
Resensies
'n Resensie word geskryf as iemand byvoorbeeld 'n
boek, restaurant of film beoordeel/bespreek,
x Daar word kommentaar gelewer.
r Die teks word in die derde persoon geskryf 0y gebruik glad nie

die woorde "ek' of "volgens my" nie)
x Die inhoud moet die leser oorreed - positief OF negatief.
x Die titel gee 'n opsomming van die resensent se opinie (bv. h

MOET sien film at Nantud lamilie restaurant : bly weg 0

Gee die rolprent / boek / uit$lalling / restaurant se naam.
Die naam van die skrywer / rr:gisseur / kunstenaar /
restaurant. Die rolvenielirrq, ouderdomsbeperking, leater
waar die opvoering / lilm gesien kan word / die adres van
die restaurant.
ln die"geval van 'n fltrn l opvoerino / boek:

. Som die $torietyn op, maar moenie te veel detail gee
en di6 hoogtspunt / verrassende slot verklap nie,

. Gee aandag aan die akteurs se spel an hoe dit bydra
tot karakteronfrvikkeling.
Skryt iets oor dlo speslale etlekte (indion van
toepassing)

Nocm hoc die tama (bv. vergifnis, samewerking, ens.)
hantegr /uitgebeeld word.
Not*r wie sat dieillm I opvoering / boek geniet
(tienee, gesinne, kunatenaars, restaurant bloggers,
ens.)

Wanneer iu 'n resensie skrvf. oee aandag aan dle
yolqende :

> Bly objektiel (gee slegs die feite, nie jg voorstelle/ emosie nie)
! Onthou om in die derde persoon te skryf.
F Die titel is belangrik.

. Par" 1 Naam van boek en skrywer / tilm / toneel,regisseur en
belangrike akteurs / restaurant en eienaar word gegee.

. Par. ? Gee 'n algemene indruk oor dit wat geresenseer word.. Par. 3 Vertel iets oor die inhoud van die boek I tilm I
restaurant.

. Par. S Brei nou uit. Vertet meer oor die taal van die boek /
fotografie van die film, klankbaan, regie en ander legniese
elemente van die film. Vertel iets oor die atmos{eer en
$pyskaart van die restaurant.

' $lotparaoraaf Gee die laaste indrukke i gevolgtrekking I
samevatting ofaanbeveling van die produk,

. Hflb belanorik Moenie die boek of film se geheim / einde
lstorie vertel nie.

Die beste manier om resensies te skryf is om tydskrifte
€n ka€rante se resensies te bestudeer.

Die Naaimasiien
Resensent: Dirk Binneman
Teks: Rachelle Greeff
Regie: Hennie rran Greunen

Rolverdeling Sandra Prinsioo

..'Hierdie toneelstuk is reeds veel berese, geprese en gefees

" sedert sy debuut in 2009! En na die eerste sien gisteraand kan

ek verstaan hoekom - dit spreek tot'n rnens se siel! Dit is 'n eg

mensiike storie waarmee ons almal kan identifiseer, want ons

almal moes ai van iets kosbaars afsien * soos Magdaleen hier
van haar geiiefde Bemina-naaimasjien. En ons almal raak oud.

Die taalgebruik in Racheile Greeff se podtiese teks is gepas

effens oud-modies, soos w'at'n mens sou verwag van 'n

84-jarige spreker. Magdaleen word dan ook as 't ware 'n

spie61 vir 'n vergange era - met melkkoepons, kinders wat net
gesien word, selfgemaakte klere, teebiare en apartheid. En sy

praat onbeskroomd oor di6 dinge op haar spitsvondige, maar
ook deernisvolle manier. Net die effense verwysing na die
vergeetagtige Alzheirners is geyk.

Greeff het 'n onvergeetlike ral vir iemand van Sandra Prinsioo

se statuur geskep -'n geleentheid wat di6 aktrise met elke

greintjie oortuiging aangryp. Haar Magdaleen is 'n tour de

force! Die effense deurslaan van die stem, skuifelstappie,
gesonkenheid van die 1yf, gebo6nheid van die skouers, bewe in
die hande - alles perfek volgehou.Wanneer Prinsloo na haar

buiging aan die einde omdraai en flink die verhoog verlaat, is
'n mens skoon geskok, want waar kom die hupsheid dan nou

vandaan.

Maar dit is hoe Prinsloo met Magdaleen emosioneel omgaan

wat 'n mens die meeste aangryp. Sy beweeg met volmaakte

tydsberekening deur Magdaleen se emosioneLe landskap.

Daardie stil 1yd llrssen die twee slukkies tee is goud werd.

Dit wil blyk dat enigiets waaraan Hennie van Greunen raak in
heuning verander! Terwyl ander regisseurs so makiik verlei
kan word om kitskoskomedie te doea, gee hy altyd vir ons
pitkos. Sy regie hier is ekonomies gepas, hy vertrou sy aktrise
(wie sal dan nieTl) en meer nog- hy vertrou die storie genoeg
om dit self vertel. Die gebruik van die verskiilende stemme op
verskillende hoogtes in stereo was 'n slim keuse -'n mens het
gevoel asof Magdaleen omring is d.eur haar herinneringe.

{Uit: www.fmr.co.za)


