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Voorbereide Lees: Teks 3 
 
 Leerders in vervoering oor 
William Shakespeare-stuk  
Shakespeare ís uiters cool. 
 
Só meen leerders en onderwysers wat gister 
se produksie van A Midsummer Night's 
Dream by die Nasionale Skolefees in 
Grahamstad bygewoon het. 
 
"Ek was mal oor die humor!" het die 18-jarige 

Zandile Sizani, 'n gr. 12-leerder van die Victoria Park Girls' High School in Port Elizabeth, 
agterna vertel. 
"Ek het al dramaklasse geloop, maar ek is ook gek daaroor om na produksies te kyk. En 
vandag s'n was puik." Sommige van die 300 leerders wat saam met Zandile die produksie 
bygewoon het, het in 'n stadium selfs opgespring en spontaan begin hande klap. 
 
Van die karakters wat die gehoor veral laat skaterlag het, was die unieke Afrika-karakters, 
die Starveling, Snug, Quince, Snout, Flute en Bottom wat vertolk is deur The Mechanicals. 
In van die tonele het selfs Miriam Makeba se "Click Song" 'n ereplek gekry. 
"Dit wil nogal gedoen wees om William Shakespeare so lewendig aan te bied en om 
kinders te kry om so lank stil te sit om een van sy werke te geniet," het Kira Schlesinger, 'n 
Engels-onderwyser van die Leap Science and Maths School uit Pinelands in Kaapstad, 
gesê. 
 
Nes tieners maar is, het van die meisies agterna gesmeul en ge-oe oor van die manlike 
akteurs - 'n groep het saam poseer vir foto's met Anelisa Phewa, wat die rol van Demetrius 
vertolk het. Die regisseur Fred Abrahamse was in sy skik oor die leerders se reaksie op 
die stuk. "Ek dink iets wat baie mense vergeet, is dat Shakespeare eintlik vir die gewone 
mense geskryf het, nie vir die elite van die samelewing nie. So mense is geneig om sy 
werk effens op 'n voetstuk te plaas," het Abrahamse gesê. 
 
Dit is nie die eerste keer dat Abrahamse dit aandurf om Shakespeare op 'n cool manier vir 
leerders aan te bied nie. Verlede jaar het hulle Romeo en Juliet op die planke gebring en 
voor dit was daar ook Richard III. Een van sy produksies, Hol, met Nicola Hanekom, was 
ook 'n weghol-sukses by die onlangse Grahamstad Nasionale Kunstefees. 
 
Benewens Shakespeare kan leerders ook tot en met eerskomende Donderdag, wanneer 
die Skolefees eindig, uitsien na onder meer Mother to Mother, 'n drama gebaseer op die 
verhaal van Amy Biehl, die Amerikaanse aktivis wat in 1993 in Guguletu in Kaapstad 
vermoor is; en Nicky Rebelo se verwerking van Herman Charles Bosman se Voorkamer 
Stories in Jurie Steyn's Post Office. 


