
 

6 Maart 2019 
 
 

Parel Vallei Playhouse Hoërskole Dramafees  
6 – 14 Augustus 2019 

 
Geagte Hoërskole 
 
Ons is besonder opgewonde om julle na Somerset-Wes te nooi om die jaarlikse, tweetalige  
Hoërskole Dramafees, aangebied deur Hoërskool Parel Vallei, die Playhouse-teater en die 
Helderberg Eisteddfod, by te woon.   
 
Ons toonaangewende fees sal akteurs, skrywers, regisseurs, ontwerpers en tegniese spanne 
bekroon met goue, silwer en brons sertifikate. Die drie toptoneelstukke sal genooi word om weer 
op Woensdag 14 Augustus 2019 aan die finaal deel te neem.  
 
Aangeheg is ons feesplakkaat en inskrywingsvorm. Die reëls volg hieronder:  
 
1. Slegs hoërskole mag deelneem.  
2.  Enige nuutgeskrewe of bestaande eenbedryf, musiekblyspel, kabaret, of 

letterkundeprogram mag ingeskryf word, met dien verstande dat dialoog, kostuums, 
beweging, dekor of rekwisiete of al bogenoemde ingesluit is in die program.  

3.  Die lengte van die toneelstukke is ‘n minimum 20 minute tot ‘n maksimum van 45 minute.  
4 Let asseblief daarop dat inskrywingsvorms volledig ingevul moet word. Alle akteurs 

en die karakters wat hulle voorstel, tegniese personeel, regisseur en die dramaturg se 
name moet op die inskrywingsvorm verskyn. Hou asseblief streng by die sluitingsdatum vir 
inskrywings. Onnodige druk word op die bestuur geplaas wat repetisietye moet beplan en 
die program moet opstel as dié voorskrif nie nagekom word nie.  

5. Dekor en rekwisiete moet versigtig beplan word en tot die minimum beperk word. Vier 
standaard blokke, twee tafels en ses stoele sal voorsien word. Dit is u verantwoordelikheid 
om u dekor na Somerset-Wes te vervoer.  Die komitee sal hulp verleen waar nodig. ‘n 
Verhoogbestuurder sal byderhand wees om u items te help opstel en weg te pak.   

6.  Vyftien minute word toegelaat tussen toneelstukke. (Vyf minute om die stel af te breek, vyf 
minute om die dekor vir die volgende toneelstuk op te stel en vyf minute om die volgende 
groep gehoorlede in die saal te kry.) Geen dekorstelle mag agter die verhoog gelaat word 
nie omdat dit die bewegings van akteurs en tegniese personeel beperk, veral as die 
toneelstuk ‘n groot groep akteurs het. Maak asseblief seker dat alle aktiwiteite agter die 
verhoog so beplan is dat daar geen steurnisse of krisisse is nie.  

7. ‘n Verhoog- en beligtingsplan sal op versoek aan deelnemende skole /groepe voorsien 
word. Die speelarea is 10m x 10m.  

8.  Die bestuur sal 45 minute repetisietyd aan alle deelnemers op die middag van hulle 
optrede toewys. Hierdie geleentheid moet gebruik word om die aktiwiteite agter die verhoog 
en die posisionering van die dekorstukke te beplan, die merk van die speelposisies met 
maskeerband en ‘n lig- en klankrepetisie te doen. Let asseblief daarop dat slegs die 
skool wat repeteer in die venue toegelaat sal word op die toegewyste tyd! 
Repetisietye sal binne twee weke na die sluitingsdatum gefinaliseer word.  



9.  Verhoogbestuur, klank en beligting is onder die beheer van die PV Playhouse 
Dramafeeskomitee. Enige spesiale effekte of versoeke moet asseblief vroegtydig beplan 
word. Elke skool/groep moet hul eie klank- en beligtingsoperateurs hê wat met die 
kontrolekamer se operateurs moet saamwerk.  

10.  E-pos asseblief ‘n kopie van u teks een week voor die optrede vir die beoordelaars se 
aandag.  

11.  Opvoerregte moet verkry word van DALRO, Posbus 9292, Johannesburg 2000 of die 
dramaturg self. Dui asseblief op die inskrywingsvorm aan of dit ‘n NUWE of BESTAANDE 
teks is, want daar is ook ‘n toekenning hiervoor. 

12.  Drie beoordelaars sal elke toneelstuk beoordeel. ‘n Kort bespreking sal na elke 
groepsessie gehou word, en ons wil die deelnemers vra om asseblief teenwoordig te wees. 
Individuele beoordelaarsnotas/opmerkings sal die week na die optrede per e-pos 
aangestuur word. Die nominasies en trofeewenners sal op 14 Augustus om 21:00 
gedurende die toekenningsgeleentheid by die Playhouse Teater aangekondig word.  

13.  Inskrywings sal geskeduleer word van die Woensdag tot die Dinsdag om 16 beskikbare 
opvoertye te akkommodeer.  

14.  Die inskrywingsfooi is R350 per toneelstuk en dit sluit die volgende in: toegang tot die 
venue vir alle deelnemers op die dag van deelname en relevante administrasie- en 
sertifikaatkoste.  

15.      Toegangsfooi om na die produksies te kom kyk is R30 vir volwassenes en R20 vir            
           skoliere per aand (drie vertonings). Die finaal sal R50 beloop vir al drie produksies.     
16.      Vir bemarkingsdoeleindes moedig ons u aan om ‘n afsonderlike advertensieplakkaat te 

maak, wat ons teen 14 Junie 2019 in hoë resolusie jpeg-formaat moet bereik.  Ons sal dit 
op ons sosiale media-platforms gebruik.  

17.  Die inhoud van die toneelstuk moet geskik wees vir skoolgehore. As die toneelstuk van 
so ‘n aard is dat dit nie geskik sal wees vir skoolgehore nie, dui dit asseblief aan op 
die inskrywingsvorm en motiveer in die afdeling wat vir ADDISIONELE INLIGTING 
vra.  

18.  Sluitingsdatum vir alle inskrywings EN betalings: Vrydag 3 Mei 2019.  
 
Stuur inskrywings en bewys van betaling per e-pos aan: ypienaar@pvallei.co.za  
  
Parel Vallei High School 
ABSA 
Rekeningnommer: 2900141311 
Bankkode: 632005 
Betalingsverwysing :3000/007 (skool se naam) 
  
** Let asseblief daarop dat enige verandering aan die inskrywingsvorm voor die optreedatum, 
skriftelik geadresseer aan Y Pienaar, voor die tyd gestuur moet word by die bogenoemde adres.
  
 
Ons sien uit daarna om u by ons jaarlikse fees te verwelkom. 
 
Teatergroete  
 
Yanou Pienaar 
Feeskoördineerder 
 


