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Leer hoe om 'n draaiboek te formateer:
stap-vir-stap-gids
’n Draaiboek is ’n bloudruk vir ’n vollengte film, kort film of televisieprogram, en dit is die eerste
stap om jou storie van bladsy tot skerm te neem.
WAT IS 'N DRAAIBOEK?
'n Draaiboek is 'n geskrewe dokument wat alles insluit wat op die skerm gesien of gehoor word:
liggings, karakterdialoog en aksie. Van die eerste konsep tot sy finale inkarnasie, vertel 'n draaiboek
‘n storie. Dit is egter ook 'n tegniese dokument wat al die inligting bevat wat nodig is om 'n fliek te
verfilm.
WAT BETEKEN DIE DRAAIBOEKSKRYFREËL WYS, MOENIE VERTEL NIE?
Anders as 'n roman, waar 'n karakter se innerlike gedagtes uitgelig kan word of tyd bestee word
om 'n omgewing of plek te beskryf, moet 'n draaiboek net inligting bevat wat jy op die skerm kan
"wys" (of sien).
Dit beteken dat as 'n karakter hartseer voel, jy 'n manier moet vind om te wys dat hulle hartseer
is. Byvoorbeeld, in plaas daarvan om te skryf: "Jessica is hartseer omdat sy dink haar kat word
vermis," skryf 'n toneel waar die karakter huil en 'n bordjie vir 'n vermiste kat ophang.
HOE LANK MOET 'N DRAAIBOEK WEES?
In 'n draaiboek is een bladsy min of meer gelyk aan een minuut skermtyd. Dit beteken dat
draaiboeke, as 'n algemene reël, tipies van 90 tot 120 bladsye lank is.
Draaiboeke bestaan uit baie tonele, en elke toneel kan so kort as 'n halwe bladsy of so lank as tien
bladsye wees. Die meeste tonele is egter gewoonlik drie bladsye of minder.
WATTER LETTERTIPE IS DIE BESTE OM 'N DRAAIBOEK TE SKRYF?
Vir maklike leesbaarheid en om te verseker dat die ‘een bladsy per minuut skermtydreël’ altyd
geld, het draaiboeke spesifieke formateringsvereistes.
Een belangrike element van skrif-formatering is lettertipe. Dit is noodsaaklik dat die lettertipe wat
gebruik word om 'n draaiboek te skryf konsekwente spasiëring het.
As sodanig is die meeste draaiboeke geskryf in Courier-lettertipe, 12-puntgrootte,
enkelspasiëring. Courier is 'n vaste toonhoogte of monospasie lettertipe, wat beteken dat elke
karakter en spasie presies dieselfde breedte is.
WAT IS DIE KORREKTE KANTLYN GROOTTE?
In ooreenstemming met die reël van een bladsy = een minuut, volg draaiboeke hierdie
industriestandaard vir kantlyne:




1. Die bo- en onderkant van elke bladsy moet 'n 1-duim-marge hê
2. Die linker kantlyn moet 1½ duim (3.81cm) wees, sodat daar ruimte is vir die ponsgaatjie
om deur te gaan wanneer die skrywe gedruk word
3. Die regter kantlyn moet 1 duim (2.54cm) wees



4. Hierdie kantlyne lei tot ongeveer 55 reëls per bladsy (nie bladsynommers ingesluit nie)

HOE MOET JY 'N DRAAIBOEK FORMATEER?
Alle draaiboeke is min of meer dieselfde geformateer. Alhoewel jy binne die formaat kan speel,
bestaan die draaiboek formatering oor die algemeen uit:






1. Toneelopskrifte
2. Aksielyne
3. Karakters
4. Dialoog
5. Hakies

HOE OM 'N DRAAIBOEK TE FORMATEER STAP 1: TONEELOPSKRIFTE
Ook genoem 'n slaklyn, 'n toneelopskrif vertel ons waar ons in die wêreld van die film is, en watter
tyd van die dag dit is. Byvoorbeeld, "INT. POLISIE STASIE - NAG” laat die gehoor weet dat ons in die
binnekant van 'n polisiestasie is en dat dit nag is. ‘INT’ beteken BINNE.
Toneelopskrifte moet altyd in hoofletters aangedui word (dit kan ook vetgedruk word), en moet
altyd kort wees. Sommige skrywers gebruik 'n tweedelige toneelopskrif. Byvoorbeeld:
"INT. POLISIE STASIE - BADKAMER - NAG.” Hierdie soort slaklyn word algemeen gebruik in films
wat baie tonele op dieselfde plek kan hê, soos 'n huis, en word gebruik om tussen die kamers te
onderskei. Dus speel die toneel af binne ’n polisiekantoor se badkamer.
Alhoewel dit opsioneel is, sal sommige skrywers 'n kombinasie van toneelopskrifte en subopskrifte
gebruik om instelling aan te dui. Subopskrifte is in wese afgekapte toneelopskrifte. Byvoorbeeld:

In die voorbeeld hierbo help die afgekapte toneelopskrifte om die vinnige veranderinge in ligging
aan te dui terwyl die tempo van die toneel gehandhaaf word. As jy egter die tradisionele metode
verkies, kan jy net so maklik volledige toneelopskrifte skryf vir elke nuwe kamer in die huis waar
Megan instap.
HOE OM 'N DRAAIBOEK TE FORMATEER STAP 2: AKSIE

Ook bekend as toneelbeskrywing, aksielyne beskryf karakterbeweging in 'n toneel, maar hulle kan
ook enigiets beskryf wat die gehoor op die skerm kan sien. In draaiboekformaat word aksiereëls
altyd in die teenwoordige tyd geskryf. Byvoorbeeld: “Die wetenskaplaboratorium is leeg. Jose hurk
agter 'n lessenaar. Hy gryp sy mes en hou dit agter sy rug.”
Jy kan sekere woorde of frases binne aksielyne kapitaliseer, onderstreep of kursief maak vir ekstra
klem. Groot rekwisiete word dikwels in hoofletters genoem of 'n emosie kan met 'n onderstreep
beklemtoon word. Byvoorbeeld:

HOE OM 'N DRAAIBOEK TE FORMATEER STAP 3: KARAKTER
Alle karakters moet voor hul eerste reël van dialoog bekendgestel word. Elke keer as 'n nuwe
karakter bekendgestel word, moet hul name in hoofletters geskryf word.
Enige klein- of bykarakter moet ook in hoofletters bekendgestel word, selfs al het hulle geen reëls
nie: HANDELS, KROEGMAN, KWAAD ONDERWYSER. (Een uitsondering op hierdie reël is wanneer
die mense deel is van die aksie of omgewing).
Byvoorbeeld, as jy 'n jaagtog skryf waar 'n motor in 'n straat vol mense af spoed, hoef jy nie
"mense" in hoofletters te skryf nie, aangesien hulle nie karakters is nie, maar eerder deel van die
aksie.)
Die meeste karakters word bekendgestel met 'n bietjie inligting oor hul persoonlikheid, ouderdom
of voorkoms om te help om 'n geestelike beeld vir die leser te skets en die rolverdeling te lei om 'n
akteur te vind wat by die rol pas. Hierdie inligting kan op een van twee maniere bygevoeg word:



1. Tussen hakies na die karakter se naam. "TEUNS (21, verbleikte blonde hare, ring deur
sy wenkbrou)."
2. As deel van 'n aksielyn. “TEUNS (21) spring van sy skaatsplank af en vee sy son
verbleikte blonde hare uit sy oë om ’n reeks wenkbrou-ringe te wys.”

HOE OM 'N DRAAIBOEK TE FORMATEER STAP 4: DIALOOG
Elke keer as 'n karakter praat, hetsy hardop of in spookstem (voiceover), moet hul reëls as dialoog
verskyn. Dialoog is gesentreer op die bladsy, een duim vanaf die linker kantlyn. Die naam van die
karakter wat praat, moet altyd in hoofletters bo die lyn van dialoog verskyn.
Jy kan 'n aanduiding langs die karakter se naam byvoeg as die dialoog bedoel is om in spookstem
of voiceover (VO) gehoor te word, of wanneer 'n karakter teenwoordig is, maar hulle word nie op
die skerm gesien nie [ (OS-out of sight) – dus nie op die skerm nie, of (OC – out of camera) – dus
uit die kamera]. Byvoorbeeld:

Ten slotte, as 'n karakter se dialoog van een bladsy na 'n ander oorspoel, kan jy ook ’n aanduiding
hiervoor byvoeg (VERV, vir vervolg).
HOE OM 'N DRAAIBOEK TE FORMATEER STAP 5: HAKIES
As dit nie duidelik is uit die dialoog self nie, kan hakies onder die karakter se naam en bo of tussen
reëls van dialoog geplaas word om aan te dui hoe iets bedoel is om uitgevoer te word.
'n Hakies kan gebruik word om 'n pouse tussen twee reëls by te voeg, sing of skree aan te dui, of 'n
byvoeglike naamwoord te verskaf wat aandui watter toon suggereer word. Byvoorbeeld:

WAT BEHOORT NIE IN 'N DRAAIBOEK INGESLUIT TE WORD NIE?
Wanneer jy jou draaiboek skryf en formateer, is daar vier foute om te vermy.








1. Te uitgebreide toneelbeskrywing. ’n Draaiboek is ’n resep, nie ’n spyskaart nie. Dit
beteken jou aksielyne moet die gebeure wat plaasvind so eenvoudig en doeltreffend
moontlik beskryf. Vermy die gebruik van té sierlike of poëtiese taal om jou tonele te
beskryf, veral as dit nie nie visueel is nie.
2. Te veel hakies. Alhoewel jy dalk 'n visie vir jou karakters het, is dit uiteindelik die
regisseur en akteurs se verantwoordelikheid om 'n draaiboek te interpreteer en te besluit
hoe om 'n spesifieke toneel of oomblik uit te beeld. Om hierdie rede, vermy die gebruik
van hakies, tensy dit absoluut noodsaaklik is vir 'n toneel.
3. Te veel oorgange. Soortgelyk aan bogenoemde, is dit grootliks die redigeerder se taak
om te besluit hoe om van een toneel van 'n voltooide toneel na 'n ander oor te skakel, nie
die skrywer se werk nie. Sommige oorgange kan nuttig wees om aksie te voorspel of
karakter te openbaar. Meeste van die tyd is 'n nuwe toneelopskrif egter genoeg om 'n
nuwe toneel aan te dui.
4. Kamerahoeke. Draaiboeke (veral spesifieke draaiboeke) bevat gewoonlik nie
kamerahoeke of inligting oor hoe om 'n toneel te skiet nie, aangesien dit die domein van
die regisseur is. Beskryf net wat jy op die skerm wil sien (d.w.s. 'n Reuse traan loop oor die

nar se gesig’) en die regisseur en kinematograaf sal besluit watter soort oorgang of hoek
hulle nodig het (Bv. 'n nabyskoot van die enkelsnit traan loop oor die nar se gesig).
WAT IS DIE VERSKIL TUSSEN 'N SPESIFIKASIESKRIF EN 'N SKIETSKRIF?
Hollywood en ander rolprentbedrywe gebruik twee verskillende soorte draaiboeke: spesifikasiedraaiboeke en draaiboeke. Elkeen het effens verskillende inhoud en formateringselemente wat by
sy doel pas.




1. Spesifikasieskrif. Dit is 'n tipe skrif wat spesifiek geskryf is met lesers in
gedagte. Spesifieke draaiboeke word geskryf op spekulasie - dit wil sê, 'n skrywer skep 'n
spesifikasieskrif in die hoop (of spekuleer) dat dit gekies, gekoop en uiteindelik in 'n
werklike film vervaardig sal word. Met dit in gedagte, bevat spesifikasieskrifte geen
tegniese inligting oor die draaiboek wat verfilm of geredigeer moet word nie.
2. Shoot script. Sodra 'n spesifikasieskrif die groenlig ontvang vir produksie, word 'n nuwe
draaiboek geskep as 'n praktiese verwysing vir die produksiespan. Benewens enige
verskrywings wat op die spesifikasiedraaiboek gedoen is om by 'n produksie se beperkings
te pas, sal 'n draaiboek ook bykomende inligting bevat oor hoe en waar tonele verfilm sal
word, tesame met kredietreekse, toneelnommers en ander elemente.

