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OORSIG
Semi-Soet is die eerste Afrikaanse Romantiese Komedie in dekades! Die storie is geskep
deur Anel Alexander, Joshua Rous, James Alexander en Sandra Vaughn, met die
draaiboek geskryf deur Sandra Vaughn. Die film word vervaardig deur James en Anel
Alexander se Scramble Productions en die regie is behartig deur Joshua Rous (City
Ses’la, Discreet, Scandal)

Semi-Soet se rolverdeling bestaan uit Anel Alexander (Discreet, 7de Laan, Binnelanders),
Nico Panagio (Top Billing, Vallei van die Sluiers, Survivor South Africa), Diaan Lawrenson
(7de Laan, Stander), Paul du Toit (Liefling, die Movie, Binnelanders), Louw Venter (The
Most Amazing Show, Spekskieters), Sandra Vaughn (7de Laan, Getroud met Rugby) en
Corine du Toit (Egoli, Getroud met Rugby).

Die rolprent is gedeeltelik in Gauteng en in die Wes-Kaap, op die wynlandgoed Vrede en
Lust, geskiet. Vrede en Lust is aan die voet van die Simonsberge in Franschoek geleë en
die eienaars, die Buys familie, was vriendelik genoeg om die rolprentspan toegang tot die
landgoed te gee om sekere tonele daar te skiet.

Semi-Soet word versprei deur Indigenous Film Distribution en word Februarie 2012
vrygestel.

SINOPSIS
Selferkende werkholis, Jaci van Jaarsveld, sal alles in haar vermoë doen om te keer dat
die advertensiemaatskappy waarvoor sy werk oorgeneem word deur ‘n genadelose
sakeman bekend as ‘The Jackal’.  Haar enigste hoop is om ‘n groot kontrak los te slaan vir
‘n wynlandgoed wat hul wyne internasionaal wil bemark.  Makliker gesê as gedaan, veral
as die wynboer vereis dat die persoon wat sy wyn gaan bemark in ‘n gevestigde
liefdesverhouding moet wees.

Uit desperaatheid besluit Jaci om ‘n model te huur om hom voor te doen as haar
verloofde.  Gevolglik neem sy aan dat die eerste aantreklike man wat by hulle kantore
instap deur die modelagentskap gestuur is.

Als blyk seepglad te verloop met die ontmoeting met die wynboer, totdat hy vir Jaci en
haar ‘verloofde’ wynplaas toe nooi vir ‘n naweek waartydens sy teen die opposisie sal
moet meeding vir die kontrak. En wie is die opposisie?  Jaci se eks-verloofde, Markus
Rossouw.
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Net wanneer Jaci dink dat sy in volle beheer is besef sy dat haar kamstige verloofde, JP,
die einste ‘Jackal’ is wat haar maatskappy probeer sink.

DIE ROLVERDELING

Anel Alexander (Jaci van Jaarsveld en
Vervaardiger)
Anel Alexander is seker die bekendste vir haar rolle
in twee van Suid-Afrika se gewildste sepies. In 7de
Laan het sy die kykers se harte as die skaam Liesl
verower, en daarna het sy haar veelsydigheid gewys
as die dwelmverslaafde Nina in MNet se
Binnelanders.

Anel glo daaraan om nooit die mag van harde werk
te onderskat nie en het reeds haar professionele
loopbaan begin terwyl sy drama aan die Universiteit
van Pretoria studeer het. In die tyd het sy in die
Staatsteater in Pretoria in die musiekblyspele The
Witness en Jesu – An African Portrait opgetree en
het kragte saamgesnoer met die teaterlegende,
Nicholas Ellenbogen, in die KKNK stuk, T h e
Calitzdorp Passion. In 2002 slaag sy haar graad met
lof en word dadelik deur een van Suid-Afrika se top
agente in die vermaaklikheidsbedryf opgeraap.

Kort daarna kry sy die geleentheid om haar musikale en dans talente in die kabaret
Blondes ten toon te stel, voordat sy deur die 7de Laan-span genader is om Liesl, die
“lelike eendjie wat in 'n swaan verander”, te speel. Sedertdien was sy voor die kameras in
bekende televisiereekse soos The Mating Game, Zero Tolerance 3, Amalia 2, City Ses’la,
Hillside en Rhythm City asook die gewilde KykNET reeks, Getroud met Rugby.

Tussen haar televisiewerk deur het Anel se liefde vir die teater gesorg dat sy by heelwat
kunstefeesproduksies betrokke was, waarvan die hoogtepunt Bosryk was toe sy die
verhoog met die Afrikaanse teaterikoon, Gys de Villiers, gedeel het. Sy was ook die
medevervaardiger van, en het gespeel in, Discreet, Upmarket, 24/7 by die Grahamstadse
Nasionale Kunstefees (2005 en 2006) en die KKNK (2006). Anel het ook aan die einde
van 2007 die rol van Steve Hofmeyr se vrou in die Afrikaanse musiekblyspel Dis hoe dit
was – Die Steve Hofmeyr Storie vertolk.
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Sy het onlangs haar vlerke gesprei en aanbiedingswerk begin doen en was onder andere
die ankervrou vir die tydskrifprogram, 3:16 en het ook die energieke kuns en kultuur
program, Artcha aangebied, beide vir SABC 2. Sy het ook al as gasaanbieder vir die
gewilde Pasella op SABC 2 opgetree.

Anel se grootste passie is egter rolprentwerk en sy en haar man, James Alexander, en
hulle maatskappy, Scramble Productions, het die plaaslike onafhanklike rolprent, Discreet,
vervaardig. Sy het nie net fondse bekom en die rolprent vervaardig en bemark nie, maar
ook die hoofrol daarin gespeel. Discreet is in November 2008 plaaslik vrygestel en is deur
die resensente as 'n triomf vir Suid-Afrikaanse rolprente beskryf. Die rolprent is ook in
2011 internasionaal vrygestel deur Green Apple Entertainment.

Ouderdom: 32

Gunsteling rolprente: Amelie, Life is Beautiful, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, La
Vie en Rose, Crash, The King’s Speech

Gunsteling akteur/aktrise: Marion Cotillard, Meryl Streep, Amy Adams, Cate Blanchet,
Robert Downey Jnr, Christian Bale, James Alexander, Collin Firth

Gunsteling akteur/aktrise in SA: James Alexander

Saam met watter plaaslike en internasionale sterre sou jy graag wou werk? Al die
bogenoemdes!

As jy 'n Smurf moes wees, watter ene? Actress Smurfette! (daar is rêrig 'n Actor Smurf);
Superhero: Al die Incredibles in een.

Waarmee is jy tans besig? Semi-Soet gaan my seker nog vir lank besig hou – uit 'n
vervaardigingsoogpunt ten minste nog 'n paar jaar. Verder ontwikkel ons aan ons
volgende rolprent projekte en dan hoop ek maar altyd dat 'n lekker rol na my kant toe sal
kom … so watch this space!

Hoe was dit as vervaardiger om saam met Semi-Soet se akteurs en aktrises te
werk? Hulle was amazing en het al ons wildste verwagtinge oortref. Die lekkerste vir my
was dat niemand hulle ego’s stel toe gebring het nie. Die cast was 'n bietjie ouer en almal
het geweet waarom hulle daar is: Om goeie werk te doen. My ervaring op ander filmstelle
is dikwels dat die jonger generasie akteurs soms 'n houding het van "ons wil net famous
wees" sonder dat hulle die begeerte het om hard daarvoor te werk. Hulle het ook geen
respek vir die ambag nie.

Al die akteurs van Semi-Soet het hulle beste gelewer en wou graag 'n goeie film maak. As
'n aktrise en vervaardiger was dit rêrig 'n droomspan om mee saam te werk en ek is hulle
oneindig dankbaar daarvoor.
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Hoe was dit om saam met Nico te werk? Nico is een van daai mense wat 'n mens eintlik
effens siek laat voel: Nie net is hy bo-menslik aantreklik nie, hy is boonop nog nice ook!
Nee, rerig!

Ek onthou jare gelede toe ek en Nico saam by 7de Laan gewerk het, het ons 'n gesprek
oor die maak van films gehad. Hy het baie spesifiek genoem dat hy graag komedie wil
doen en ek dink rerig hy gaan gehore se sokkies afblaas. Hulle gaan ‘n kant van Nico
Panagio sien wat hul nie geweet het bestaan nie!

Nico is actually rerig snaaks, en hy is so toegewyd, dis ‘n absolute plesier om saam met
hom te werk.

Wat was die snaakste ding wat op stel gebeur het? Ek het lanklaas in my lewe so baie
gelag. As volwassenes lag ons mos nie meer uit ons mae uit nie. Ek het elke dag op stel
gelag dat die trane loop! Die arme grimeerkunstenaar moes kort-kort my grimering
regmaak omdat ek dit afgehuil het – van die lag, natuurlik!

Wat was 'n hoogtepunt tydens die verfilming? Wanneer 'n mens die vervaardiger van
'n rolprent is, is elke dag wat sonder voorval verloop 'n hoogtepunt! Ek was net verskriklik
dankbaar dat alles reg uitgewerk het: Vrede en Lust, ons ongelooflike Joburg-locations,
die helikopter, die vark, die Maserati … ag, alles was 'n hoogtepunt!

Hoe was dit om saam met Joshua Rous te werk? Ek en Josh is al vir jare lank vriende.
Ons het Discreet saam gemaak en hy was die obvious keuse vir Semi-Soet, al is hy
Engels. Josh is een van die beste jong regisseurs in die land en ek vertrou hom volkome
agter die kamera. Hy is soos 'n boetie vir my en alhoewel familie soms baklei, is bloed op
die ou end dikker as water. Ek en Josh het onderling 'n shorthand ontwikkel, wat baie
handig te pas kom in situasies waar 'n mens onder druk is – wat feitlik die hele tyd is
wanneer 'n mens aan ‘n film werk!

Hoe het julle op die idee vir Semi-Soet gekom? Nadat ons eerste film, Discreet, aan die
einde van 2008 vrygestel is, het ek en James eers weer aan die einde van 2009 kans
gesien om weer so iets aan te pak. Ons was in die motor oppad iewers heen toe my
Engelse man terloops sê: "Jy moet 'n Romantiese Komedie in Afrikaans maak. Dis wat die
Afrikaners nou nodig het. 'n Film in 'n ander genre wat Afrikaners nie net as simpel en
kômmin uitbeeld nie, maar met intelligente humor en karakters wat inspirerend en sexy is".

Ek het onmiddellik begin navorsing doen en in daardie tyd het Afrikaanse chick-lit nogal
baie gewild begin raak. Ek het al wat 'n boek was gelees in die hoop om 'n storie te kry
wat sou werk, maar niks wou rêrig byt nie. Uit desperaatheid het ek toe 'n goeie vriendin
wat saam my drama geswot het en ook 'n skrywer is, gevra of sy nie 'n idee vir my het nie.
Sy het twee konsepte aangestuur, onder andere 'n storie van "The Model Boss". Die storie
wou nie rêrig vir ons werk nie, maar haar konsep was so sterk dat ons haar gevra het of



©2011 All rights reserved. Scramble Productions / Indigenous Film Distribution
Information shared in this document is protected by copyright and remains the property of the respective owner(s).

ons maar ons eie storie rondom haar konsep kan uitdink. 'n Paar maande later het Semi-
Soet die lig gesien.

Hoe het julle besluit op die rolverdeling? Omdat ons die storie self geskryf en die
rolprent vervaardig het, het ek van 'n baie vroeë stadium af sekere akteurs in gedagte het.
Nog voordat ons aan die teks begin werk het, het ek vir Nico gebel en gevra of hy sou
belangstel. En dit het die skryfwerk makliker gemaak omdat ons sekere akteurs in die rolle
gevisualiseer het.

Dit help natuurlik ook dat ek en James nie net rolprentvervaardigers is nie, maar self ook
werkende akteurs. Ons het dus 'n baie goeie idee van die talent wat daar buite is, saam
met wie ons lekker werk en watter rol presies by 'n akteur sal pas. Dieselfde geld vir die
rolprentspan. Ek of James het al saam met die meeste van die akteurs en crew in die land
iewers op een of ander produksie gewerk en dit kom handig te pas wanneer 'n mens jou
eie span moet saamstel.

Die groot uitdaging is dan om seker te maak dat almal wat jy in gedagte gehad het,
beskikbaar sal wees wanneer jy eventueel jou film wil skiet. Ek moes partykeer met my
vierde of vyfde keuse tevrede wees vir 'n spesifieke rol of 'n spesifieke posisie in die
rolprentspan, maar einde ten laaste het ons die amazingste span bymekaar gekry en
almal wat op die ou end op Semi-Soet gewerk het, moes daar gewees het.

Hoe was dit om die vervaardiger van, sowel as 'n hoofspeler op, Semi-Soet te wees?
Rof! Om net die vervaardiger of net die leading lady van 'n produksie te wees is opsigself
'n handvol, maar om die twee te kombineer ... sjoe … dit wil gedoen wees!

Ek was in amper elke liewe toneel wat geskiet is, wat beteken het dat ek gewoonlik 'n volle
14 ure per dag op stel was. Wanneer ek dan uiteindelik tuis kom, moes ek vervaardiger
speel, die dag se krisisse oplos en nog my woorde ook leer vir die volgende dag! Ons het
18 ure op 'n dag, sewe dae van die week gewerk –  vir 'n veels te lang tyd.

Maar ek het 'n wonderlike span gehad wat my ondersteun het. Omdat ek geweet het dat
ek die hoofrol sou speel en die heel dag op stel moes wees en nie beskikbaar was om
krisisse te hanteer nie, het ek seker gemaak dat ek 'n bevoegde span het wat enigiets wat
na hul kant toe gegooi word, kan hanteer.

James was ook a m a z i n g . Hy het sy bes gedoen om die vervaardigings
verantwoordelikhede oor te neem wanneer ek op stel was, wat my toegelaat het om net
toneel te speel.

Maar dit bly maar moeilik, want mens is nooit net 'n aktrise op stel nie. 'n Mens bly die hele
tyd bewus van alles wat om jou aangaan: Raak ons agter skedule – ons kan nie oortyd
skiet nie; nee, nee, dit kan nie nou reën nie! Laat die vark asseblief reguit hardloop want
ek kan hom nie vir nog 'n dag bekostig nie! Ensovoorts ensovoorts…
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Hoe is dit om saam met jou man as medevervaardiger te werk? Ek en James het 'n
wonderlike werksverhouding. Ons balanseer mekaar baie goed uit en ons is rêrig 'n goeie
span. 'n Mens moet egter bewus wees van die uitdagings wat dit inhou om saam met jou
eggenoot te werk en veral om so intens saam te werk. Vir baie lank eet, drink en slaap
mens net Semi-Soet en dis belangrik om tyd te maak om net weer man en vrou te wees.

Maar ek moet sê, ek kan my nie voorstel om so nou saam te werk met enigiemand anders
as James nie.

Nico Panagio (J.P. Basson)
Nico Panagio het aan Pretoria Boys High School
gematrikuleer en daarna sy nasionale diensplig in die
Suid-Afrikaanse Vloot gedoen. Nadat hy kursusse in
sakebestuur voltooi het, het hy drama by die Method
Actors Training Centre in Pretoria gestudeer.

Kort daarna begin hy rolle as akteur los slaan en
speel hy in verskillende televisieproduksies wat
wissel van sepies soos 7de Laan, Zone 14 en die
dramareeks Erfsondes tot die MNet-minireeks, Ella
Blue en kykNET se Vallei van die Sluiers. Hy verskyn
ook op die groot skerm in Franz Marx se rolprent,
Susanna van Biljon, wat in September 2010
vrygestel is, waarin hy 'n hoofrol as die skurk vertolk.
In sy jongste onderneming speel hy saam met Anel
Alexander die hoofrol in die Afrikaanse Romantiese
Komedie, Semi-Soet, wat deur Scramble Productions
vervaardig is en in Februarie 2012 vrygestel sal
word.

Hy het 'n groot passie vir die teater en het al verskeie dramatiese en komiese verhoogrolle
vertolk - van die Pretoria Staatsteater tot in Artscape in Kaapstad, asook by heelwat
kunstefeeste.

In 2007 werk hy as vryskutaanbieder by SABC 3 se tydskrifprogram, Top Billing. Buiten
die interessante inhoud en eksotiese reisgeleenthede wat dit ingehou het, het hierdie
program hom die geleentheid gebied om sy liefde vir die natuur uit te leef en pak hy
verskeie avonture aan soos om uit vliegtuie te spring, rotse in Malta uit te klim en te swem
in seewater wat krioel van die haaie. Hy kry ook by Top Billing 'n kans om van die
insetsels te vervaardig en te regisseer én om sy eie teks te skryf. Nico het met 'n



©2011 All rights reserved. Scramble Productions / Indigenous Film Distribution
Information shared in this document is protected by copyright and remains the property of the respective owner(s).

verskeidenheid internasionale sterre onderhoude gevoer soos Kylie Minogue, Charlize
Theron, Kelly Clarkson, Paris Hilton en Bryan Adams.

In November 2009 word Nico gevra om as gasheer van die gewilde MNet-
werklikheidsreeks, Survivor (Suid-Afrika), op te tree. Hy was die gasheer tydens die laaste
twee seisoene wat op buitestelle in Mosambiek en die Maldive-eilande verfilm is. In 2010
en 2011 word hy vir beide reekse as Beste Aanbieder genomineer deur YOU Spectacular.

Hy is 'n ervare seremoniemeester wat ook as gasheer en gasspreker by verskeie
gebeurtenisse optree wat wissel van korporatiewe bekendstellings tot prysuitdelings,
modevertonings, gholfdae, privaat partytjies en regsstreekse televisiegebeurtenisse soos
die Mejuffrou SA Skouspel. Buiten sy gereelde optredes as seremoniemeester het hy ook
as verteller met 'n agtergrondorkes by die Internasionale Kamermusiekfees in
Stellenbosch, onder die leiding van die bekende dirigent, Victor Yampolsky, opgetree.

Nico is al genomineer vir vele toekennings onder andere die Peoples’ Choice Award vir
Beste Akteur, Bes Geklede Aanbieder, die Sexyste Man, die kinders se Gunsteling
Sepiester asook een van GQ se Bes Geklede Mans.

Nico se pa is Grieks en sy ma Afrikaans en sy volle naam is eintlik Nicolaos
Panagiotopoulos. Alhoewel hy baie trots op sy herkoms is, het hy vir praktiese doeleindes
besluit om die naam Nico Panagio as verhoognaam te gebruik.

Ouderdom: 38

Gunsteling rolprente: Baz Luhrman se Romeo and Juliette en Moulin Rouge

Gunsteling akteur/aktrise: Ek is mal oor Robert Downey Jnr. en Ryan Gosling. Albei
kom ongelooflik sterk oor in dramatiese sowel as komiese rolle en Jennifer Garner asook
Jennifer Aniston – om dieselfde redes.

Gunsteling akteur/aktrise in Suid-Afrika: Ian Roberts, Sharlto Copley (in District 9) en
natuurlik Christi Panagio! Soms slaan sy my asem weg met haar spel.

Saam met watter plaaslike en internasionale sterre sou jy graag wou werk? Natuurlik
die bogenoemdes asook Edward Norton en Will Ferrel.

As jy 'n smurf kon wees, watter ene sou jy wou wees? Superhero? Mountain Biker
Smurf natuurlik en ek is Spiderman ... die meeste mense weet dit nie, maar dis eintlik ek
daai.

Waarmee is jy tans besig? Ek het so pas 'n internetmaatskappy, Trade Revolution, begin
en werk hard daaraan om dinge aan die rol te kry! Dit sal my besig hou gedurende die stil
tussen-in periodes wat ons kunstenaars so goed ken ;)
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Hoe het jy by Semi-Soet betrokke geraak? Anel en James het my genader en gevra of
ek bereid sou wees om die hoofrol te speel in 'n Romantiese Komedie vir die groot skerm
wat in die Kaapse wynlande afspeel en sou vereis dat ek in helikopters rondvlieg en met
Maserati's deur Jozi se strate jaag. Ek het soos 'n meisie gegil . . . en toe baie kalm 'ja'
gesê. Dit was twee jaar gelede en ek het al begin wonder of hulle my been getrek het,
maar toe gebeur die dinge wel.

Wat het jy die meeste van jou karakter geniet? Hy begin as hierdie leë, eensame mens
wat alles maar ook niks het nie en 'n mens kry die gevoel dat hy moed opgegee het om
geluk of liefde te vind. Dan ontmoet hy hierdie unlikely meisie wat hom dinge laat doen wat
hy nie eers gedink het hy sou geniet nie. Dit was lekker om die ernstige,
besigheidsgeoriënteerde 'Jackal' te wees wat elke nou en dan sy stoute, spontane, amper
kinderlike kant (sy eintlike self) te voorskyn laat kom.

Hoe was dit om aan Semi-Soet te werk? Die ure was ongelooflik lank, die kos
uitsonderlik lekker, die crew ongetwyfeld professioneel en die spelers, ah, die spelers was
ongelooflik spesiaal.

Watter uitdagings was daar? Om 'n fliek in vier weke te skiet wat minstens ses maande
moes neem! Om gefokus te bly op die eindresultaat terwyl jy doodmoeg is. En om nie te
veel brood te eet nie, want ek moes die speedo-scene doen – en dit was soos 'n leeu wat
vir my gesit en wag het!

Hoe was dit om saam met Anel te werk? Wanneer jy die vervaardiger van 'n rolprent is,
is dit vanselfsprekend dat die sukses van die prent vir jou belangriker sal wees as vir die
res van die akteurs en filmspan. As jy boonop blootgestel word aan die spanning van 'n
12-uur werksdag, die wispelturige weer van die Kaapse wynlande en Jozi se besige
middestad, dan bestaan die gevaar dat iemand met te veel hooi op haar vurk oorgevoelig,
uitgeput en oorbeskermend (teenoor die projek) kan raak. As daardie persoon egter Anel
Alexander is, wag daar 'n groot verrassing op jou. Moenie my verkeerd verstaan nie – in
haar klein lyfie skuil 'n vurige Amasone wat haar man kan staan, maar sy beskik ook oor
ongelooflike selfbeheersing en sy weet hoe om haar energie in die regte kanale te stuur.

Wat net so verrassend was, was haar vermoë om haar pligte te kompartementaliseer. Sy
kon dit regkry om die vervaardigersleisels aan haar medevervaardiger en man, James
Alexander, te oorhandig wanneer sy as aktrise die hoofrol moes vertolk. En dit het sy met
oorgawe gedoen en dadelik weer deel geword van die kreatiewe proses en span. Hierdie
genre, Romantiese Komedie, verg ongelooflike geduld en ons moes almal herhaaldelik
leer en probeer om ons tydsberekening reg te kry en die regte atmosfeer vir elke toneel te
skep. Om dit te bewerkstellig, moet jy vreeslik ruimhartig en bedagsaam wees, iets wat
Anel met gemak reggekry het. Buiten vir haar algehele toewyding aan en inlewing in haar
karakter, het Anel ook 'n oorvloed positiewe energie – sy was gewoonlik die eerste een op
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stel, boonop met 'n glimlag op haar gesig. Dit wys 'n mens net weer hoe belangrik
werksetiek vir haar is.

Anel het egter 'n gemaklike maar  aansteeklike energie op stel en haar passie vir die
projek, die akteurs, aktrises en rolprentspan en die gehalte wat sy vir die produksie daar
stel, is 'n inspirasie vir almal om haar. Sy kry dit reg om haar persoonlikheid, wat 'n
kombinasie is van intelligente humor, vlymskerp komiese tydsberekening en blote
lawwigheid, deel van haar vertolking  te maak – en as jy dit, asook haar pragtige bene en
betowerende oë (jy is reg oor daardie oë van haar, James) in ag neem, is dit verfrissend
en moeiteloos om saam met haar te werk.

Hoe was dit om saam met Louw te werk? As 'n mens onder omstandighede werk waar
almal doodmoeg, bitterkoud en erg gestres is, is daar net een ding wat jou deur die dag
kry en dit is humor. Elkeen van die hoofkarakters het in die een of ander stadium begin
uithaak en ons het almal op 'n wolk van effe malligheid gesweef.

Louw is soos 'n verfrissende bergfontein wat 'n oneindige, vars, borrelende, stroom
nonsens-praat voortbring (waaroor ek mal is) en hy is 'n ongelooflike akteur! Die een make
or break bestandeel wat 'n mens in komedie moet hê, is chemistry tussen die
hoofkarakters – en dit was van die eerste oomblik teenwoordig. Elke toneel verg
samewerking en wedersydse respek. 'n Mens moet bereid wees om idees en gedagtes uit
te ruil of te laat vaar as dit nie werk nie. Daar is min tyd vir brose ego's en ons het BAIE
tyd gespaar deur mekaar te vertrou. Dan is Louwtjie natuurlik ook drop-dead aantreklik op
'n broederlike soort manier ...

Wat was die snaakste ding wat op stel gebeur het? Daar was baie snaakse goed wat
gebeur het maar een wat beslis uitstaan, was toe ek een oggend, nog redelik deur die
slaap, my kostuum vir die dag in die yskoue aantrekstoor op die wynplaas begin aantrek
het. Toe ek my voet in my skoen probeer druk, keer iets wat soos 'n stuk nat koerant voel
dat my voet heeltemal in gly. Ek dog iemand het iets in die skoen ingedruk, maar toe ek
my hand indruk om die 'koerant' uit te haal, spring 'n flippen slymerige brulpadda uit! Die
kostuum-meisie gil en sidder nou nog in haar slaap! (Ek ook.)

'n Ander vreksnaakse oomblik was toe ek en Anel besig was met 'n baie teer toneel, waar
ek haar van 'n boomstomp moet aftel terwyl ons in mekaar se oë staar. Toe ek haar aftel,
glip my hand onder haar arm in en in plaas van doodse, afwagtende, romantiese stilte
weerklink daar 'n harde armpit fart. Dit was al wat die moeë span nodig gehad het om
finaal histeries te raak!

Wat was 'n hoogtepunt tydens die verfilming? Daar was baie. Die finale daktoneel was
awesome. Ons het deurnag daaraan geskiet en die resultate was ongelooflik. Ek was
deurentyd bewus van hoe spesiaal dit was om deel te wees van hierdie projek.
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Hoe was dit om saam met Scramble Productions te werk? Die probleem met Scramble
is dat as jy eers een keer saam met hulle gewerk het, jy forever tainted is. My grootste
bekommernis was hoe ek ooit weer aan enige ander projekte gaan werk as die gehalte
van die produksie nie dieselfde is nie! Die vervaardigers, Anel en James, het absoluut
alles gedoen om seker te maak dat daar goed na ons gekyk word en dat ons so gelukkig
as moontlik is, gegewe die werkskedule, ensovoorts. En as jy ooit 'n probleem gehad het,
het jy bloot jou oë toegemaak en “James” drie keer gesê en siedaar, skielik was hy daar!
Nes Liewe Heksie se perd!

Hoe was dit om saam met Joshua Rous te werk? Ons het Joshua as 'n actor's director
beskryf. Hy was net so besorgd soos ons akteurs om die perfekte spel in die (bitter)min
tyd tot ons beskikking, uit almal te haal – in so 'n mate dat die assistent regisseur hom
gereeld moes aanmoedig om aan te beweeg! Jy leer ook vinnig om hom met die groter
prentjie te vertrou, iets wat by komedie ongelooflik belangrik is.

Hoekom moet mense Semi-Soet gaan kyk? Dit is hoogs waarskynlik dat jy nog nooit so
iets in Afrikaans gesien het nie. Regtig. Dit is intellektuele komedie waarvoor die
Afrikaanse gehoor al lank wag. Bo en behalwe die uitsonderlike produksie kwaliteit, slim
teks (en natuurlik briljante akteurs!), is dit net een van daai flieks wat 'werk'. Daar is 'n
sinergie tussen al die elemente wat sorg vir 'n uitstekende stuk werk. Bring die snesies
saam want jy gaan huil … van die lag!
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Sandra Vaughn (Karla Jordaan en
Draaiboek skrywer)
Sandra het in 1995 haar BA Drama-graad (Cum
Laude) aan die Universiteit van Pretoria verwerf.

Sy maak haar debuut vroeg in 1996 in die klug Hoe
Later Hoe Kwater vir TRUK. Hierna het sy haar
brood en botter verdien deur heelwat
teaterproduksies, stemwerk en TV-advertensies te
doen. In 2004 maak sy haar rolprentdebuut in Bobby
Heaney se MNet-rolprent, Swansong for Charlie.

Sy het op televisie veral bekendheid verwerf as
'Debbie Meyer' in 7de Laan, 'Karlize Schoeman' in
Isidingo, 'Hannelie de Kock' in Zero Tolerance III en
meer onlangs as 'Anke Swart' in Deon Opperman se
reeks Getroud met Rugby.

Sy was ook een van die skrywers van Getroud met
R u g b y , Fishy Fêshuns en T h y s n y w e r h e i d.

Sandra Vaughn se lewensleuse is baie dieselfde as Kathy Lette s'n: “If all the world is a
stage, then where the hell is my dressingroom?”

Vertel ons 'n bietjie meer oor die skryfproses:

Dit was maklik, moeilik … hemel en hel. Skryf is 'n vreemde ding – vir my is die proses
soortgelyk aan 'n baie moeilike geboorte!

Ek het baie by Anel, James en Josh geleer en hulle was ongelooflik ondersteunend. Dit
help natuurlik ook om Pierre met sy fantastiese sin vir humor in die huis te hê! En hy het
my natuurlik ook ontsettend baie ondersteun.

Ek het BAIE navorsing gedoen vir Semi-Soet: wyn geproe, rom-coms gekyk, verskillende
style wat werk en wat nie werk nie uitprobeer en hoe sekere dialoog in die Afrikaanse
mond sal klink – iets wat op die ou end lekker was omdat Suid-Afrikaners 'n goeie sin vir
humor het en 'n wonderlike manier het om vir hulself te kan lag. Boonop het dit baie
gehelp dat my suster se skoonfamilie 'n wynplaas het en kon ek hulle tydig en ontydig bel
vir inligting en raad.

My grootste uitdaging was egter om die regte humor in elke karakter se mond te lê en om
dit so eerlik moontlik te hou maar steeds getrou te bly aan die karakter. Ek het nooit
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gedink die klomp klugte wat ek vir jare (dit voel in elk geval soos baie jare) gedoen het, so
handig te pas sou kom nie. Met die verloop van tyd het ek my hart verloor op die karakters
en ek het baie fun met hulle gehad!

Ek mis JP, Jaci, Hertjie en Karla elke dag …

Ouderdom: 36

Gunsteling rolprente: Amelie, Notting Hill, The Green Mile, Dogville, The Breakfast Club
(net nie oorlogflieks nie, ek huil my amper dood daarin)

Gunsteling akteur/aktrise: Meryl Streep, Julia Roberts, Cate Blanchett, Alfred Molina,
Aaron Eckhart, Kevin Spacey

Gunsteling akteur/aktrise in Suid-Afrika: Pierre van Pletzen, Diaan Lawrenson

Saam met watter plaaslike en internasionale sterre sou jy graag wou werk? Ag, ek's
glad nie picky nie ... Ha Ha!! Ek sal natuurlik NOOIT nee sê vir Brad Pitt nie …
enigiemand?? Asseblief???

As jy 'n Smurf moes wees, watter ene? 'Nobody' smurf (dit klink veilig genoeg),
Superhero? Enige meisie wat fabulous lyk in tights en kan vlieg is in my oë 'n superhero!

Waarmee is jy tans besig? Ek skryf saam met Deon Opperman en Hanli Rolfes aan die
vierde seisoen van Getroud met Rugby en werk aan nog twee of drie projekte wat tans in
hul kinderskoene is.

Hoe het jy by Semi-Soet betrokke geraak? Anel en James het my genader om die
draaiboek te skryf. Ons drie en Joshua Rous het saam die storie uitgedink en ek het die
dialoog geskryf. Toe word Anel, James en Josh heeltemal gek en vra my om 'n oudisie te
doen vir die rol van 'Karla'. Ek was uit die veld geslaan want ons (en veral nie ek nie) het
my nooit in gedagte gehad vir die rol nie. Toe word hulle hondsdol en cast my!

Wat het jy die meeste van jou karakter geniet? Haar absolute eerlikheid - dit is ook
waar die meeste komiese oomblikke vandaan kom.

Hoe was dit om aan Semi-Soet te werk? Amptelik (soos in nannies koepella) die
wonderlikste werkservaring van my lewe. Dit was 'n absolute fees en ek dink nie ek het al
ooit so baie in my lewe gelag nie! Louw en Nico het my en Anel gereeld in trane gehad
soos ons lag! Boonop het ons in Franschhoek geskiet op die Vrede en Lust wynlandgoed!!
Die eerste week het ons klomp Gautengers verstom gestaan en die asemrowende berge
ingedrink! En dit was heerlik om saam met Josh te werk, hy is ongelooflik talentvol, en 'n
fantastiese regisseur. Ek is SO in sy span!
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'n Bonus vir my was dat my hele familie in die Kaap bly en ek elke aand kon kies waar ek
wou oorslaap: by my sussie in die Paarl of by my broer of ouers in Durbanville. In 'n mate
was dit soos die perfekte vakansie – ek het Pierre (my man) en ons honde (Luigi en
Amelie), en natuurlik my perd (Don Carlos), net baie gemis. Dankie tog vir selfone en die
internet!

Watter uitdagings was daar? Ek sou sê om skielik kort rooi hare te hê (ek het eintlik lang
blonde hare ... gehad!). Selfs my Pa en Pierre het my nie dadelik herken nie!

'Karla' en Louw se karakter, 'Hertjie', moes in een toneel langarm – Pretoria-styl – en dit
teen die spoed van lig. Ons het hard geoefen, baie gelag, my wighakke het gebreek en
Louw is omtrent 'n METER langer as ek – so ek het soos 'n apie aan sy skouers gehang!
Ten minste het hy nooit op my tone getrap nie en het ons nie een keer met die aarde
kennis gemaak nie … wel 'n paar keer teen mense of blompotte of kameras gebots.

Die eerste week op Vrede en Lust was 'reën-weer' en koud maar nie koud en nat genoeg
om ons gemoedere te demp nie. Ons was die meeste van die tyd in ons somer kostuums,
so ons het gevrek van die koue en maar ons voete  toegewikkel in Wellingtons of
sneeustewels. Gelukkig was die tweede week pragtig en sonnig en kon ons al die
buitetonele in die kan kry.

Terug in Johannesburg was daar een toneel wat 'n rooi speedo en 'n model behels het, en
wat dit vir my BAIE moeilik gemaak het om my pose te hou …

Hoe was dit om saam met jou mede-akteurs te werk? Sandra was 'n flippen handvol
(hê-hê)!

Gelukkig het ek almal voor die tyd goed geken behalwe vir Louw ('Hertjie'), maar dit was 'n
absolute voorreg om saam met hom te werk. Boonop is Louw een van die snaakste
mense op aarde en werklik 'n briljante akteur. Dit het my telkens verstom hoe hy
transformeer en 'Hertjie' word. Ek vermoed ook dat die man se gesig dalk van rubber
gemaak is …

Nico het so glad in 'J.P.' se vel ingegly dat dit my eintlik bekommer het! Nico is 'n regte
gentleman, 'n baie goeie akteur en 'n bok vir sports hoor! Ek het werklik baie respek vir
hom. EN hy kan bestuur met 'n kamera op die kar se enjinkap, twee kameras aan die
sykante van die voertuig met 'n glimlag op sy gesig!

Ek ken Anel ('Jaci') al van 7de Laan af, maar met die maak van die fliek het ons mekaar
regtig goed leer ken. 'Jaci' en 'Karla' is beste vriendinne en dit was vir ons belangrik om dit
so geloofwaardig as moontlik aan die kyker oor te dra. Wel, ek weet nie waaroor ons
bekommerd was nie, want dit voel asof Anel een van my hartsvriendinne is. Ek het
EINDELOSE respek vir haar.  Nie net was sy die vervaardiger van Semi-Soet nie, maar sy
het ook die vroulike hoofrol vertolk. En die vrou kla nie, nooit nie. Boonop is sy nie net
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beeldskoon nie, maar sy speel ook fantasties en is besonder talentvol. Ek moet bieg, as
skrywer het dit dinge vir my baie maklik gemaak om van die eerste dag af te weet sy speel
'Jaci'. Ek kon dus enige dialoog (snaaks of ernstig) in 'Jaci' se mond sit en weet dat Anel
reg daaraan kan laat geskied. My gunstelingbynaam vir haar is: 'die Sandra Bullock van
Suid-Afrika'. Hou hierdie girl dop, Suid-Afrika.

Paul se 'Markus' het my regtig laat regop sit. 'Markus' was snaaks op papier, maar nadat
Paul hom beet gekry het, was hy selfs snaakser en so stereotipies dat dit my tone van
plesier laat omkrul het.

Diaan is een van my gunsteling aktrises en ek het omtrent deur die dak gespring toe ek
hoor sy het ingestem om 'Chadrie' te speel. Sy het haar karakter so goed vertolk dat die
meeste van ons (veral ek) partykeer met die skiet van 'n toneel uitgebars het van die lag.
Diaan is professioneel, pragtig en 'n groot aanwins vir enige produksie. En natuurlik is dit
heerlik om Diaan 'n karakter te sien speel wat presies die teenoorgestelde is as wat sy is.

Ek het groot back flips gedoen toe ek hoor Corine speel 'Denise'. Alhoewel ons goeie pêlle
is, moet ek bieg dat haar vertolking van 'Denise' my beïndruk het! Dit het werklik gevoel
asof ek verantwoording moes doen vir my 'baas', of ek in 'n toneel uit The Devil wears
Prada beland het. Die saggeaarde wonderlike aktrise het dit reggekry om weereens 'n rol
te speel wat nie naastenby soos  sy is nie.

Dis regtig wonderlik dat ons klompie akteurs saam aan Semi-Soet kon werk. Ek is innig
dankbaar daarvoor.

Wat was die snaakste ding wat op stel gebeur het? Ek dink nie daar is genoeg plek om
alles te noem nie! Daar was onder andere die rapsong wat Louw en Nico spontaan begin
sing het in een van die kartonele (met arme Josh in die kattebak besig om die VT-monitor
dop te hou). Daar was vreeslik baie inside jokes. En as ek en Anel mekaar eers
aangesteek het met 'n gelaggery, was dit moeilik om op te hou! Die toneel waar 'n by
Chadrie op haar lip 'byt' …

Wat was 'n hoogtepunt tydens die verfilming? Die vark, die helikopter, die
druiwetrappery … ag omtrent elke toneel.

Hoe was dit om saam met Scramble Productions te werk? 'n Voorreg. Alles was super
georganiseerd, die mense van Scramble gee om en werk hard. Hulle het regtig met alles
moeite gedoen.

Hoe was dit om saam met Joshua Rous te werk? 'n Groot eer gespel in goud en baie
diamante. Josh is 'n blerrie goeie regisseur en so agtermekaar. Om saam met hom te
werk, was definitief een van my beste leerervarings. Josh was altyd voorbereid, vriendelik,
ondersteunend en 'n welkome teenwoordigheid op stel. Ek vertrou hom ten volle. Hy ken
komedie en romanse en hoe om sy akteurs te regisseer. Hy weet hoe om sy visie deur te
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voer en hy doen dit – deeglik en goed. Ons as akteurs was dankbaar vir sy leiding. Hy was
nooit afbrekend of naar nie, net Josh: 'n goeie leier, en altyd daar vir ons almal. Joshua
Rous gaan nog ver en hoog vlieg en hy verdien dit.

Hoekom moet mense Semi-Soet gaan kyk? Vir goeie ontspanning en om vir 'n uur en 'n
half van al hul sorge te vergeet, om lekker te kan lag, verlore te raak in die storie en om
hulself te geniet. Dit is 'n ware romantiese komedie in Suid-Afrikaanse styl. NOTA: Koop
baie springmielies wanneer jy Semi-Soet gaan kyk!

Louw Venter (Hertjie Greyling)
Louw Venter is 'n lang, lenige akteur en skrywer. Hy
is veral bekend vir sy rol as Corné in The Most
Amazing Show, maar het ook al talle film- en
televisierolle vertolk. Hy het ook as byspeler in
internasionale produksies soos In my Country met
Juliette Binoche en Samuel L Jackson en die
kunsfilm Black Butterflies gespeel. Hy het aan
Survivor Santa Carolina deelgeneem en is te siene
as improviseerder op kykNET se Spekskieters en
gekskeerdery en op die silwerdoek in Rainbow
Skellums. Hy is 'n bekroonde kopieskrywer, met
draaiboeke vir televisiereekse, The Most Amazing
Show, rolprente, kortfilms en talle verhoogstukke
onder sy belt. Hy woon in die Kaap en het 'n vrou,
twee kinders, 'n hond, 'n kat en 'n voorliefde vir
parmesaankaas.

Ouderdom: 36

Gunsteling rolprente: There Will Be Blood, Treasure Planet, District 9

Gunsteling akteur/aktrise: Louw Venter

Gunsteling akteur/aktrise in Suid-Afrika: Louw Venter

Saam met watter plaaslike en internasionale sterre sou jy graag wou werk? Louw
Venter
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As jy 'n smurf moes wees, watter ene? Superhero? Die enetjie met die bril … of Cat
Woman

Waarmee is jy tans besig? Ek's besig om 'n toebroodjie te eet terwyl ek tik. Ek skryf baie
en act so nou en dan wanneer niemand kyk nie.

Hoe het jy by Semi-Soet betrokke geraak? Anel het vir Nico gevra om my te bel omdat
ons mekaar soortvan geken het van Survivor dae af. Ek het vir 'n oudisie gegaan en
daarna was dit maar 'n kwessie van smeek en dreig.

Wat het jy die meeste van jou karakter geniet? Dat ek so gereeld met Sandra kon flirt!

Hoe was dit om aan Semi-Soet te werk? Wonderlik. Great script, great mense, lekker
proses. Wat 'n jol!

Watter uitdagings was daar? Ek moes vir amper 'n maand 'n kamer met Nico deel. Hy is
nice en alles maar selfs die mooiste pou op die plaas het 'n stink asem in die oggend! Ha
ha!

Hoe was dit om saam met jou mede-akteurs te werk? Hulle is almal professionele
mense en daarom het dit meer soos 'n vakansie gevoel. Ek haal my hoed af vir hulle almal
– soos in letterlik. Dis net daai ding met Nico se asem …

Wat was die snaakste ding wat op stel gebeur het? Ek en Nico moes in een stadium by
'n gebou uithardloop. Toe besluit ons om dit in ons onderbroeke te doen. Die filmspan se
gesigsuitdrukkings was te kostelik vir woorde.

Wat was 'n hoogtepunt tydens die verfilming? Seker maar om met 'n Maserati deur
Johannesburg te jaag en om oor die wynlande in 'n helikopter te vlieg. O, en natuurlik om
by die badkamer in te storm terwyl Anel bad!

Hoe was dit om saam met Scramble Productions te werk? Dit is 'n groot plesier om
saam met mense te werk wat hulle werk net so ernstig opneem as wat jy self doen.

Hoe was dit om saam met Joshua Rous te werk? Wie is dit …? Ek grap. Hy's wonderik
(veral vir 'n Engelse outjie).

Hoekom moet mense Semi-Soet gaan kyk? Want dis die keurigste en snaaksste film
wat nog ooit in hierdie land gemaak is. En Louw Venter is daarin – love daai ou se movies!
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Diaan Lawrenson (Chadrie Snyman)
Diaan is veral bekend en geliefd vir haar rol as
Paula van der Lecq op SABC 2 se treffer sepie, 7de
Laan. Sy het haar loopbaan as aktrise begin in
televisieproduksies soos Egoli, Speelding en
Backstage. Sy het ook onder andere in rolprente
soos Stander gespeel en doen baanbrekerswerk
met toneelopvoerings soos Closer, Fourplay en die
klassieke werk, Dangerous Liaisons.

Sy is mede-eienaar van en bestuur die maatskappy,
Fusion Productions, wat daarin spesialiseer om
verhoogproduksies, korporatiewe teater en DVD's
vir bedryfskommunikasie te skryf, te regisseer en op
die planke te bring. Fusion het reeds projekte vir
groot maatskappye soos Sasol, SABC, Standard
Bank, Bosch SA, Anglo American, SAID en MTN
vervaardig.

As gevolg van die suksesvolle samewerking tussen
Fusion en Jody Abrahams se maatskappy, Jester Productions, en die voortdurende
veranderinge in behoeftes van die bedryf, is Diaan sedert 2006 mede-eienaar van Jester
Productions en werk sy en Jody eksklusief aan heelwat van Fusion se kreatiewe projekte.

Jester Productions was al vir hoogs aangeskrewe produksies verantwoordelik, soos 'Is Ja!'
(Fleur du Cap- en Naledi-nominasies), Under the Fig Tree, Pleiboyz en Second Time
Around (Fleur du Cap-nominasie). Terwyl sy aan 7de Laan werk, tree Diaan ook gereeld
in verhoogproduksies op soos Die Vals Snor, Dirk en Lindie, Under the Fig Tree, Vrydag is
Skeidag en meer onlangs Roemers & Bloemers 2 saam met Karin Zoid, Shaleen Surti-
Richards en Marion Holm. Diaan spog met ‘n hele rits toekennings onder andere 'n ATKV-
Veertjie in 2009 as Gunsteling Aktrise en sy is in 2010 deur You Spectacular aangewys as
Beste Aktrise. Sy is ook genomineer vir Best Actress vir die People's Choice Awards in
2005, You Spectacular Best Actress in 2007 en 'n SAFTA-toekenning as beste aktrise in
2009.

Ouderdom: 33

Waarmee is jy tans besig? Die produksie beplanning van verskeie teaterproduksies vir
2012, 7de Laan en 'n paar dokumentêre films.
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Hoe het jy by Semi-Soet betrokke geraak? Anel Alexander het my genader om een van
die rolle te speel en ek het dadelik ingestem. Ek is baie trots op wat Scramble Productions
tans doen.

Wat het jy die meeste van jou karakter geniet? Ek is mal oor karakters wat heeltemal
van die norm afwyk. Ek vind aanklank by sulke karakters en kan lekker met hulle speel,
want hulle is uniek en beslis nie vervelig nie. Chadrie was 'n lekker karakter om te vertolk
– ek het baie pret gehad. Sy is nie die skerpste potlood in die laai nie, maar haar energie
is aansteeklik.

Hoe was dit om aan Semi-Soet te werk? Stel jou voor dat jy saam met van jou beste
pêlle werk en jou elke dag flou lag. Ons het hard gewerk, maar net so hard gelag.

Watter uitdagings was daar? Ek het saam met 'n span professionele mense vir twee
weke in Franschhoek gewerk – dit was hemel op aarde.

Hoe was dit om saam met jou mede-akteurs te werk? Ek stap al 'n lang pad saam met
Nico, Anel en Sandra en ons het al aan baie produksies (verhoog en televisie) saam
gewerk. Hulle is nie net vriende nie, maar ook kollegas waarvoor ek baie tyd en respek het
as professionele kunstenaars. Dit was die eerste keer dat ek saam met Paul, Louw en
Corine gewerk het en hulle is net so ongelooflik professioneel en talentvol. Ons het lekker
saam gewerk.

Wat was die snaakste ding wat op stel gebeur het? Louw Venter.

Wat was 'n hoogtepunt tydens die verfilming? Ek het vir die eerste keer druiwe in 'n
wynvat gepars. Ek en Paul du Toit het vir 'n hele dag saam druiwe gepars. Dit was 'n
belewenis.

Hoe was dit om saam met Scramble Productions te werk? Ek het baie respek vir wat
Anel en James tans doen. Ek hoop dat ons in die toekoms nog baie saam sal werk.

Hoe was dit om saam met Joshua Rous te werk? Joshua het 'n visie. Hy weet wat hy
wil hê en kan dit artikuleer. Dit was awesome.

Hoekom moet mense Semi-Soet gaan kyk? Daar is nog nie vantevore so 'n Afrikaanse
rolprent gemaak nie. Ek dink die Suid Afrikaanse gehore gaan rêrig daarvan hou.
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Paul du Toit (Markus Rossouw)
Paul het in 1996 sy honneursgraad in drama aan die
Universiteit van Stellenbosch behaal en ook in 1995
die toekenning as Beste Akteur ontvang. In daardie
tyd werk hy aan Boy meets Boy en A Winter's Tale
vir CAPAB en in 1996 ontvang hy 'n Fleur du Cap-
nominasie vir die belowendste student.

In 2001 het hy die FNB Vita vir die Beste
Ondersteunende Akteur ontvang vir sy vertolking
van Cassio in Othello en die rol van Tian in die
rolprentaanpassing van die drama volg hierna.
Gehore in Kaapstad het hom ook gesien as Edgar in
King Lear en Orlando in As you like it vir Artscape.

Paul het meer onlangs uitstekende resensies
ontvang vir Dood van 'n Verkoopsman, waarvoor hy
deur Kyknet Fiesta as Beste Ondersteunende
Akteur genomineer is. Hy het ook Kobus in Liefling,
die Movie, Suid-Afrika se eerste Afrikaanse
musiekfliek in 30 jaar, gespeel en is bekend aan

televisiekykers as Malan Koster in die MNet sepie, Binnelanders.

Paul is op die oomblik die medevervaardiger en mede-aanbieder van Rof of Spog (Rough
or Smooth is die Engelse weergawe), 'n reisreeks wat die avontuurlike en gesofistikeerde
kant van sommige van Suidelike Afrika se mees eklektiese bestemmings van naderby
bekyk.

Ander hoogtepunte in die teater sluit in Jack in Into the Woods, die titelrol in The Elephant
Man, Stephen in Old Wicked Songs (waarvoor hy 'n FNB Vita-nominasie vir die Beste
Akteur ontvang het), Guy in Strangers on the Train, Tom in Skin Tight, Mathew in
Auditioning Angels (wêreldpremière van Pieter Dirk Uys se toneelstuk vir Pieter Toerien)
en sy rol as Frank N Firter in The Rocky Horror Show, waarvoor hy 'n Naledi-nominasie vir
die Beste Vertolking in 'n Musiekblyspel ontvang het.

As die kat in Laurence Olivier se bekroonde musiekblyspel Honk ontvang hy nog 'n Vita-
nominasie in die kategorie Beste Vertolking deur 'n Akteur in 'n Musiekblyspel. Hierna
speel hy die bleeksiel Wally in Glory Days, wat landwyd in die Barnyard-teaters gespeel
het, en tree hy ook in Rock me Amadeus op. Hy is ook die medeskrywer van
laasgenoemde en was vir die regie van die optredes in die Barnyard-teater in Durban
verantwoordelik.
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Paul was een van die vervaardigers van vier suksesvolle verwerkings van Offbeat
Broadway, wat van Londen tot Harare opgevoer is en orals uitstekende resensies en 'n
oorvloed nominasies as die Beste Musiekblyspel ontvang het. Paul ontvang ook 'n
nominasie vir Beste Vertolking in 'n Musiekblyspel.

Televisiegehore het Paul as Dean, die sluwe persoonlike afrigter van e-TV se Back Stage
leer ken, en as Madam se redelik naïewe seun Eric in die internasionaal bekroonde
Madam and Eve. Hy het ook aan boord van die MS Royal Star-passasierskip, wat tussen
die Indiese Oseaan-eilande rondvaar, as 'n kabaretsanger opgetree, maar dit is 'n heel
ander storie … wat op die skip gebeur het, bly blykbaar op die skip.

Paul het operategniek aan die Stellenbosch Universiteit se Konservatorium studeer en is
'n bedrewe rock- en musiekblyspelsanger. Hy het 'n bruin belt in Judo, speel die kitaar, ry
graag perd en is gek oor watersport en verslaaf aan branderplankry en duik. Hy het ook
reeds die Dusi-, Drakensberg- en Visrivier-ultrakanomarathons voltooi.

Ouderdom: 37

Gunsteling rolprente: The Big Blue, Cat on a Hot Tin Roof

Gunsteling akteur/aktrise: Daniel Day-Lewis

Gunsteling akteur/aktrise in Suid-Afrika: Jeremy Crutchley

As jy 'n Smurf moes wees, watter ene? Gargamel.

Waarmee is jy tans besig? My eie reisreeks saam met my pêl Terence Bridgett, Rof of
Spog (vir SABC 2) en Offbeat Broadway, 'n blyspel-satire by Montecasino en die Theatre
on the Bay, waarvoor ek die lirieke geskryf het.

Hoe het jy by Semi-Soet betrokke geraak? James Alexander was nie beskikbaar om my
rol te speel nie en ek is anyway goedkoper.

Wat het jy die meeste van jou karakter geniet? My amazing hare (Paul se hare is elke
dag reguit gemaak met ‘n ‘straightner’).

Watter uitdagings was daar? Om nugter te bly op die wynplaas.

Hoe was dit om saam met Diaan te werk? Diaan is histeries snaaks en nog flippen mooi
ook. Dis 'n uiters irriterende kombinasie.

Wat was die snaakste ding wat op stel gebeur het? My amazing hare.
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Wat was 'n hoogtepunt tydens die verfilming? Die helikopter! Dit het so cool gelyk toe
Nico en Louw daarin weggevlieg het! Maar ek sou nou nie weet nie, want ek het nooit ‘n
beurt gekry nie…

Hoe was dit om saam met Scramble Productions te werk? James Alexander skuld my
die afgelope vyf jaar reeds vyftig rand – vandat ons saam in Binnelanders gespeel het. Al
het hy en sy vrou die bykans onmoontlike reggekry en die eerste Afrikaanse Romantiese
Komedie sedert seker die sewentigs vervaardig, wat boonop histeries snaaks en briljant is,
weier ek om iets goed oor hulle te sê tot hy my terugbetaal het … met rente.

Hoe was dit om saam met Joshua Rous te werk? Elke shot was 'n career move.
Joshua is ongelooflik toegewyd. Shame, die arme ou, dit moet 'n las wees.

Hoekom moet mense Semi-Soet gaan kyk? Om dit te geniet. Vat die kinders, vir ouma,
sommer almal saam, dis 'n jol!

Corine du Toit (Denise Marais)
Corine is in Bloemfontein gebore en het haar
skoolloopbaan daar voltooi voordat sy na
Johannesburg verhuis het om as model te werk. Sy
het vir 13 jaar in Suid-Afrika en Europa as model
gewerk voordat sy haar debuut as aktrise gemaak
het.

Sy het meer as 50 internasionale televisie-
advertensies agter haar naam en het ook vir verskeie
i n t e r n a s i o n a l e  k a t a l o g u s s e  g e w e r k ,
advertensieveldtogte wêreldwyd gedoen vir groot
handelsmerke soos Lamborghini, Body Shop, Toni &
Guy en Eriksson, en as model in Europese veldtogte
opgetree vir kliënte soos T-Mobile, Toyota en
Speedo. Van haar redaksionele werk sluit in die
Italiaanse Vogue, die Griekse, Tsjeggiese en Suid-
Afrikaanse Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, GQ en
Men's Health.

Corine het haar loopbaan as aktrise in 2003 van
stapel gestuur toe sy die vroulike hoofrol in 'n kortfilm deur Phillip C. Claasen vertolk het.
Kort daarna is sy 'n hoofrol in Franz Marx se Egoli aangebied as die feeks, Jane Edwards.
Sy het tot en met 2008 voltyds by Egoli gewerk, waarna sy Inge Bekker, die rugbykaptein
se vrou in die gewilde Kyknet-dramareeks, Getroud met Rugby, gespeel het.
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In 2009 het Corine ook aan twee rolprente gewerk. Sy speel 'n eksentrieke, aktrise in die
internasionale rolprent, Florida Road en die vroulike hoofrol as die depressiewe Karin, in
die Suid-Afrikaanse riller Night Drive. Hierdie prente is albei in 2011 vrygestel. In 2010 het
Corine aan die volgende seisoen van Getroud met Rugby gewerk, asook die
rolprentweergawe van die reeks wat vroeg in 2011 vrygestel is.

Corine het onlangs die verfilming van Semi-Soet, 'n Afrikaanse Romantiese Komedie wat
in 2012 vrygestel word, afgehandel. Sy is ook te siene as gaskunstenaar aan die einde
van 2011 in SABC se Erfsondes.

Sy het al verskeie toneel- en modelwerkswinkels in Suid-Afrika aangebied en ook haar
hand gewaag aan motiveringspraatjies, optredes as seremoniemeester en beoordeling.

Corine is 'n ou bekende in liefdadigheidskringe en was al betrokke by funksies ten bate
van die DBV, Puppy Haven, Celebrities Against Abuse, Die Tygerberg-kinderhospitaal,
CANSA, Voed die Nasie, Cradle of Hope, die Worcester-Wedloop vir Blindes en NID-
kollege.

Sy is in 2007 genomineer vir 'n Chrystal-toekenning deur People Magazine en is as die
Bes Geklede vrou vir 2009 deur die bekende mode-ontwerper, Simon Rademan,
aangewys. Sy het ook in 2010 'n ATKV-medianominasie as Beste Aktrise in 'n TV-drama
ontvang.

Corine geniet dit om in haar aftydjies met haar twee honde te speel of om perd te ry, te
swem, Bikram-joga te doen, tuin te maak, te skubaduik en te skryf.

Ouderdom: 34

Gunsteling rolprente: La Vie en Rose, Inception, A Very Long Engagement, Amelie,
Avatar, Vicky Cristina Barcelona, Eat Pray Love, No Country for Old Men, en ek kan nog
baie ander opnoem …

Gunsteling akteur/aktrise: Meryl Streep, Marion Cotillard, Audrey Tautou, Javier
Bardem, Julia Roberts, Matt Damon en nog hope ander.

Gunsteling akteur/aktrise in Suid-Afrika: Die hele rolverdeling van Semi-Soet!

Saam met watter plaaslike en internasionale sterre sou jy graag wou werk? Al my
bogenoemde gunstelinge. Regisseur: Guy Richie

As jy 'n Smurf moes wees, watter ene? Die blou een.

Waarmee is jy tans besig? 'n Paar gasoptredes in Erfsondes en ek is besig om ‘n
dramareeks te skryf. Florida Road se SA première was in September.
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Hoe het jy by Semi-Soet betrokke geraak? Anel het my genader om die rol van Denise
te vertolk – ek was mal oor die karakter en het dadelik ingestem.

Wat het jy die meeste van jou karakter geniet? Dit was lekker om ‘n karakter te speel
wat effens eksentriek is. Dit was ook ‘n heeltemal ander look vir my en ek dink die gehore
gaan haar geniet.

Hoe was dit om aan Semi-Soet te werk? Die akteurs en filmspan was baie professioneel
maar tog het ons hope pret gehad en baie gelag!

Watter uitdagings was daar? Dit was my eerste komiese rol, wat nogal baie van
dramatiese rolle verskil.

Hoe was dit om saam met jou mede-akteurs te werk? Die mans het hulle soos stout
seuntjies gedra. Hulle het gesorg vir baie giggles en vermaak op stel, sonder om die
spanwerk te benadeel. Die meisies was almal baie professioneel maar ook warm mense
met hope talent. Dit was great om die 'komiese kant' van die klomp se persoonlikhede te
sien.

Wat was ‘n hoogtepunt tydens die verfilming? Die Vrede en Lust wynplaas is
ongelooflik mooi! Dit is altyd lekker om buite te skiet, veral as dit so na aan die hemel is!

Hoe was dit om saam met Scramble Productions te werk? Hulle was georganiseerd,
vriendelik en het ons betyds betaal.

Hoe was dit om saam met Joshua Rous te werk? Joshua het van die eerste dag af ‘n
duidelike visie vir die rolprent gehad en dit is lekker om saam met ‘n regisseur met soveel
selfvertroue te werk.

Hoekom moet mense Semi-Soet gaan kyk? Die akteurs en aktrises is vrek snaaks en
mense gaan dit geniet om hulle in komiese rolle te sien omdat die meeste van hulle
gewoonlik in dramas speel. En 'n Afrikaanse Romantiese Komedie is nie iets wat gereeld
in Suid-Afrika te siene is nie. Dit is ‘n great movie! Mense van alle ouderdomme sal dit
geniet!
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DIE FILMSPAN
Vervaardiger: James Alexander

James is 'n veelsydige kunstenaar wat ewe tuis
is op die verhoog, die televisieskerm of in’n
rolprent, in beide Engels en Afrikaans.

Sy loopbaan het op die verhoog afgeskop in
komedies soos Alan Ayckbourn se Damsels in
Distress vir Pieter Toerien, die immergroen
drama Hedda Gabler deur Henrik Ibsen en meer
onlangs The Rivonia Trial deur Aubrey
Sekhabe, om maar 'n paar te noem.

James het bekendheid op televisie verwerf toe
hy MNet se werklikheidsprogram, Project Fame,
aangebied het asook in die sepie, Binnelanders,
as die geliefde Dr Rico.

Sy talent om aksente na te maak, verseker
gereeld vir hom rolle in internasionale
produksies wat in Suid-Afrika geskiet word.

James was al te sien in die BBC se To the Ends of the Earth, Women in Love, The
Runaways vir ITV en The Sinking of the Laconia  asook Wild at Heart en Strike Back, wat
albei vir SKY verfilm is.

Rolprente bly egter ook 'n groot passie en nadat hy in 2004 in sy eerste rolprent, The
Eastern Bride, gespeel het, het James vir homself naam gemaak as die manlike hoofrol in
die hoogaangeskrewe kunsrolprent, Discreet.

James vaar ook uitstekend as stemkunstenaar en gebruik hierdie talent in verskeie
televisie-, rolprent- en radio-advertensies en kinderprogramme. Hy was ook een van die
stemme in die gewilde animasiekortfilm reeks, The Adventures of Toby.

Wanneer hy nie akteur is nie, hou James daarvan om te skryf. Uit sy pen het al 'n aantal
verhoogstukke en televisiekomedies gekom en hy was ook die medeskrywer van die
rolprent, Discreet.
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Hy ruim ook tyd in om saam met sy vrou, Anel, en hulle produksiemaatskappy, Scramble
Productions, as vervaardiger te werk en inhoud vir die plaaslike rolprentmark te ontwikkel
– juis omdat rolprente hom so na aan die hart lê.

James is op die oomblik te siene in die nuwe baanbrekersreeks vir MNet, The Wild, as
bewaringsbestuurder Tristan van Reenen.

Ouderdom: 33

Gunsteling rolprente: Star Wars – The Empire Strikes Back, Amelie, Delicatessen,
Inception, Sunshine, Memento, The Fighter en natuurlik Semi-Soet!

Gunsteling akteur/aktrise: Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman, Barry Pepper en
daardie sexy meisies, Louw Venter en Anel Alexander

Gunsteling akteur/aktrise in Suid-Afrika: Ian Roberts.

Saam met watter plaaslike en internasionale sterre sou jy graag wou werk? Ek sal
baie graag saam met Helen Mirren wil werk.

As jy 'n smurf moes wees, watter ene? Superhero? Fluffy Smurf! Captain Awkward!

Waarmee is jy tans besig?  Om 'n vraelys te voltooi terwyl ek dink aan al die werk wat ek
nog vir Semi-Soet moet doen en al die woorde wat ek vir The Wild moet leer!

Wat was die uitdagings rondom die skryf proses? Om tyd te vind om die storie te skryf
en te ontwikkel saam met vier mense wat elk hul eie besige programme het en ‘regte’
werk tussen in moet doen om die huur te kan betaal. Dan moet 'n mens ook nie te
fyngevoelig wees oor jou eie idees nie, maar leer om saam te werk sodat die beste storie
op die ou end vertel kan word.

Wat het jy die meeste geniet toe julle Semi-Soet gemaak het? Om op stel te wees by
Vrede en Lust naby Franschoek. Ons moes natuurlik ook ontsettend hard werk, maar ten
spyte daarvan was dit 'n wonderlike tyd. En om my regte as die vervaardiger te gebruik en
'n Maserati vir 'n dag te huur! Ai, die voordele darem!

Wat was die moeilikste deel toe julle Semi-Soet vervaardig het? Om mense af te
dank. Maar op die ou end van die dag moet mens die regte keuses maak vir die film.

Ek moes ook leer om 'n balanseertoertjie te doen ten einde die beste resultate vir die
rolprent te kry deur die rolprentspan volkome te vertrou en die span die vryheid te gee om
dit waarmee hulle goed is, te doen, sonder dat ek inmeng.
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Wat was die snaakste ding wat op stel gebeur het? Ons het die rolprent betyds klaar
gemaak! Ek dink Louw Venter en Paul du Toit het vir die snaaksste oomblikke op stel
gesorg.

Wat was 'n hoogtepunt tydens die verfilming? Die uitsig vanaf Randlords, die klank
van die Maserati en die prag van Vrede en Lust.

Hoe was dit om saam met Joshua Rous te werk? Ek sou niemand anders met hierdie
projek vertrou het nie. Om saam met Josh te werk, is soos om saam met jou eie familie te
werk. In een opsig is dit wonderlik maar die familiariteit kan meebring dat ons mekaar as
vanselfsprekend aanvaar. Josh is werklik een van ons land se betroubaarste regisseurs
en ek hoop dat Semi-Soet ander vervaardigers bewus sal maak van sy talent.

Hoe het jy die akteurs en aktrises gevind? Ek voel geëerd dat ons hierdie besondere
groep mense bymekaar kon kry wat almal met soveel oorgawe aan die projek deelgeneem
het. Wanneer 'n mens van ons land se beste, mees gevestigde akteurs saam op die groot
skerm het, skep jy magic. Sandra se draaiboek was regtig snaaks maar die akteurs se
ervaring en selfvertroue het die humor laat lewe en tot 'n ander vlak verhef. Wanneer
almal saam op stel was, was daar aanvanklik totale chaos en waansin, maar dit is juis
hierdie waansinnigheid wat wonderlik werk wanneer dit op kamera vasgelê word.

Waarom dink jy sal gehore van Semi-Soet hou? Die Afrikaanse gehoor het nog nie
voorheen 'n plaaslike rolprent gesien van hierdie gehalte nie. Dit bied net soveel meer op
alle vlakke en gaan gehore verseker verras. Almal betrokke by Semi-Soet het ontsettend
hard gewerk om seker te maak dat hierdie rolprent nie hoef terug te staan vir enige
Romantiese Komedie wat uit Hollywood kom nie – en tog is dit trots Suid-Afrikaans en in
“Die Taal” geskiet!

Watter uitdagings was daar om saam met jou vrou te werk? Om te onthou dat sy my
beste vriendin, minnaar en grootste ondersteuning is en nie net die vroulike hoofrol speel
en my vennoot is nie. Ons raak soms albei so vasgevang in die werk dat ons vergeet om
vir mekaar tyd te maak. Gelukkig wag daar in Desember 'n strandvakansie vir ons.

Wat hou jou en Anel gemotiveerd in so ‘n uitdagende industrie? Passie. Dit is
belangrik dat ons passievol oor ons projekte moet wees omdat dit ons deur die moeilike
tye dra. Toe ons Semi-Soet geskiet het, het nie net ons eie passie ons gehelp om 'n
stewige pas te handhaaf nie, maar ook die passie van almal wat saam met ons gewerk
het.

Watter uitdagings is daar om 'n rolprent in Suid-Afrika te maak? Om rolprente in Suid-
Afrika te maak, is opsigself 'n uitdaging. Van die begin tot die einde is daar nie juis maklike
fasette aan die proses nie. In 'n ontwikkelende bedryf moet 'n mens aanvanklik meer
inploeg as wat jy terugkry. Alhoewel, hoe meer mense films begin vervaardig, hoe gouer
sal ons die vrugte pluk van 'n fondasie wat gelê is met die bloed, sweet en trane van almal
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wat in hierdie ontwikkelings jare die onbegonne taak aangepak het van onafhanklike films
vervaardig in SA.

Vervaardiger: Anel Alexander
(vertolk ook die rol van ‘Jaci van Jaarsveld’)
Sien Rolverdeling.

Regisseur: Joshua Rous
Joshua Rous is 'n bekroonde skrywer en
regisseur wat al teater- sowel as rolprentwerk in
Suid-Afrika, Oxford, Boston en Los Angeles
gedoen het. Hy het aan die University of
Southern California sy meestersgraad in die
Skone Kunste behaal en vir 'n jaar as
redigeerder en regisseur in Hollywood gewerk.

In 2005 keer hy terug na Suid-Afrika en
sedertdien het Josh deurentyd as 'n regisseur in
situasiekomedies en sepies gewerk en al
menigte SAFTA Golden Horns gewen vir Beste
Regisseur, Beste Skryfwerk, Beste Nuwe
Situasiekomedie, Beste Ensemble-rolverdeling
en Beste Kortfilm.

Hy is tans saam met sy broer, Luke, die mede-
eienaar van Rous House Productions en hulle
het reeds meer as 'n honderd episodes van
verskeie situasiekomedies geskryf, geregisseer

en vervaardig. Hy is ook een van die regisseurs van die plaaslike sepie, Scandal.

In 2008 maak hy sy debuutrolprent Discreet wat plaaslik deur Ster-Kinekor uitgereik is en
in 2011 internasionale distribusie gekry het deur Green Apple Entertainment.

Josh het al die geleentheid gehad om akteurs in al elf amptelike tale te regisseer en die
gemeenskaplike draad wat deur al sy projekte loop, is sy onwrikbare begeerte om goeie
stories te vertel.
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Ouderdom: 33

Gunsteling rolprente: Daar is te veel om op te noem, maar ek sal konsentreer op my
gunsteling romantiese komedies, wat Nottinghill, Stranger than Fiction en Say Anything is.

Gunsteling akteur/aktrise: Ryan Gosling, Emily Blunt, Andrew Garfield, Natalie Portman,
Steve Carell, Meryl Streep, Phillip Seymour Hoffman en Javier Bardem

Gunsteling akteur/aktrise in Suid-Afrika: Anel Alexander, Nico Panagio, Sandra
Vaughn, Louw Venter, Paul du Toit en Diaan Lawrenson.

Saam met watter plaaslike en internasionale sterre sou jy graag wou werk? Dieselfde
sterre as wat ek hierbo genoem het – maar ek sal ook baie daarvan hou om 'n goeie
plaaslike produksie saam met Sharlto Copley te maak.

As jy 'n Smurf moes wees, watter ene? Papa Smurf. Ek wou nog altyd 'n lekker welige
baard hê en heeldag en aldag aaklige bloedrooi broeke dra.

Waarmee is jy tans besig? Ek is een van die vier regisseurs van die sepie Scandal en ek
en my broer Luke besit ook die produksiemaatskappy, Rous House Productions. Ons
skryf, vervaardig en regisseer verskeie plaaslike sitkoms en dramas.

Hoe het jy die genre, Romantiese Komedie, benader? Ons het dit van die begin af
duidelik gemaak dat ons hulde wou bring aan die groot, glansryke Romantiese Komedies
van Hollywood. Ons het dus probeer om alles so vars en mooi as moontlik te laat lyk en
die Hollywood formule vir Romantiese Komedies so na as moontlik nagestreef. Ons het
probeer om die rolprent se standaard ten opsigte van voorkoms, spel en die stel so hoog
te hou dat dit op dieselfde standaard, indien nie beter nie, as soortgelyke filmproduksies in
Hollywood sou wees. Terselfdertyd wou ons ook iets wat uniek en Afrikaans is, na die
silwerdoek bring.

Hoe het jy die akteurs/aktrises ervaar? Waarskynlik op dieselfde manier as wat mens 'n
klaskamer vol voorskoolse kinders ervaar: hulle was lawaaierig, verskriklik oulik, propvol
energie en jy kon hulle nie vir 'n oomblik alleen laat nie of hulle vang allerhande
stoutighede aan. En dan het hulle boonop soms op hulleself gekwyl…

Wat was die uitdagings? Ons het 'n baie ambisieuse rolprent aangepak met 'n
verskeidenheid eksotiese liggings en stelle en met ongeveer sewe akteurs betrokke by
elke toneel. Met soveel snaakse en talentvolle mense in elke toneel is dit 'n uitdaging om
te weet op wie om die kamera te rig. En omdat ons gemiddeld sewe bladsye per dag
geskiet het, moes ons baie vinnig te werk gaan, maar ook sorg dat ons 'n produk lewer
wat sy man kan staan teen enige van die oorsese Romantiese Komedies waaraan ons
gehore gewoond is. Dit was ook ‘n uitdaging om in die Kaap te skiet met die dreigende
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reënseisoen wat enige oomblik kon aanbreek en die wingerdblare wat begin afval het
namate ons van somer na herfs beweeg het.

Hoe was dit om saam met Scramble Productions te werk? Hulle was soos gewoonlik
baie professioneel en ten volle in beheer. Dit is heerlik om saam met 'n maatskappy te
werk wat hulle beloftes nakom. Hulle het soms wonderwerke verrig wat die buite-
opnames, stelle, akteurs en filmspan betref het en hulle het ons deurentyd die vryheid
gegee wat ons nodig gehad het om kreatief te wees. Die beste manier om die vraag te
beantwoord, is om te sê dat ek die hele tyd veilig gevoel het.

Waarom dink jy sal gehore van Semi-Soet hou? Ek dink Suid-Afrikaanse gehore is
gereed om ‘n film te sien wat regtig snaaks is sonder dat dit oor seks of toiletsake gaan.
Ons het 'n great Romantiese Komedie gemaak wat snaaks is sonder om kru te wees en
die chemie tussen die akteurs en aktrises is so merkwaardig dat dit selfs die mees
teësinnige kêrel wat deur sy beterhelfde na die rolprent gesleep is, sal vermurwe. Hierdie
rolprent vertel 'n wonderlike storie van twee mense wat verlief raak terwyl hulle die
vreeslikste leuens aan mekaar vertel en dit als met die skone Kaap en energieke Jo'burg
in die agtergrond. En dan is daar natuurlik ook 'n baie snaakse vark met die naam Funky
wat sy debuut maak – kom aan, dis nou goeie komedie!

Wat is die uitdagings om rolprente in Suid-Afrika te maak? Geld. Dit is regtig ons
grootste uitdaging. Daar is nooit genoeg geld nie, en geld is die ding wat vir mens tyd
koop, dus is daar nooit genoeg tyd nie. Suid-Afrikaanse films kan nog nie genoeg geld
genereer by die loket nie, omdat ons filmgehore in SA nie groot genoeg is nie. Die
rolprente wat gemaak word, het dus geweldig beperkende begrotings, wat dit moeilik
maak om 'n goeie produk te lewer. Die gehore sal hopelik groter word namate meer genre-
rolprente soos Semi-Soet gemaak word en dan sal ons op ons beurt groter en beter
rolprente kan maak.

Skrywer: Sandra Vaughn
(vertolk ook die rol van ‘Karla Jordaan’)
Sien Rolverdeling.



©2011 All rights reserved. Scramble Productions / Indigenous Film Distribution
Information shared in this document is protected by copyright and remains the property of the respective owner(s).

Toesighoudende Vervaardiger: Johan Kruger
Johan is sedert hy in 1984 by die SABC begin werk het, aktief betrokke by rolprent- en
televisieproduksies. Sy eerste pos was as assistent-produksierekenmeester by die
bekroonde reeks Shaka Zulu wat in KwaZulu-Natal geskiet is.

Tussen 1984 en 2010 was Johan betrokke by altesaam 52 plaaslike en internasionale
vollengte rolprente en ongeveer 44 televisieproduksies. Betrekkings wat hy oor die jare
beklee het, sluit assistent-produksierekenmeester, produksierekenmeester, produksie-
ouditeur, lynvervaardiger, medevervaardiger, vervaardiger en uitvoerende vervaardiger
in. Die begrotings van die projekte wat hy hanteer, het al gewissel van $250,000 tot $15
miljoen. Hy is ook deur twee van die wêreld se grootste maatskappye wat
afhandelingsooreenkomste hanteer, naamlik Film Finances (Suid-Afrikaanse kantoor) en
The Motion Picture Bonding Company (voorheen Percenteprises – Lionel Ephraim in die
VSA), gevra om "probleem"-produksies uit te sorteer. Sy belangrikste taak was dan om
seker te maak dat die produksies betyds voltooi word, dat by die begrotings gehou word
en dat die tegniese gehalte van die produksies aanvaarbaar vir die bedryf is.

Johan het ook saam met gevestigde internasionale vervaardigers soos Lance Hool (van
Silver Lion Films, Los Angeles) en Edwin Perez (Fox, Los Angeles) gewerk. Dit is vir hom
belangrik om op hoogte te bly met wêreldtendense wat produksiemetodes en die
tegnologie van rolprent- en televisieproduksies betref en daarom reis hy dikwels na
Europa en die VSA om homself van die nuutste ontwikkelings te vergewis. Johan het in
1996 die eerste Suid-Afrikaner geword wat genooi is om die Euro Aim-konferensie vir
vervaardigers in Berlyn by te woon. Tydens die vyfdag-konferensie het hy waardevolle
kontakte met die Europese rolprentbedryf opgebou.

Hy het ook in 1995 'n kursus vir rolprentvervaardigers bygewoon by die International Film
and Television Workshops in Rockport, Maine in die VSA. Hy behaal internasionaal-
erkende kwalifikasies in vermaaklikheidswetgewing, onafhanklike rolprentvervaardiging,
Europese medevervaardiging en die verhouding tussen die vervaardiger en die
verspreider van rolprente.

Die mees onlangse projekte waarby Johan betrokke was, sluit die volgende in: The
Seven of Daran: The Battle of Pareo Rock (Nederlandse rolprent wat drie internasionale
toekennings gewen het en waarvan Johan die lynvervaardiger was); Save Angel Hope
(uitvoerende vervaardiger van die rolprent – Verenigde Koninkryk/Switserland); Diamonds
(lynvervaardiger van hierdie minireeks vir televisie en ontvanger van nege Gemini Award-
nominasies in agt kategorieë – Kanada/Verenigde Koninkryk/Suid-Afrika); Holby City
(toesighoudende vervaardiger van hierdie BBC-reeks – Suid-Afrika); La Talpa (Italiaanse
werklikheidstelevisiereeks – lynvervaardiger); A Million Colours (rolprent – Suid-
Afrika/Kanada – lynvervaardiger); die rolprent Winnie (medevervaardiger en geregisseer
deur Darrell James Roodt met Jennifer Hudson en Terrence Howard – Suid-
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Afrika/Kanada); Platteland (lynvervaardiger van hierdie Afrikaanse rolprent – Suid-Afrika);
en The Last Hurrah (medevervaardiger van die rolprent, met John Irvin as regisseur –
Suid-Afrika/Verenigde Koninkryk).

Kinematograaf en Redigeerder:
Nicholas Costaras
Nick se loopbaan as kinematograaf het in 1998 begin toe
hy op die ingewing van die oomblik 'n kamera opgetel en
begin foto's neem het terwyl hy saam met het 'n band
deur Engeland getoer het.

Nick se opleiding in Rekenaarwetenskap by Tukkies was
die ruggraat waarop hy sy loopbaan as redigeerder gebou
het. Hy het in 2001 aanlyntelevisieprogramme vir SABC
begin maak en as 'n logiese uitvloeisel daarvan sy eie
produksiemaatskappy, Switchvert, saam met
Kanadeesgebore Joel Clark, begin. Hulle maak dan ook
hul eerste kortfilm, Meaningless, in Kanada. Sedertdien
het Nick vier dokumentêre prente, drie kortfilms en 'n hele

paar reklameproduksies gemaak. Switchvert het  kantore in Johannesburg en Washington
D.C. en is tans besig om hulle eie rolprent, Formula, te ontwikkel. Nick is ook vir 'n
SAFTA-toekenning genomineer vir sy redigeerwerk aan City Ses'la.

Nick word beskryf as 'n kreatiewe tegnikus wat as gevolg van sy aandag aan detail,
kunstige en kragtige produksies skep. Switchvert was van die staanspoor af op die
voorpunt van digitale rolprenttegnologie en was baie opgewonde toe hulle 'n RedOne-
kamera aangeskaf het. Sedert hulle in Januarie 2009 die kamera het, het Nick dit al op
vier vastelande en in baie moeilike omstandighede gebruik en optimaal uitgetoets. Op die
manier het hy ‘n kundige van hierdie nuwe tegnologie geword.

Ouderdom: 34 en hy tel nog…

Gunsteling regisseur: Sam Mendes

Gunsteling akteur/aktrise: Christian Bale

Gunsteling akteur/aktrise in Suid-Afrika: Charlize Theron

Saam met watter plaaslike en internasionale sterre sou jy graag wou werk?
Regisseur Sam Mendes
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Hoe het jy op 'n visuele styl besluit? Wat was jou visuele verwysings? Away we go
was 'n goeie verwysingspunt ten opsigte van hoe die komedie verloop het.

Watter tegnologie het jy ingespan? RedOne-kamera teen 4.5k by 2.4.1, wat baie sexy
lyk. Daar is heelwat moontlikhede as jy die 16.9 formaat gebruik, maar om die een of
ander rede voel dit vir my asof dit beter werk om in hierdie genre 'n breër formaat te
gebruik. Ons het ook baie LED-ligte wat met batterye werk vir beligting gebruik en dit het
heelwat tyd tussen tonele gespaar. Die hoeveelheid bladsye waardeur ons daagliks moes
werk, was baie en daarom moes ons dinge so vinnig as wat ons kon agter die skerms
opstel om soveel tyd moontlik voor die kameras te wen.

Waarom het jy besluit om die RedOne te gebruik? Om digitaal te verfilm verminder die
koste drasties en ek hou nie baie van die beknoptheid van kleiner kameras nie. Die
RedOne laat jou ook toe om die kleurinligting later te verander en sorg oor die algemeen
vir beter kwaliteit prentjies.

Wat is die uitdagings om 'n rolprent in Suid-Afrika te maak? Toe ons aanvanklik aan
Semi-Soet begin verfilm het, het dit gevoel asof ek 'n kompromis ten opsigte van die
fotografie moet aangaan vanweë die aard van die skedule en begroting en hoeveel ons op
'n dag gedoen moes kry. Maar na drie dae se skiet het ek besef die uitdaging was eintlik
om nie te kompromitteer nie, maar eerder om te improviseer en die beste te haal uit alles
en almal tot jou beskikking en die beste moontlike resultate onder enige omstandighede te
kry. Die uitdagings in die Suid-Afrikaanse rolprentbedryf skep geleenthede om kreatief te
wees en om dinge 'n bietjie anders te doen, maar ook om rolprente te maak met 'n sterk
Suid-Afrikaanse inslag.

Kinematograaf: Bertus Kirsten
Bertus belig en neem mense, plekke en gebeure af al vir
die afgelope elf jaar. Dit sluit onder meer 'n vollengte-
rolprent, kommersiële en kortfilms, video's, tydskrif-
programme, werklikheidsprogramme vir televisie, korpora-
tiewe films en groot musiekgebeurtenisse in.

As gevolg van sy omvangryke ervaring van redigering en
regissering, weet Bertus presies wat die regisseur wil hê en
wat die redigeerder nodig het. As 'n tegno-foendi bly hy op
hoogte van die nuutste kamera-ontwikkelinge en kan hy
waardevolle raad gee oor kamera- en naproduksie-
tegnologie.
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'n Paar van sy vernaamste projekte sluit die volgende in:

Medekameraregisseur van die vollengterolprent Semi-Soet, kameraregisseur van die
kortfilm Serenade; kameraregisseur van die tweede eenheid tydens die 'Talk Talk'-
reklameveldtog vir British Telecom; sy twee bekroonde studenterolprente Viooltjie en
Ticket; en hy tree ook op as regisseur en kinematograaf vir die regstreekse opname van
die DVD Solly Maghlangu: Obrigado, wat 'n SAMA-toekenning ontvang het.

Bertus verfilm ook musiekvideos en doen die regie van regstreekse DVD's vir opnames vir
maatskappye soos Sony BMG, Gallo, Select Music, Spirit Music, Maranatha en
Mastermax. Dit sluit kunstenaars en groepe soos Benjamin Dube, Solly Mahlangu, Keke,
Avis, Margaret Motsage, Exodus, Nicholis Louw, Anton Goosen, Eden, Jan de Wet, Jakkie
Louw, Dedicated, Dominion, Tshepiso, Kenny Shibambo, Concord Nkabinde, Ballet
Theatre African, Intense, Abigail, Pieter Smith, Pyplyn, David, Pabetsi, CMM en DJ Maxx
in.

Hy het ook korporatiewe werk vir onder andere ABSA, Vodacom, die Gautrain, die Blou
Bulle Maatskappy, Dimension Data en Biobox gedoen.

Met die kortfilms wat hy as student gemaak het, Ticket en Viooltjie, het hy 'n hele paar
pryse as regisseur en skrywer gewen. Ticket is ook by die 9de Internasionale
Studentefilmfees by die Universiteit van Tel Aviv vertoon.

Bertus probeer om voortdurend sy kennis en ervaring van die immer ontwikkelende
tegnologie in die vermaaklikheidsbedryf te verbeter terwyl hy ook sy vaardighede van die
klassieke estetiese kuns van beligting en komposisie verfyn.

Bertus se belangstellings wissel van rolprentkuns tot houtwerk, Afrika se inheemse
geskiedenis, gemeenskapsbetrokkenheid en jip, asook boerdery. Hy hou van die ou
spreekwoord: “Jack of all trades, master of...” wel ... 'n hele paar.

Hy is gek daaroor om saam met sy vrou en dogter te ontspan.

Ouderdom: 32

Gunsteling rolprente: Colors of Paradise, Children of Heaven, Crash, Amelie, Bandslam,
The War, daar is te veel om op te noem.

Gunsteling akteur/aktrise: Steven Fry, Collin Firth, Ewan McGregor, George Clooney,
Brad Pitt, Cate Blanchett, Kate Winslet, Geoffrey Rush, Leonardo DiCaprio, Anthony
Lapaglia, Willem Dafoe, Owen Wilson, en nog vele meer.

Gunsteling akteur/aktrise in Suid-Afrika: Lerato Baloi, Alpheus Nkabinde, Al Debbo.
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Saam met watter plaaslike en internasionale sterre en regisseurs sou jy graag wou
werk? U2, David Attenborough, weer 'n keer met die Soweto Gospel Koor, Madjid Mdjidi.

Watter Superhero sou jy graag wou wees? Defibrillator Man!

Waarmee is jy tans besig? Situasiekomedie vir SABC 1, 'n dokumentêr oor prostitusie vir
16 Days of Activism; 'n regstreekse musiek DVD. O, en om my babadogter se gesiggie te
was.

Hoe het jy op 'n visuele styl besluit? Wat was jou visuele verwysings? Ek sou sê dat
ons 'n gepoleerde maar natuurlike visuele styl nagestreef het. Ons het na verskeie
internasionale Romantiese Komedies gekyk soos The Ugly Truth, asook na rolprente wat
met die RedOne geskiet is wat soortgelyke lense as wat ons gebruik het, gebruik het –
soos Rabbit Hole en Social Network.

Watter tegnologie het jy gebruik? Die RedOne-kamera en hoofsaaklik LED- en
natuurlike beligting.

Waarom het jy besluit om 'n RED-kamera te gebruik?  Nick is 'n deskundige Red-
manipuleerder. Die RedOne het ons 'n ongeëwenaarde kombinasie van ekonomiese
gebruik, lensopsies, groot sensors, hoëspoedskote en RAW-naproduksievloei gegee.

DIE STELLE (LOCATIONS)
Vervaardiger Anel Alexander vertel meer oor Semi-Soet se stelle.
Ons het van die begin af geweet dat die stelle of locations 'n integrale deel van die rolprent
sou wees. Omdat die hele storie van Semi-Soet rondom die wynplaas wentel, was die
plaas amper soos ‘n ekstra karakter wat ons moes cast en was dit baie belangrik om die
regte location daarvoor te kry. Daarteenoor was dit net so belangrik om die regte
voorkoms en atmosfeer vir die Johannesburgse locations te vind.

Dit het my amper 'n jaar geneem om 'n wynplaas op te spoor wat bereid was om ons te
help. Toe die hoeveelste wynplaas teen die middel van Februarie 2011 kop uittrek, het ek
besef dat as ek nie binne die volgende twee weke 'n plaas kry nie, ons die shoot sou moes
uitstel. Die winter was oppad en as gevolg van die Kaapse reëns en die wingerdblare wat
verkleur en afval, het ek geweet dat as ons nie teen die einde van April klaar in die Kaap
geskiet het nie, ons nog 'n jaar sou moes wag.
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Ek het vir die hoeveelste keer 'n vlug Kaap toe geneem (een van die lugwaardinne wou
een keer by my weet waar ek nou eintlik woon: in die Kaap of in Johannesburg) en net
besef, hierdie keer kan ek nie huis toe kom sonder ‘n wynplaas vir ons film nie.

Vrede-en-Lust was die heel laaste wynplaas wat ek besoek het, maar toe ek daar inry, toe
weet ek, hierdie is ons plaas. Die eienaars, Dana en Anneke Buys, was ongelooflik
tegemoetkomend, hulle personeel absoluut amazing en hulle het ons van die begin af ten
volle ondersteun. Semi-Soet sou defnitief nie dieselfde gewees het sonder Vrede-en-Lust
en sy wonderlike mense nie.

Soos ek reeds genoem het was die Johannesburgse stelle net so belangrik. In teenstelling
met die natuurskoon van die wynplaas, moes die Johannesburgse tonele stedelik chic en
funky wees. Ons wou Johannesburg as 'n stad van wêreldformaat uitbeeld en nie as 'n
vervalle, vuil, misdaadvervulde stad soos wat dit dikwels in Suid-Afrikaanse rolprente
gesien word nie. En daar verskyn Josef Talotta van South Point Hospitality op die toneel
en soos 'n fairy godmother het hy al ons drome laat waar word. South Point is besig met
pragtige binnestadontwikkelings in die Johannesburgse middestad en Josef het vir ons
ongeëwenaarde toegang gegee tot al South Point se geboue, kantore en fasiliteite.

En die resultate kan duidelik op die groot skerm gesien word! Die pragtige natuurskoon
van die Kaap teenoor die stedelike elegansie van Johannesburg speel beslis 'n rol om
Semi-Soet 'n rolprent van wêreldgehalte te maak.



©2011 All rights reserved. Scramble Productions / Indigenous Film Distribution
Information shared in this document is protected by copyright and remains the property of the respective owner(s).

KREDIETE
Scramble Productions

bied aan

’n JOSHUA ROUS film

‘SEMI-SOET’

met

ANEL ALEXANDER

NICO PANAGIO

SANDRA VAUGHN

LOUW VENTER

DIAAN LAWRENSON

PAUL DU TOIT

CORINE DU TOIT

LOUIS MINAAR

Kinematografie

NICHOLAS COSTARAS

BERTUS KIRSTEN

Draaiboek

SANDRA VAUGHN

Toesighoudende Vervaardiger

JOHAN KRUGER

Redigering

NICHOLAS COSTARAS
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Musiek

ORNAGOTANG MUSIC

Klankingenieur

JIM PETRAK

Vervaardig deur

ANEL ALEXANDER en JAMES ALEXANDER

Storie deur

ANEL ALEXANDER

JAMES ALEXANDER

SANDRA VAUGHN

JOSHUA ROUS

Regisseur

JOSHUA ROUS
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