: Sies Mable, dit was vieslik van jou.

Mable: Whatever, sy moet haar plek ken en jy moet ophou om al die

afvlerk voëltjies te versorg. Dis klaar erg genoeg dat jy saam

met Frikkie uithang.

Rene: Ag toe, Mabe, jy weet ek hang regtig nie saam met hom uit nie.

Mable: Dis oor jy so nice is met hom dat hy dink hy kan met jou praat

en jou seker nog date ook.

Rene: Moenie laf  wees nie. Hy is net bietjie weird, ek kry hom jammer,

almal is altyd so vieslik met hom. Daar is nie romantiese

gevoelens tussen ons nie. Alles behalwe.

Mable: Praat van die duiwel. Hier kom hy alweer en reguit op jou af.

Frikkie: Hi Rene, ek het vir jou toffies by die snoepie gekoop.

Rene: (verleë) Dankie Frik, dit was nice van jou, maar regtig nie nodig

nie.

Mable: (sarkasties) Dis bleddie onbeskof om vir my niks te gee nie. Jy

kan mos sien ek staan hier.

Frikkie: (ignoreer haar) Rene, ek stap ook vanmiddag huis toe, ons kan

sommer saam stap.

Rene: Dankie Frikkie, maar ons oefen cheerleading vandag. Jy weet

ons moet die ouens in die finaal gaan ondersteun en ons kan

nie sleg lyk nie.

Frikkie: Ek kan kom kyk en dan later saam met jou terug stap.

Mable: Wat?  -Nee ek kan nie! -  Sy wil nie saam met jou stap nie, vang

jy nie ‘n skimp nie?

Rene: Nee dis glad nie dit nie, Frik. Ek weet net jy moet nog gaan

huiswerk doen. Ons kan weer ‘n ander dag saam stap.
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Frikkie: Toemaar Rene ek vertrou daardie meisie langs jou glad nie. So

ek weet sy praat bog. Maar ek het baie huiswerk. Ons kan weer

‘n ander keer saamstap. Geniet jou toffies, en onthou dis net vir

jou, so moenie deel nie.

Rene: Ek waardeer dit baie. Dankie buddy.

Mot:

Puck:

Appel:

Puck:

Mot:

(Klok lui, almal af. )

Scene 5

[Jody op. Sy oefen haar sang, liedjie begin

Puck Shadow kom op en sien hoe Kevin vir haar kyk. Hy vries

dan die toneel.]

Kom ek raai, love potion?

Ek kon myself  net nie inhou nie.

Hy laat sy so baie dink aan Romeo. Jy weet populêr, aantreklik,

bietjie deurmekaar…

Dis presies wat ek gedink het!

Ek sien wat jy bedoel… okey  gaan aan…

(Kevin hoor haar nou en is onmiddelik verlief  en sing saam)

(LIEDJIE)

(Liedjie eindig)

Jody: (verleë) Ek het nie besef hier is nog iemand nie.

Kevin: (oë vol bewondering) Hi, ek is Kevin en jy is …

Jody: (glimlag skaam) Jody …

Kevin: Is jy nuut in die skool?

Jody: (baie verleë) Nee, ek is al van graad 8 af  in die skool.

Kevin: (verbaas) Regtig? Hoe is dit dan moontlik dat ek jou nog nooit

gesien het nie?

Jody: Ons was in graad 8 en 9 saam in die klas.
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Kevin: (verleë) Ag jy moet my maar vergewe. Jy weet my geheue…

(lag senuagtig)

Jody: (ongemaklik) Ek moet nou gaan.

Kevin:

Altwee:

Kevin:

Wag eers … kan ek jou nommer kry? (sy kyk verbaas na hom)

Jy weet vir wanneer ek tips soek oor die talentkompetisie. (voel

stupid) Jy weet hoe gaan Mnr Mol tekere oor sport en kultuur

en hoe ons…

“Gebalanseerde leerders”

Moet wees… hoekom ken ons nie mekaar nie?

Jody: (glimlag skaam) Ag ek is maar net hier. Dalk sal ek jou kan help.

Ek het nie geweet jy neem ook deel nie. (gee haar nommer vir

hom). Ek dink einlik dit gaan ‘n goeie show wees, veral as

mense soos jy besluit om deel te neem.

Kevin: Uhm ja, Cool, ek sal dit waardeer as jy my sal help, ja, ag jy

weet enige iets vir die skool... en … ek het gedink dit sal … pret

wees. Dan chat ek later met jou. Sien jou Jody.

Jody: Sien jou Kevin.

(Jody en Kevin af.)

18



Shakespeare het talent

Scene 6

[Skoolopset, leerders kom van verskillende sportoefeninge

terug. Groepie staan en praat (Kevin in die middel)

Schalk hou die groepie dop terwyl hy teen die muur leun met sy

hande in sy sakke. Hy vang Kevin se oog.]

Kevin: (aan groep vriende) Sien julle ouens later. (aan Schalk) Yes

maat, wat sê jy? (Groet mekaar)

Schalk Lekker en jy?

Kevin: Nee lekker man. Jy lyk soos ‘n man met iets op die hart?

Schalk: (kyk na die groepie wat wegstap) Weet hulle al?

Kevin: Weet hulle al wat?

Schalk: Dat jy aan die kultuurweek gaan deelneem?

Kevin: Waar kom jy aan dit? Aan wat sal ek nogal deelneem?

Schalk: Maak maar asof  jy niks weet nie. Ek het gehoor hoe jy en Jody

saam sing. En toe sê jy “ek dink dit sal uhm pret wees”.

Kevin: Wow dude! Moenie sulke goed vir my se waar mense jou kan

hoor nie! (kyk rond om seker te maak niemand het gehoor nie)

My vriende sal my afskryf  as hulle moet hoor ek sing.

Schalk: (peinsend) Dit is hoe mens jou ware vriende leer ken. Ware

vriende sal jou ondersteun.

Kevin: (geirriteerd) Ag toe Schalk, moet asb net nie begin diep raak en

preek nie. Ek kry dit genoeg by my ouers.

Schalk: Nou? Hoekom het jy gesê jy gaan deelneem as jy nie gaan nie?

Weet jy wat, ek wil nie eers weet nie. Luister bra, gepraat van

neulende ouers, myne is reeds die naweek weg en dit beteken

net een ding… (Hulle point mekaar)

Altwee: PARTY!!!!!

Kevin: Cool bra, ek’s in, natuurlik as Rene kom…

Schalk: Bra, maak oop jou oë. Daar is baie ander meisies wat vir jou

100x mooier sal wees as Rene.

19



Shakespeare het talent

Kevin: Wel, miskien is jy reg, maar daar is niemand meer populêr as

sy nie. Ons sal goed wees vir mekaar se image.

Schalk: Is dit al waaraan jy dink, jou image? Die lewe gaan oor meer as

net om populêr te wees.

Kevin: Nou raak jy weer diep.

Schalk: Kom ek maak jou ‘n deal, as die regte girl oor jou pad kom en jy

kom agter alles is nie ‘n kompetisie nie, dan sing jy voor die

hele skool.

Kevin: Ja ja whatever, jy besef dat ek nie regtig ingeskry het nie neh?

Luister bra, daar gaan nie ‘n klomp nerds by jou party wees nie

neh?

Schalk: Wat is jy nou so uptight? Is dit oor jy bang is jou image lei

skade? (rol sy oë). Nou kan jy nie met gewone mense meng

nie?

Kevin: Ag chill ou, ek het maar net ‘n reputasie om te handhaaf.

Schalk (melo-dramaties) Eina pyn my hart.

Kevin: Hart? Jy het dan nie een nie. (Hulle lag)

(Stanley kom nader gestap)

Stanley: Lekker …

Kevin: Yes bra, hoe lykit? (bra groet)

(Stanley kyk rond, haal sigaret uit, gee diep trek, en kyk na

Schalk)

Stanley: Wat se jy ou Skalla? Weer senuagtig om saam met die bad boy

uit te hang?

Schalk: Jy is nie so tough as wat jy dink nie.

Stanley: Oooo regtig? Kom sê dit hier voor my.

(staan dreigend op.Onderwyser 1 stap oor die verhoog. Hulle

steek die sigaret weg en die fight los op.)
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Almal: Middag juffrou.

Kevin: Close call. Luister Stanley, ou Skalla se ouers is weg die

naweek.

(Stanley se houding verander en sy gesig helder op)

Al 3: PARTY!!!

Kevin: En ons almal weet die beste kuiers is by Skalla se Casa!!

(Stanley raak skielik haastig, gryp sy goed, trap sy sigaret

dood)

Stanley: Nee maar cool ouens, ek sien julle môre.

Kevin: Ek moet ook by die huis kom, anders is daar oorlog oor ek so

laat is.

Schalk: Is jy hier met jou bike?

Kevin: Ja bra, soek jy ‘n lift? Ek het net nie ‘n ekstra helmet nie.

Schalk: Dis cool ek sal die punch vat as ou Mol ons vang.

Stanley:

Mot:

Appel:

Puck:

(sarkasties) Wie try nou tough wees? (die drie af)

Gordyne toe.

Wat?? Gaan Kevin nie deelneem nie.

Die klein… Hou my terug Mot!

Ontspan, my ou Appelliefie! Ek het dit. Kyk die storie… die

volgende deel is my favourite!
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Scene 7

(Parkie. Mable, Stanley en Neels)

Mable:

Stan:

En? Wat dink julle van die plan?

Dis te perfek! Dit pas so reg in ons kraal. Ou Frikkie sal nie

weet wat hom getref  het nie.

Mable: Ek het gedink jy sal dit laaik.

Neels: So hoe gaan hy daarvoor val? Niemand skryf  meer briewe nie.

Mable: Dis hoekom hy sal dink dit is romanties … ou Frikkels sal spyt

wees dat hy met my skoor gesoek het.

Stan: Jy ken vir Rene goed, so as iemand dit kan regkry, is dit jy.

Mable: Frikkels is mal oor haar. Sy tolerate hom maar net omdat sy

hom jammer kry, hulle mos al jare bure. Haar hart is ook net te

sag soms. Maar anyway, hy ken haar handskrif  baie goed. Want

hy kyk altyd in haar skoolboeke om te sien of  sy haar huiswerk

reg doen. (rol haar oë)

Stan: (glimlag slu) En jy, Mooiste Mable, kan daardie einste handskrif

namaak.  (hulle lag)

Neels: Maar wie sal so dom wees om daardie instruksies te volg?

Mable: (kyk vir Neels en rol haar oë) Neels, weet jy dan niks? As mens

verlief  is doen jy enige iets vir daardie persoon.

Stan: (kyk vir Mable, sy oë vol bewondering)  Dis so die waarheid.

Neels: (met ‘n frons) Stan, bra, is daar dalk iets wat jy ons wil vertel?

Stan: (verleë) Natuurlik nie ou, is jy nou simpel? Ek praat van … wat

ek altyd ini moewies sien. Die ou is altyd so stupid oori meisie.

(Stan sien vir Frikkie en Rene aankom. Verlig dat aandag van

hom af  is.)

Stan: Check wie kom daar!

(Rene duidelik geirriteerd)
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Frikkie: So verstaan jy Rene? Dit was die grafix kaart wat vervang moes

word …

Rene: (verlig toe sy die ander sien) Hey julle! Ek soek julle al ‘n

rukkie.

Mable: Sorrie Meisie, ek moes vir Stan my Wiskunde boek leen.

Frikkie: Skryf  julle dalk af? Dis, dis …

ALMAL: … teen die reëls. (rol hulle oë)

Frikkie: (ontsteld) Ons sal sien wie lag laaste.

Stan: Jy weet wat hulle sê Frikkels, wie laaste lag, lag die lekkerste.

Frikkie: En jy weet Stan, elke hond kry sy dag.

Stan: En ‘n brak, kry twee.

Rene: (giggel, maar kry vir Frikkie jammer) Ai, Frikkie, kom, moet jou

nie so ontstel nie. Dis hulle wat teen die reëls is, nie jy nie. Laat

dit gaan.

Frikkie: Nee, ek kan nie, dis oneties, Juf  Smith sal hiervan hoor…

Mable: Ek dog jy is al huis toe Frikkie Brul…

Frikkie: Nie dat dit iets met jou te doen het nie. Maar ek het belangrike

goed gehad om met Rene te bespreek. So as julle my nou sal

verskoon. En wees gerus, ek gaan die onetiese saak nie hier

los nie. (af)

Neels:

Puck:

Mot:

Appel:

Puck:

Maar Stan, jy het dan nie eers Wiskunde nie. (Mable en Stan

lag)

(Gordyne toe)

Sien, ek het niks te ergs gedoen nie!

Ja ja ons sal sien. Nou wat nou?

Dink jy Frikkie gaan dit doen?

Met ‘n klein bietjie aanmoediging dalk (wys na nog ‘n potion in

sy sak.)
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Mot:

Hierdie kan nie goed eindig nie…

Act 2

Scene 1

[Volgende dag by skool. Kevin, Neels en Stanley op.]

Stan: Yes Kev! Toe vang ou Mol so wraggies vir jou en Skalla opi bike!

Kevin: Ja ou, ek dink hy sit agter die bos en wag vir iemand om droog

te maak.

Neels: Ek wens ek was daar. Ou Schalla, het homself  seker

natgemaak. (Almal lag)

Kevin: Gelukkig nie, anders moes ek my bike se seat vervang.

(Juf  Smith op)

Juf  Smith: Stanley!!!! Gaan jy nooit leer nie? Hoeveel detensies gaan dit

vat?

Stan: (verbaas) Juf? Ek verstaan dan nou glad nie.

Juf  Smith: Moenie jou kom skynheilig hou nie, Boetietjie.

Kevin: Juf, Stan is nie so bad nie, as Juf  hom net eers leer ken, sal Juf

sien…

Juf Smith: (hou haar vinger op) Niemand het jou opinie gevra nie

Mannetjie, skoert! Jy ook Neels!

Kevin: (trek sy skouers op en kyk vol simpatie vir Stan) Check jou, ou.

(bra groet, Kevin en Neels af)

Juf  Smith: Ek sien die voëlnes is ook nog op jou kop.

Stan: (vat verleë aan sy hare) My ma het ‘n brief  geskryf Juffrou.

Juf  Smith: Nou toe, gee laat ek sien.
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Stan: Ek het dit nou ongelukkig op my lessenaar vergeet toe ek

vanoggend my boeke ingepak het. Jammer Juffrou.

Juf  Smith: As lieg darem ‘n siekte was … Ek hoor jy het jou Wiskunde

huiswerk afgeskryf!

Stan: Maar Juffrou ek het neem nie eens Wiskunde nie.

Juf  Smith: Nou dan het jy verseker een van jou ander vakke afgeskryf! Ek

sien jou Vrydag in detensie!

Stan: (hang skouers) Ja Juffrou.

Scene 2

Rene en Mable op. Rene probeer Kevin se aandag trek, maar hy

is ongemaklik en ignorer haar.

Rene: Ek wonder wat fout is met Kevin deesdae. Dis asof hy my nie

eers raaksien nie. My hart smag na ware liefde.

Mable: Moet tog nou asb nie soos Stanley alles glo wat jy ini moewies

sien nie.

Rene: (skewe glimlag) Ek sien jy en Stanley is nogal deesdae baie

danig met mekaar.

Mable: Nee wat, Girl, jy het die kat aan die stert beet. (Neels op)

Neels: Wat beteken dit?

(Mable en Rene skrik toe Neels skielik by hulle praat)

Mable: Ag hemel Neels, moet jy ‘n mens so bekruip? Dit beteken jy het

die verkeerde storie.

Neels: Oh, okey, cool, nou sal ek dalk ‘n ekstra punt in Afrikaans kry.

(glimlag breed)

(Mable rol haar oë en Rene giggel)

Neels: Ek wil nou nie spoke opjaag nie … maar ek het vir Kevin in die

rigting van die sangkamer sien loop.
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Mable: (lag) Miskien het Smitha hom daar detensie gegee. Of dalk het

hy vir Schalk gaan soek.

Rene: (bekommerd) Kevin vir Schalk soek? Hoekom? Schalk sing

dan… (Stanley op)

Mable: Moet jou nie ontstel nie Rene. Schalk se ouers is mos weg en

hy reël ‘n kuier. Ek reken Kevin help met die reëlings.

Neels: Almal weet ou Schalla se kuier sal flop sonder Kevin se hulp.

Stanley: Dis waar, maar Kevin moet konsentreer op sy sport. Ons is in

die finaal. Hy kani nou begin sing nie…

Rene: Kan Kevin ooit sing?

Neels: Seker in die stort.

(almal lag, af)

Scene 3

In klas. Frikkie kry brief  op sy tafel. Frons en lees.

Rene se

stem oor

mikrofoon:

Daar is vir my niks sexier as ‘n brawe man nie. My hart verlang

na ‘n man wat nie bang is om homself  te wees nie. ‘n Man wat

enige iets vir my sal doen… Ek beweeg wel in ander kringe as

jy maar…

Some are born great

Some achieve greatness

And some have greatness thrust upon them.

As jy die man van my drome is kom na Schalck se kuier met…

(stem vervaag terwyl Frikkie klaar lees. Hy glimlag skaapagtig

en kyk in Rene se rigting. Die ander drie sit en giggel agter

hom.)

Juf  vd Walt: Stilte! Kevin, is dit alweer jy? (klas lag)

Kevin: (verbaas) Nooit Couch, ek sit dan en doen my werk.

Neels: Couch, Kevin is mos ‘n goeie voorbeeld.

Juf  vd Walt: Luister, Koei as ek iets van jou opinie gedink het, sou ek jou

gevra het. Jy doen ook net wat jy wil in my klas!

Neels: (mompel) Jammer Couch.
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Juf vd Walt: Nou goed, soos ek gese het, ek het reeds aan julle verduidelik

hoe die kultuurweek werk. Dit is belangrik dat almal dit

respekteer en deelneem. Behalwe die manne wat in die finaal

speel. Julle moet fokus.

(almal kyk na mekaar. Kevin hou net aan in sy boek skryf.)

Schalk: Maar Juffrou, Mnr Mol het gese almal mag deelneem. Niemand

weet of  daar dalk verskuilde talent is by een van die manne wat

in die finaal speel nie. (kyk in Kevin se rigting)

Juf  vd Walt: (lag) Glo my maar ou Micheal Jackson, die ouens het baie sport

talent en dis waar dit eindig.

Neels: Wie is Micheal Jackson Couch?

Juf vd Walt: Ag ou Koei, gaan Google hom. Hy het jare gelede gesing.

(Neels lyk verward en die ander giggel)

Frikkie: Miskien moet jy maar liewer stilbly Neels, want sodra jy praat

kan mens hoor dat jy geen kultuur het nie.

Neels: (sarkasties) Ek was al saam met my ma by ‘n opvoering in die

Sand du Plessis teater.

Frikkie: (sarkasties) Baie geluk!

Rene: Kom nou Frikkie moenie so onbeskof wees nie!

Mable: (sarkasties aan Frikkie) Ja, ‘meisie’ almal het nie dieselfde

talente nie.

(Jody kyk vir Kevin en glimlag. Hy maak asof hy haar nie sien

nie. Sy is verbaas. Klok lui – almal staan op en begin gesels. Sy

loop in Kevin se rigting, hy draai sy rug op haar en gesels met

sy vriende. Stan sien haar.)

Stan: Hey, Kevin, ken jy daardie skapie?

Kevin:

Stanley:

(draai en kyk sy glimlag weer, hy draai terug) Nope, kom ons

waai.

Wie is sy ooit? Is sy nuut?
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Kevin:

Stanley:

Kevin:

Geen idee.

O ja! Dit is die meisie wat aan die talentkompetisie gaan

deelneem! What a loser.

Jip. Sing is vir nerds. Kom ou, ons gaan laat wees.
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Scene 4

[Jody alleen en vernederd op verhoog. Kevin kom weer op

verhoog]

Kevin: Ek sien julle ouens later. Ek moet gou vir Couch iets vra……

Jody, wag, ek is jammer, okey? Dit was regtig stupid van my.

Jody: Nou as jy dink dit is stupid en jy is jammer, hoekom het jy my

geignoreer?

Kevin: Ek sê mos, ek was stupid. Jy sien ek het hierdie image…

Jody: Spaar my asb die verduideliking. Ek sal nie verder jou kosbare

tyd mors nie. Aangesien ek nie by jou image pas nie. (wil loop

maar hy keer haar) Ek weet jy het nie eers regtig vir die

kompetisie ingeskryf  nie. Wanneer het jy gedink om my te

vertel? Of was dit van die begin af  jou plan om mynet te

verneder.

Kevin: Sal jy my vergewe as ek jou vra om saam met my na Schalk se

kuier toe te gaan vanaand?

Jody: Wat? En saam met my in die publiek gesien word? Of wil jy my

net nog verder verneder?

Kevin: Natuurlik wil ek jou nie verneder nie. Ek wil jou graag beter leer

ken. Ek het gedink as ek jou vra dan..

Jody: Dan sal ek in jou arms val? Hoekom? Dink jy ek is desperaat?

Kevin: (verbaas) Glad nie! Sjoe jy is vrek cute as jy kwaad is.

(Jody vererg haar en wil weer loop)

Kevin: Wat van ons gaan saam na dir kuier toe … en ek sing saam met

jou in die kultuurweek, voor die hele skool?

Jody: Jy, saam met my sing voor die hele skool? Maar wat dan van

die finaal?

Kevin: (lag arrogant) Ons is ‘n goeie span, ons gaan wen, en ek is

seker ek kan op albei geleenthede fokus.
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Jody: (nadenkend) Weet jy Kevin, jy gaan beter moet doen as dit om

my te oortuig. Jammer maar my lewe gaan aan, ek kan nie vir

ewig rondstaan en wag vir jou oë om oop te gaan nie.

Kevin: Jody, asb! Jy verstaan nie, jy verander my hele lewe en alles

van my! Ek is ‘n beter ou as ek by jou is.

Jody: Ek verander jou duidelik nie genoeg nie… (stap af)

Kevin:

Appel:

Mot:

Feëtjies:

Mot:

Puck:

Wag, asb!

Mooi vir jou Jody!

Nee shame die arme ou… nee ek wil nie meer kyk nie. Hierdie

is ‘n…

Tragedie!

Puck! Hierdie was nog die hele tyd jou plan.

Dis nie ek nie! Dis Shakespeare… sjuuut! Kyk dis party tyd!
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Act 3 Scene 1

[By die kuier, almal gesellig]

Stan: Julle al vir Frikkadel gesien?

Mable: Nope. (hulle giggle)

Neels: (sien vir Rene) Hey Rene, wat lyk jy so bekommerd?

Rene: Het julle vir Kevin gesien?

Mable: Nope, maar Schalla hou jou nog die hele aand dop.

Rene:

Kevin:

Rene:

Kevin:

(verlee) Ag nooit. Hy soek seker vir Jody. (sien vir Kevin raak)

Hi Kev… awesome party, jy het seker met die reëlings gehelp…

Uh huh

En nou wat lyk jy so af?

Ag nee dis niks, net nie einlik in die mood vir party nie.

Stan: Hey ouens, check wie kom hier aan…

Mable: Wat op aarde …

(Frikkie op. Gekleë in sykouse, boots, kortbroek, bont hemp,

pruik, swem-eend om die middel)

Frikkie: (stap reguit op Rene af) Some are born great, some achieve

greatness. And some have greatness thrust upon them.

Rene: (verward) Frikkie? Wat gaan aan met jou?

Frikkie: Ek is die man van jou drome, beeldskone prinses Rene. Jy is

die gom in my Pritt, die Nike in my tekkie, die sout in my see…

Rene: Frikkie, het jy gedrink?

Frikkie: Skoonlief, ek sal Brolloks vir jou verslaan, vir jou sal ek op my

maag deur die Sahara seil, sonder water. Hoekom dink jy sal ek

ooit alkohol misbruik?

Rene: Is jy dan gerook?  Frik?  Is jy okey?
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Frikkie: My liefste, jy is my ware liefde. My prinses gee my jou hand en

ek is joune vir altyd.

(Rene kyk rond en soek hulp, maar almal staan en lag. Schalk

kom tot haar redding)

Schalk: Kom Frik, jy het te veel gedrink.

Frikkie: Los my, ek verklaar my liefde!

Schalk: Jy freak haar uit bra! Kom!

(Stanley en Neels hardloop om te help. Saam het hulle vir

Frikkie daar uit)

Frikkie: Rene! Rene! Jy is my alles!

Mable: (dik van die lag) Ek gaan gou help.

(Schalk terug)

Schalk: Is jy okey?

Rene: Ek dink so. Is Frikkie okey?

Schalk: Ek glo hy sal wees. Moet net sy roes afslaap. Jy is ‘n baie goeie

danser.

Rene: (verward) Ekskuus?

Schalk:

Rene:

Cheerleading. (glimlag) Wil jy met my dans?

Okay …
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Scene 2

[Jody en Mable eenkant]

Mable: (skrik effens. Ongeskik) Wat!?

Jody: (selfversekerd, arms gevou) Ek weet wat jy gedoen het.

Mable: (ongemaklik) Ag wat weet jy?

Jody: Komaan Mable. Moenie jou onskuldig hou nie. Ek het gehoor

toe julle gister in die klas praat.

Mable: (dreigend) Luister Joey, of  wat ook al jou naam is. Frikkie weet

ons maak net ‘n grappie. Hy sal oorleef.

Jody: (staan haar man) My naam is JODY en jy sal dit van nou af

onthou, okey? En by the way ek praat nie van jou simple prank

op Frikkie nie. Hierdie is so klein bietjie meer ernstig as dit.

Mable: (snorklag) Asseblief!! Ek is bly jy is so seker van jou saak. Jy is

nie belangrik genoeg om te onthou nie! Niemand weet eers wie

jy is nie. Wat ookal jy teen my het…

Jody: Oooo regtig? Dan sal ons maar moet sien wat Mnr de Lange sal

sê as hy uitvind jy was die een wat die Biologie vraestel laat

uitlek het.

Mable: Ag whatever! Waar is jou bewyse?  As jy dink…

Jody speel ‘n recording van Mable wat die plan verduidelik.

Mable: (bleek) Jou klein … jy sal dit nie waag nie!

Jody: Trust me! Ek sal! Maar daar is iets wat jy vir my kan doen.

Mable: So jy blackmail my?

Jody: Wel, dit sal die recording laat verdwyn.

Mable: Wat soek jy freak?
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Jody: Wel eerstens dat jy begin om mense met respek te hanteer en

tweedens … jy moet deelneem aan die talent kompetisie.

Mable: Van watter boom het jy gerook? Ek sal nie deelneem nie. Ek het

dan nie eers ‘n talent nie.

Jody: Hoe meer plastics in ons show, hoe groter die crowd. En ‘by

the way’ vanaf die derde periode is jy reeds ingeskryf vir die

kompitisie. Mr Mol was baie verbaas en opgewonde.

[Kevin sien vir Jody en onderbreek hulle.]

Kevin:

Jody:

Mable:

Stanley:

Mable:

Stanley:

Mable:

Wat maak jy hier Jody? Ek moet met jou praat.

Fine, maar maak dit kort ek is einlik op pad, het net gou vir

Mable herinner aan iets.

(hulle loop na die kant van die verhoog)

Stan! Kom hier!

Yes?

Ek kort jou hulp! Jody weet…

Van?

Die Vraestel! En sy sê dat sy vir Mr de Lange gaan sê as ek nie

aan die talentkompetisie gaan deelneem nie!

Stan: (hande omhoog) Dit kan pret wees.

Mable: Pret? Ek weier! Ek sal nie geblackmail word nie.

Stan: Kom nou, Mooiste, dit is beter as wat ons in groot moeilikheid

kom. Ons kan nie nog strafpunte bekostig nie. Ek het reeds

opgehou rook.

Mable:

Stanley:

Mable:

Stanley:

Regtig? Ek ook.

Wat van ‘n dans? Jy is dan ‘n cheerleader, hoe moeilik kan dit

wees.

Dans is anders!

Enige beter idees?
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Mable:

Staley:

Mable:

Stanley:

Mable:

Nee, fine… nou kom ons doen ‘n stupid dans.

Wil jy nou oefen?

Nee!

Almal gaan dink ons dans maar net… die kompitisie is

Maandag aand Mable, daar is nie baie ander tyd nie.

Fine.

Musiek – oefen dans – Mable sukkel en val.

Mable: (frustreerd) Ek kan dit nie doen nie! Jy is nog lomp ook!

Stan: (empatiek) Kom ons probeer weer, ek sal nie weer so lomp

wees nie.

Mable: Nou goed dan, as jy dit gaan reg doen …

Hulle oefen, ligte fokus op Kevin en Jody aan die anderkant van

die partyjie.

Kevin:

Jody:

Kevin:

Jody:

Neels:

Stanley:

Jody, ek is regtig jammer… ek was regtig aaklig met jou!

Ek weet nie wat oor my gekom het nie, maar die laaste paar

dae sonder jou was vir my amper onmoontlik!

Ek wou dit eers nie erken nie, maar jy het my hart kom

verander. Jody, ek dink ek is verlief  op jou.

(sarkasties) Sjuut, nie so hard nie, netnou hoor iemand jou!

Dis nou die ding, ek gee nie om nie! Ek gee nie om wie my hoor

nie! Ek is verlief  op jou!

Whatever Kevin, jy het al baie dinge gesê, ek weet nie meer wat

om te glo nie.

Kevin, loop weg tot by die DJ, Jody dink hy het opgegee en

begin wegloop dan begin hy te sing – Duo (Ben Rector), sy val

dan later in. aan die einde cheer almal by die partytjie (behalwe

Mable) hulle omhels (Soen dalk?)

Lekker ou! Ek het nie geweet jy sing nie!

Ek ook nie! Epic!
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Ja wel, met die regte girl kan mens seker enige iets doen.

(hulle word onderbreek)

Frikkie: (kant van die verhoog) RENE!!!!!!!

(Almal kyk in daardie rigting, Frikkie kom op gestorm)

Frikkie: Rene, asb, luister na my. Ek is nie dronk of  gerook nie.

Schalk: (beskerm vir Rene) Frik, stadig nou…

Frikkie: (ignoreer hom) Hier is die brief, in jou handskrif, wat jy vir my

geskryf  het.

Rene: (versigtig) Frikkie … ek weet nie waarvan jy praat nie.

Frikkie: Hierin vra jy my om hierdie uitrusting aan te trek en my liefde

vir jou te verklaar.

Rene: (kyk na brief) Dit lyk amper soos my handskrif, maar ek het dit

nie geskryf  nie.

Mable: Ag okey … Dit was ek. Dit was net ‘n joke, moet tog nie altyd

ALLES so ernstig opneem nie. Frikkie moet leer om te ontspan

en meer te lag.

Stanley: Dit was my idee ook en ons het regtig sommer net gejoke. So

chill Frik. (hy kyk vir Mable en wink)

Neels: Ja ou Frikkels is altyd op ons case oor alles! So hierdie was

sommer om hom bietjie terug te kry ook.

Frikkie: (boos) Ek gaan julle…

Kevin: Wag nou Frik, dit was sommer net onskuldige pret. Vergewe

hulle en kom ons geniet die res van die aand.

Frikkie: Maklik vir jou om te sê, jy het nie sykouse aan nie.

Jana: Ek dink jy is so braaf en jy het dit vir so ‘n noble cause gedoen.

Frikkie: (verleë) Ek het nogal neh?
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Jana: Kom ons gaan stap ‘n entjie. (Hulle 2 af)

Mable: Ek dink nie hy gaan meer op ons case wees nie.

Jody: Oh well. All’s well that ends well.

Schalk: Leke Kev, jy skuld my bra. Jy gaan sing, voor die hele skool.

Kevin: Hierdie is eenkeer wat ek nie omgee om te verloor nie. (glimlag

vir Jody in sy arms)

Rene: Lank lewe die liefde. (sy en Schalk glimlag vir mekaar)

Neels: Kom ons party!!!!

Puck:

Mot:

Puck:

Appel:

Puck:

Musiek.

Act 4 Scene 1

Sien, dit  was nie so erg nie…

Hulle almal lyk darem gelukkig…

Jip en die beste moet nou nog gebeur! Die Show!!!

Okey okey fine, Puck, maak nou maar weer die arme mense

wakker.

Met graagte…

[Puck haal weer glitter uit sy sak uit en gooi dit oor die gehoor]

Nou waar was ek? O ja! Hierdie dames en here beloof om ‘n

unieke, fantastiese aand te…

Mnr Mol: Leander! Leander!

Leander: Hier is ek Mnr.

Mnr M: Is die sound check gedoen, het ons mics?

Leander:

Mnr M:

Leander:

Ek het self  gecheck Mnr, alles is reg, Willem het gehelp.

Okey en die ligte?

Dis reg mr.
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Mnr M:

Leander:

En die musiek?

Als is reg Mnr. Ruan staan al reg met die kamera, ons kan net

begin…

Puck: Kom ons probeer weer…

Goeienaand Hoërskool Droomveld. Welkom by Dromies got

Talent! Ons show skop af  in Midsummer!

Mot:

Appel:

Ons eerste groep noem hulleself  die Shrew Crew, wat ek nogal

dink gepas is aangesien Mable toe hierdie dansery begin geniet

het.

Dames en here, sit julle hand bymekaar vir die Shrew Crew!

Dans – Rene, Schalk, Mable, Stanley, Neels en Mot. Ander

dansers. Na dans

Puck: Ek was nogal verbaas toe ek die tweede deelnemer se naam op

die lys sien, maar hy het blykbaar ‘n nuwe bron van inspirasie

gevind… Droomvelders, sit julle hande bymekaar vir Frikkie.

Frikkie op en dra gedig voor.

Mot:

Appel:

(verbaas) Puck! Ek kan nie glo jy het dit gedoen nie!

Ja, Frikkie het uiteindelik iemand wat hom verstaan en

waardeer vir wie hy is!

Puck: (giggle) Ek kon myself  nie help nie. Sien julle twee “the course

of true love never did run smooth” Hy het net nog nie die regte

meisie ontmoet nie. Kyk hoe gelukkig is die oukie nou…

Mot:

Appel:

Ons sang item word gelewer deur

Kevin en Jody… o jammer ek kon myself  nie help nie…

Kevin en Jody sing.

Appel Ag wow! Hulle is darm maar net gemaak vir mekaar!
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Mr Mol: En die wenner is …. Frikkie!!!! Vir sy ongelooflike roerende

interpretasie van ware liefde.

Frikkie kom op om sy prys te kom haal.

(Almal af  behalwe die feëtjies, hulle loop na die middle van die

verhoog en gaan sit dan op die kant van die verhoog)

Mot:

Appel:

Mot:

Ek is trots op jou Puck. Nou het alles goed geeindig.

Ja, ek moet sê hierdie keer was die inmengery dalk nie so sleg

nie. Kevin en Jody, het mekaar gevind, Frikkie kon sy ware

liefde ontdek

Selfs Mable het haar streke gelos, al moes Jody haar so bietjie

aanhits…

Puck:

Al drie:

Puck:

Ja wat het Shakespeare altyd gesê?

(al drie droomverlore) Totus mundus agit histrionem…

All the world’s a stage and men and women are merely players.

fin
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