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SINOPSIS	

	

Na	 sestien	 jaar	 as	 predikant	 van	 die	 Moedergemeente	 word	 Tienie	 Benade	 gekonfronteer	 met	 ’n	
geweldige	daling	in	getalle	en	’n	moderne	gemeenskap	wat	by	die	dag	verander.			Is	daar	nog	’n	plek	in	
hierdie	 wêreld	 vir	 predikante	 òf	 die	 kerk?	 Hy	 probeer	 sy	 bes	 om	 aan	 te	 pas	 en	 sin	 te	 maak	 van	 die	
veranderings	 maar	 in	 die	 proses	 vervreem	 hy	 sy	 vrou	 en	 kinders.	 	 Na	 ’n	 insident	 met	 ’n	 sterwende	
boemelaar	bevind	Tienie	homself	by	 ’n	kruispad.	 	 	 Sal	hy	sy	 selfvertroue	en	die	 liefde	van	sy	gesin	kan	
terug	 wen	 en	 sal	 hy	 dapper	 genoeg	 wees	 om	 sy	 gemeente	 in	 ’n	 nuwe	 era	 in	 te	 lei?	 Gegrond	 op	 die	
toneelstuk	deur	Dana	Snyman.	

Genre:	DRAMA	

	

	 	



SALLAS	DE	JAGER	-	REGISSEUR	/	DRAAIBOEKSKRYWER	/	VERVAARDIGER	

	

Wat	’n	voorreg	om	op	spreekwoordelike	"heilige	grond”	te	loop.			

Dis	hoe	ek	voel	oor	die	geleentheid	wat	my	te	beurt	geval	het	om	een	van	die	suksesvolste	toneelstukke,	
geskryf	deur	een	van	Afrikaans	 se	 geliefste	 skrywers,	Dana	Snyman,	 aan	 te	pas	en	op	die	 grootskerm	
lewe	te	gee.			

Die	 idee	van	 ’n	Afrikaanse	dominee	wat	besef	hy	weet	nie	meer	wie	hy	 is	nie	en	waar	hy	 inpas	 in	die	
moderne	samelewing	nie,	het	my	onmiddelik	aangegryp.			

Ek	het	grootgeword	op	die	platteland	in	die	 laat	80’s	en	90’s	en	as	 jy	 jou	verstand	in	hierdie	era	en	 in	
binne	daardie	milieu	gekry	het	is	dit	amper	ondenkbaar	dat	’n	Afrikaanse	Dominee	hierdie	tipe	stryd	in	
die	gesig	staar.	Dit	bring	mens	dadelik	by	die	vraag	-	As	’n	Dominee	nie	meer	weet	waar	sy	plek	in	die	
samelewing	is	nie	-	hoe	sal	ek	weet?	

Hierdie	film	gaan	oor	’n	persoon	wat	sy	selfvertroue	moet	terug	wen	en	terwyl	ons	saam	met	Dominee	
Tienie	op	die	reis	gaan	word	die	temas	’n	spieël	vir	die	gehoor.		Die	storie	vra	vrae	en	soms	moeilike	vrae	
en	in	my	opinie	is	die	funksie	van	storie	of	kuns	in	die	algemeen.		Ons	leef	in	’n	tyd	waar	kitsoplossings	
hoog	op	prys	 gestel	word	en	 vir	 hierdie	 rede	het	ons	 taak	 as	 storievertellers	 juis	 belangriker	 geword.		
Iemand	moet	die	vrae	vra	sonder	voorbedagte	redes	of	beloftes	van	antwoorde.		Ons	moet	mense	laat	
praat	en	ons	moet	hulle	laat	dink	en	ons	moet	van	ons	gemaksones	ontslae	raak	en	ophou	blind	wees	vir	
die	 behoeftes	 van	 die	 mense	 en	 gemeenskap	 naaste	 aan	 ons.	 Dikwels	 spandeer	 ons	 soveel	 tyd	 en	
moeite	aan	die	groot	kwessies	in	die	samelewing	en	ons	eie	oorlewing	binne	hierdie	samelewing	dat	ons	
die	klein	jakkalsies	miskyk	en	dis	juis	hulle	wat	die	oes	verwoes.		

Ek	het	 tydens	die	verfilming	van	Dominee	Tienie	die	voorreg	gehad	om	saam	met	van	die	 talentvolste	
mense	in	die	bedryf	te	kon	werk	en	elkeen	het	soveel	waarde	toegevoeg	tot	die	eindproduk	dat	hierdie	
eerlikwaar	 ’n	 spanpoging	 was.	 	 Ek	 het	 geweldige	 respek	 vir	 talent	 en	 hiervan	 was	 daar	 ’n	 oorvloed	
tydens	hierdie	produksie.			

Die	kettingreaksie	wat	moet	plaasvind	voordat	’n	kamera	aangeskakel	word	is	’n	baie	delikate	proses	en	
elkeen	wat	daaraan	deelneem	moet	nie	net	talentvol	wees	nie	maar	ook	bewus	wees	van	sy	of	haar	rol	
binne	die	konteks	van	die	storie,	die	produksie	en	elke	mede-storieverteller	op	die	stel.	 	Ek	kan	met	’n	
oop	gemoed	getuig	dat	elke	persoon	op	hierdie	produksie	hierdie	delikate	balans	verstaan	het	en	met	
die	grootste	gemak	hulle	bydrae	tot	die	einddoel	uitgevoer	het.							

Ek	 hoop	 mense	 gaan	 kyk	 hierdie	 film	 met	 ’n	 oop	 gemoed	 en	 sal	 weet	 terwyl	 hulle	 dit	 kyk	 dat	 elke	
persoon	wat	’n	kreatiewe	bydrae	tot	die	film	gemaak	het	sy/haar	hart	en	siel	in	hierdie	storie	gestort	het	
om	 te	 virseker	 dat	 die	 kyker	 ’n	 emosionele	 reis	 saam	met	 hierdie	 karakters	 sal	 onderneem.	 	Die	 film	
gaan	gehore	 vermaak	en	dit	 gaan	hulle	uitdaag	en	 ’n	 geleentheid	bied	om	van	 Suid-Afrika	 se	 voorste	
akteurs	en	tegnici	op	hul	beste	te	ervaar.	
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