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SINOPSIS 

'n Jong man met 'n donker gees besluit om sy lewe te neem. Dan ontmoet hy háár. 

Geïnspireer deur ware gebeure. 

Dit is die begin van ’n naweek waartydens drie mense se lewens onherroeplik verander. ’n Jong vrou 
(Anneke Weidemann), haar brose ma (Elize Cawood) en die jong man (Pie3e Beyers) ontmoet as gevolg 
van ’n vreemde toeval van sake. SKEMERSON (SUN CRY MOON) is ’n rolprent wat die universele taal van 
waarheid praat en een van die warmste, eerlikste prente wat hierdie jaar te siene is.  



REGISSEUR SE VERKLARING 

Daar was die afgelope paar jaar ’n al hoe groter bewustheid en ’n verskuiwing van persepsies rakende 
geestesgesondheid. Meer mense, bekendes en onbekendes, het oor hulle eie geestesgesondheid begin 
praat, wat gelei het tot die des3gma3sering en normalisering van geestesiektes ‒ iets wat lankal moes 
gebeur het. Daar klou beslis ’n groter s3gma aan mans wat geestesgesondheidsprobleme ervaar en toe 
Pie3e (wat die draaiboek geskryf het, gebaseer op sy eie ervarings) my gevra het om die regie van 
Skemerson te behar3g, was ek dadelik gre3g om betrokke te raak. Op ’n persoonlike vlak wou ek graag 
hierdie storie vertel omdat ek al by tye self met my geestesgesondheid gesukkel het en die gevoelens 
van skaamte en isolering ken wat daarmee saamgaan. Die rolprent se slagspreuk is, “Dis oukei om nie 
oukei te wees nie” en dit is presies wat ek hoop ons met Skemerson aan die kyker sal kan oordra – dat dit 
normaal, algemeen en niks is om oor skaam te wees nie as ’n mens geestesgesondheidsprobleme het. 

Ek is eintlik opgelei om teaterwerk te doen maar ek het die geleentheid, én uitdaging, aangegryp om my 
eerste rolprent te regisseer ‒ en was dit ’n steil leerkurwe!  Ek is gevra om by die projek betrokke te raak 
vanweë my reputasie om ’n storie te kan oordra en omdat ek goed saam met akteurs kan werk. Hoewel 
ek uiteraard intens betrokke was by die regisseur van fotografie, die produksie-ontwerper en ander 
departemente (en almal se visie en vaardighede vertrou het), was my krea3ewe fokus tydens die proses 
om nou saam met die akteurs te werk om die storie so goed as wat ons kan te vertel sonder om dit 
onnodig gekompliseerd te maak. My gunstelingrolprente en my eie teaterproduksies gaan nie oor die 
skouspel, “truuks” of aksie nie, maar meer oor die psige van individue en derhalwe die verhoudings 
tussen mense. Ek glo dat die rolprentganger by ’n storie of tema aanklank vind as gevolg van die 
weerloosheid en eerlikheid van die karakters, tydens oomblikke wanneer hul hulself in ’n karakter, ’n 
reaksie, ’n besluit of ’n emosie herken (bewustelik of onbewustelik). Hierdie siening het my benadering 
dat ons die storie so eenvoudig en eerlik moontlik moet vertel, voortgestu.  

Skemerson is rolprent oor ’n jong man wat met sy gemoed sukkel. En enigiemand met ’n geestesiekte sal 
weet dat hierdie innerlike stryd konstant, genadeloos en baie donker is. Die prent vra: “Wat stel jou in 
staat om die stryd makliker te maak? Wat maak dit vir jou moontlik om aan te hou om daarteen baklei?” 
– Philip Rademeyer 



V & A MET PIETIE BEYERS (Skrywer) 

Wat was jou mo7vering om juis hierdie storie neer te pen? 

Skemerson is vir my ’n baie persoonlike storie omdat dit deur ware gebeurtenisse geïnspireer is. Hoewel 
dit nie my storie is nie, was my persoonlike ervaring met OCD (obsessief-kompulsiewe steuring) die 
dryfveer waarom ek die draaiboek wou skryf en die rolprent wou maak. 

Was dit vir jou ’n suiwerende ervaring om Skemerson te skryf? 

Om uitdrukking aan my emosies op ’n gesonde en produk3ewe manier te gee, was terapeu3es ‒ ek hoop 
dat ek met die skryf van die storie ook ander mense sal help. 

Hoe het jy die onderwerp benader? 

Dit is hoogtyd dat ons van die s3gma wat aan geestesiektes kleef, ontslae raak. Daar is hopeloos te veel 
mense wat voor uitdagings te staan kom waaroor hulle skaam voel. Jy hoef nie skaam te wees as jy griep 
onder lede het nie, en daarom hoef jy ook nie skaam te voel as jy emosionele of geestelike probleme het 
nie. Die brein is ’n orgaan wat baie sensi3ef vir skommelings in jou gesondheid is. 

WaUer boodskap neem jy saam met jou huis toe nadat jy die film gesien het? 

Skemerson wil mense die gerusstelling gee dat ons almal ewe normaal en ewe vreemd is. En dit is oukei 
om normaal of vreemd te voel as jy deur ’n rowwe tyd gaan. Daar is altyd hulp en daar is altyd hoop.  

Die rolprent moedig nie selcejammering aan nie maar eerder ’n eerlike en gesonde manier om swaarkry 
te hanteer. Dit is oukei om nie oukei te wees nie.  Skemerson is ’n storie oor menswees. 

WaUer ander temas ontgin die prent? 

Skemerson is ook ’n storie oor die liefde: roman3ese liefde, liefde vir almal om jou en liefde vir jouself. 
Dit is ’n universele storie en een van die eerlikste films wat jy ooit sal sien.  

  



V & A MET PHILIP RADEMEYER (Regisseur) 

Wat aan die storie het gemaak dat jy aan hierdie projek wou werk? 

Hierdie projek het my om twee redes gelok. Eerstens is geestesgesondheid een van die sentrale temas 
van die film en ek dink films wat lig werp op hierdie saak, is uiters belangrik omdat hulle kwessies 
rondom geestesgesondheid des3gma3seer. Hoewel die karakter se geestestoestand baie spesifiek is, 
sukkel ek (en miljoene ander mense) met geestesgesondheidsprobleme en daarom het ek persoonlik 
aangetrokke gevoel tot die storie.  

Tweedens is dit ’n rela3ef eenvoudige storie en dit is die soort storie wat ek graag wil oorvertel. Dit is 
karakter- en narra3efgedrewe en hoef nie op aksie of skouspel staat te maak nie. Die klem val op die 
hooearakter se psige en hoe dit sy verhoudings met ander beïnvloed. Ek het ook by hierdie aspek van 
die storie aanklank gevind omdat dit vir my soos teaterwerk gevoel het – wat gewoonlik in3eme, 
aangrypende, karaktergedrewe werk is.  

Beskryf jou persoonlike ervaring terwyl jy aan Skemerson gewerk het. 

Dit was geweldig opwindend en insiggewend om aan die prent te werk. Dit was ook die eerste keer wat 
ek met hierdie medium gewerk het en die vryheid wat dit bied wat betref die vertel van die verhaal, deur 
die storie hoofsaaklik visueel te vertel en visuele tegnieke te gebruik, was baie s3mulerend en het beslis 
my belangstelling om nog rolprente te maak, aangewakker.  

Die rolverdeling en filmspan was redelik klein, wat ’n in3eme atmosfeer op die stel geskep het, wat ek 
hoop ook op die skerm sigbaar sal wees. Dit was ’n fantas3ese ervaring om met die akteurs te werk, 
want hulle het hulleself oopgestel om hierdie prag3ge, delikate storie op die groot skerm te vertel. 



MEER OOR DIE FILMMAKERS 

PIETIE BEYERS – Skrywer / Vervaardiger 

 �  

Pie3e Beyers is nie net ’n talentvolle akteur nie maar ook ’n ervare skrywer, gasheer van ’n 
speletjiesprogram op televisie en entrepreneur. Hy het bekendheid verwerf vir sy rolle in Binnelanders, 
Buurtwag (2015) en Sy klink soos lente (2016) en bied ook Blitsbrein, ’n speletjiesprogram op VIA, aan. 

 

NIEL VAN DEVENTER ‒ Vervaardiger 

Niel van Deventer is die mede-eienaar en direkteur van Palama Produc3ons. Sy passie vir die rolprent- en 
televisiebedryf het in 2006 ontluik en hy het sedertdien talryke televisiereekse en rolprente vervaardig. 
Sy vollengteprent, Dis ek, Anna (2015), is een van die hoogs aangeskrewe Afrikaanse prente tot op hede 
en het verskeie pryse, soos die Silwerskerm 2015, gewen. Dit was ook die eerste Afrikaanse prent wat die 
hoogste eerbewys by die SAFTAS ‒ in 2016 ‒ ontvang het. 

Hy werk tans aan die ontwikkeling van ’n vollengteprent met die 3tel, The Kiss. Hy staan ook aan die 
stuur van ’n baanbrekersprojek vir Suid-Afrikaanse televisie naamlik ’n internasionale drama wat op die 
topverkoperboek, The President’s Keepers (geskryf deur Jacques Pauw), gegrond is. Beide projekte sal 
vroeg vanjaar afskop.  

Tussendeur die ontwikkeling en vervaardiging van rolprente en televisiereekse, het hy en sy vrou en 
sakevennoot, Charlene Brouwer, ook ’n hele paar internasionale dokumentêre prente vir verskillende 
plaqorms en feeste vervaardig. 



PHILIP RADEMEYER ‒ Regisseur 

�  

Foto-erkenning: Stephanie Gericke 

Philip Rademeyer het ’n groot liefde vir die teater en daarom is hy ook ’n skrywer, regisseur en 
ontwerper vir die teater. Sy werk was al op die planke by Artscape en die Markteater, verskeie feeste en 
onaranklike teaters in Suid-Afrika asook Europese feeste, terwyl The View en Ashes deur Junkets 
Publishers gepubliseer is. Sy toneelwerk het talryke plaaslike en internasionale pryse gewen. Meer 
onlangs het Wild twee Woordfeespryse en ’n kykNET Fiësta gewen, Klippe Wat Val is vir vyf 2019 kykNET 
Fiëstas genomineer en is aangewys as die beste Woordfees-debuutproduksie in 2018, Monsieur Ibrahim 
en die Blomme van die Koran was te siene op die Hooffees van die Na3onal Arts Fes3val en Weerkaats 
het by Aardklop 2017 die Hartsvriende-prys as beste produksie gewen en is ook in 2017 vir twee kykNET 
Fiëstas genomineer. The Graveyard het by die 2016 Na3onal Arts Fes3val ’n Standard Bank Silver 
Ova3on-toekenning gewen. Hy doen ook skryfwerk vir televisie en radio en van 2012 tot 2016 was Philip 
die medekrea3ewehoof van die hoog aangeskrewe teatergroep, Rust Co-Opera3ve. 

WILLIAM COLLINSON – Regisseur van Fotografie 

 �  

William Hylton Calder Collinson is ’n Suid-Afrikaanse kinematograaf en regisseur. 

Hy was al die regisseur van fotografie van ’n aantal Suid-Afrikaanse rolprente soos Durban Poison, wat as 
beste Suid-Afrikaanse rolprent by die Durban Internasionale Filmfees aangewys is, en het ook verskeie 
ander eerbetone ontvang: Die Ballade van Robbie de Wee (die regie is deur die Oscar-genomineerde en 
wenner van die Peabody-toekenning, Darrell Roodt behar3g) is genomineer vir beste kinematografie by 
die Suid-Afrikaanse Film- en Televisietoekennings (SAFTAs)/Golden Horns; en Dis Koue Kos, Skat is vir 
beste kinematografie by die kykNET Silwerskermfees genomineer. 



William het sy loopbaan in kinematografie met behulp van die reklamebedryf begin en het heelwat 
gesaghebbende internasionale toekennings, insluitend ’n Gold Clio en ’n Gold Lion by Cannes, gewen. 

MEER OOR DIE ROLVERDELING 

ELIZE CAWOOD – Mama / Lidi 

Elize Cawood het BA Drama aan die Universiteit van die Vrystaat studeer 
en in 1974 as lid van die Uitvoerende Kunste van die Vrystaat (SUKOVS) 
professioneel begin optree.  

In 1979 verhuis sy na Johannesburg en as vryskutakteur doen sy ’n aantal 
eenmalige dramas vir televisie. Hierna speel sy in Pieter-Dirk Uys se Die 
Van Aardes van Grootoor by die Markteater, waarna sy ’n rol losslaan in 
Oh George!, ’n sitkom vir die SABC met Gray Hofmeyr as regisseur. Sy 
word bekend en geliefd by die publiek as Pop in Manie van Rensburg se 
Verspeelde Lente en toe volg Konings en Torings deur Paul C Venter wat 
televisiehoogtepunte van daardie tyd was. 

Sy speel ook Olive Schreiner in Schreiner – a One Woman Play deur 
Stephen Gray met Lucille Gillwald as die regisseur; en vertolk Elsa in die 
debuutproduksie van Road to Mecca saam met Yvonne Bryceland en 
Louis van Niekerk by die Markteater, met die regie deur Athol Fugard. 

Ander verhooghoogtepunte was die Chekov-dramas, The Cherry Orchard en Three Sisters, Henrik Ibsen 
se A Doll’s House en ’n Afrikaanse vertaling van Tennessee Williams se A Streetcar named Desire met 
Bobby Heaney as die regisseur.  

In 2005 begin Elize en haar man, Wilson Dunster, met tweemanvertonings en hulle toer daarmee 
landwyd en tree ook by kunstefeeste op. Hulle begin met die Art of Charf (Lady Lonely Hearts), wat Paul 
Slabolepzsy vir hulle geskryf het met Bobby Heaney as die regisseur. 

Daarna pak hulle Dinner for One aan, ’n klassieke kult-stuk wat hulle vir amper vyf jaar besig hou. Hulle 
skryf saam ’n Suid-Afrikaanse weergawe daarvan, Dinner for One Too, waarin hulle hul rolle omruil met 
Wilson wat Miss Sophie speel en Elize wat James die butler speel ‒ die dubbele vertoning word 
gedurende ’n optrede verfilm sodat dit as  ’n DVD van die produksie verkoop kon word.  

Hulle volgende komedie, Die-hoe-se-wat-se-wie-nou-weer?, word deur Ilne Fourie geskryf met Johan 
Engelbrecht in die regisseurstoel en Die Wagkamer deur Saartjie Botha met dieselfde twee karakters, 
volg daarop. 

Saartjie skryf ook vir hulle ’n Geworry, wat oor selfdood handel en Gerrit Schoonhoven doen die regie. 

In 2017/18 skryf Wessel Pretorius die stuk Mike en Mavis vir Elize en Wilson, met Gerrit Schoonhoven  
weer in die regisseurstoel. Dit is ’n roman3ese komedie geskoei op ’n ou klassieke rolprent, en hulle voer 
dit steeds op. 



Elize het ook haar verskyning in die SABC3-sepie, Isidingo, gemaak waarin sy die ma van hulle eie dogter, 
Jenna, gespeel het. 

Sy was ook in Ka3nka Heyns se vollengteprent, Die Wonderwerker, wat handel oor ’n tydperk in die lewe 
van die bekende skrywer, dokter, prokureur, wetenskaplike, filosoof en morfienverslaafde, Eugène 
Marais, en vir haar rol hierin wen sy by die 2012 Silwerskermfees die prys as beste aktrise. In dieselfde 
jaar speel sy ’n klein rolletjie in Leon Schuster se Mad Buddies en die hoofrol in Lien se Lankstaanskoene. 

Haar ander rolle sluit in Vir Altyd, Sy Klink Soos Lente, Stroomop en Oorlewing Blok C (een van 13 
televisiefilms wat in opdrag vervaardig is). 

Alhoewel Elize baie pryse op haar kerfstok het, was dit vir haar die grootste eer toe Ludwig Taschner 
Rose ’n roos na haar vernoem het. 

PIETIE BEYERS – Sella 

Pie3e Beyers is nie net ’n talentvolle akteur nie maar ook ’n ervare skrywer, gasheer van ’n 
speletjiesprogram op televisie en entrepreneur. Hy het bekendheid verwerf vir sy rolle in Binnelanders, 
Buurtwag (2015) en Sy klink soos lente (2016) en bied ook Blitsbrein, ’n speletjiesprogram op VIA, aan. 

ANNEKE WEIDEMANN – Emma 

Anneke Weidemann is ’n uiterma3g begaafde individu wat tans voltyds as geneesheer werk en 
op die jeugdige ouderdom van 26 jaar ’n “afgetrede” aktrise is.  

Anneke het sedert haar hoërskooljare professionele teater- en rolprentwerk gedoen en het in 
rolprente soos Die Wonderwerker, Die ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom en Story of an 
African Farm gespeel. Sy was ook in die Kanadese televisiereeks Charlie Jade.  

Alhoewel daar groot druk op haar was om haar roemryke loopbaan as aktrise voort te sit, het 
Anneke haar hart gevolg en haar MbChb cum laude aan die Universiteit van Stellenbosch 
behaal.  

Na ’n sewejaaronderbreking van die toneelwêreld het Anneke die kans om Emma te speel, 
aangegryp.  Haar tonele is geskeduleer rondom haar verplig3nge as mediese dokter. 



ROLVERDELING  

Mamma / Liedie  Elize Cawood 

Sella    Pie3e Beyers 

Emma    Anneke Weidemann 

Ma    Michelle Burgers 
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