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Met die verkryging van beide n TV en 
Videomasjien het die Nasionale Museum ook, 
soos baie ander museums, begin om van die 
hulpmiddels in hul opvoedkundige programme 
gebruik te maak. Gou het ons egter besef dat die 
programme wat in die handel te koop is nie in ons 
behoeftes voorsien nie. Al raad was toe om maar 
self in te spring en programme te "sk ie t” .

Mev. K. Coetsee in  die ee tkam er van F resh fo rd  tydens die 
m aak van die video.

Dit is egter makliker gese as gedaan, w an t om 
met net 'n kamera en sy allernoodsaaklikste 
to e ru s t in g  te w e rk , vra k u n d ig h e id  en 
voorafbeplanning. Ons het streng volgens

Spe/ers en die ku ra tr ise  van F resh fo rd  na die ve rfi/m ing  van 
'" n  Teeparty te F resh fo rd "

draaiboeke begin werk, maar gou gesien dat 
apparaat vir redigering 'n moet is. Alles verloop 
nou klopdisselboom en die volgende fi lms is 
reeds vervaardig.

Taksidermie ('n Konyn word opgestop).
Het jy gew eet (Die Nasionale Museum en sy hele 
opset).
Die maak van soogdierstudievelle.
Die restourasie van Freshford.
Spin en w eef (Beginnersklasse in die kunsvorm 
aan dogters te Freshford).
Eetgewoontes van diere (Kake en tande van 
diere).
Dns gaan plaas toe (Kleuters leer plaasdiere 
ken).

Met die vervaardiging van " n Teeparty te 
Freshford" was dit 'n eerste vir die hele span. Die 
spelers en kameraman het egter alles so vlot I a at 
verloop, dat mens wonder of dit die koue van die 
besondere dag was wat hulle laat besef het ons 
moet alles net reg doen, anders sterf ons aan 
b lootste 11 i ng.
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