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1.	Algemeen	verslag	2018		

1.1 Samenvatting 2018 inclusief stakeholderanalyse 
2018 was voor ons een intensief en goed jaar. Wij hebben vijf verschillende voorstellingen 
uitgebracht. George & Eran lossen Wereldvrede op DE FINALE speelde landelijk meer dan 50 keer. 
Voor het Nederlands Theater Festival hernamen we Woestijnjasmijntjes. We maakten de voorstelling 
George & Eran worden Racisten voor Oerol. George schreef en speelde de solo Kinderen van Aleppo, 
waarmee hij toerde langs universiteiten en theaters. Meral Polat en Eran speelden in de Bellevue 
Lunchtheatervoorstelling BREAKING FAKE NEWS, die heel december te zien was in Amsterdam. 

2018 was voor ons ook het eerste jaar waarin wij van begin tot einde wisten dat wij deel uit zouden 
maken van de vierjarige subsidieregeling van het FPK en het eerste jaar dat wij met Dionne Pierik als 
zakelijk leidster hebben gewerkt. De samenwerking met haar verloopt goed. Door haar komst en 
talent wordt de werkverdeling in deze kleine club, die als een middelgrote club produceert, verlicht 
en verduidelijkt. Tegelijkertijd staat er op de organisatie als geheel een constante en grote druk om 
zowel kwalitatief als kwantitatief op deze schaal te blijven produceren. Willen we dit duurzaam 
voortzetten in de toekomst en ambitieus, vernieuwend en gezond blijven, dan moeten we voor het 
nieuwe Kunstenplan een bedrag aanvragen van een totaal andere orde dan onze huidige toekenning. 

Het aantal speelbeurten dat wij bij het doen van de aanvraag opgaven, 35 per jaar, wordt meer dan 
ruim gehaald. In 2018 hadden wij 120 speelbeurten. Dit is enerzijds een gevolg van het succes van 
onze producties, anderzijds komt het voor uit onze grote ambitie en drive. Om alle producties te 
realiseren die wij opgaven in onze aanvraag, is het noodzakelijk extern financiering te zoeken. Dit 
heeft te maken met de begroting waarop onze plannen van 2017-2020 zijn gebaseerd. Deze 
begroting ging uit van een bijdrage van het AFK. Helaas bestond onze stichting te kort om aanspraak 
te maken op deze regeling. Hierdoor zijn wij genoodzaakt meer dan 150.000 euro op jaarbasis via 
andere wegen binnen te halen om onze beschreven plannen realiseren. Daarnaast willen wij meer 
produceren dan vooraf vastgesteld. Dit legt druk op onze kleine organisatie. 

Met onze vaste samenwerkingspartners hebben wij fijn samengewerkt dit jaar. Met de 
Toneelmakerij, waarmee wij Woestijnjasmijntjes maakten, hadden wij afgelopen jaar niet veel 
contact omdat wij alleen de eenmalige herneming van Woestijnjasmijntjes met hen produceerden. 
De samenwerking met de Meervaart is geïntensiveerd. We voelen ons daar als huisgezelschap als 
een vis in het water. Er is veel formeel en informeel contact. Aangezien ons kantoor in het theater is 
gevestigd, ontstaan er als vanzelf verschillende samenwerkingen. Er is een natuurlijke en prettige 
wisselwerking en zij staan open voor initiatieven en experimenten. 

Een voorbeeld van een experiment in de Meervaart, is dat wij als pilot afspraken dat alle 
voorstellingen dit seizoen voor 10 euro te bezoeken zijn om de toegankelijkheid te vergroten. Dit 
heeft geleid tot een exponentiële groei in onze bezoekcijfers in de Meervaart. In plaats van negentig 
kaartjes verkopen wij er meer dan tweehonderd, waarmee de blauwe zaal meerdere keren 
uitverkocht was. Zo bereiken wij meer en andere bezoekers en vergroten wij de kans dat nieuwe 
mensen in aanraking komen met onze voorstellingen. Dankzij deze resultaten willen we kijken of we 
ook met andere theaters in het land op deze manier afspraken kunnen maken. 

Oerol is en blijft een hechte partner. Met veel plezier en succes maakten wij daar de voorstelling 
George & Eran worden Racisten. Wij merken dat wij daar door de jaren heen een enorm publiek 
hebben opgebouwd. We zijn een van de snelst uitverkopende gezelschappen en zeer regelmatig 
komen bezoekers van het festival later in het jaar, tijdens onze tournee, de voorstelling opnieuw 
bezoeken met vrienden of familie. Zo is Oerol voor ons een olievlek die zich gedurende het jaar uit 
blijft spreiden. 
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Ten slotte is Via Rudolphi onze laatste vaste partner. Dit impresariaat verkoopt onze landelijke 
tournee. Wij werken graag met hen samen, nu en in de toekomst.  

1.2 Maatschappelijke samenwerkingen 
George & Eran Producties heeft in 2018 met diverse maatschappelijke partners samengewerkt. De 
belangrijkste partners zijn het UAF en PAX. UAF was een belangrijke partner in de succesvolle 
realisatie van Kinderen van Aleppo. Zij boekten speelplekken op universiteiten en hogescholen en 
wierven studenten die de voorstelling bezochten. Tevens organiseerden zij in samenwerking met 
lokale studentenorganisaties verschillende interactieve en verdiepende activiteiten.  

Met PAX zijn wij een traject aangegaan rondom George & Eran worden Racisten. PAX heeft door heel 
Nederland zogenaamde Ambassades van Vrede. Deze lokale en autonome clubs werden door PAX 
aangemoedigd rondom deze voorstelling groepen uit te nodigen, gesprekken en activiteiten te 
organiseren. Met als doel het tegengaan van polarisatie en het bouwen van bruggen. De 
maatschappelijke organisaties die gerund worden door lokale vrijwilligers helpen ons op regionaal 
niveau in contact te komen met groepen die moeilijk te bereiken zijn. Samen met hen zorgen wij dat 
er vanuit de voorstelling mogelijkheden zijn tot gesprek en ontmoeting.  

1.3 Productie en PR 
Wij zitten op dit moment midden in een proces om ervoor te zorgen dat zowel productie als PR 
binnen onze club steviger en autonomer worden. Momenteel proberen wij een poel van mensen te 
creëren die in wisselende samenstelling op freelancebasis vaster aan ons verbonden zijn. Dat lukt 
met wisselend succes. Binnen de zeer beperkte financiële middelen die wij hebben, is het vrijwel 
onmogelijk om goede, lange lijnen uit te zetten en verbonden aan te gaan. Je springt steeds, met 
gaten, van project naar project. Er is geen constante factor. Dat ervaren wij als een groot gemis en 
daarin zullen wij volgende Kunstenplanperiode grote stappen moeten zetten om duurzaam te 
kunnen blijven produceren. De situatie zoals hij is nu is, is maar beperkt houdbaar. 

Daarbij is het vinden van goede mensen op deze posten met de middelen en uren die wij daarvoor 
hebben een uitdaging. Wij kiezen ervoor te investeren in het ontwikkelen van iemands talent. Dat 
kost veel tijd en energie. De ene keer levert deze investering meer op dan de andere. In het 
algemeen kun je zeggen dat het telkens drie stappen vooruit zijn en dan twee weer terug. Wij 
hebben afgelopen jaar met mensen gewerkt waarmee we graag structureel verder zouden willen. 
Met dat idee in ons achterhoofd houden wij lijnen kort en contacten warm om, wanneer we daar 
structureel meer ruimte voor zouden krijgen, direct een sterk team te hebben.  

Wat betreft aandacht in de media, recensies en nominaties, was 2018 een uitstekend jaar voor ons. 
We verschenen met voorbeschouwingen in alle grote dagbladen. O.a. in het NRC, de Volkskrant, De 

Telegraaf, Het Parool en Trouw. Onze voorstellingen werden in al deze (plus een aantal regionale) 
kranten en ook online gerecenseerd. BREAKING FAKE NEWS deed het wat recensies betreft 
wisselvallig, maar kreeg veel aandacht in kranten en op de radio. Onze andere producties werden 
wederom beloond met enkel vier- en vijfsterrenrecensies. Met als uitschieter George & Eran worden 

Racisten. Deze voorstelling ontving niet alleen een grote hoeveelheid media-aandacht en prachtige, 
lovende recensies, maar werd in zowel de Volkskrant, als Het Parool en het NRC uitgeroepen tot een 
van de beste voorstellingen van 2018. Ron Rijghard, van het NRC schreef zelfs dat “George & Eran 

Producties in korte tijd is uitgegroeid tot een van Nederlands beste gezelschappen.” 

Verder werd de voorstelling Woestijnjasmijntjes geselecteerd voor het Theater Festival en 
genomineerd voor de Zapp Theaterprijs als beste jeugdvoorstelling van afgelopen jaar. 

George ontving een prestigieuze nominatie voor het schrijven van deze tekst: De Taalunie 
Toneelschrijfprijs voor beste theatertekst van Nederland en België. 
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1.4 Diversiteit 
We merken gedurende onze tournees dat ons publiek blijft verbreden en "verkleuren". Hoewel dit 
lastig te kwantificeren is, is het onze eigen waarneming en krijgen wij dikwijls van programmeurs en 
directeuren terug dat bij onze voorstelling mensen in de zaal zitten die er anders niet komen. We 
blijven verhalen vertellen waarin een groep nieuwe Nederlanders zich als vanzelf herkent. Kinderen 

van Aleppo was daarin een ultiem voorbeeld. We bereikten met die voorstelling en tournee niets 
minder dan ons gedroomde publiek. Jong en divers. De voorstelling sprak door zijn vorm en 
thematiek enorm aan. De samenwerking met het UAF was een schot in de roos. Daarnaast zijn er 
nieuwe stappen gemaakt om via nieuwe kanalen nieuw publiek te bereiken. Voor de voorstelling 
BREAKING FAKE NEWS, werkten wij samen met instellingen en vloggers die met nadruk mbo'ers 
bereiken. Deze groep is, net als de studenten in de grote steden, als vanzelf divers en jong. We gaan 
ons de komende jaren nog verder ontwikkelen in het vinden en gebruiken van de juiste kanalen om 
specifiek onze doelgroep te bereiken. 
 

2.	Beschrijving	activiteiten	2018		

2.1 George & Eran lossen Wereldvrede op DE FINALE! 
De voorstelling George & Eran lossen Wereldvrede op DE FINALE ging in première op Oerol 2016 en 
was een coproductie van Theater Rast en George & Eran Producties. Vanaf januari 2018 toerde deze 
voorstelling door heel Nederland, met 51 boekingen. Ook speelde hij één keer in Dubai, voor de 
Nederlandse gemeenschap daar. Tevens markeerde deze voorstelling het einde van een 
samenwerking van beide gezelschappen. Deze laatste voorstelling in de trilogie “George & Eran 
lossen Wereldvrede op” is geregisseerd door Koos Terpstra.  

In deze coproductie met Theater Rast was er een heldere taakverdeling. Theater Rast was 
verantwoordelijk voor de zakelijke penvoering, terwijl George & Eran Producties de 
verantwoordelijkheid op zich nam voor het uitvoeren van alle andere taken, zoals het bepalen van de 
artistieke inhoud, het spelen, de PR, de productie en het samenstellen en aansturen van het team.  

Over de voorstelling 
Het proces begon met het schrijven van materiaal rondom de thematiek die door George en Eran 
werd aangedragen. Samen met Koos werden er in een aantal werksessies voor de repetitieperiode 
telkens nieuwe teksten gelezen en besproken. N.a.v. deze sessies gingen beide heren, aangestuurd 
door Koos, verder met schrijven. Dit resulteerde in een berg aan ruw materiaal, dat vervolgens 
gedurende het repetitieproces werd verfijnd, geschrapt of uitgewerkt. 

Er werd vanuit de losse teksten een dramaturgie gevormd die het skelet zou zijn van de vertelling. 
Alles werkte, vanuit de in de vorige delen opgedane ervaringen, toe naar een definitieve, 
allesomvattende oplossing. De reis die George daadwerkelijk ondernam naar Lesbos (naar de 
vluchtelingencentra) en de reis van Eran naar Den Haag (naar politici en beleidsmakers) werden de 
leidraad van de voorstelling. Na een aantal weken schrijven, repeteren en boetseren kwamen de 
muzikanten erbij. Ongeveer drie weken voordat de première zou zijn op Oerol. Zij maakten de 
muziek en de score bij de voorstelling. De puzzel om muziek en tekst op een complementaire manier 
bij elkaar te krijgen was een uitdagende, die Koos en de band (bestaande uit drie muzikanten van de 
al bestaande band, De Baron) samen hebben gelegd. 
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Voor het vertrek naar Oerol (na een aantal doorlopen waarbij telkens een of twee gasten aanwezig 
waren) werd er een besloten try-out georganiseerd, waarin de voorstelling voor het eerst aan het 
publiek werd gepresenteerd. Met de feedback van het publiek zijn nog een aantal belangrijke 
aanpassingen gedaan. Daar werd bijvoorbeeld pas het absolute einde van de voorstelling bedacht. 
Namelijk de scène waarin George en Eran elkaar beurtelings in het gezicht spugen en desondanks 
besluiten de vernedering te accepteren en samen door te gaan. 

Repetities theatertournee 
De repetities van de theatertournee zijn heel soepel verlopen. De grootste uitdaging was om een 
evenredige ervaring te creëren voor de bezoekers in het theater en de bezoekers op Oerol. Dat 
hebben we proberen te bewerkstelligen door meer aandacht te schenken aan de vormgeving in het 
theater.  

Decorontwerpster Lisanne Hakker heeft het toneelbeeld gemaakt. Een verzameling van kleine 
stroken tapijt in verschillende tinten groen bedekte de speelvloer en liep door tot aan de 
achtergrond van de zaal. Het symboliseerde Nederland zoals we het vanuit de lucht zien. Een 
landschap dat gevormd is door perfect uitgesneden boerenweilanden. Nederland dat tot op de 
millimeter goed is geregeld. 

Dit beeld sprak sterk tot de verbeelding en symboliseerde de vrede die we hier in Nederland 
genieten. Aangezien de vluchtelingenproblematiek naast de wereldvrede een dominant thema is in 
de voorstelling, werden voorstellingsbeeld en spel een geheel. De tekst van de voorstelling is ten 
opzichte van de Oerolversie nagenoeg niet veranderd.  

Publiek 
We hebben voor deze tournee naast het reguliere theaterpubliek ook een nieuw, ander publiek naar 
het theater weten te trekken. Dat waren groepen zoals schoolklassen, vluchtelingen en 
studentenverenigingen. In Almere, Weesp en Rotterdam zijn bewoners van AZC’s uitgenodigd. In 
Zwolle, Groningen, Arnhem en Leiden is in samenwerking met studentenverenigingen een 
kortingsarrangement aangeboden. In o.a De Meervaart waren er schoolklassen aanwezig, in 
Amersfoort de toneelvereniging voor jongeren. De voorstelling heeft daarnaast exclusief voor 
studenten gespeeld op de TU Eindhoven, de TU Rotterdam en Cibap in Zwolle. Op uitnodiging van 
het consulaat is een keer in Dubai voor de Nederlandse gemeenschap gespeeld.  

We hebben twaalf nagesprekken gevoerd tijdens de tournee. De voorstelling riep veel bij het publiek 
op en dat heeft tot interessante gesprekken in de foyer geleid.  

De spelers stelden zichzelf beschikbaar na de voorstelling voor reacties vanuit het publiek. Een keuze 
die past in het beleid van George & Eran Producties, waarin telkens grote thema's op een menselijke 
manier invoelbaar worden gemaakt. Het publiek heeft hierdoor de mogelijkheid rechtstreeks iets 
terug te geven aan de spelers. Dit leverde vaak ontroerende en emotionele momenten op van 
mensen die hun ervaringen, hun onmacht en wensen deelden. 

Pers 
De voorstelling werd zowel door de pers (louter vier- en vijfsterrenrecensies) als door het publiek 
zeer goed ontvangen. Al snel zong het rond dat dit een voorstelling was die moest worden gezien. 
Het publiek voelde een grote betrokkenheid bij het onderwerp, de stijl en de actualiteit.  
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2.2 Verslag Kinderen van Aleppo 
Kinderen van Aleppo is een voorstelling van George & Eran Producties in samenwerking met Stichting 
UAF. De voorstelling werd geschreven en gespeeld door George Elias Tobal. De muzikanten waren 
Eline van der Linden, Niek Jan Lathouwers en Farid Sheek en de eindregisseur was Koos Terpstra. Het 
decor werd ontworpen door Dymph Boss. Het lichtontwerp werd gedaan door Timon Overtoom.  

Proces voorafgaand aan de voorstelling 
Voorafgaand aan het schrijven van een voorstelling onderzoeken George en Eran (of iemand die zij 
daarvoor aanstellen) het thema van de voorstelling. Deze voorstelling is gebaseerd op gesprekken 
met verschillende groepen en geïnterviewden. Kinderen van Aleppo is gebaseerd op waargebeurde 
verhalen van studenten die inmiddels gevlucht zijn uit Syrië naar Nederland. Researcher Eva van Pelt 
hield met behulp van het netwerk van de Stichting UAF interviews met negen Syrische studenten 
over hun ervaringen tijdens de revolutie. Aan de hand van de verhalen werd een theatrale vertelling 
geschreven in de vorm van muzikale storytelling.  

Over de voorstelling 
De voorstelling vertelt het verhaal van drie studenten uit Aleppo die in 2011 de straten op gingen om 
te demonstreren tegen het regime in Syrië. We volgen Dilan, Houda en Yusef vanaf de start van de 
revolutie en kijken met hen mee hoe vreedzame demonstraties uitmonden in een bloedige oorlog.  

Dilan: 

Dilan is een Koerdische student, die zijn hele leven lang als tweederangsburger in Syrië heeft geleefd. 
Als de eerste protesten beginnen, ziet hij samen met zijn vier vrienden, een Alawiet, een christen en 
twee soennitische moslims, een kans om bij te dragen aan een nieuw Syrië, waarin gelijkwaardigheid 
en democratie de norm zijn. Vol goede moed gaan ze de straten op. Maar naarmate de revolutie 
vordert, begint zijn vriendengroep uit elkaar te vallen. De Alawiet wordt opgepakt en gemarteld. De 
moslim sluit zich aan bij een jihadistische organisatie, waardoor de christen niet meer aan een Syrië 
wil bijdragen waarin hij geen plek zal hebben. En de laatste wordt doodgeschoten tijdens de 
demonstatie. Dilan staat aan het einde van de rit met lege handen.  

“Waarom zijn we de straten op gegaan? Ik weet het! Maar begrijp ik het ook?” 
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Houda: 

Houda is een meisje die niets met de revolutie te maken wil hebben. Kleren kopen en naar Justin 
Bieber luister is wat zij de hele dag doet. Haar klasgenoot Nadia verliest twee broertjes tijdens een 
van de demonstraties en verandert in een echte revolutionair. Houda kijkt met heel veel 
bewondering naar Nadia. Zij heeft namelijk het vuur van de revolutie in Houda aangestoken. Dus 
besluit Houda mee te demonstreren. Maar vrij snel wordt ze geconfronteerd met de consequenties 
van de revolutie. Haar klasgenoot wordt opgepakt. Daardoor durft Houda niet meer te 
demonstreren, maar gaat ze haar vader helpen in het ziekenhuis. Daar ziet ze dat de revolutie niet 
meer gaan over goed en kwaad maar over perceptie. 

“Het was niet meer duidelijk wie goed was en wie niet.  

In het begin was het helder.  

Maar opeens was de lijn tussen goed en kwaad heel dun.  

En als je in een ziekenhuis werkt, dan pas zie je dat. “ 

 

Yusef: 

Yusef is de machteloze observator. Hij ziet hoe de revolutie zo langzamerhand verandert in een 
burgeroorlog. Hij koopt kaarsen en deelt ze uit aan de mensen om de vreedzame revolutie te 
waarborgen. Maar het vuur van de oorlog laait harder dan het vuur van zijn kaarsen. De 
machteloosheid wordt zo groot dat hij op het einde hoopt, maar zelfs dat lukt hem niet.  
 
“Het leek als of de dood mij volgde maar altijd misgreep” 

Zijn leven wordt gered door een onbekende man op straat. Yusef mag in zijn garage logeren. Daar in 
de garage sluit hij een vriendschap met een rat die alleen hij ziet. Die hem wijsmaakt dat nietsdoen 
het best is in deze ellende. Yusef geeft de revolutie op, maar blijft zijn verhaal vertellen. Niet om 
mensen boos te maken. 

“Want boosheid brengt oorlog en verdriet brengt vrede.” 

De zwaarte van de voorstelling lag op de loer. Dat leest u terug de beschrijving van de personages. 
De grootste uitdaging van de voorstelling was om de lichtheid en de veerkracht van de studenten te 
integreren in de voorstelling. Ondanks het zware thema is het uiteindelijk een kleurrijke muzikale 
voorstelling geworden die heel veel los heeft gemaakt bij de het publiek en de recensenten.  

Na afloop van de voorstelling 
Kinderen van Aleppo is de stem waarmee het verhaal van de Syrische gevluchte student wordt 
verteld. Na de voorstelling vond er een nagesprek plaats van 45 minuten tot 1 uur, waarbij Syrische 
studenten, Nederlandse studenten en het theaterpubliek met elkaar in gesprek gingen. Tijdens deze 
nagesprekken werden soms ter plekke samenwerkingen aangegaan. Het was de eerste stap om de 
Syrische en niet Syrische studenten nader tot elkaar te brengen. De impact van de voorstelling was 
voor iedereen in het publiek voelbaar. 
 
Publiek en Pers 
Kinderen van Aleppo heeft een bijzondere tour gehad. De voorstelling speelde in vijf grootstedelijke 
theaters en op veertien universiteiten en hogescholen. In totaal zijn er 23 voorstellingen gespeeld. 
De voorstelling werd goed opgepikt door landelijke en de online pers. Er zijn twee grote 
voorbeschouwingen geweest in nationale kranten: in Het Parool en de Volkskrant. Daarnaast kreeg 
Kinderen van Aleppo viersterrenrecensies in vakbladen als Scenes, 1eRang en de Theaterkrant. In 
totaal hebben 2170 bezoekers de voorstelling bezocht.  
 
De reacties van het publiek waren hartverwarmend. Veel van de bezoekers die niet direct met de 
thematiek verbonden zijn vonden het een indrukwekkende voorstelling.  
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“Vanavond heb ik meer dan een uur gebiologeerd gekeken en geluisterd naar jouw verhaal over De 

Kinderen van Aleppo. Wat een aangrijpend prachtig opgebouwd verhaal, waarin je onnavolgbaar 

verbeeldt hoe jeugdig elan, idealisme en hoop langzaam verglijdt naar desillusie en berusting, maar 

nooit naar aanvaarding. De kinderen van Aleppo blijven dromen van een betere wereld.” 

-mail van een bezoeker- 

Omdat de voorstelling grotendeels op universiteiten en hogescholen speelt, heeft hij een jong en 
divers publiek bereikt dat moeilijk te bereiken is in de reguliere theaters. Het was een eer om te zien 
dat dit publiek positief reageerde op de voorstelling.  

Op de universiteiten vond na elke voorstelling een nagesprek plaats met George, een hoogleraar die 
nauw verboden is met het onderwerp en/of een student die meedeed aan de revolutie in 2011. Dat 
waren interessante nagesprekken die gingen over de situatie in Syrië nu, de toekomst van die 
Syrische studenten hier in Nederland en/of over het tot nu toe te weinig vertelde verhaal van de 
revolutie in 2011.  

De voorstelling had de meeste impact op de universiteit wanneer er Syrische studenten in de zaal 
zaten. Die ervoeren de voorstelling veel emotioneler, waardoor de thematiek meer tot leven kwam 
bij het overige publiek.  

“Ik heb het woord revolutie al 6 jaar niet meer gehoord. En nu komt het voor mij weer tot leven dank 

daarvoor.” -reactie van een Syrische student- 

“Mensen denken dat we vreemd zijn. Ja, wij hebben ook whatsapp en chocola en zijn echt niet zo 

anders.” -reactie van een Syrische student- 

Vanuit het Fonds ZOZ kregen we de mogelijkheid om mee te werken aan een onderzoek. Het betreft 
hier specifiek een impactanalyse uitgevoerd door Jacomijne Prins, docent en wetenschapper aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam. De uitslag van deze impactanalyse wordt begin mei verwacht.  
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2.3 BREAKING FAKE NEWS 
Samenvatting 
Ooit leek de waarheid overzichtelijk en eenduidig: een vaststaand gegeven dat door de feiten werd 
ondersteund en dat objectief maar op één manier kon worden waargenomen. Maar inmiddels zijn 
we in een tijd beland waarin de waarheid wankelt, waarin de feiten worden aangeduid als meningen 
van de ander. Steeds meer bewegen we ons in eigen bubbels en binnen elke bubbel gelden andere 
waarheden. Bevalt de waarheid van een ander je niet, dan roep je: fake news. We geloven 
journalistieke bronnen, ooit onaantastbare instituten, niet meer massaal, we bouwen onze tijdlijnen 
op uit eigen informatiestromen. Deze drastische kentering heeft grote invloed op onze manier van 
denken, op onze politiek en democratie. Tegelijkertijd zien we een grote tegenbeweging, waarin de 
drang om de journalistiek en de waarheid hoog te houden, weer vuriger is dan in tijden daarvoor.  

Wij brachten in december 2018 samen met actrice Meral Polat, schrijver Johan Fretz, regisseuse 
Liesbeth Coltof, scenografe Catherine Henegan en soundengineers van Touki Delphine de Bellevue 
Lunchtheatervoorstelling BREAKING FAKE NEWS op het toneel.   

In BREAKING FAKE NEWS volgen we de razendsnelle belevenissen van twee journalisten, gespeeld 
door Meral Polat en Eran Ben-Michaël.  

De een speelt de presentator van een live dagelijks tv-programma, de ander de eindredacteur. Ook 
staan beide spelers als "zichzelf" op het toneel. Als Meral en Eran. Er wordt steeds geschakeld tussen 
de anekdote waarin de acteurs het verhaal en de personages spelen en de ‘hier en nu’-scènes waarin 
Meral en Eran elkaar en het publiek bevragen. 

De voorstelling start bij geruchten dat er een vliegtuig op weg naar Suriname is gekaapt en stilstaat 
op de startbaan van Schiphol. Al snel blijkt dat premier Rutte aan boord zit. In no time moeten de 
nieuwsmakers, vlak voor het live gaan, beslissen wat ze met deze geruchten gaan doen en hoe ze 
deze gaan brengen. Intussen hijgt de concurrentie hen in de nek. Zij komen al snel de vermoedelijke 
daders, een groep jonge radicale Surinamers, op het spoor. 

Het publiek volgt de ontwikkelingen voor en achter de schermen en de bespiegelingen van de 
acteurs rondom het thema: bestaat er eigenlijk nog wel zoiets als ‘De Waarheid’? 

Uiteindelijk blijkt een verwarde man het vliegtuig met een mes te hebben gekaapt. Maar op dat 
moment heeft het nieuwsprogramma al onherstelbare insinuaties de wereld in gestuurd. Meral en 
Eran botsten steeds heftig over het onderwerp. Uiteindelijk blijft er in de voorstelling niet meer over 
dan twee vrienden in de gespeelde realiteit van een theaterzaal. Met als terugkerende en 
onbeantwoorde vraag: wanneer is iets eigenlijk waar? 
 
Evaluatie van het proces 
De voorstelling BFN was de eerste voorstelling van George & Eran Producties waarin de tekst niet van 
de hand kwam van een van beide artistiek leiders zelf. Het was een eerste stap van het gezelschap 
om hiervoor extern iemand aan te trekken. Dat werd Johan Fretz. In samenwerking met regisseur 
Liesbeth Colthof en acteurs Meral Polat en Eran Ben Michael werden er verschillende sessies 
georganiseerd om samen met Johan tot een sterk uitgangspunt te komen van waaruit hij het script 
schreef. Het team ging aan slag met het doen van research en heeft gesprekken gevoerd met 
deskundigen rondom deze thematiek. Liesbeth heeft Johan gecoacht in zijn schrijftraject en Meral en 
Eran lazen telkens nieuwe versies, waarna Johan na een feedbackronde weer verder aan de slag ging. 
 
Parallel aan dit proces schreven wij als producent verschillen fondsen aan om de voorstelling gezond 
en volwaardig te kunnen produceren. Het plan en het team werden door alle fondsen die wij 
aanschreven positief beoordeeld.  
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Dat heeft ertoe geleid dat wij deze productie helemaal hebben kunnen organiseren zoals we dat voor 
ogen hadden. Dat was zeer prettig. We hebben een erg sterk team geformeerd met Catherine 
Henegan als scenograaf en Sem Schreuder voor de techniek. Hij verzorgde live camerabeelden en 
monteerde die ter plaatse om zo een interactief aspect te creëren. 

Voor ons was deze voorstelling de eerste waarin techniek zo een belangrijke rol speelde. Het stuk 
speelde op de redactie van een live tv-programma. Er hingen acht schermen door de zaal waar zowel 
live, als eerder opgenomen beelden te zien waren. De schermen waren een derde speler op de vloer. 
Dit vergt in de voorbereiding veel tijd en energie, maar tijdens het spelen is het altijd vlekkeloos 
verlopen. Het was een waardevolle ervaring die we mee kunnen nemen in volgende crossmediale 
producties. 

Toen de datum van de eerste repetitiedag in zicht kwam, was het script nog niet speelklaar. Johan 
bleek moeite te hebben de twee stijlen bij elkaar te brengen. Enerzijds de open scènes waarin Meral 
en Eran als hun theaterpersoonlijkheden op het toneel staan en rechtstreeks met elkaar en het 
publiek spreken. Anderzijds stonden de twee acteurs ook op het toneel als Tara en Edward, 
presentatrice en eindredacteur van het dagelijkse actualiteitenprogramma Nieuwsdag. De 
combinatie van het hier en nu en het plotmatig "gespeelde" bleef een lastige combinatie voor Johan 
om tot een geheel te smeden. 

Een gevolg hiervan is dat in de eerste fase van de repetitie veel aandacht ging naar het 
herstructureren van de scènes en het veranderen en herschrijven. Hierin hebben Meral, Eran en 
Liesbeth denkkracht en arbeid moeten steken. Johan bleef op afstand betrokken, maar kon geen 
deel meer uitmaken van het herschrijven van de voorstelling in verband met zijn persoonlijke 
planning. 

Hoewel we alle zeilen tot en met de première bij hebben gezet op alle manieren die voor handen 
waren, hebben wij het gevoel dat de constructie van de voorstelling enkele tekortkomingen kende. 
Omdat dit de eerste keer is dat wij zelf niet als schrijvers betrokken waren bij de productie, hebben 
wij hieruit geleerd dat we meer aandacht moeten geven aan een externe schrijver en nog verder van 
tevoren moeten starten met het schrijfproces. Voor het script was een schrijfproces van negen 
maanden ingepland, waarvan zes maanden effectief als schrijfperiode zijn gebruikt. We zullen in een 
vervolg dus langere trajecten moeten plannen en meer tussentijdse evaluaties. 

Na een aantal testvoorstellingen voor genodigden, hebben we een aantal try-outs gespeeld. De 
voorstelling is ook diverse keren gespeeld voor middelbare scholieren en mbo’ers. Wij hebben ons 
bovenmatig ingespannen om een nieuwe doelgroep aan te spreken op een plek waar, en een tijdstip 
(overdag, doordeweeks) waarop, normaliter overwegend een ouder publiek komt. Dat is erg goed 
gelukt. Volgens Bellevue, dat contact hield met alle aanvragen van scholen, was deze voorstelling 
door de vorm en thematiek een hit onder de aanvragers. Het was interessant om deze voorstelling 
voor deze doelgroep te spelen, omdat zij nog heftiger en frequenter wordt blootgesteld aan de 
gevolgen van fake news. 

Na alle voorstellingen voor middelbare scholieren en mbo’er was er altijd een nagesprek. Ook 
volgden zij een voortraject, ontwikkeld en uitgevoerd door Bellevue. 

Voor de vrije voorstellingen organiseerden wij een vijftal talkshows in de zaal na de voorstelling, 
gepresenteerd door Hanneke Groenteman: Breaking Fake News Breakdown. Daarin ging Hanneke in 
gesprek met het publiek over dit thema. Hanneke was een geweldige en betrokken aanvulling op het 
geheel.  

De voorstelling heeft qua bezoekersaantallen boven verwachting gelopen. Hoewel de voorstelling in 
de pers niet overal lovend is ontvangen, waren de reacties van het publiek milder gestemd, met 
name onder het jongere publiek. De mechanismes die in de voorstelling werden blootgelegd, zetten 
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mensen aan het denken over hun eigen mediaconsumptie en de gevolgen van halve of foute 
nieuwsmeldingen.    

De samenwerking met Bellevue hebben wij als prettig ervaren. Ze waren een zeer betrokken 
speelplek en bleken ook telkens bereid samen met ons PR-acties uit te voeren en een 
randprogramma te organiseren. In de pers is er veel aandacht geweest voor de voorstelling. Naast de 
recensies waren er o.a. voorbeschouwingen in Het Parool en De Telegraaf en op de radio in het 
programma Nooit Meer Slapen.  

2.4 George & Eran worden Racisten 
Samenvatting 
George & Eran Worden Racisten werd geschreven door Eran Ben-Michaël, George Elias Tobal en Koos 
Terpstra. Milan Sekris en Myrthe Hubber waren verantwoordelijk voor de muzikale invulling en 
speelden samen met George en Eran mee in de voorstelling. De regie rustte in de handen van Koos 
Terpstra en het is op theaterfestival Oerol in première gegaan.   

George & Eran worden Racisten is de eerst Nederlandse komedie over racisme. De vier Acteurs “een 
witte Viking, een Jood, een vrouw en een zwarte man die niet echt zwart is” komen bij elkaar om een 
antwoord te vinden op de vraag ben ik een racist? Want er is wel wat aan de hand in dit land. En wij 
moeten met z’n allen een statement maken hier op het toneel”  

Al vrij snel verandert de zoektocht naar het antwoord op die vraag in een mijnenveld van wat je wel 
of niet mag zeggen. Is het ‘wit’ of ‘blank’ en mag je het N-woord uitspreken? Het wordt duidelijk dat 
hoe goed je het ook probeert te doen, er altijd iemand is die zich beledigd of gekrenkt voelt.   

Alle acteurs krijgen het zwaar te verduren in deze voorstelling. De Jood, wordt aangesproken op zijn 
draaierigheid. De witte Viking op zijn onbedoelde, onbewuste racisme. De vrouw wordt de hele 
voorstelling genegeerd en als ze zich ertussen weet te wringen, wordt ze niet serieus genomen. De 
Syriër (die zwart zegt te zijn), houdt het niet lang vol en bezwijkt uiteindelijk, want recht op de 
slavernijgeschiedenis heeft hij absoluut niet. Hij is namelijk niet zwart maar bruin: een bruine 
gelukzoeker.  

George & Eran worden Racisten is een humoristische voorstelling over de absurditeit van het 
racismedebat. Over de onmogelijkheid om samen uit te komen en een oplossing vinden voor het 
racismeprobleem in Nederland.  

Pers en publiek 
De voorstelling is zeer goed ontvangen door de pers en het publiek. Het was de hit van Oerol. De 
voorstelling was binnen één uur volledig uitverkocht. Het publiek gaf aan dat ze meerdere dagen bij 
de kassa hebben moeten wachten om nog dagkaartjes te kunnen kopen. Aan de ene kant is dat 
ontzettend leuk, aan de andere kant waren de mensen die geen kaartje hebben kunnen bemachtigen 
teleurgesteld.  

De voorstelling heeft een grote voorbeschouwing en een vijfsterrenrecensie gekregen in de 

Volkskrant. Daarnaast waren er viersterrenrecensies van het NRC, Theaterkrant, Scenes en Dagblad 

van het Noorden. De voorstelling is in het NRC, de Volkskrant en Het Parool tot een van de beste 
producties van 2018 gekroond. In 2019 volgt een landelijke tour van 50 voorstellingen. 

Werkproces 
De voorstelling heeft een lang traject van conceptontwikkeling gehad. We wilden al een tijdje iets 
over racisme maken, maar wisten niet de juiste invalshoek te bepalen. Er waren namelijk al 
behoorlijk wat goede voorstellingen gemaakt over racisme, zoals A Seat at the Table van Saman 
Amini en Race van het Nationale Theater. We wilden een nieuw inzicht bieden aan ons publiek, een 
nieuw perspectief dat het bestaande aanbod kon aanvullen en versterken.  
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Uiteindelijk kwamen we samen met regisseur Koos Terpstra op het idee om een voorstelling te 
maken over de absurditeit rondom het racismedebat. Over het feit dat men er meer mee bezig is de 
ander tot dader te maken, dan met proberen er samen uit te komen. We besloten er een echte 
komedie van te maken. Volgens de formule ‘tragedie + tijd = humor’. Wij gebruikten in de 
voorstelling de lach om mensen later medeplichtig te maken aan dat waarover zij gelachen hadden. 
Om ze hierdoor dader te laten zijn binnen onze vertelling. Het is een voorstelling geworden waarin 
telkens het perspectief van dader en slachtoffer wisselt. Zowel bij de personages op het toneel als bij 
de toeschouwers in het publiek. 

Tijdens de repetitie heeft Koos de acteurs aangemoedigd om alle sluizen open te zetten en op zoek 
te gaan naar al hun racistische gedachten. Zij moesten regelmatig teksten schrijven over de 
ongefilterde racistische binnenwereld. Die teksten hebben de voorstelling niet gehaald, maar 
vormden een goede inspiratiebron waaruit geput kon worden tijdens de repetitie. Door middel van 
gesprekken en improvisatie hebben George, Eran en Koos teksten geschreven die de voorstelling 
vormden.  

Al vrij snel tijdens repetities werden collega’s uitgenodigd om te reflecteren op het werk en tevens te 
bekijken of er niet een grens over werd gegaan. De reacties waren toen al positief. Dat gaf ons het 
vertrouwen dat we op het goede spoor zaten. Myrthe en Milan waren een uitstekende aanvulling op 
de groep. Zij waren flexibel en hebben zich de werkwijze vrij snel eigen gemaakt.  

De verplaatsing vanuit het repetitielokaal naar Oerol was in eerste instantie erg spannend. De 
voorstelling speelde op een duin die uitkeek op het dorp in West-Terschelling met de vuurtoren op 
de achtergrond. Het was een magische locatie die de weidsheid van het eiland weergaf. In het begin 
hadden de acteurs het gevoel dat ze verdwenen in zo’n prachtig beeld. Zij hadden wat tijd nodig om 
de locatie de baas te worden. De ontspannen regie van Koos gaf hen het nodige vertrouwen dat de 
locatie het spel optilde in plaats van het te ondermijnen.  

2.5 Geografische spreiding van de voorstellingen 
We kunnen constateren dat er een goede landelijke spreiding is van onze voorstellingen. In 2017 
waren de provincies Zeeland en Limburg ondervertegenwoordigd. In 2018 hebben wij meer 
voorstellingen in Limburg gespeeld en waren wij onderdeel van het meerdaagse Limburg Festival. De 
geografische spreiding en publiekscijfers zijn te zien in de bijlage prestatiegegevens. 

2.6 Impact van George & Eran Producties 
Een van onze speerpunten is het maken van voorstellingen die gaan over de wereld waarin we nu 
leven. We voelen ons er verantwoordelijk voor 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. 

Onze maatschappij is een samenstelling van diverse mensen en we voelen het als onze 
verantwoordelijkheid om hen 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.  

De thema's die wij behandelen in onze voorstellingen, zoals het racismedebat, fake news, een 
revolutie in een oorlogsgebied, raken veelal een gevoelige snaar. Zowel in de media, als bij het 
publiek en binnen de eigen sector. We merken dit omdat wij veelvuldig door zowel maatschappelijke 
organisaties, als andere makers, theaters of gezelschappen, leraren en ministeries worden gevraagd 
een bijdrage te leveren aan een door hen geïnitieerd project. Of voor hen iets nieuws te ontwikkelen 
of om een van onze projecten bij hen te komen spelen. Daarom heen is er altijd ruimte voor 
ontmoeting. Voor discussie en uitwisseling van ideeën. Daarin stellen wij ons beleidsmatig altijd ter 
beschikking. 



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, zeifgeschreven 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:�
�
Fronnie Biesma�
Alexander Straat�
Paulette Smit�
Joost Kuiper

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
Euro % Euro %

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

Opbrengsten 427.992 100,0% 237.105 100,0%

Opbrengsten 427.992 100,0% 237.105 100,0%

Beheerslasten personeel 153.322  35,8% 0 0,0%
Beheerslasten materieel 12.043    2,8% 11.845 5,0%
Activiteitenlast personeel 116.141  27,1% 88.516 37,3%
Activiteitenlast materieel 71.700    16,8% 7.726 3,3%
Coproductielasten 49.368    11,5% 25.173 10,6%

Som der bedrijfslasten 402.573 94,1% 133.260 56,2%

Exploitatieresultaat 25.419 5,9% 103.845 43,8%

Rente Baten en Lasten 0 0,0% -2 0,0%

Buitengewone baten & lasten 104 0,0% 1 0,0%

Resultaat 25.523 6,0% 103.844 43,8%

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 190.887

Beheerslasten personeel 153.322
Beheerslasten materieel 198
Activiteitenlast personeel 27.624
Activiteitenlast materieel 63.974
Coproductielasten 24.195

Totaal bedrijfskosten 269.313

Exploitatieresultaat -78.426

Rente Baten en Lasten 2

Buitengewone baten & lasten 103

Verandering resultaat -78.321

2018 2017
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Stichting George & Eran producties
Fiscaal no. 855894155

Financiële positie 2018 2017
In euro's

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 113.265 22.321
Liquidemiddelen 69.523 90.115
Kortlopende schulden -79.905 -34.867

Saldo beschikbare middelen 102.884 77.569

Vastgelegd op lange termijn

Materieel vaste activa 0 0

Gefinanancieerd met op lange termijn
beschikbare middelen 102.884 77.569

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 73.196 47.881
Lang lopende schulden 29.688 29.688

Totaal 102.884 77.569

Verandering werkkapitaal

Verandering kortlopende schulden 45.038-          
Verandering vorderingen op korte termijn 90.944          
Verandering liquide middelen 20.591-          

25.315         
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Stichting George & Eran producties
Fiscaal no. 855894155

Balans per 31/12 2018 2017 2018 2017
(In euro's na verwerking van het resultaat)

Actief Passief 

Eigen vermogen

Vaste activa Overige reserve 43.196 17.881
Bestemmingsreserve 30.000 30.000

Immateriële vaste activa 0 0 Bestemmingsfonds FPK 0 0
Overige bestemmingsfondsen 0 0

Materiële vaste activa 0 0 Eigen vermogen 73.196 47.881

Financieel vaste activa 0 0 Voorzieningen 0 0

Vlottende activa Schulden en
overlopende passiva

Voorraden 0 0
Vorderingen en overlopende activa 113.265 22.321 Lang lopende schulden 29.688 29.688

Liquide middelen 69.523 90.115 Schulden en overlopende passiva 79.905 34.867

Totaal 182.789 112.436 Totaal 182.789 112.436
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