
2019 GR.9 SKEPPENDE KUNSTE NOVEMBER EKSAMEN AFBAKENING 
1 UUR VRAESTEL: 50 punte DRAMA & 50 punte VISUELE KUNSTE 
Maak seker jy ken jou werk - DIS LEERWERK! 
Leer die geskrewe klasaantekeninge in jou skrif.  
Gaan kyk hoe vrae gestel word in die handboek en leer die antwoorde daarvolgens. 
 
DRAMA: 
Drama elemente 
Berei voor vir 'n ongesiende foto en ken die name van verskillende kulturele praktyke 
soos op jou KW1 DR-taak uiteengesit. (Kyk na vrae van rituele op Bl.114) 
Ken die volgende drama elemente: ruimte, tyd, beweging, temas, konteks, intrige, 
spanning, klimaks, konflik, struktuur, rekwisiete en kostuums. 
Drama elemente in die skep van 'n toneel: 
Verskillende doele van van uitvoerings name en definisies 
Die teikengehoor: 
Aspekte wat jy in ag moet neem wanneer jy 'n boodskap moet oordra 
Basiese toneelskikkingskonvensies: 
Ken die verskillende verhoogruimtes/areas 
Ken verskillende soorte verhoë name en definisies 
Definieer stereotipes 
Noem die verskillende maniere waarop mense stereotipeer EN noem 'n toepaslike 
voorbeeld by elk. 
Invloed van media op ons gedrag 
Moet verskillende soorte media kan noem  
Gebruik simbole: 
Ken definisie en verskillende voorbeelde en hul betekenisse 
Gebruik die tegniese elemente: 
Definisies van: kostuums, rekwisiete, stel, beligting, jels 
Radiodrama: 
Funksies van die gebruik van klankeffekte en musiek in 'n radiodrama 
Maniere om klankeffekte te skep 
 
VISUELE KUNSTE: 
'n Stillewe: 
Stillewe definisie 
6 Tekentegnieke se name (stap 5) 
Die kunstenaar as 'n bydraer en 'n waarnemer  
3 verskillende rolle in ongesiende werke kan identifiseer  
By Vreiheid lei die mense: Vrae en antwoorde (Bl.332 - 336) 
Dood van Marat: Vrae en antwoorde 
Gedult op 'n monument: Vrae en antwoorde 
Populêre kultuur en kunselemente en beginsels: (Kuns & Globale kultuur) 
Soorte beelde (4.1) 
Verskillende soorte kleurkombinasies name en beskrywings (4.4) 
3 Soorte balans name en definisies (4.8) 
Respek vir jouself, die gemeenskap en populêre kultuur: 
No. 2, 5, 7 en 9. SA en VSA voorbeelde. 
Sosiale stellings: 
Slaap in die park en Derdeklastreinwa 
ONTHOU: AS JY NIE LEER NIE KAN JY NIE PRESTEER NIE! 


