
Oefenvraestel:  Skeppende Kuns
DRAMA:
1.Gee die definisie van die volgende woorde:  
Elke definisie = 2 sinne

2.  Hoekom is dit belangrik om ons stemtone te wissel 
op die verhoog?
3.  Wat beteken dit om klem te plaas op 'n 
spesifieke woord of gedeelte van 'n woord?
4.  Hoekom moet ons pouses in ons sinne gebruik wanneer ons iets 
opvoer? 2 redes
5.  Kan infleksie die betekenis van 'n sin verander?  Verduidelik.
6.  Wat is die woord wat verwys na emosies van die dramastuk?
7.  Waarna verwys ons as ons praat van "ligging" van die drama?
8.  Noem die vyf drama elemente.
9.  Gee definisies vir: 9.1 Liniêre tyd,  9.2spronge in tyd en  
9.3teikengehoor.
10. Wat is 'n resensie?  Volsinne
11.  Wat is 'n resensent?  Volsinne
12. 'n Inheemse digter is 'n digter wat gedigte skryf vir 'n spesifieke 
gebied, kultuur en taal.  
        Waar/onwaar
13.  Gee definisies van:  13.1  Tragedie 13.2  Musiekblyspel  13.3 Opera 
13.4 Ballet
14.  Noem vyf soorte poppe wat gebruik word in poppespel - net dit wat 
ons in klas geleer het.
15.  Bespreek 'n pantomime se betekenis ten volle vir 5 punte - dus vyf 
feite.

VISUELE KUNS: 
1.  Noem al die kunselemente. 
2.  Gee kort beskrywings vir die volgende:
2.1.1  Lyn
2.1.2  Balans
2.1.3  Kontras
2.1.4  Tekstuur
2.1.5  Kleur
2.1.6  Ritme
2.1.7  Proporsie
2.1.8  Toonkleur
2.1.9  Vorm
2.1.10  Klem

3.  Noem al die kunsbeginsels

1.1.1 
Maniërisme
1.1.2 Projeksie
1.1.3  
Artikulasie
1.1.4  Volume
1.1.5  Tempo



4.  Is letterwerk ook 'n kunsvorm?
5.  Het kleur van letters 'n invloed op jou emosies?
6.  Kan graffiti verantwoordelik wees vir stedelike verval?
7.  Is graffiti op historiese geboue krimineel en dus onwettig?
8.  Kan jy twee voorstelle maak van hoe om graffiti wettig te beoefen?
9.  Wat is die sosiale kwessies? Definisie
10.  Noem vyf sosiale kwessies wat onlangs in die nuus was.
11. Verduidelik wat 'n semafoor is.
12  Waarvoor staan ND internasionaal?
13.  Noem nog drie simbole wat dieselfde beteken as in vraag 12.
14.  Kyk na prent hier onder en lys al die verskillende lyne wat jy kan 
identifiseer.  Ten minste 6.
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