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"Dit gebeur net so nou en dan, ’n paar keer in jou lewe as jy gelukkig is, dat jy in ’n vertoning van ’n jong 

kunstenaar is en besef dat jy moontlik die geboorte van ’n groot loopbaan aanskou. Hierdie is een van 

daardie kere." ~Ilza Roggeband (Die Burger) 

Emma van Heyn is ‘n Suid-Afrikaanse akteur, musikant en 

liedjieskrywer. Hierdie 24-jarige het ‘n indrukwekkende kaleidoskoop 

van musikale skeppings agter die rug. Van ‘n 16-snit album wat sy 

self vervaardig het, tot onlangse oorspronklike verwerkings wat sy 

beide as enkelsnitte en teaterklankbane uitgereik het. 
 

Emma komponeer sedert sesjarige ouderdom musiek. By die Spier-

amfiteater het sy haar debuut in ‘n professionele produksie gemaak 

op die ouderdom van sewe in die produksie, Movies’ Greatest Music 

wat landswyd getoer het. Haar solomusiekloopbaan het in 2011 

begin vlamvat toe sy as gaskunstenaar in Imogen Heap se konsert 

haar eie komposisie moes uitvoer. “Sy het vir my gesê om nooit op 

te hou nie.” – Emma het geluister. 

 

In 2018 het Emma 

315 optredes in Sjina 

gehad. Haar 

solomusiekteaterstuk, Met Slenterslag Na Shanghai, gaan oor 

hierdie ervaring. As een van die 2019 Woordfees-juwele beleef 

hierdie show ‘n baie suksesvolle speelvak. Dit toer landswyd. 

Hierdie is nie net ‘n musiekshow nie, maar ‘n outobiografiese 

stuk kuns wat haar drama, fisieke teater en musiekopleiding 

tentoonstel. 

Van klavierspel tot sang, van looping tot musiekproduksie - 

Emma doen dit alles. Sy maak nie net musiek nie, maar is ook 

‘n akteur. Haar musiek- en drama-opleiding het vir haar die 

hoofrol in die Silwerskerm-kortfilm Luister losgeslaan. Haar 

liefde vir koormusiek het 'n sterk invloed op haar oorspronklike 

musiek. Sy was lid van Tygerberg-kinderkoor (2003-2008), die 

Suid-Afrikanse Jeugkoor (2009), die wêreldbekende 

Stellenbosch Universiteitskoor (2014), asook deel van die 

SAMA-wenners The Voice of Angels (2008). 

 

Medevervaardiger Uys Visser en SAMA-bekroonde 

musiekprodusent Marius Brouwer het al saam met Emma gewerk aan haar album Asylum, asook die 

enkelsnitte I’m Tired of Being Broke en Pageant Queen. Sy is tans besig met nuwe musiek- en teaterprojekte 

wat binnekort aan die publiek bekendgestel gaan word. 
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