
ONTMOET DIE 
FASILITEERDERS 

EN KUNSTENAARS



 FASILITEERDERS 



DANS-INSTRUKTEUR EN
CHOREOGRAAAF

ALFRED
HINKEL 



ANDREW
BUCKLAND

TEATERMAKER, AKTEUR,
REGISSEUR, DOSENT,
STEMKUNSTENAAR,

TEATERKONSULTANT



AKTIVIS, AKTRISE,
STORIEVERTELLER,
DIGTER, DRAMATURG,
REGISSEUR EN SKRYWER

GCINA
MHLOPHE



GREGORY
MAQOMA

DANSER, VERHOOGKUNSTENAAR,
CHOREOGRAAF EN STIGTER 
VAN VUYANI-DANSTEATER,

 VOORSITTER: STAND-STIGTING



KUNSTENAAR, ENTREPRENEUR
EN DOSENT

JEFFERSON
TSHABALALA



JOLYN
PHILIPS

 SKRYWER, DIGTER,
LETTERKUNDEDOSENT, SANGERES EN

VERHOOGKUNSTENAAR



MMATUMISANG
MOTSISI 
REGISSEUR, SEKS-POSITIEWE
KUNS-AKTIVIS, OPVOEDER
EN VERHOOGKUNSTENAAR 



SYLVAINE
STRIKE

 TEATERMAKER, REGISSEUR
EN AKTRISE



KUNSTENAARS



ANELE
KOSE

"Ek het nie 'n ysbreker nodig nie. Ek kry
vinnig 'n gesprek aan die gang, want glo

my – ek praat baie."

DIGTER, AKTEUR EN TEATERMAKER



"Ek is 'n baie emosionele mens. Ek kan soos ‘n
vulkaan ontplof, maar sodra die eerste lawa oor
die rand gestoot het, is dit uit en verby."

AKTRISE, STEMKUNSTENAAR

ANTOINETTE
KELLERMANN 



ANTON
KRUEGER

"As kind het ek 'n tyd lank in Hawaii gebly waar
my ouers opleiding as sendelinge ontvang het.

Van daar is ons na Japan en Hong Kong waar
ons gospel in die strate gesing en gehelp het in

Viëtnamese vlugtelingkampe en sulke dinge."

SKRYWER, MEDIATOR,
IMPROVISEERDER



"Ek raak vinnig geïrriteerd wanneer dinge
nie volgens plan verloop nie."

 

AKTEUR, DANSER EN REGISSEUR

BALENE T
ERNEST



BIANCA
OOSTHUIZEN 

"Ek kou my drankies."

AKTRISE, MODEONTWERPER EN
VERVAARDIGER



BRUCE
GEZA

"Ek hou van reggae."

DANSTEATERMAKER



BUSISIWE
MAHLANGU 
DIGTER, KRALEMAKER EN
SKEPPENDE KUNSTENAAR



CARIN 
BESTER 

"Ek is tans besig met 'n 365 dae lange
stuk vertoonkuns, She Had a Name

365, waarin ek elke 3 uur en 10 minute
'n video opneem."

MULTIMEDIA-
VERTOONKUNSTENAAR



LIRIEKSKRYWER, AFRIKAANSE
HIP HOP-KUNSTENAAR

"Ek luister byna nooit na rapmusiek nie."

CHASE
LUTRON



CHESTER
MARTINEZ 

"Agter al my eksentrieke strepe en uitbundige
verhoogkuns, drag-optredes en filmproduksies, is
ek op my gelukkigste in die natuur. Ek is veral mal
daaroor om op die groot rotse van die Weskus
rond te spring en kreef te trek of te kampeer onder
die sterre van die Cederberge."

VERTOONKUNSTENAAR, KREATIEWE
EN BEWEGINGSREGISSEUR EN
OPNAMEKUNSTENAAR



CINTAINE
SCHUTTE

"Ek was al 'n kelnerin, hondeloper en
kinderoppasser. Ek het 'n baie embarassing

dagboek uit my tienerjare wat ek lees
wanneer ek af voel. Ek is mal oor sjokolade,

Tinkies en drukkies." 

AKTRISE, VERVAARDIER EN
VERHOOGBESTUURDER



"Ek is oorspronklik van Komaggas in Namakwaland.
Ek hou van lag en om mense te laat lag. Lag is die
beste medisyne vir die siel. Ek het 'n groot liefde vir
mense, veral  vir Namakwalanders. 
Ek is sexy-vet, sexy vir sexy vir sexy."

WOORDKUNSTENAAR EN
STORIEVERTELLER

DANNELINE
RAMSDEN 



DARA
BETH

TEATERMAKER EN FASILITEERDER
"Ek is 'n kort, kwaai, Joodse feminis met 'n

begeerte om stories te vertel. Ek het al 
19 keer getrek en ek het al vyf keer tussen

Suid-Afrika en Amerika geskuif."
 



AKTEUR, DANSER, SKRYWER
EN VERVAARDIGER

ENRICO 
 HARTZENBERG 



FAROLL
COETZEE

DANSER



FAYE KABALI-
KAGWA 

"Een van my gunstelinggoed is om weg te raak in die
wêreld van animasie. Ek praat oor animasie-reekse asof
dit net so werklik is as die wêreld waarin ek tans lewe. 
Ek is ook mal daaroor om my in die hiperrealiteit van
hartstog, die vrees vir eensaamheid en die najaag van
begeerte te verloor met werklikheidsreekse soos 
90 Day Fiancé. O, en ek het 'n tyd lank in 'n 
fagotkwartet gespeel."

KULTURELE KURATOR EN
ASPIRANTVERVAARDIGER



FIONA 
DU PLOOY

ONDERWYSER, CHOREOGRAAF,
REGISSEUR EN KOLLABORATEUR

"Mal oor country en western, die oop pad en
swing-musiek."



FRANCES 
SHOLTO-
DOUGLAS 
"Ek het nog g'n enkele Star Wars-fliek gesien nie.
Jammer."

AKTEUR-TEATERMAKER



INEZ
ROBERTSON

"Ek het vier jaar lank entoesiasties Duitslesse in
die hoërskool geneem omdat ek 'n obsessie

met 'n Duitse boyband gehad het. Ek het selfs
die Duits Tweede Taal-eksamen in matriek

geslaag. En nou kan ek niks behalwe 'n paar
algemene frases onthou nie." 

AKTEUR EN SKRYWER



IRA
BLANCKENBERG  
"Ek is vreeslik bang vir sprinkane."

AKTEUR, REGISSEUR, AFRIGTER



JACQUES
BATISTA

VEELSYDIGE
VERHOOGKUNSTENAAR

 EN TEATERMAKER



JANE MPHOLO  
"Ek is 'n kletskous en ek praat baie
hard."

TEATERMAKER



JEFFERSON J.
DIRKS-KORKEE

"Ek eet nie pap nie. En drink nie Coke nie. Ek kou
nie kougom nie en ek eet net viskoekies om my

skoonfamilie te beïndruk." 

TEATERMAKER EN AKADEMIESE
KUNSOPVOEDKUNDIGE



JEROME REX 

" Die pupil van my linkeroog is nie rond
nie – dis die vorm van 'n traan.

LIEDJIE- EN DRAAIBOEKSKRYWER
EN BEMARKER (SPESIFIEK VAN
TEATERPRODUKSIES)



KAULANA
WILLIAMS

VERHOOGKUNSTENEER EN
TEATERMAKER

" 'n Belangrike deel van my lewe is Tribal Fusion-
buikdanse. Ek leef, eet en slaap buikdans! Ek maak
my eie kostuums en hierdie veeleisende naaldwerk

is my gunstelingstokperdjie. Is daar 'n beter
ysbreker as om jou lyf te wikkel?"



"Ek het 'n gekapte voortand."

SANGER, VERHOOGKUNSTENAAR,
OPERA MAAR EKLEKTIES

LAUREN
DASAPPA



"Ek is mal daaroor om te kook. So, ek noem
myself 'Die Kombuischoreograaf'  en ek
geniet dit vreeslik om te werk aan my
weeklikse 'Fitness Fridays bloopers'.
Daarvoor kan ons die inperkingstyd bedank."

DANSER, CHOREOGRAAF
EN SKEPPENDE KUNSTENAAR

LEE SOPHIA
PIEDT



LEHLOHONOLO
MAKHELE

CHOREOGRAAF, REGISSEUR EN
VERHOOGKUNSTENAAR

"Ek is skaam voor mense wat ek nie goed ken nie."



LISA OVERY

"Ek het 'n tyd lank met afstandbeheerde
renkarretjies aan kompetisies deelgeneem
op 'n renbaan en alles. Die kompetisie was
straf en ek was die vinnigste vroulike
renjaer." 

SKEPPENDE- EN
VERHOOGKUNSTENAAR



LOLWETHU
PROMISE

SDUMO
KONTEMPORÊRE AFRIKA-DANSER

 
"Ek is bang vir katte en ek is mal daaroor om uit

die bloute uit volle bors te begin sing." 



LOREN LOUBSER
"Ek praat hard en ek is onapolegties
daaroor. Ek is ook 'n Sex Siren-
kampioen op die Vogue Ball-toneel."

AKTEUR, AKTIVIS EN SKRYWER



LORIN
SOOKOOL

DANSER, VERHOOGKUNSTENAAR,
FASILITEERDER

"Ek was blykbaar in 'n vorige lewe 'n Russiese
ballerina, want my siel kan net nie ontsnap van

die gevoel dat ek móét dans nie." 



LUKHANYISO
SKOSANA 
AKTRISE, VERTOONKUNSTENAAR EN
KURATOR, STEMKOMPONIS EN
TEATERMAKER



LUNA 
PAIGE

LIEDJIESKRYWER, SANGERES
EN VERVAARDIGER VAN

MUSIEKTEATERPRODUKSIES



MALIZO MDEKAZI 

"Ek is 'n hustler en waaghals."

SKEPPENDE KUNSTENAAR,
REGISSEUR EN AKTEUR



MARGO
KOTZE

"Ek het op hoërskool aan ‘n braaikompetisie
deelgeneem. Toks van der Linde was die beoordelaar

en ek het die prys vir die beste tjop gewen.
Ek het al 14 keer bloed geskenk."

 

SKRYWER, STEMKUNSTENAAR 
EN AKTRISE



MARÍ BORSTLAP

"Ek is 'n internasionaal geakkrediteerde
energie-genesing- en Reiki-praktisyn."

TEATER- EN FILMREGISSEUR,
SKRYWER EN ONTWERPER



MARINDA 
DU TOIT 

"Ek wil altyd 'n grappie maak en ek moet maar soms
in my neus krap, wel in privaatheid.".

 

BEELDHOUER, NAR,
STORIEVERTELLER IN BEELDE



MELISSA
MYBURGH 

"Ek het ‘n baie ongesonde obsessie met
badkamers: Ek glo vas, deur na hulle badkamers te
kyk, kan mens die psigopate van die
vryheidsvegters onderskei."

AKTEUR, SKRYWER, REGISSEUR 
EN REBEL



NASFA
NCANYWA

"Ek is verslaaf aan die onderhoude met celebs op
MacG se YouTube-kanaal. Die manier waarop hy

onderhoude voer, is baie interessant. Daar is 'n
eerlikheid in die gesprekke wat inspirerend is vir

jong kunstenaars met groot drome."

 TEATERMAKER, VERHOOG- EN
VISUELE KUNSTENAAR



NEELS VAN
JAARSVELD 

"Altyd tyd vir 'n grappie. Ek wou ‘n
wildbewaarder word. "

AKTEUR, REGISSEUR,
VERVAARDIGER



NICOLE
HOLM

"Ek sal graag wil reis na Suid-Amerika of
Thailand of Rusland of Kroasië, om maar

net 'n paar te noem. Ek vermoed
ontvlugting is 'n dringende behoefte."

AKTEUR, LEKTOR, 
REGISSEUR EN SANGER

 



NOMATHAMSANQA
(THAMI) BABA

"Ek ken nie die woorde van die meeste populêre
liedjies nie. Van kleins af maak ek my eie lirieke op."

TEATERKUNSTENAAR, MUSIKANT EN
FASILITEERDER



PEGGY
ZINZISWA

MONGOATO

"As ek my hele lewe lank net een groente
moes eet, sal dit spinasie wees."

 

  AKTEUR, STORIEVERTELLER,
REGISSEUR



PHILIP
RADEMEYER 
"Ek sou oorspronklik studeer om 'n aktuaris 
te word, maar die lewe het duidelik ander 
planne gehad."

SKRYWER, REGISSEUR



PHULUSHO
KHWIYANE

"As ek weer 'n loopbaan ná die pandemie
kon kies, sal dit weer die kunste wees,

dubbel en dwars."
 

 VERHOOGKUNSTENAAR EN
DANSFASILITEERDER



"Ek is 'n fiksheidsfanatikus, is mal daaroor om
nuwe dinge te leer en ek is gedurig op soek na
nuwe geleenthede. Ek het 'n tweelingsuster."

DANSER EN CHOREOGRAAF

PHUMLANI
MNDEBELE 



ROBERT
HINDLEY

"Ek weet hoe om 'n cappuccino te maak, het 'n baie
basiese begrip van Aikido en kan skaak speel. 

Ek is mal oor woordspel en maak gedurig puns op."
 

 AKTEUR, TOEGEPASTETEATER-
FASILITEERDER EN SKRYWER



ROXANNE 
DE FREITAS

"Ek het eenkeer, toe ek klein was, 'n ernstige
kerksamekoms onderbreek deur in die kamer in te
hardloop, neer te plons op 'n whoopee-kussing, soos
'n maniak te lag oor die onbeskofte geluid wat dit
veroorsaak het en toe weer uit te hol."

SKRYWER, REGISSEUR-ONTWERPER
EN VERTOONKUNSTENAAR 



SHIHAAM
DOMINGO

"Ek is eintlik 'n meermin. So, ek kan nie
piepie in enige water waarin ek swem nie
en ek vra plante se toestemming voor ek
hulle pluk. Ek is ook disleksies en ek kan

nie spel in enige taal nie."
 

KREATIEWE VERVAARDIGER



SINETHEMBA 
BIBI
"Ek dink die eienaardigste ding aan my is dat ek
eintlik geen eienaardige geite het nie. Omdat ek 'n
musikant is, verwag mense dikwels van my om 'n
ekstrovert te wees, maar ek is eintlik 'n introvert."

MUSIKANT EN LIEDJIESKRYWER



STEPHANIE
GERICKE

"Ek is kakbang vir hysbakke. Ek sal liewer – en
ek het dit al dikwels in die verlede gedoen –

twaalf verdiepings se trappe klim as om in 'n
hysbak te klim, want: kloustrofobie."

VERHOOG- EN VISUELE
KUNSTENAAR



SUZAAN KEYTER

"In 2008, terwyl ek oorsee was, het ek as
kleuterskoolonderwyseres gewerk. Ek het nooit
besef hoe goed daardie evaring my sou voorberei
op my latere loopbaan in 'n korporatiewe
omgewing en die televisie-uitsaaiwese nie."

PUBLISTITEITSKOÖRDINEERDER
EN DIGITALE SPESIALIS 



TERTIUS
MEINTJES

"Die meeste dinge werk en staan verkeerdom vir
my. Ek's 'n hotklou, maar ek kon darem my

regterhand leer om die kamera se sluiterknoppie
te druk. Ek is buitengewoon nuuskierig van

geaardheid. Hoe loop jou perde?"
 

AKTEUR, FOTOGRAAF, FILM- EN
TV-DRAAIBOEKSKRYWER,
DOKUMENTÊRE REGISSEUR



TONI MORKEL 

"Ek hou van trash drag, wat my toelaat om
verskeie karakters te speel, veral die
innemende Shirley. My partytjietruuk is om 
'n sigaret te flip.

TEATERMAKER, IMPROVISEERDER,
AKTEUR



TONY 
BENTEL

MUSIKANT, KOMPONIS, PIANIS,
DANSER, AKTEUR, SANGER,

DRAG QUEEN, IMPROVISEERDER
 



TRUDE GUNTHER

"Gebore Gertruida. (Van Frans-Duitse afkoms, maar
Afrikaan.) Mevrou Weduwee, maar sonder 'n bruilof.
(M) in Ander en Grade van Boheemse Hartseer.
Verlief op die verbeelde, intelligensie, kleure van die
natuur. Ek is 'n magiese realis romantiese idealis.
Verlore in 'n soort heler droom.
As jy die ys wil breek, steek 'n dolk in my hart."

VISUELE-, VERTOON- EN
STEMKUNSTENAAR, PERSOON



VERONIQUE
JEPHTAS

"Ek is baie bekkig, 
gretig om te leer en stout vir 'n show. 

Ek het my eerste boek op my foon geskryf. :')" 

 SKRYWER, DIGTER EN AKTRISE



WESSEL
PRETORIUS
"Ek het nog nooit Game of Thrones, Breaking
Bad of 'n Marvel-fliek gesien nie."

AKTEUR, SKRYWER, TEATERMAKER



WHADEN
JOHANNES

"Mense moet net met my kom praat, net as
mens, geen titel is vir my belangrik nie. Ek

love sushi en wyn! (Groot glimlag.)"

REGISSEUR, MUSIKANT
EN SKRYWER



WIAN 
TALJAARD
"Ek is verlief op worshonde, Beyoncé en drag
queens. As ek hou van 'n liedjie is dit onmoontlik vir
my om nie al die woorde te gaan leer nie."

AKTEUR, HALWE DANSER



WILKEN
CALITZ

"Ek is mal oor fashion en gossip magazines.
Veral die “fashion police”-afdeling. Dan

gesels ek sommer saam met die red carpet-
beoordelaars: 'Ek meen, hoe kon Tay-tay 'n

plunging V-line saam met tekkies dra?' "

 MUSIKANT (VIOOL EN KITAAR)
EN SKRYWER



WOLF BRITZ

"Wolf Britz is linkshandig."

REGISSEUR, SCENOGRAAF,
ONTWERPER, VERVAARDIGER 



WYNAND
KOTZE

"Ek lewe soms deur my kat en my karakters in
Sims. Ek het 'n obsessie met Wilna Snyman. Ek
wil soos sy wees. Ek dwing myself soms om
blomkool te eet, want dis gesond. Covid het my
selfvertroue gesteel."

SKRYWER, AKTEUR EN WANNABE
WILNA SNYMAN. ALTYD HONGER 



YASEEN
MANUEL

"Ek hou van enige soort romerige pasta."

 VERHOOGKUNSTENAAR,
CHOREOGRAAF, ONDERWYSER

EN REGISSEUR



ZANNE
STAPELBERG-
DE LANGE 

"Ons ry in die kar en ek sê vir my man: 'Jomar, nou
watse interessante of snaakse feite kan ek oor
myself vertel as 'n ysbreker?' Ons dogtertjie Maja sê:
'Wel, sê Mamma is 'n operasanger met drie kinders
en 'n man.' So, daar het jy dit.

OPERASANGERES,
SANGDOSENT, KOORLEIER



GENIET DIE
KUNSTENAARSWEEK!


