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KONTAK BESONDERHEDE

DANS   (Afdeling dS) 
Mej. C. Charman 
goudveld Kunste Akademie 
072 698 6290 
candicecharman@gmail.com 

DRAMA   (Afdeling dR)
Mej. g. Koekemoer
goudveld Kunste Akademie
083 980 4609
gerna1989@gmail.com

INSTRUMENTAAL   (Afdeling i) 
Mnr. f. Janse van Rensburg 
goudveld Kunste Akademie 
079 106 2722 
collavocestudios@gmail.com  

KUNS   (Afdeling K)
Mev. l. Combrinck
goudveld Kunste Akademie
072 251 8225
lana.coetzee@yahoo.com

LETTERKUNDE & TAAL   (Afdeling Tl) 
Mev. e. Stolk  
goudveld-Hoërskool 
082 920 3143  
elbastolk3@gmail.com 

VOKAAL   (Afdeling V)
Mnr. f. Janse van Rensburg 
goudveld Kunste Akademie
079 106 2722
collavocestudios@gmail.com

Die hoofdoel van die Taal- en Kunstefees is blootstelling en deelname
 aan die uitvoerende kunste. Elke deelnemer ding met hom-/haarself mee.

 Elkeen is dus ’n wenner!Vo
or

bl
ad

fo
to

: C
la

rk
 Y

ou
ng



3 GOUDVELD-HOËRSKOOL TAAL-  EN KUNSTEFEES

INSKRywINgSREëLS

1.    daar is spesifieke kategorieë. Maak seker dat u leerling onder die regte kategorie ingeskryf 
word, en dat u leerling se naam en van reg gespel is.

2.    inskrywings moet op die laatste 18 Mei 2020 by die betrokke persone of by goudveld-
Hoërskool se kantoor ingehandig word.

3.    geen inSKRYWingS SAl SOndeR BeWYS VAn BeTAling VeRWeRK WORd nie. Ons verkies  
elektroniese oorbetalings, maar kontant is ook aanvaarbaar. die bewys van betaling/kwitansie 
moet na elbastolk3@gmail.com gestuur word. leT Wel: een akkumulatiewe betaling per 
skool/studio.

4.    laat inskrywings sal teen ’n boete van 20% gehef word. let wel geen laat inskrywings sal na 
 25 Mei 2020 aanvaar word nie.

5.    elke item moet op ’n aparte inskrywingsvorm ingevul word. groepe moet een inskrywings-
vorm invul met die hoeveelheid lede in hakies.

6.    inskrywingsfooie moet saam met die inskrywings betaal word. Maak seker dat dit ooreenstem 
met die hoeveelheid inskrywingsvorms wat ingehandig word.

7.    U moet ook die opsommingsvorm invul en saam inhandig.

8.    die program met die datum, tyd en plek sal vanaf 20 Junie 2020 beskikbaar wees.

INSKRywINgSfOOIE
 
1.    Voorskools     R   30.00   
2.    laerskool Junior (gr. 1-3)  R   30.00   
3.    laerskool Senior (gr. 4-7)  R   30.00   
4.    Hoërskool Junior (gr. 8-9)  R   50.00   
5.    Hoërskool Senior (gr. 10-12)  R   50.00   
6.    Volwassenes    R   60.00   
7.    ensembles/Orkeste/Kore  R 150.00  

Internetbetalings:
goudveld-Hoërskool
ABSA Welkom
Rekeningnommer: 134 035 0061
Takkode: 630 135

Verwysing: 
Kunstefees, naam en van van die persoon verantwoordelik vir die inskrywings. 
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ALgEMENE REëLS

1.    die beslissing van die beoordelaar is finaal.

2.    geen foutiewe inskrywings mag na die sluitingsdatum gewysig word nie.

3.    die ouderdom van die deelnemer word bepaal volgens sy/haar ouderdom soos op  
1 Januarie 2020.

4.    Afdelings word volgens musiekgrade bereken.

5.    geen deelnemer mag dieselfde werk in meer as een afdeling aanbied nie.

6.    geen plaasvervangers vir gekanselleerde inskrywings sal aanvaar word nie.

7.    geen persone wat belange het by die kunstefees mag tydens die duur daarvan enige kontak 
maak met die beoordelaars nie.

8.    indien enige probleem tydens die kunstefees ondervind word, moet dit dadelik met die 
betrokke persoon opgeneem word.

9.    deelnemers moet ten minste 30 minute voor die aanvangstyd van die betrokke afdeling 
gereed wees.

10.  deelnemers wat nie op die gegewe tyd  en plek opdaag nie, sal gediskwalifiseer word en 
verloor ook die inskrywingsgelde.

11.  inskrywings vir die betrokke afdeling sal onder geen omstandighede na ’n ander afdeling 
verskuif word nie.

12.  duo-, Trio- en groepafdelings moet volgens die jongste leerder ingeskryf word.

TOEKENNINgS

1.    60% - 69% = C-simbool (Brons)       4.        80% - 84% = A-simbool (goud)

2.    70% - 74% = B-simbool (Silwer)       5.        85% - 89% = A⁺-simbool (goud)

3.    75% - 79% = B⁺-simbool (Silwer)       6.        90% + = A⁺⁺-simbool (goud)

KATEgORIEwENNERS

1.    ’n leerling moet ’n minimum van 90% (A⁺⁺) behaal.

2.    die beoordelaar sal vanaf 90% werk om hierdie toekennings te vergemaklik.

3.    indien die standaard dit nie regverdig nie, sal die toekenning nie gemaak word nie.

4.    die beoordelaar se beslissing is finaal.

Indien enige navrae, kontak die persoon by die betrokke afdeling.
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KUNS

Inskrywings kan in die volgende kategorieë gemaak word:

KODE
(lR)  Redenaars  
(ll)  lees  
(lg)  Selfgeskrewe Poësie 
(lO)  Selfgeskrewe Opstelle

Reëls

1.    geen kunswerke groter as A3 sal aanvaar word nie.

2.    geen werk mag geraam wees of ’n papierraam (mounting board) om hê nie.

3.    Alle werke moet die leerling se eie wees.

4.    Alle werke wat gekopieer word van internetfoto’s sal gediskwalifiseer word aangesien dit  
kopiereg oortree.
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graad 1-3:  Kaalvoet / Wonder / fees
graad 4-5:       letters / Voetspore  / Voel
graad 6-7:  Toekoms / liefhê / Afronding
graad 8-9:  lees / instinktief / Seine
graad 10-12: Murg / Alternatief / erodeer
Oop Temas: ek vier die lewe / Positiwiteit is ’n gawe / elke dag is ’n geskenk van Bo /  
   lewensmoeg – ek is nog nie eers twintig nie! / Hoe goed is verandering regtig?

AfDELINgS LR REDENAARS 

1.   die ATKV Redenaars reëls en prosedures word gevolg in hierdie afdeling.

Temas

LR1  Redenaars (Huistaal)
lR1.1     Voorskools
lR1.2     graad 1 
lR1.3     graad 2 
lR1.4     graad 3 
lR1.5     graad 4 
lR1.6     graad 5
lR1.7     graad 6
lR1.8     graad 7
lR1.9     graad 8 
lR1.10   graad 9 
lR1.11   graad 10
lR1.12   graad 11
lR1.13   graad 12
   

LR2  Redenaars (Eerste Addisionele Taal)
lR2.1     Voorskools
lR2.2     graad 1 
lR2.3     graad 2 
lR2.4     graad 3 
lR2.5     graad 4 
lR2.6     graad 5
lR2.7     graad 6
lR2.8     graad 7
lR2.9     graad 8 
lR2.10   graad 9 
lR2.11   graad 10
lR2.12   graad 11
lR2.13   graad 12

AfDELINgS LR REDENAARS 

AfDELINg LL LEES

Reëls
1. leerlinge lees ± 200 woorde uit ’n boek van eie keuse.
2. let op na korrekte uitspraak van woorde, leestekens en stembuigings.

LL1  fiksie (Huistaal)
ll1.1     Voorskools
ll1.2     graad 1 
ll1.3     graad 2 
ll1.4     graad 3 
ll1.5     graad 4 
ll1.6     graad 5
ll1.7     graad 6
ll1.8     graad 7
ll1.9     graad 8 
ll1.10   graad 9 
ll1.11   graad 10
ll1.12   graad 11
ll1.13   graad 12

LL2  Nie-fiksie (Huistaal)
ll2.1     Voorskools
ll2.2     graad 1 
ll2.3     graad 2 
ll2.4     graad 3 
ll2.5     graad 4 
ll2.6     graad 5
ll2.7     graad 6
ll2.8     graad 7
ll2.9     graad 8 
ll2.10   graad 9 
ll2.11   graad 10
ll2.12   graad 11
ll2.13   graad 12 
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AfDELINg Lg SELfgESKREwE POëSIE 

Reëls
1. leerlinge skryf ’n oorspronklike Afrikaanse gedig.
2. die gedig mag nie meer as 20 versreëls wees nie.
3. Alle gedigte moet teen 4 Mei 2020 elektronies in pdf. formaat na elbastolk3@gmail.com gestuur 
      wees. die dokument moet as volg benoem word: die kategorienommer, deelnemer van, 

deelnemer naam, bv.: lg1.9 van der Walt, leoné.

Temas
Kleur  die liefde
Kindwees  Avontuur 
Skrik  dinge wat ek haat
My Ma/Pa  Oop tema

LL3  fiksie (Eerste Addisionele Taal)
ll3.1     Voorskools
ll3.2     graad 1 
ll3.3     graad 2 
ll3.4     graad 3 
ll3.5     graad 4 
ll3.6     graad 5
ll3.7     graad 6
ll3.8     graad 7
ll3.9     graad 8 
ll3.10   graad 9 
ll3.11   graad 10
ll3.12   graad 11
ll3.13   graad 12

LL4  Nie-fiksie (Eerste Addisionele Taal)
ll4.1     Voorskools
ll4.2     graad 1 
ll4.3     graad 2 
ll4.4     graad 3 
ll4.5     graad 4 
ll4.6     graad 5
ll4.7     graad 6
ll4.8     graad 7
ll4.9     graad 8 
ll4.10   graad 9 
ll4.11   graad 10
ll4.12   graad 11
ll4.13   graad 12

Lg1  Selfgeskrewe Poësie (Kleur)
lg1.1     graad 1 
lg1.2     graad 2 
lg1.3     graad 3 
lg1.4     graad 4 
lg1.5     graad 5
lg1.6     graad 6
lg1.7     graad 7
lg1.8     graad 8 
lg1.9     graad 9 
lg1.10   graad 10
lg1.11   graad 11
lg1.12   graad 12

Lg2  Selfgeskrewe Poësie (Die liefde)
lg2.1     graad 1 
lg2.2     graad 2 
lg2.3     graad 3 
lg2.4     graad 4 
lg2.5     graad 5
lg2.6     graad 6
lg2.7     graad 7
lg2.8     graad 8 
lg2.9     graad 9 
lg2.10   graad 10
lg2.11   graad 11
lg2.12   graad 12 
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Lg3  Selfgeskrewe Poësie  
 (Kindwees)
lg3.1     graad 1 
lg3.2     graad 2 
lg3.3     graad 3 
lg3.4     graad 4 
lg3.5     graad 5
lg3.6     graad 6
lg3.7     graad 7
lg3.8     graad 8 
lg3.9     graad 9 
lg3.10   graad 10
lg3.11   graad 11
lg3.12   graad 12

Lg4  Selfgeskrewe Poësie  
 (Avontuur)
lg4.1     graad 1 
lg4.2     graad 2 
lg4.3     graad 3 
lg4.4     graad 4 
lg4.5     graad 5
lg4.6     graad 6
lg4.7     graad 7
lg4.8     graad 8 
lg4.9     graad 9 
lg4.10   graad 10
lg4.11   graad 11
lg4.12   graad 12
 
Lg5  Selfgeskrewe Poësie  
 (Skrik)
lg5.1     graad 1 
lg5.2     graad 2 
lg5.3     graad 3 
lg5.4     graad 4 
lg5.5     graad 5
lg5.6     graad 6
lg5.7     graad 7
lg5.8     graad 8 
lg5.9     graad 9 
lg5.10   graad 10
lg5.11   graad 11
lg5.12   graad 12

Lg6  Selfgeskrewe Poësie  
 (Dinge wat ek haat)
lg6.1     graad 1 
lg6.2     graad 2 
lg6.3     graad 3 
lg6.4     graad 4 
lg6.5     graad 5
lg6.6     graad 6
lg6.7     graad 7
lg6.8     graad 8 
lg6.9     graad 9 
lg6.10   graad 10
lg6.11   graad 11
lg6.12   graad 12
 
Lg7  Selfgeskrewe Poësie  
 (My Ma/Pa)
lg7.1     graad 1 
lg7.2     graad 2 
lg7.3     graad 3 
lg7.4     graad 4 
lg7.5     graad 5
lg7.6     graad 6
lg7.7     graad 7
lg7.8     graad 8 
lg7.9     graad 9 
lg7.10   graad 10
lg7.11   graad 11
lg7.12   graad 12

Lg8  Selfgeskrewe Poësie  
 (Oop tema)
lg8.1     graad 1 
lg8.2     graad 2 
lg8.3     graad 3 
lg8.4     graad 4 
lg8.5     graad 5
lg8.6     graad 6
lg8.7     graad 7
lg8.8     graad 8 
lg8.9     graad 9 
lg8.10   graad 10
lg8.11   graad 11
lg8.12   graad 12
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AfDELINg LO SELfgESKREwE OPSTELLE 

Reëls
1. leerlinge skryf ’n oorspronklike Afrikaanse opstel.
2. die opstel moet voldoen aan die vereiste lengte.
3. Alle opstelle moet teen 4 Mei 2020 geskrewe ingehandig word. die dokument moet  

as volg benoem word: die kategorienommer, deelnemer van, deelnemer naam,  
bv.: lO1.9 van der Walt, leoné.

LO1  Selfgeskrewe Opstel (gr. 1) 

Skryf 5 sinne oor die volgende prent:

LO2  Selfgeskrewe Opstel (gr. 2)

Skryf 8 sinne oor die volgende prent:

LO3  Selfgeskrewe Opstel (gr. 3)

Skryf 10 sinne oor die volgende prent:

 

LO4  Selfgeskrewe Opstel (gr. 4)

Skryf jou eie opstel oor ’n troeteldier of 
dier waarvan jy hou. Jou opstel moet drie 
paragrawe hê en tussen 80 en 100 woorde  
lank wees.

Voor jy skryf, maak ’n lys van alles waaraan jy 
kan dink.
1.  Wat doen jou troeteldier (veral wat snaaks is)?
2.  Hoe lyk jou troeteldier?
3.  Watter geluide maak jou troeteldier?
4.  Waaraan laat jou troeteldier se naam jou 

alles dink?

 
LO5  Selfgeskrewe Opstel (gr. 5)

Skryf ’n opstel van tussen 100 en 140 woorde 
lank oor een van die volgende onderwerpe:

1.  eendag, gedurende pouse, kom jy en jou 
maat op ’n versteekte houtkissie onder 
blare af. die kissie het ’n slot en is baie oud. 
Skryf ’n storie oor wat volgende gebeur.

2.  
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LO6  Selfgeskrewe Opstel (gr. 6)

Skryf ’n opstel van tussen 140 en 150 woorde 
lank oor een van die volgende onderwerpe:

1.  Verhalende opstel - ’n Onvergeetlike dag
 Ag hemele behoed en bewaar my, aarde 

sluk my in...! Hier staan ek bloedrooi 
van skaamte. dit was een van die mees 
onvergeetlike dae in my lewe.

2.  Beskrywende opstel - Lotto
     ek sou kon doen met ’n MilJOen.  

ek sou myself met ses nulle kon versoen. 
Skryf ’n opstel waarin jy beskryf wat jy alles 
met ’n miljoen rand sou doen, indien jy dit 
sou wen. Watter plekke sou jy graag wou 
besoek? Wat sou jy alles daarmee koop? 

 
LO7  Selfgeskrewe Opstel (gr. 7)

Skryf ’n opstel van tussen 150 en 200 woorde 
lank oor een van die volgende onderwerpe:

1.  ’n dag wat ek nooit sal vergeet nie.

2.  Toe, erken dit maar - elkeen van ons het die 
een of ander vorm van verslawing. Of dit 
nou sport of fliek of liefde is. Vertel waaraan 
is jy verslaaf.

3.  Skryf ’n verhaal met die onderwerp  
Agter die groen deur.

4.  Ek wens ek was ... is woorde wat ons amper 
elke dag hoor. dit is lekker om wense te 
wens, drome te droom en lugkastele te bou. 
gee jou verbeelding vrye teuels en vertel 
wie of wat jy graag sou wou wees ...

5.  ’n Vriend wat naby is, is meer werd as 
familie wat ver is. Skryf ’n opstel oor jou 
beste vriend.

LO8  Selfgeskrewe Opstel (gr. 8)

Skryf ’n opstel van tussen 200 en 250 woorde 
lank oor een van die volgende onderwerpe:

1.  Vertel van ’n dag in jou lewe wat jy altyd sal 
onthou.

2.  Soms gebeur snaakse dinge met ’n 
mens. Vertel van ’n keer toe jy in ’n groot 
verleentheid was en almal vir jou gelag het.

3.  Oos, wes, tuis, bes.

4.  Almal van ons gaan hou soms vakansie, 
maar dit is nie vir almal van ons beskore om 
die griekse eilande te besoek of om op ’n 
wild-safari diep in Afrika te gaan nie. Vertel 
van jou droomvakansie.

5.  ’n Vriend wat naby is, is meer werd as ’n 
broer wat ver is. Vertel wat jou vriendskap 
vir jou beteken.

6.  Vir twaalf jaar gaan jy op die skoolbanke sit. 
iewers in jou skoolloopbaan moes daar al ’n 
onderwyser gewees het wat ’n onuitwisbare 
indruk op jou gemaak het. Vertel van so ’n 
onderwyser.
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LO9  Selfgeskrewe Opstel (gr. 9)

Skryf ’n opstel van tussen 250 en 300 woorde 
lank oor een van die volgende onderwerpe:

1.  dit is die mening van verskillende jong 
tieners in jou graad oor die beëindiging 
van ’n verhouding. Wat is jou siening oor 
romantiese verhoudings op skool?

     TITEL: Dit is goed om op skool ’n vaste 
     verhouding te hê ... of nie?

2.  Marius Tinus (digter):
    “Die beste manier ommie taal te bewaar 

is:  Liessit, prattit, skryffit, ontginnit en 
bedryffit ...”

3.  As ek elke dag by my venster uitkyk, sit daar 
’n donkerkopman met ’n lang baard op die 
bankie. Hy wil vir my bekend lyk, maar ook 
nie ... ek roep na hom ...

4.  Waarom hierdie op my wenslys is ...

5.  die dorp/stad/woonbuurt waar ek bly,  
is voorwaar ’n lekker plek.

6. 

7. 

8. 

LO10  Selfgeskrewe Opstel (gr. 10)

Skryf ’n opstel van tussen 300 en 350 woorde 
lank oor een van die volgende onderwerpe:

1.  ek wou nog ...

2.  die geskenk wat my lewe verander het.

3.  Hoera! dis Vrydag!

4.  die wêreld is partykeer ’n mallemeule en ek 
ly aan hoogtevrees.

5.  Storieboek held/in.

6.  elke foto vertel ’n storie.

7. 

8. 

9. 
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LO11 Selfgeskrewe Opstel (gr. 11)

Skryf ’n opstel van tussen 350 en 400 woorde 
lank oor een van die volgende onderwerpe:

1.  Só het ons vriendskap skeefgeloop.

2.  2020!

3.  Hiersonder sou ek nie kon klaarkom nie.

4.  Skryf ’n opstel wat met die sin hieronder as 
slot eindig.

    dit is hoekom Piet vandag nog nie met sy 
broer praat nie.

5.  Sosiale media beheer ons lewens.

6.

7. 

8. 

LO12 Selfgeskrewe Opstel (gr. 12)

Skryf ’n opstel van tussen 400 en 450 woorde 
lank oor een van die volgende onderwerpe:

1.  O, die skande!

2.  Om jou kanse aan te gryp ...

3.  ’n groener aarde is almal se plig.

4.  Jou naam is goud werd.

5.  My vuurtjie brand, my kersie gee sy lig. 
ek hoor dan maar hoe loei die storm daar 
buite, ek hoor hoe ruk die winde aan my 
ruite; hier binne is dit veilig, warm en dig.  
- H.A. fagan

6. 

7. 

8.
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GOUDVELD-HOËRSKOOL 
TAAL- EN KUNSTEFEES

LETTERKUNDE EN TAAL INSKRywINgSVORM

Redenaars

Naam en Van
(Soos dit op die sertifikaat  
moet verskyn)

Ouderdom

Skool graad

Ouer Naam en Van Ouer Tel. no.

Ouer E-posadres

Afdeling & kategorie no. Bv. LR1.7

Itemnaam

Skool se naam/Studio

Onderwyser/Afrigter

Tel. no.

E-posadres

Lees

Naam en Van
(Soos dit op die sertifikaat  
moet verskyn)

Ouderdom

Skool graad

Ouer Naam en Van Ouer Tel. no.

Ouer E-posadres

Afdeling & kategorie no. Bv. LL2.3

Itemnaam

Skool se naam/Studio

Onderwyser/Afrigter

Tel. no.

E-posadres
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GOUDVELD-HOËRSKOOL 
TAAL- EN KUNSTEFEES

LETTERKUNDE EN TAAL INSKRywINgSVORM

Selfgeskrewe Poësie

Naam en Van
(Soos dit op die sertifikaat  
moet verskyn)

Ouderdom

Skool graad

Ouer Naam en Van Ouer Tel. no.

Ouer E-posadres

Afdeling & kategorie no. Bv. LG5.12

Itemnaam

Skool se naam/Studio

Onderwyser/Afrigter

Tel. no.

E-posadres

Selfgeskrewe Opstel

Naam en Van
(Soos dit op die sertifikaat  
moet verskyn)

Ouderdom

Skool graad

Ouer Naam en Van Ouer Tel. no.

Ouer E-posadres

Afdeling & kategorie no. Bv. L05

Itemnaam

Skool se naam/Studio

Onderwyser/Afrigter

Tel. no.

E-posadres


