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1. Beschrijving activiteiten 2017
1.1 Lenny
De voorstelling Lenny is in 2017 vier keer gespeeld. Drie keer in de Stadsschouwburg in Utrecht en
een keer in het Comedy Café in Amsterdam. De productie werd geproduceerd en grotendeels gespeeld in 2016.
Lenny gaat over de opkomst en ondergang van de Amerikaanse controversiële stand-up comedian
Lenny Bruce. De tekst is geschreven door Koos Terpstra en bewerkt en geregisseerd door Eran Ben
Michaël. Negen acteurs en muzikanten speelden in deze productie. De vier voorstellingen waren uitverkocht. Voor iedere voorstelling is de theaterzaal omgebouwd tot een Amerikaanse jaren ’70 comedy café met een maximale capaciteit van honderd bezoekers.
De voorstelling is zeer goed ontvangen door publiek en pers. In de Volkskrant gaf Vincent Kouters de
voorstelling 4 sterren en Loek Zonneveld gaf 5 sterren in een trefzekere beschouwing in de Theaterkrant. Er is vanuit verschillende theaters uit het land dan ook gevraagd naar een mogelijke reprise
van deze productie. We beraden ons nog op de (financiële) haalbaarheid daarvan.
De voorstelling is gemaakt om de rekbaarheid van het begrip 'vrijheid van meningsuiting’ te agenderen en te onderzoeken. Lenny Bruce was als mens een voorvechter van het vrije woord en heeft,
compromisloos als hij was, dat uiteindelijk met zijn ondergang en tenslotte met zijn leven, moeten
bekopen. Ben je, met andere woorden, bereid alles op te geven en zelfs te sterven voor je idealen?
Om dit dilemma invoelbaar te maken bij het publiek is ervoor gekozen de hoofdpersoon die keuze
voluit te laten maken. Door hem tot het uiterste te laten gaan voor zijn idealen en daardoor echt alles te laten verliezen. Het publiek bleef na de pijnlijke en ongemakkelijke slotmonoloog, geweldig uitgevoerd door acteur Mats Wittemans, achter met een verlaten, dronken, snotterend, alle decorum
verloren mens.
Binnen de eigen sector wilden we hiermee ook een, in ieder geval voor ons, belangrijk onderwerp
agenderen. Hoe vrij voelen wij ons podiumkunstenaars nog om op het toneel zonder censuur te zeggen wat wij denken? Een opname met een telefoontje is snel gemaakt en de eens zo veilige vier muren van de theaterzaal brokkelen daarmee steeds verder af. Het kleurrijke vergrijst en wat blijft er
nog over van uitgesproken meningen en stellingen in deze tijd? Hoe ver durven wij theatermakers
nog te gaan?
In het verlengde daarvan raakt deze productie het maatschappelijk vraagstuk rond de grenzen van de
vrijheid van meningsuiting. Kunnen wij hier in Nederland nog wel zeggen wat wij willen zeggen? En
wat betekent vrijheid van meningsuiting eigenlijk nog? Wellicht dat je alles mag zeggen wat je wil.
Maar dat betekent niet dat je zomaar alles zou moeten zeggen wat je wil. Waar ligt de grens? En wie
vormen eigenlijk het grotere probleem in deze maatschappij? De mensen die scherp zijn in hun stellingname en bewoordingen of zij die op zoek lijken naar wat en vooral wie dan ook om aanstoot aan
te kunnen nemen?

1.2 De Vlucht van een Granaatappel
De Vlucht van een Granaatappel is een voorstelling die George & Eran voor dit kunstenplan samen
met Celil Toksöz maakten. In een tijd waarin dit gezelschap nog niet bestond, werd deze voorstelling
geproduceerd door Theater Rast. Nadat de voorstelling in 2016 succesvol in première is gegaan en
gespeeld op Oerol, is hij van januari t/m maart 2017 op tournee gegaan door het land.
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De voorstelling gaat over vier mensen, George, Eran, Celil en Imke Smit en vertelt het verhaal van
twee generaties met onuitgesproken vragen en nooit vertelde verhalen. De oudere generatie die
haar levensverhaal door wil geven aan de jongere en tegelijk bang is deze op te zadelen met hun
leed. Een jongere generatie die de oudere vragen wil stellen over hun leven, om zo de eigen geschiedenis te kunnen begrijpen, maar bang is iets open te breken en te beschadigen.
De vorm van de voorstelling lag in het verlengde van de Wereldvrede trilogie. Een montagevoorstelling (geregisseerd door Xander Straat) waarin de acteur zichzelf meeneemt in de vertelling en waarin
het publiek dikwijls rechtstreeks aan wordt gesproken. Heftige en luchtige scènes wisselen elkaar in
hoog tempo af.
De voorstelling had op Oerol een grote impact op het publiek door de speelstijl en de thematiek die
voor veel toeschouwers herkenbaar was. Na de voorstelling deelde het publiek dan ook veel persoonlijke verhalen aan de acteurs. Deze impact was door de formelere setting van een theater kleiner tijdens de tournee.
Voor een deel had dit ook te maken met de vervanging van Celil door Vefa Öcal in ongeveer driekwart van de speelbeurten. (Celil was ingegaan op een onverwachte aanbieding voor een ander theaterstuk). Hoewel Vefa de rol goed speelde, was de impact kleiner omdat het verhaal dat hij vertelde
niet zijn eigen verhaal was. Hij was de enige die een "rol" speelde binnen de bewust gekozen autobiografische stijl van de productie.
In de overgang van George en Eran van Theater Rast naar een eigen gezelschap, moesten afspraken
worden gemaakt over twee lopende producties. George & Eran lossen de Wereldvrede op DE FINALE
is een coproductie geworden tussen de twee gezelschappen en De Vlucht van een Granaatappel een
samenwerking. Deze laatste is een voorstelling die door alle makers samen is geschreven en gemaakt, geproduceerd door Theater Rast en waarin George en Eran zich vanuit George & Eran Producties hebben laten detacheren.
Dit samenwerkingsverband leidde tot een veertigtal speelbeurten. De voorstelling werd wisselend
ontvangen door de pers en kreeg recensies variërend van 2 tot 5 sterren.
Het doel van deze voorstelling was een onbespreekbaar thema bespreekbaar maken. Iedereen herkent wel het gegeven dat je iemand iets ooit weleens hebt willen vragen maar niet durfde. Of dat je
iets hebt meegemaakt en dat wil vertellen, maar bang bent voor de gevolgen. Omdat dit verhaal zich
toespitste op ouders en kinderen maakte het publiek, door de herkenbaarheid van de opzet, makkelijk een verbinding met de verhalen van de makers. Want, in alle eerlijkheid, hoe goed ken je je ouders echt? Of je eigen kind?
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Het thema riep zoals gezegd dus veel
emoties en verhalen op. De acteurs
van George & Eran Producties zoeken na afloop van hun voorstellingen
altijd op een laagdrempelige en informele manier contact met het publiek. Dit is een inhoudelijke keuze
omdat wij op die manier mensen de
mogelijkheid bieden met ons in gesprek te gaan over de voorstelling en
tegelijkertijd investeren we daarmee
in een persoonlijke band met mensen uit het publiek. Een deel van het
publiek is mede hierdoor erg trouw,
volgen ons echt en komen vaak weer
naar nieuwe voorstellingen kijken.
Binnen de sector zijn dit soort voorstellingen denken wij belangrijk, omdat het laat zien dat kwalitatief goed theater gemaakt kan worden vanuit eigen levensverhalen van de makers. Hiermee bouwen
wij en andere nieuwe gezelschappen, nieuw repertoire op. We nemen vaak onze levens mee op het
toneel en combineren toneel en ‘stand up’ in een eigen vorm. Ook vinden wij het belangrijk om te
laten zien dat het mogelijk is meer fluïde om te gaan met begrippen als maker, schrijver, speler, aanvrager, enz. Wij combineren al deze facetten in één geheel en zijn hiermee en met ons ook andere
'nieuwe makers’, kunstenaars van deze tijd.
Ook is dit stuk weer een mix van het al langer bestaande ‘Nieuwe Nederland’. Zowel op niveau van
casting, verhaal en team was de voorstelling ‘super divers'. Voor ons is het gewoon onmogelijk om
geen cultureel diverse vertellingen en verhalen op het toneel te brengen. Met onder andere deze
voorstelling, laten wij zien dat diversiteit geen opgave is. Wij laten Nederland zien zoals het nu is en
vertegenwoordigen mensen en verhalen die nog steeds te weinig vertegenwoordigd worden in het
theater.
Maatschappelijk hebben wij in deze voorstelling samengewerkt met Stichting BNP. Dit is een stichting die zich ten doel stelt de verhalen van nieuwkomers te archiveren en er op verschillende manieren ook uiting aan te geven. Zij benaderden om die reden George & Eran en wij gingen samenwerken
met deze productie. We mochten gebruik maken van hun database aan verhalen, zij interviewden
mensen voor ons en participeerden financieel in de voorstelling en via hun werd ook een ander divers publiek bereikt.
De voorstellingen die wij uiteindelijk konden spelen voor de geïnterviewden en de betrokkenen van
stichting BNP waren mooi en waardevol. Iets teruggeven aan een maatschappelijke partner werd
even heel concreet. Het heeft ons geïnspireerd dit te blijven doen. In de voorstelling Woestijnjasmijntjes hebben we dat op een andere manier opnieuw in de praktijk kunnen brengen.
Met deze voorstelling konden we ook verhalen uit onze eigen stad, Amsterdam, teruggeven aan haar
bewoners. De mensen die werden geïnterviewd woonden hier vaak en het is de stad waarin ook ons
gezelschap huist. Zo ontstond er met dit project een mooie symbiose van makers en vertellers. Van
ontvangers en doorgevers.
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1.3 Wakker worden met George & Eran - Theatrale Talkshow
In 2017 hebben wij op een bijzondere manier invulling kunnen geven aan onze structurele samenwerking met Oerol.
Tot en met het einde van dit kunstenplan is Oerol een belangrijke partner waarmee wij jaarlijks samenwerken. Dat zal komende jaren vormgegeven worden met het spelen van voorstellingen. In 2017
bestond de samenwerking uit een Theatrale dagelijkse Talkshow die we maakten in het hart van hun
festivalterrein op Westerkeyn: 'Wakker worden met George & Eran'.
De dagelijkse talkshow is een begrip op Oerol en werd jarenlang gepresenteerd door Pauline Cornelissen en Chris Bajema.
Wij kregen van Kees Lesuis en Lode van Piggelen vrij spel om deze editie volledig naar onze eigen
hand te zetten. Dat was een grote uitdaging en het werd een groot plezier om te doen.
Het voortraject was intensief omdat wij door alle projectplannen van de deelnemende artiesten
heen hebben gedwaald en gespit. Dat deden we samen met redactrice Eva van Pelt waarmee wij eerder samenwerkten in De Vlucht van een Granaatappel. We categoriseerden thema's en doken een
groots research proces in.
Op Oerol zagen we ruim 20 voorstellingen. Een interessante ervaring omdat we normaal door het
intensieve spelen niet in de gelegenheid zijn zoveel collega's aan het werk te zien.
Een ervaring ook die ons ook op het idee bracht van de voorstelling die wij komend jaar voor Oerol
gaan maken en aansluitend weer gaan spelen in theaters, 'George & Eran worden Racisten'.
We kozen op Oerol voor een interactieve vorm van presenteren waarin wij onszelf midden in een
open, ronde tent op een verhoging plaatsten. De geïnterviewde nam daar samen met ons, staande,
plaats. Het publiek zat 360 graden om ons heen. Op een ander podium kleiner podium was plaats
voor een dagelijks wisselende band.
De inzet was om een talkshow te maken met veel energie, waarin maatschappelijke thema's op een
lichte manier met een scherpe rand werden benaderd.
Vanuit het hele theater-, muziek-, straattheater- en kunstaanbod zijn uiteindelijk 10 talkshows gemaakt met een aantal vaste items en veel ruimte voor improvisatie. Wij zijn letterlijk en figuurlijk
hartstochtelijk door het Oerol publiek ontvangen, dat dagelijks in groten getale naar de talkshow
bleef komen. Per dag waren er gemiddeld 400 bezoekers.
Het format was een succes en we zijn gevraagd om in 2018 een nieuwe editie te maken. Uiteindelijk
zagen wij hiervan af omdat we de kwaliteit van de voorstelling die we gaan spelen niet in gevaar willen brengen. Het is, zoals iedereen weet die dat gedaan heeft, heel intensief om twee keer per dag in
de buitenlucht te spelen. We willen niet het risico lopen onszelf op te branden en in te leveren op de
kwaliteit van wat we doen door het maken van deze combinatie.
Daarnaast betrekt Oerol ons op beleidsniveau rond de Oerol uitdaging: het vraagstuk om een diverser publiek te bereiken. Dit is een interessant en langdurig gesprek. Wij zijn als organisaties open en
behulpzaam naar elkaar en deze samenwerking ervaren wij behalve als prettig, ook als bijzonder
waardevol.
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1.4 Woestijnjasmijntjes
Woestijnjasmijntjes is een voorstelling die in coproductie met De Toneelmakerij is gemaakt voor
jeugd vanaf 10 jaar. De voorstelling werd geschreven door George Tobal en geregisseerd door Eran
Ben-Michaël. De spelers waren Denise Aznam, Peter van Heeringen en spel en muziek kwam van Milan Sekeris en Jonata Taal.
De voorstelling vertelt het verhaal van vader Jacob en dochter Nour die leven in een land waar oorlog
is. Hals over kop moet Jacob zijn huis verlaten als De Ratten zijn dochter dreigen iets aan te doen. De
moeder van Nour is al dood. Vader en dochter pakken 1 koffer in en gaan op reis. Op zoek naar een
plek waar het veilig is.
Onderweg komen zij allerlei figuren tegen. Vader Jacob probeert de gruwelijke werkelijkheid draaglijk voor zijn dochter te maken door er een sprookje van te maken. Mensensmokkelaars worden Zeeegels, Dieven, boselfen en douaneambtenaren een ijskoningin. Nour heeft een vriend mee op reis die
alleen zij kan zien: Koen het Konijn. Hij bestaat alleen in haar fantasie. De toeschouwers zien Koen
ook, vader Jacob niet. Jacob en Nour overleven de overtocht over zee, de voettocht door het bos en
het vluchtelingenkamp bij de grens. Maar uiteindelijk lukt het hun niet om door de poorten te geraken naar de "andere kant" waar het veilig is. Ze worden weg gestuurd. Daar eindigt de voorstelling.
Nour komt te weten dat Jacob alles heeft verzonnen, dat niemand op haar wacht aan het einde van
de reis en dat Koen het Konijn niet bestaat. Maar de voorstelling eindigt ook met hoop. Ze zullen het
samen moeten doen, de waarheid is hard, maar het zal hun lukken. Nour is misschien geen onbevangen kind meer, maar sterk genoeg om de waarheid wel te kunnen dragen. En waar Jacob altijd voor
haar heeft gezorgd zal zij nu ook voor haar vader moeten zorgen.
Deze voorstelling, die een ode aan de fantasie is, is met veel humor, muziek en kleurrijk gemaakt. Het
licht was in deze voorstelling het decor. Wij werkten samen met de internationaal onderscheiden
lichtontwerper en lichtdramaturg Yaron Abulafia. Samen met regisseur Eran ontwikkelde hij een ingenieus lichtplan dat de toeschouwer telkens meenam op een volgende bestemming in hun reis.
Met minimale middelen creëerden we een fantasievolle wereld. Alle figuren die Jacob en Nour tegenkwamen op hun reis werden door twee acteurs gespeeld. Door de kostuums van Catherine Henegan werden dit kleurrijke personages. De acteurs konden, door razendsnel van kostuums te wisselen, snel en scherp schakelen tussen hun verschillende personages.
Woestijnjasmijntjes is door zowel pers als publiek zeer goed ontvangen. Vooral de 5 sterren recensie
in de Volkskrant en de 4 sterren recensies in Scènes en de Theaterkrant waren prettige middelen om
in te zetten in ons pr-plan. Ook was er veel aandacht in landelijke media zoals o.a. een twee paginagrote voorbeschouwing in zowel NRC als NRC Next, zaten wij aan tafel bij diverse landelijke radioprogramma's en bij het RTL4 tv-programma koffietijd.
De voorstelling riep ook veel reacties op bij het publiek door de lichtheid waarmee het zware thema
werd gebracht. Dit grote thema kreeg een menselijk gezicht. Wij wilden als organisatie het woord
vluchteling ontdoen van de 'othering' (en daarmee ontmenselijking), de lading die het woord steeds
meer krijgt in samenleving en media. Je volgt het verhaal van een vader en een dochter. Mensen zoals jij en ik. Gedwongen door omstandigheden hun veilige thuis te verlaten. Geen anonieme getallen,
geen geproblematiseerde statistieken of treurige nieuwsberichten.
De voorstelling riep regelmatig hele emotionele reacties op. Niet alleen bij de kinderen maar zeker
ook bij de volwassenen die met de kinderen meekwamen naar de voorstelling. Zij pakten de schrijnende onderliggende laag nog directer op dan de kinderen. Tegelijkertijd vonden de kinderen op een
meer basaal niveau, het verhaal van Nour en Jacob zielig en de overige personages grappig. In de
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voorbereidende fase kwamen we door middel van verschillende bezoeken die het hele team aan
schoolklassen bracht, erachter dat kinderen vanaf 10 jaar al erg veel weten van de vluchtelingencrisis
en -problematiek.
De harde buitenwereld dringt op de leeftijd van de kinderen, 10+, waarvoor wij deze voorstelling
maakten, steeds heftiger en directer binnen. De voorstelling bleek in veel gevallen een natuurlijke
aanleiding om het thema verder in de klas te bespreken. Niet zelden bleek er ook een kind met een
vluchtverleden in de klas te zitten. Tot na deze voorstelling werd dit eigenlijk nooit echt besproken
uit voorzichtigheid om niet iets te forceren bij het kind. De voorstelling bleek in veel gevallen een
mooie aanleiding voor het kind om naar aanleiding van het stuk meer te vertellen over zijn verleden
en gaf de andere kinderen de ruimte vragen te stellen.
Wij kregen ontroerende reacties van docenten die ons hierover vertelden of schreven.
Het meest waardevolle was om deze voorstelling te spelen voor de mensen waarover het ging. Wij
hebben naast het maken van deze voorstelling een zeer bijzonder proces beleefd door het organiseren en faciliteren van groepen uit Asielzoekerscentra om naar Woestijnjasmijntjes te komen kijken.
We werkten daarin samen met verschillende maatschappelijke organisaties waarin Stichting de Vrolijkheid de spil in het web was. Zij waren onze contactpersoon naar AZC's in heel Nederland. Zelf regelden we sponsoring van bedrijven die kaartjes kochten voor de bewoners, busbedrijven die bezoekers naar het theater brachten en theaters die hun stoelen belangeloos ter beschikking stelden.
De reacties van deze groep nieuwe Nederlanders was simpelweg hartverwarmend. Het sterkte ons
ook in de missie van ons gezelschap: dat wij verhalen vertegenwoordigen van Nieuwe Nederlanders
in een veranderende samenleving. Verhaal, makers, cast en publiek.
De kracht van jezelf vertegenwoordigd zien op het toneel is een onmetelijke rijkdom. Omdat het verhaal over mensen die ooit gevlucht waren ging, deze mensen er zelf waren en zich ook in de personages en in de gebeurtenissen herkenden, ervoeren zij op dat moment hun bestaan op een fundamentele manier.
Als je jezelf namelijk niet herkent in de ander dan ga je twijfelen aan je eigen bestaan. Dan kun je
denken dat je er niet toe doet. Door deze voorstelling te spelen voor de mensen waarover hij gaat,
hebben wij als team, hoe moeilijk de weg soms ook was, weer een belangrijke stap gemaakt in het
bestaansrecht van onze organisatie.
Wij willen daarmee ook de theatersector laten zien wat de kracht kan zijn van een inclusief verhaal
waarin Nieuwe Nederlanders zichzelf kunnen herkennen. We hopen dat het anderen inspireert om
deze vanzelfsprekendheid ook in hun stukken terug te laten komen.
De uitdaging van deze productie was het feit dat we een coproductie waren. Twee werkwijzen, smaken, gewoontes en voorkeuren. Het smeden van een eenheid was een onderdeel waar wij veel van
hebben geleerd. Onder andere door het maken van nog duidelijkere afspraken vooraf en op elke gebied aandacht te besteden aan de verwachtingen van beide kanten. De Toneelmakerij nam het voortouw in de organisatorische en wij in de inhoudelijke kant.
Gaandeweg hebben wij veel gehad aan het inhoudelijke klankbord van de Toneelmakerij en zij aan
onze input met betrekking tot educatie en PR.
Na afloop van de tournee hebben we met alle betrokkenen geëvalueerd. Naast een aantal zaken die
voor ons gevoel zeer goed gingen waren er ook een aantal knelpunten in de productie.
Zo gaf de vaste lichttechnicus van de Toneelmakerij in de montageweek aan op dat moment niet
meer in staat te zijn de voorstelling te draaien en had zich ziekgemeld bij een bedrijfsarts. Wij waren
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uiteindelijk genoodzaakt om met twee verschillende technici de tour in te gaan. Dit leidde soms tot
gebrekkige overdracht. Gelukkig hadden we in de geluidstechnicus wel een constante factor.
Ook hadden we een verdrietige gebeurtenis na een aantal repetitieweken. De vader van acteur Jonata Taal bleek ernstig ziek en had niet lang meer te leven. In overleg met iedereen is besloten Jonata voor onbepaalde tijd vrij te geven.
Andere acteurs zijn gepolst om de rol van Jonata voor onbepaalde tijd over te nemen maar uiteindelijk werd besloten dat Eran zijn rol op de vloer over zou nemen terwijl George, Eran zou komen assisteren als regisseur.
Dit bleek de beste oplossing te zijn die het proces voor de spelers minimaal heeft verstoord. Met
grote inzet van ieder teamlid hebben deze omstandigheden niet geleid tot een kwalitatieve inbreuk
op het proces.
Uiteindelijk leerde Eran in een weekend alle teksten, repeteerde hij mee en speelde twee try outs
voor publiek. De vader van Jonata overleed een week voor de première. Toen hij eraan toe was
voegde Jonata zich weer bij de groep en werd door Eran klaargestoomd voor de tour. Hij speelde de
première en werd meteen een favoriet personage voor kinderen in de voorstelling. Persoonlijke
noot: we hebben grote bewondering voor de manier waarop hij met het verschrikkelijke is omgegaan
en de kracht en energie waarmee hij in het diepe sprong.

1.5 Geografische spreiding van de voorstellingen
We kunnen constateren dat er een goede landelijke spreiding is van onze voorstellingen. Tot zover is
er wel een zwaartepunt in Noord-Holland en is Zeeland en de Provincie Limburg ondervertegenwoordigd. Maar daar gaan we aan werken via de regionale festivals. De geografische spreiding en publiekscijfers zijn zichtbaar in de bijlage.
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1.6 Impact van George & Eran op de omgeving
Eigen sector en kunstvorm
George & Eran producties is een jonge organisatie met grote ambitie. Het doet ons veel deugd te lezen dat de Raad voor Cultuur een fluïde vorm van organiseren aanmoedigt. Dat is namelijk de vorm
waarmee we in 2015 gestart zijn. We nemen intern de vorm van een collectief aan. Iedere medewerker deelt de verantwoordelijkheid van de organisatie op alle lagen. De acteur werkt mee aan de PR.
De regisseur schrijft. De schrijver speelt. De zakelijk leider doet productie.
Voor ons is het belangrijk dat iedereen die bij ons werkt enige knowhow heeft van andere terreinen.
Het is goed te zien dat deze vorm van organisatie steeds vaker te vinden is binnen de sector. Het is
vooral onze generatie theatermakers die met deze vorm experimenteert. Voorlopers in deze vorm
van organisatie die nodig lijkt in deze tijd.
Maatschappij en Economie
Een van onze speerpunten is het maken van voorstellingen die gaan over de wereld waar we nu in
leven. We voelen ons verantwoordelijk om ons publiek te raken en te inspireren om over actuele
maatschappelijke vraagstukken na te denken. Onze voorstellingen behandelen thema’s en vertellen
verhalen die urgentie hebben.
Zoals we in het blokje Impact op het publiek al hebben toegelicht hebben we geen behoefte aan een
algemeen verhaal, maar hebben we de ambitie om te laten zien wat het betekent om ‘mens' te zijn
in deze tijd.
Onze maatschappij is een samenstelling van diverse mensen en we voelen het dus ook als onze verantwoordelijkheid om deze individuen als individu naar voren te brengen en na te laten denken over
thema’s die binnen onze maatschappij spelen. Dat doen we met de middelen die we tot onze beschikking hebben. Namelijk voorstellingen maken over de maatschappij waarin we leven.
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Jaarrekening

Algemeen

Oprichting
Datum oprichting:

28 december 2015

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel:
Gevestigd te: Amsterdam
Dossiernummer: 64901262
Vestigingsadres: Gerard Callenburgstraat 57-2
Doel van de stichting en samenstelling van het bestuur

Het doel van de stichting:
het voeren van een theatergezelschap waarin nieuw, zelfgeschreven en bestaande
stukken, vanuit onontkoombaar persoonlijke en maatschappelijke verhalen, worden
verteld met een wereldwijze blik die een universele zeggingskracht heeft,
alsmede al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt in de ruimste zin van het
woord.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Froukje Biesma
Alex Straat
Paulette SMit

Verwerking resultaat
De voorgestelde verwerking van het resultaat is opgenomen onder
de overige gegevens van de jaarrekening.
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Stichting George & Eran producties
Fiscaal no. 855894155
Bespreking van de resultaten

2017

2016

Euro

%

Euro

%

Samenvatting Resultaat, uitgedrukt in geld en een percentage (noemer is opbrengst)
Opbrengsten
Opbrengsten

237.105

100,0%

117.539

100,0%

237.105

100,0%

117.539

100,0%

Beheerslasten personeel
Beheerslasten materieel
Activiteitenlast personeel
Activiteitenlast materieel
Coproductielasten

59.318
11.845
88.516
7.726
25.173

25,0%
5,0%
37,3%
3,3%
10,6%

0
2.602
88.562
23.021
0

0,0%
2,2%
75,3%
19,6%
0,0%

Som der bedrijfslasten

192.578

81,2%

114.185

97,1%

44.527

18,8%

3.354

2,9%

-2

0,0%

0

0,0%

1

0,0%

0

0,0%

44.526

18,8%

3.354

2,9%

Exploitatieresultaat
Rente Baten en Lasten
Buitengewone baten & lasten
Resultaat

Vergelijking tussen huidig boekjaar en het vorig boekjaar
Specificatie van de veranderingen in opbrengsten en kosten van huidig boekjaar
in vergelijking met vorig boekjaar:
Opbrengsten
Beheerslasten personeel
Beheerslasten materieel
Activiteitenlast personeel
Activiteitenlast materieel
Coproductielasten

119.566
59.318
9.243
-46
-15.295
25.173

Totaal bedrijfskosten

78.394

Exploitatieresultaat

41.173

Rente Baten en Lasten

-2

Buitengewone baten & lasten

1

Verandering resultaat

41.172
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Stichting George & Eran producties
Fiscaal no. 855894155

Financiële positie
In euro's

2017

2016

Vorderingen
Liquidemiddelen
Kortlopende schulden

22.321
90.115
-34.867

38.995
24.021
-59.661

Saldo beschikbare middelen

77.569

3.354

0

0

77.569

3.354

47.881
29.688

3.354
0

77.569

3.354

Op korte termijn beschikbaar

Vastgelegd op lange termijn
Materieel vaste activa
Gefinanancieerd met op lange termijn
beschikbare middelen
Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen
Lang lopende schulden
Totaal

Verandering werkkapitaal
Verandering kortlopende schulden
Verandering vorderingen op korte termijn
Verandering liquide middelen

24.795
16.67366.094
74.216
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Stichting George & Eran producties
Fiscaal no. 855894155
Balans per 31/12
2017
(In euro's na verwerking van het resultaat)

2016

Actief

2017

2016

17.881
30.000
0
0
47.881

3.354
0
0
0
3.354

0

0

Passief
Eigen vermogen

Vaste activa
Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

0

0

Overige reserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds FPK
Overige bestemmingsfondsen
Eigen vermogen

Financieel vaste activa

0

0

Voorzieningen

Vlottende activa

Schulden en
overlopende passiva

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa

0
22.321

0
38.995

Lang lopende schulden

29.688

0

Liquide middelen

90.115

24.021

Schulden en overlopende passiva

34.867

59.661

112.436

63.015

112.436

63.015

Totaal
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Totaal

