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SINOPSIS
Die verhaal van Die Sneeukoningin (The Snow Queen ) is gebaseer op die oorspronklike klassieke
sprokie wat deur Hans Christian Andersen geskryf en in 1845 vir die eerste keer gepubliseer is. Die
verhaal handel oor die stryd tussen die goeie en die slegte wat ’n klein seuntjie en dogtertjie – Gerda
en haar broertjie Kai – aanpak.

In Die Sneeukoningin 2 word die storie verder gevoer. Na hulle oorwinning oor die Sneeukoningin
het die trolle ’n smaak vir vryheid ontwikkel. Nadat die trol Orm ’n groot rol in die oorwinning
gespeel het, het hy almal se held geword. Maar nou is dit nie vir hom genoeg nie. Nadat hy op ’n
komiese manier sy heldedaad en prestasies vreeslik oordryf het, begin hy om ’n web van leuens te
spin – hy beweer byvoorbeeld dat hy die Sneeukoningin eiehandig oorwin het en dat dit voorbeskik
is dat hy met die prinses sal trou en baie magtig en ryk sal word. Maar waarheen lei Orm se stories
en gaan dit hom in die moeilikheid laat beland?
In hierdie opwindende en gevaarlike avontuur leer Orm dat ’n mens nie vriende, geluk en ware
liefde deur middel van bedrog kan bekom nie.
Hoewel die ou gunsteling karakters steeds in die ysige wonderland woon, ontmoet ons in hierdie
rolprent ’n hele klomp splinternuwe, dierbare karakters.
Die Afrikaanse stemme word gespeel deur Pierre Breytenbach as Orm, Leah as Gerda, Christine
Voorendyk is Alfida en Richard van der Westhuizen is Generaal Arrog. Leah sing ’n oorspronklike
liedjie vir die rolprent vanaf haar nuwe Deluxe Album.

Die Sneeukoningin 2 is deur Wizart Animation in Rusland vervaardig, met Alexey Tsitsilin as die
regisseur en Tsitsilin, Alexey Zamyslov en Vladimir Nikolaev het saam die draaiboek geskryf. Timur
Bekmambetov, Yuri Moskvin, Vladimir Nikolaev en Diana Yurinova is die vervaardigers.

Die Sneeukoningin 2 was een van 17 animasieprente wat in 2014 die Golden Globe-kortlys gehaal het
en is reeds uitgereik in teaters in die Verenigde Koninkryk, Suid-Korea, die Midde-Ooste, Baltiese
State, Rusland, die Statebond van Onafhanklike State, Kroasië, Serbië, Montenegro, Bosnië en
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Herzegovina, Albanië, Slovenië, Macedonië en Israel en het in die lande waar dit uitgereik is, twee
keer soveel as die eerste rolprent verdien.

Meer oor Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen is op 2 April 1805 in Denemarke gebore, en het wêreldwyd roem met sy
innoverende en invloedryke sprokies verwerf. Klassieke voorbeelde uit hierdie genre is Die klein
meerminnetjie, Die lelike eendjie en Die prinses en die ertjie. Andersen is op 4 Augustus 1875 in
Kopenhagen oorlede.
In 1829 het Andersen vir die eerste keer erkenning as skrywer gekry met die publikasie van ’n
kortverhaal, wat hy opgevolg het met ’n toneelstuk, ’n digbundel en ’n reisjoernaal. Die belowende
jong outeur het daarna ’n geldelike toekenning by die Deense koning gekry wat hom in staat gestel
het om deur Europa te reis en sy skryfwerk verder te ontwikkel. Andersen het in 1835 begin om
sprokies te skryf en vir die volgende paar dekades het hy aanhou skryf vir kinders en vir grootmense –
ondermeer verskeie outobiografieë, reisverhale en poësie wat die deugde van die Skandinawiese
mense besing het.

Die bronne van sy kinderstories was hoofsaaklik Deense volksverhale en sy oogmerk as skrywer was
eerder om nuwe letterkundige werke wat op volksvertellings gebaseer was, te skep as om die
volksverhale te bewaar. Aanvanklik het sy kritici en lesers sy werke wat die nou klassieke stories soos
Die klein meerminnetjie en Die keiser se nuwe klere ingesluit het, geïgnoreer. In 1845 het die Engelse
vertalings van Andersen se volksverhale en stories egter die aandag van buitelandse lesers vasgevang.
Hy het ook ’n vriendskap met Charles Dickens aangeknoop en in 1847, en weer tien jaar later, het hy
by hom besoek afgelê in Engeland.

Sy stories het klassieke Engelse leesstof geword en het ’n sterk invloed op die opkomende geslag Britse
skrywers van kinderboeke geword, soos AA Milne en Beatrix Potter. Met verloop van tyd het die
Skandinawiese lesers, asook lesers in Amerika, Asië en regoor die wêreld, Andersen se stories ontdek.

Andersen se invloed op kinderliteratuur was merkwaardig. Sy sprokies is in heelwat tale vertaal en
baie van sy karakters soos die klein meerminnetjie, die vuurhoutjiedogtertjie en die lelike eendjie is
internasionaal bekende karakters. Sy sprokies het in prenteboeke, toneelstukke, operas en as
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handelsware hulle buiging gemaak of is vir die verhoog of skerm verwerk, soos die baie gewilde
animasieweergawe van Die klein meerminnetjie. Boonop het Andersen se lewe die onderwerp van
heelwat teateropvoerings en rolprente geword. En skrywers van kinderboeke wêreldwyd erken
ronduit dat Andersen hulle rolmodel en inspirasie was. In 2006 is ’n pretpark wat op sy werk gebaseer
was, in Shanghai geopen. Maar hoe belangrik Andersen werklik geag word, word geïllustreer deur die
feit dat die wêreld se gesaghebbendste prys vir kinderliteratuur, die Hans Christian Andersen-medalje,
na hom vernoem is en dat sy verjaarsdag, 2 April, as Internasionale Kinderboekdag gevier word.

Om ’n sprokie te verstaan
’n Sprokie soos Die Sneeukoningin is ’n fiktiewe storie met ’n hele klomp volkskarakters (soos feetjies,
kabouters, elwe, trolle, hekse, reuse en pratende diere) propvol bekoorlike oomblikke en dikwels ’n
vergesogte opeenvolging van gebeure.

Sprokies of feëverhale se wortels word aangetref in die mondelinge tradisie wat oor verskillende
kulture en vastelande strek en daarom toon baie sprokies se intriges, karakters en motiewe heelwat
ooreenkomste. Sprokies is ook geneig om by die kenmerke van die omgewing waarin hulle afspeel aan
te pas, soos blyk uit die keuse van die motiewe, die styl waarin dit vertel word en die manier waarop
dit uitgebeeld word.

Stith Thompson, ’n Amerikaanse akademikus wat in volksvertellings spesialiseer, omskryf die sprokie
as ’n redelike lang vertelling met ’n opeenvolging van motiewe of episodes. Dit speel af in ’n
onwerklike wêreld sonder ’n presiese ligging of definitiewe kreature en allerhande wonderlike dinge
gebeur in die storie. In hierdie kammaland maak beskeie helde hulle teenstanders dood, bestyg trone
en trou met prinsesse.

Hoewel daar baie definisies van sprokies is, is die een aspek waaroor wêreldwyd saamgestem word,
dat ’n sprokie nie feetjies hoef te hê om ’n feëverhaal te wees nie. Soos Thompson tereg opgemerk
het, is pratende diere en die teenwoordigheid van ’n towerkrag meer algemeen aan sprokies as
feetjies.

Die karakters en motiewe van sprokies is eenvoudig en oorspronklik: daar is gewoonlik prinsesse en
uitgeworpe prinsesse, jongste seuns en dapper prinse, bullebakke, reuse, drake en trolle, sluwe
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stiefmoeders en vals helde, towertantes en ander magiese helpers, soms pratende perde, of jakkalse
of voëls; berge van glas en dinge wat verbied word sodat die verbod verontagsaam kan word; lang,
moeisame reise en take wat feitlik onmoontlik is om uit te voer.

In sprokies is dit redelik algemeen om menslike swakhede te ontgin én menslike sterk punte te laat
seëvier, en die stryd tussen goed en kwaad, lig en donker, die ontginning van mense se gedeelde
ervarings, diepste begeertes en vrese, is temas wat herhaaldelik voorkom.
Namate kinders grootword en gedwing word om werklike onregte en teenstrydighede in hulle lewens
trompop te loop, sal hulle onbewustelik die boodskappe wat eie aan sprokies is, herroep en
daarvolgens reageer.

Sommige sprokies is gegrond op legendes wat geïnkorporeer is in ’n

geloofsoortuiging van die kultuur waarin dit voorkom en wat bedoel was om die waarheid te vertel.

Andersen se Die Sneeukoningin (Snedronningen in Deens) is in Desember 1844 vir die eerste keer in
die versameling New Fairy Tales, First Volume gepubliseer. Die storie handel oor die stryd tussen goed
en kwaad soos wat Gerda en Kai dit ervaar. Dit is ’n verhaal van beproewinge en belonings, gebaseer
op ’n gewilde Noorse legende van die ysmeisie waarin die onsigbare mag van die liefde – ’n tema wat
herhaaldelik in Andersen se skryfwerk voorkom – ’n sterk tema is.

Hierdie storie is een van Andersen se langste stories maar sekerlik ook een van sy sprokies wat die
hoogste aanskryf word. Dit word gereeld by geselekteerde stories en versamelings van sy werk
ingesluit en word ook dikwels in geïllustreerde storieboekuitgawes vir kinders herdruk.
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Karakterbeskrywings
Orm (die trol en hoofkarakter)
Orm is ’n doodgewone trol en nie juis iets vir die oog nie – selfs nie volgens trolstandaarde nie. Orm
se krag lê nie in die fisieke opgesluit nie. Sy ware meriete is van ’n heel ander aard: hy is slu en vlug
van begrip.
Dit was juis sy vindingrykheid wat gehelp het dat hy nie deur die Sneeukoningin “gevries” is nie,
maar is in plaas daarvan deur haar in diens geneem. Terwyl hy vir die Koningin gewerk het, moes hy
soms die allervreeslikste, dikwels uit-en-uit gemene bevele uitvoer en het hy mettertyd, na elke
opdrag, meer sinies en wantrouig geraak.
Maar ’n meisie met die naam Gerda kyk dieper as die bose trol se uiterlike en ontdek die ware Orm:
’n goedhartig, hartlike en die belangrikste van alles, eerlike trol! Saam slaag Orm en Gerda daarin om
die heerskappy van koue en vrees te oorwin.
Na baie jare van rondswerf, keer Orm terug na sy huis in Trol Stad en na sy ouma. Hy werk nou as ’n
steenkoolmyner en kan kwalik uitkom met wat hy verdien, al was hy die een wat die seël van die
Sneeukoningin verbreek het en die trolkoninkryk ontvries het!
Die lewe van ’n eenvoudige steenkoolmyner pas doodeenvoudig nie by hom nie! Orm besluit dus om
nuwe avonture aan te pak en nuwe leuens uit te dink – en hoe meer hy jok, hoe nader beweeg die
wêreld aan nog ’n ysramp! Is Orm besig om die wêreld in die rigting te lei waar alles wees gaan
vries?

Arrog (die superster)
Arrog kom uit ’n beroemde trolfamilie. Hy kan sonder ophou praat oor die wonderlike kordaatstukke
van sy heldhaftige oupa. En tog het hy nog nie selfs sulke prestasies behaal nie en droom hy daarvan
om te bewys dat hy die Prinses en die kroon waardig is.
Arrog kon uit ’n ryk gesin en dit het hom vreeslik baie selfvertroue gegee en narsissisties gemaak.
Wanneer hy egter nie in die kollig is nie, hou hy op om voor te gee en word hy ’n streng, maar
regverdige en edel trol. Nadat hy die uitdagings wat oor sy pad gekom het, die hoof gebied het,
besef Arrog dat afkoms en adellike herkoms nie saak maak nie en dat hy nie juis van die nie-adellikes
verskil nie.
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Orm se Ouma
Ouma, Oums of Ouma Rose (Granny, Gran of Grandma Rose) is ’n goedhartige en deernisvolle mens.
Sy is werklik lief vir haar kleinseun Orm en glo elke woord wat hy sê. Soos wat sy ouer word, raak sy
toenemend vergeetagtig hoewel sy haar passies op die dansvloer toe sy jonk was onthou en hoe sy
en die Prins op die maat van diskomusiek gedans het.
Baie jare gelede het die vorige Koning vir Ouma by die paleis uitgesmyt en sy seun (toe die Prins
maar nou die huidige Koning) verbied om met haar te trou. En die lafhartige Prins het aan sy pa se
wense toegegee.
Hierdie geskiedenis behoort aan die verre verlede en nou hou Rose huis, brei sokkies, bak pasteie en
versorg haar enigste kleinseun, Orm, liefderyk.

Gerda
Gerda is die hoofheldin van Die Sneeukoningin. Sy is dapper, goedhartig en eerlik maar het ’n baie
sterk wil. Sy het in ’n kinderhuis grootgeword en geleer om haarself te verdedig. Gerda is altyd reg
vir ’n avontuur en sy sien “die goeie” in selfs die aakligste mense.
Haar ontvanklike, warm hart sê vir haar dat Orm in die moeilikheid is. En daarom besluit Gerda en
haar vriende om haar ou maat te gaan besoek.

Die Koning
Die Koning se pa was ’n ongenaakbare en dominerende heerser. Die koning, aan die ander kant, is
vatbaar vir indrukke en ietwat van ’n lafaard. Hy omring hom met helde en heldhaftigheid – iets wat
nie binne sy eie vermoëns is nie. Toe hy destyds nog ’n prins was, was hy verlief op Ouma Rose, maar
sy pa was gekant teen die verhouding en nou op sy oudag is die Koning alleen. Hy is baie lief vir sy
niggie, Prinses Maribel, en kan nie wag vir die dag dat hy sy kroon aan sy erfgename kan afstaan
sodat hy uiteindelik kan doen wat hy wil en nie wat van hom verwag word nie.

Maribel
Die Koning se niggie. Sy is ’n bedorwe brokkie en behandel almal om haar asof hulle haar speelgoed
is. Maribel is veeleisend en wispelturig en ’n uitstekende manipuleerder van haar oom, die Koning.
Maar alles verander in ’n oogwink toe die Noorde Wind haar wegwaai ...
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Lokum
Orm se vriend. Hy is ’n polisieman en gewoonlik aan die lui kant en onverskillig. Maar hy is tog
bereid om as die nood druk ’n ou vriend te hulp te snel. Hy vertrek saam met Orm op ’n gewaagde
avontuur.
Luta
Luta is ’n troetelwesel. Sy is Orm se ware vriend en gewete. Sy sal sonder enige huiwering haar lewe
vir Orm waag, maar sy is nie blind vir sy leuens en sondes nie en sal hom vinnig daarop wys. Luta
wen altyd haar argumente met Orm en is loshande die soepelste karakter.
Kai
Gerda se broer – ’n dromer, kunstenaar en digter. Hy is verlief op Alfida, die seerower, maar weet
glad nie hoe om sy gevoelens te wys nie. Hy is bereid om vir Gerda en Alfida te help, maar is nie in
staat om self besluite te neem nie.
Alfida
Alfida is ’n seerower in murg en been. Sy is sterk, outoritêr en vasberade – maar sy het ’n sagte hart
en is sterk voorstaander van regverdigheid. Alfida weet dat Kai van haar hou en hoewel sy die
aandag wat hy op haar uitstort vleiend vind, het sy besluit om nie daarop te reageer nie omdat dit
nie betaamlik vir seerowers is om verlief te raak nie!
Die Mynbaas
Die voorman by die myn waar Orm werk. Hy is ’n ware selfgemaakte trol. Frases soos “ek kan nie” of
“dit is onmoontlik” irriteer hom: as hy iets kan doen, het niemand anders ’n verskoning nie! Die
Mynbaas probeer om sy sekretaresse die hof te maak maar hy is nie baie ervare in sulke sake nie en
elke poging wat hy aanwend word op die een of ander manier deur Orm in die wiele gery.

Die Sekretaresse
Die tipiese sekretaresse, ’n modebehepte vrou wat graag skinder. En mense wat nie vir haar
belangrik is nie, sien sy glad nie raak nie.

Rahat
’n Sterk dog skadelose en eenvoudige myner. Hy hou van sy werk en wil niks anders doen of wees
nie. Hy het nie baie vriende nie maar koester die vriende wat hy het en sal enigiets vir hulle doen.
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Eric
’n Bankier wat geld bo enigiets anders in sy lewe stel. Hy sal selfs die mense naaste aan hom sonder
om ’n oog te knip bedrieg, terwyl vreemdelinge sonder geld hom glad nie interesseer nie. Hy is slu.

Musiek
MARK WILLOTT – KOMPONIS
Mark Willott is ’n Emmy-bekroonde komponis uit die Middelande van die Verenigde Koninkryk. Sy
eerste kommersiële werk was die klankbaan van die hoog aangeskrewe PlayStation-titel, “Cold
Winter”. In 2007 begin hy om vir Turner Sports te komponeer, wat dekking aan NBA, NASCAR, die
PGA en hoofliga-bofbal op die TNT-netwerk gee. In 2008 het hy ’n Emmy vir buitengewone prestasie
in komposisie gewen vir sy eerste opdragwerk van Turner Sports, The Playoffs op TNT. In 2009
ontvang hy sy tweede Emmy-nominasie. Willott gebruik die mees gevorderd instrumente en
hulpmiddels beskikbaar om passievolle, dinamiese musiek vir alle genres te skep. Hy het tot op
datum meer as 300 kommersiële komposisies as opdragwerk gedoen.
Die Afrikaanse weergawe van Die Sneeukoningin 2 spog met ’n splinternuwe titelsnit wat deur Leah
gesing word en deur Johan Vorster geskryf is.

“MAAK MY DAG” – DIE TITELSNIT VAN DIE SNEEUKONINGIN 2
Nadat sy aan ’n magdom musiekkompetisies deelgeneem en tussenin TV-advertensiewerk gedoen
het, het Leah se groot deurbraak gekom in die vorm van modelwerk: in November 2011 wen sy
Rapport se Model van die Jaar-kompetisie en kort daarna het die liedjieskrywer Johan Vorster haar
hoor sing en onmiddellik werk daarvan gemaak om haar ’n platekontrak aan te bied. Vandag spog
Leah met n debuutalbum “Wonderwerk” wat in 2015 die lig gesien het. In 2016 het Leah een
Ghoema- en drie Huisgenoot Tempo-toekennings verwerf as Beste Nuweling, Beste Liedjie en Beste
Musiekvideo. Haar debuutalbum “Wonderwerk” word as deluxe weergawe binnekort heruitgereik
met vier bonussnitte waarvan een die titelsnit is vir Die Sneeukoningin 2, wat aan die einde van die
film gespeel word.
“Maak My Dag” is ’n splinternuwe enkelsnit wat middel Oktober op Leah se nuwe Deluxe Album sal
wees, en dit is ook die temalied van Die Sneeukoningin 2.
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Die bekende liedjieskrywers, Johan Vorster en Christoph Kotze, het “Maak my Dag” vir Leah geskryf
en dit beloof om n groot treffer te word met die Somer wat oppad is.
Die bekende liedjieskrywer, Johan Vorster, het “Maak my Dag” vir Leah geskryf nadat hy heelwat
ander snitte vir haar debuutalbum geskryf en vervaardig het.
Vorster was medeskrywer van die musiek vir die plaaslik vervaardigde musiekblyspele, Ons vir Jou,
Jock of the Bushveld en Shaka Zulu – The Musical, ’n toneelstuk vir die teater oor die opstanding en
val van die legendariese Shaka Zulu. Hy het ook die grootste deel van die musiek vir die SuidAfrikaanse rolprent, Platteland, gekomponeer.

Produksiemaatskappye
Wizart Animation
Wizart Animation is een van die rekenaaranimasiestudio’s in Rusland wat die vinnigste groei. Hulle
hoofdoelwit is om rolprente en animasiereekse van hoë gehalte, en wat op gesinne gerig is, te
ontwikkel, te vervaardig en te versprei. In hulle produksies kombineer hulle gewoonlik innoverende
tegnologieë en uitstekende, treffende stories vir kinders en volwassenes wat in wonderwerke glo.

Die maatskappy se huidige portefeulje bevat ’n reeks animasieprojekte in verskillende stadiums van
produksie. Hulle hoofprojek vir 2012 was die magiese 3D-storie, The Snow Queen (met Bazelevs en
Inlay Film as medevervaardigers), waarna hulle die animasieprent Sheep'n'Wolves vervaardig het.
Hulle ontwikkel tans ’n animasietelevisiereeks.
www.wizartanimation.com

Die Bazelevs-groep
Die Bazelevs-groep maatskappye is in 1994 deur die regisseur en vervaardiger Timur Bekmambetov
gestig. Bazelevs vervaardig advertensies en rolprente, waarvan ’n hele paar al suksesvol by nasionale
sowel as internasionale rolprentmarkte versprei is. Bazelevs werk ook saam met Rusland se grootste
televisie- en radiokanale en rolprentstudio’s soos Universal, 20th Century Fox en Focus Features.
In Januarie 2014 is die stigter van Bazelevs, Timur Bekmambetov, deur die Amerikaanse
Vervaardigersgilde benoem as die Beste Vervaardiger van die Jaar van rolprentanimasie vir “9”. En in
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2012 is CinemaCon by die jaarlikse Amerikaanse rolprentbedryf se uitstalling in Las Vegas aangewys
as die Internasionale rolprentmaker van die Jaar.

Bekmambetov het (saam met Tim Burton) die Hollywood-lokettreffer, Abraham Lincoln: Vampire
Hunter geregisseer en vervaardig. Die prent is deur 20th Century Fox uitgereik.
In 2013 het Bazelevs die vervaardiging van Gentlemen of Fortune voltooi, wat ’n heropname van een
van die grootste lokettreffers van die Sowjet-era was.
www.bazelevs.ru
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Afrikaanse Rolverdeling
KARAKTER

AKTEUR

Trol (Orm)

Pierre Breytenbach

Ramat

Antowan Nöthling

Gerda

Leah

Sneeukoningin

Heidi Mollentze

Kai

Victor Voorendyk

Ouma

Rina Nienaber

Oom Eric

André Stolz

Wag / Soldaat

Gert van Niekerk

Koning

Cobus Visser

Prinses / Maribel

Leila Etsebeth

Mynbaas

Francois Stemmet

Lokum

Wikus du Toit

Alfida

Christine Voorendyk

Arrog

Richard van der Westhuizen

Wag 2

Anton Dekker

Ander stemme

Lochner de Kock

Verteller

Pierre Breytenbach
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Afrikaanse Stemregisseur
RIANA WILKENS het na haar studies aan die Universiteit van Pretoria voltyds by TRUK (die Transvaalse
Raad vir Uitvoerene Kunste) aangesluit. Daarna het sy begin vryskut en het in teleivisiedramas en
reekse gespeel, onder andere Agter elke Man, nou en dan nog op die planke verskyn,
oorklankingsregie en vertaling gedoen en vele rolle in die oorklanklingsbedryf vertolk. Sy was onder
andere die stem van Romy Schneider, Fanny Ardant en die jong, toe nog onbekende, Julianne Moore.
Sy wen in 1988 die Artes vir beste oorklankingsregisseur. Sy het gereeld aan radio-dramas en reekse
deelgeneem. Mettertyd begin sy haar op skryfwerk toepits en skryf onder andere vir Egoli, Binneland,
Sewende Laan en Erfsondes . Later keer sy terug na die verhoog,, televisie en film. Haar mees onlangse
rol was die van Lida Geldenhuys in Villa Rosa.
Riana

het

ook

die

stemregie

vir

die

afrikaanse

weergawe

van

‘Khumba’

hanteer.

Afrikaanse Stem en Rolverdeling: Biografieë
Leah (Gerda), is gebore en getoë in Belville, een van Kaapstad se noordelike voorstede, en is op vele
vlakke gekwalifiseerd: sy het ’n BCom (Regte) agter haar naam, het opleiding ontvang aan die
Waterfront Teaterskool en het grootgeword in ’n huis gevul met deuntjies van haar pa se keuse.
Ná inskrywings in ’n magdom musiekkompetisies, met TV-advertensiewerk tussenin, het Leah se groot
deurbraak gekom in die vorm van modelwerk: sy is raakgesien in November 2011 in Rapport se Model
van die Jaar-kompetisie wat sy ook gewen het. Kort daarna het die liedjieskrywer Johan Vorster haar
hoor sing en onmiddellik aan die werk gespring om haar binne maande ’n opnamekontrak te verseker.
Vandag is Leah toegerus met ’n 14-snit debuut album “Wonderwerk” wat in 2015 die lig gesien het.
In 2016 het Leah een Ghoema- en drie Huisgenoot Tempo-toekennings verwerf: Beste Nuweling, Beste
Liedjie en Beste Musiekvideo. Haar debuutalbum “Wonderwerk” word binnekort heruitgereik met vier
bonussnitte waarvan een die titelsnit vir Die Sneeukoningin 2 is wat aan die einde van die film verskyn.
Volg Leah op Twitter by @LeahMusiekSA. Leah het ook die Afrikaanse titelsnit vir die eerste
Sneeukoningin-film vertolk.
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PIERRE BREYTENBACH (Orm en die Storieverteller) is een van die mees herkenbare gesigte in die
Afrikaanse televisie- en vermaaklikheidswêreld. Hy het sy BA-graad in drama in 1998 aan Tukkies
verwerf en het dadelik op die verhoog in musiekblyspele en komedies begin werk. Sedertdien was hy
al saam met groot name op die planke, soos Frank Opperman, Sandra Prinsloo en Tobie Cronjé. Hy
het hom die afgelope dekade besig gehou met televisieprogramme soos Die Casper Rasper Show,
Spekskieters en byna elke sepie in die land. Hy was ook te sien in al vier seisoene van kykNET se
improvisasiekomedie Proesstraat en die trefferfilm Klein Karoo. Pierre het deur die jare talle
benoemings en toekennings ontvang vir sy uiteenlopende talente, maar hy is nie net ’n grapjas nie en
kan ook ernstige vertolkings doen. Gedurende die afgelope 15 jaar het hy veral as stemkunstenaar in
radiodramas, oorklanking, rolprente en in televisie- en radio-advertensies gewerk. Hy het tussendeur
vir vier jaar lank die suide van Afrika platgereis as ’n veldaanbieder van die bewaringsprogram 50/50,
en vir drie jaar daarna die land soggens wakker gemaak as ankeraanbieder van kykNET se regstreekse
ontbytprogram Dagbreek.

ANTOWAN NöTHLING (Ramat) het op hoërskool reeds as radio-aanbieder gewerk – iets wat hy later
ook by die Universiteit van Pretoria gedoen het. Tydens sy studiejare vir die graad B.Com was hy ’n
aanbieder by Tuks FM en nadat hy sy studies voltooi het, het hy die kommersiële radiowese betree –
eers op satellietradio en kort daarna op FM in Namibië. Na ’n kort draai as aanbieder by die Namibiese
kommersiële stasie Kosmos FM, het hy na Suid Afrika teruggekeer en as omroeper by Jacaranda FM
begin werk. Dit is hier waar hy blootgestel is aan stemwerk en die geleentheid gekry het om as
toegewyde stemkunstenaar te begin werk – iets wat vinnig die meeste van sy professionele aandag in
beslag geneem het. Buiten radio en televisie-advertensies het hy ook oorklanking vir talle
televisieprogramme en ’n paar rolprente gedoen. Antowan is met Helga getroud en hulle het ’n
driejarige seuntjie, Philip.

VICTOR VOORENDYK (Kai) het van jongs af as stemkunstenaar gewerk en sy stem word vandag nog
in talle radio- en televisie- advertensieflitse gehoor. Hy is ook ’n ervare oorklanker, wat uitblink in
veral karakterwerk, en hy het verskeie karakters vir veral die televisieprogramme op Koewee vir
kykNET oorgeklank. Alhoewel Victor sy LL.B-graad aan die Universiteit van Suid-Afrika verwerf het en
in September as prokureur toegelaat word, het hy ook sowat agt jaar ondervinding in mediese
nooddienste. Dit het hom geïnspireer om vir ’n graadkursus in mediese noodsorg aan die Universiteit
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van Johannesburg in te skryf. Ten spyte van sy studies, geniet hy steeds stemwerk en bly dit ’n
belangrike deel van sy lewe.

CHRISTINE VOORENDYK (Alfida) doen al van sesjarige ouderdom af stem- en radiowerk. Sy is in 1991,
op agtjarige ouderdom, vir ’n Artes-toekenning vir oorklanking genomineer vir haar rol in die
animasiereeks, Die Bietjies van Voetheuwelwoud. Sy speel gereeld in radiodramas vir Maroela Media,
RSG en SAFM, en is veral bekend vir die rol van Rozanne, wat sy al vir bykans twee jaar in Leon van
Nierop se jeugreeks, Ratels speel. Christine doen ook kommersiële stemwerk vir advertensies en
korporatiewe projekte, alhoewel haar groot liefde by radio- en animasiewerk lê. Sy het al temaliedjies
vir verskeie kinderprogramme gesing en het onlangs die hoofrol vertolk in die Suid-Afrikaanse
weergawe van die internasionale rolprent, Maya die By, wat later vanjaar vrygestel word. Sy was ook
die stem van die tienermeerkat in Khumba (2013), en die sigeunermeisie in Die Sneeukoningin (2015).

COBUS VISSER (Koning) voltooi sy drama-opleiding aan die Universiteit van Pretoria en speel daarna
vir SUKOFS in Bloemfontein en vir TRUK in Pretoria. Hy het veral bekendheid verwerf as die stem van
die karakter Alf en was te sien in verskeie rolprent- en televisiereekse. Enkele verhoog-hoogtepunte
sedert 1975 sluit in Die Reënmaker, Bobaas van die Boendoe (André P. Brink), Hamlet, Plaston DNSkind (P.G. du Plessis) en vele meer. Cobus speel ook in rolprente soos Die Square (Manie van
Rensburg), Fiela se Kind en Klara Viljee (Katinka Heyns), in televisiereekse soos Joachem Verwey, en
hy het die rol van oom Kalfie vertolk in die kykNET-sitkom Moeggeploeg. Cobus is tans te sien in die
sepie Villa Rosa as die karakter Gerhard. Hy was lank betrokke as teksskrywer by sepies soos Egoli en
Villa Rosa en waag ook sy hand aan regie.

HEIDI MOLLENTZE (Sneeukoningin) leef met passie en positiwiteit. Haar loopbaan as tweetalige
(Engelse en Afrikaanse) aktrise en stemkunstenaar het 20 jaar gelede in Johannesburg begin. Sy was
bevoorreg om op al die groot verhoë (en talle kleintjies!) in Suid Afrika op te tree en het in ’n groot
verskeidenheid musiekblyspele, dramas, komedies en klugte gespeel. ’n Paar van Heidi se gunsteling
verhoogproduksies sluit Buddy, The Buddy Holly Story (Pierre van Pletzen), Little Shop of Horrors
(Janice Honeyman), Whore (Deon Opperman), Skilpoppe (Lizz Meiring) en vroeër jare se jaarlikse
klugte by die Staatsteater, in. Heidi geniet film- en televisiewerk net so veel as verhoogoptredes. Sy
het ’n draai by Suid-Afrika se mees geliefde sepies gemaak (Egoli, Isidingo, Villa Rosa, Generations en
Binnelanders). Heidi is bekend vir haar veelsydigheid op die televisieskerms, in onder andere Haak &
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Steek (Casper de Vries); Dit wat Stom is (Franz Marx) en die besonder gewilde Swartwater. Sy is ’n
gesogte stemkunstenaar vir die meeste Suid-Afrikaanse televisiekanale en word gereeld op die radio
gehoor in advertensies, aankondigings en radiodramas. Heidi doen professionele vertaalwerk vir
tersiêre

leersentra,

asook

privaat

opleiding

in

kommunikasie-,

aanbiedings-

en

openbareredevoeringsvaardighede aan bekendes en leiers in die sakesektor. Heidi is tans ’n lektor in
stem/spraakopleiding by AFDA in Johannesburg.

ANDRÉ STOLZ (Oom Eric) voltooi sy dramastudies in 1981 aan die Universiteit van Pretoria en maak
dieselfde jaar sy professionele debuut op televisie in Stephan Bouwer se Die Kersietuin (Anton
Tsjechof) saam met onder andere Wilna Snyman, Marius Weyers, Patrick Mynhardt en die
legendariese Siegfried Mynhardt. Sedertdien werk André as vryskutakteur vir televisie (Amalia,
Sonkring I & II, Mooirivier, The Wild, Life is Wild [VSA]). Hy speel ook in Mandela – the Long Walk to
Freedom, Leading Lady, Winnie Mandela en Khumba (stem). Teater is egter sy voorliefde en hy speel
in verskeie produksies en behartig ook die regie van ’n hele paar toneelstukke, klassiek sowel as
kontemporêr Suid-Afrikaans. Hy is ook betrokke by oorklanking en as stemkunstenaar by heelwat
produksies.

RINA NIENABER (Ouma) het in verskeie toneelstukke gespeel, soos onder andere Die van Aardes van
Grootoor, geskryf deur Pieter-Dirk Uys en Met Permissie Gesê deur Hennie Aucamp. Rina sal ook
onthou word vir die baie televisieprogramme en plaaslike rolprente waarin sy gespeel het. Rina het
ook bekendheid verwerf as die stem van Peter in die destydse oorgeklankte program, Heidi.
Sedertdien was sy betrokke as regisseur van animasie en by stemoorklanking soos vir Maya die By en
Die Sneeukoningin, wat albei grootdoekproduksies is. Meer onlangs was sy op die televisie te sien as
Ruby in Villa Rosa en Koekie in Getroud met Rugby. Rina speel ook graag in radiodramas. Rina het
verskeie nominasies en toekennings ontvang wat die Star Tonight Award en ’n Artes-toekenning
insluit, asook die toekenning, Tribute to Women in the Arts and Culture Sector van die Suid-Afrikaanse
Departement van Kuns en Kultuur in 2010.

FRANCOIS STEMMET (Mynbaas)
Francois Stemmet is ‘n Suid-Afrikaanse stemkunstenaar en akteur wat veral bekend is as die stem van
verskeie

televisieprogramme

vir

kinders,

soos

Sarel

die

Seemonster

in

die

marioneterskeidenheidsprogram, Wielie Walie, een van die eerste Suid-Afrikaanse televisiereekse. Sy
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televisierolle sluit onder meer Ballade vir ‘n Enkeling (Seisoen 2), Bloedbroers, Binnelanders en Song
vir Katryn in.

ANTON DEKKER (Wag 2) is ’n Suid-Afrikaanse akteur en stemkunstenaar wat al in ’n groot
verskeidenheid rolprente, televisieprogramme en teaterproduksies te siene was, soos die
televisiereekse Sonkring, The Game, Suburban Bliss, Egoli en Homelands. Die rolprente waarin hy
gespeel het, sluit Shark Attack (1999), Stander (2003) en Coup! (2006), Boetie op Manoeuvres, Fourth
Reich, Oh Shucks... en I’m Gatvol (2004) in. In 2008 speel die rol van Dr. Brand in SABC2 se minireeks,
Huis van Liefde asook in die televisiereekse Jacob’s Cross, Onder Draai die Duiwel Rond, Bloedbroers
en The Wild.

RICHARD VAN DER WESTHUIZEN (Arrog) is ’n Suid-Afrikaanse akteur en musikant wat geliefd geword
het vir sy rolle in hoofsaaklik Afrikaanse dramas soos Die Mannheim Sage, Ballade vir ’n Enkeling,
Paradys, Onder Draai die Duiwel Rond, Plek van die Vleisvreters, Hart van Staal en 7de Laan. Hy het
in 1986 die temalied vir die televisiereeks Ballade vir ’n Enkeling geskryf en gesing en was in
televisieprogramme soos 1945, Die Meisie van Suidwes, Agter Elke Man, Death in the Family
(minireeks),

Honeytown

I

en

II,

Arsenaal,

Samaritaan

en

Dryfsand.

In 2007 speel hy die titelrol in die Afrikaanse sitkom Andries Plak op SABC2 en in 2008 is hy Magistraat
Grobler in die SABC2-minireeks Riemvasmaak. In 2013 het hy ’n hoofrol in die kykNETgeskiedenisdrama, Donkerland.

LEILA ETSEBETH (Maribel), ’n Suid-Afrikaanse aktrise, is bekend vir haar filmrolle as Liezel du Plessis
in die Bakgat!-trilogie en as Maggie in die riller, Wolwedans in die Skemer (2012). Leila vertolk in 2011
die rol van Saskia, ’n vurige haarstilis, in die prent Superhelde. Sy het ook ’n hoofrol gehad in die
rolprent

’n

Saak

van

Geloof

en

was

een

van

die

grapmakers

in

Ek

Joke

Net!

Televisiekykers het Leila leer ken as die 18-jarige Lucy – ’n dwelmverslaafde tiener wat haar pa vir haar
ma se dood blameer – in die SABC2-dramareeks, Erfsondes. Leila se talente strek verder as net
toneelspel want sy het al die regie van vollengteprente behartig, was verantwoordelik vir die
rolverdeling van onder andere die gewilde rolprent, Roepman, die lokettreffers Hoofmeisie en
Wolwedans in die Skemer en die hoog aangeskrewe Verraaiers. In 2012 het sy haar Meestersgraad in
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Drama aan die Tshwane Universiteit van Tegnologie voltooi en toe haar Doktersgraad in Filosofie aan
die Universiteit van Pretoria behaal.

GERT VAN NIEKERK (Wag 1) is ’n veelsydige akteur/regisseur en was al in ’n hele paar televisiereekse
en rolprente wat Egoli en Binnelanders insluit. Hy is tans die kreatiewe regisseur en hoofregisseur van
Ashes to Ashes, ’n telenovella vir etv.

WIKUS DU TOIT (Lokum) is op 18 Junie 1972 in Bethal gebore. Hy studeer drama aan die Tshwane
Universiteit van Tegnologie, waar hy ’n Meestersgraad behaal. Hy speel in verskeie Afrikaanse sowel
as Engelse verhoogproduksies en televisieprogramme en in 2010 haal sy drama, Kaptein Geluk, die
kortlys van die Nagtegaal-toneelstuktoekenning. Hy is tans op ’n voltydse basis ’n senior lektor by die
rolprentmusiek en -komposisie van AFDA. Hy het alin Erfsondes, Proesstraat en etv se Backstage
gespeel.
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