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1. Algemeen verslag 2019	

1.1 Samenvatting 2019 inclusief stakeholderanalyse 
2019 was voor ons een intensief en goed jaar. Wij hebben drie verschillende voorstellingen gespeeld. 

George & Eran worden racisten speelde landelijk meer dan 50 keer. Voor enkele festivals namen 

we Kinderen van Aleppo in reprise en op Oerol brachten wij twintig keer Woestijnjasmijntjes als 

locatievoorstelling. 

2019 was voor ons ook het jaar waarin wij veel voorbereidende werkzaamheden deden voor de 

coproducties uit 2020. Dankzij de steun van Stichting Doen was 2019 het eerste jaar waarin de 

organisatie geen financiële druk ervoer omdat niet duidelijk was welke projecten wel of niet gedekt 

zouden worden en wel of geen doorgang konden vinden.  Op de organisatie als geheel blijft een 

constante druk liggen 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 2021-2024 een bedrag aanvragen van een totaal 

andere orde dan onze huidige toekenning. 

In 2019 hadden wij 75 speelbeurten. Dit is enerzijds een gevolg van het succes van onze producties, 

anderzijds komt het voor uit onze blijvende grote ambitie en drive.  

Met onze vaste samenwerkingspartners hebben wij fijn samengewerkt dit jaar. De productie 

Woestijnjasmijntjes ging in reprise op Oerol, waarbij George & Eran dit keer de voortrekker was van 

het projecten. De samenwerking met de Meervaart is nog verder geïntensiveerd. Zo deden wij een 

gezamenlijke aanvraag voor de 2P-regeling, denken wij mee over de toekomstige 

huisvestingsplannen van de Meervaart en zijn wij artistiek betrokken bij Jihad van de Liefde. Er 

blijft een natuurlijke en prettige wisselwerking en zij staan open voor initiatieven en experimenten. 

Oerol is en blijft een hechte partner. Met veel plezier en succes hebben wij Woestijnjasmijntjes 
daar gebracht. Eva Jinek koos ons uit als voorstelling voor haar item in Opium en ook het publiek 

vond onze wandelvoorstelling zeer vernieuwend. Dit jaar waren we een uur na opening van de 

kaartverkoop uitverkocht.  

Onze laatste vaste partner is Via Rudolphi. Dit impresariaat verkoopt onze landelijke tournee. 

Wegens het succes onder publiek en programmeurs van onze voorstelling George & Eran worden 
racisten hebben wij in overleg met Via Rudolphi besloten met de voorstelling in reprise te gaan in 

2020 in de grote zaal. De voorstelling is in 2019 reeds vijftien keer verkocht. Dit biedt ons de kans om 

alvast artistieke en productionele ervaring op te doen in de grote zaal, waar onze ambities voor de 

toekomst ook liggen.  

1.2 Maatschappelijke samenwerkingen 
George & Eran Producties heeft in 2019 met diverse maatschappelijke partners samengewerkt. De 

belangrijkste partners in 2019 waren Vredesorganisatie PAX en Stichting Doen. 

Met PAX zijn wij een traject aangegaan rondom George & Eran worden racisten. De lokale 

afdelingen 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. Wij zagen 

dat het erg afhankelijk was van de betreffende lokale afdelingen of het werkt. 
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Stichting Doen voorzag de stichting in 2019 naast een significante financiële steun van €50.000,- van 

partners op het gebied van toekomstige projecten. Tevens delen zij alle informatie van George & 

Eran Producties op hun nieuwskanalen.  

1.3 Productie en PR 
Wat betreft aandacht in de media, recensies en nominaties, was 2019 weer een goed jaar voor ons. 

We verschenen met voorbeschouwingen in alle grote dagbladen. In het NRC, de Volkskrant, De 
Telegraaf, Het Parool en Trouw.  

Het script van Woestijnjasmijntjes werd door Dutch Performing Arts geselecteerd om vertaald te 

worden naar het Frans. N.a.v. de voorstelling Kinderen van Aleppo werd door René van Es de 

tweedelige NPO-radiodocumentaire De Revolutie gemaakt.  

2. Beschrijving activiteiten 2019 

2.1 George & Eran worden racisten 
De voorstelling George & Eran worden racisten ging in première op Oerol 2018. Vanaf januari 

2019 toerde deze voorstelling door heel Nederland, met 52 boekingen. Daarnaast is de mogelijkheid 

onderzocht om de voorstelling te vertalen, gezien er interesse was vanuit diverse ambassades om de 

voorstelling in Albanië, Kosovo en Macedonië te spelen. Gezien het feit dat dit in het Engels een 

totaal andere voorstelling zou worden, de kosten en de drukke agenda uit 2019, is uiteindelijk 

besloten dit traject niet verder voort te zetten in 2019.  

Over de voorstelling 
Wat begon als een ambitieus plan is uitgegroeid tot een theaterhit. George & Eran worden 
racisten is een komedie over de onmogelijkheid om het goed te doen binnen het racismedebat. Vier 

acteurs komen bij elkaar om een statement te maken over de multiculturele 

samenleving, maar vrij snel verzanden ze in een moeras van verwijten en 

beschuldigingen. 

 
George & Eran worden racisten werd geschreven door Eran Ben-Michaël, 

George Elias Tobal en Koos Terpstra. Milan Sekeris en Myrthe Huber 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 de voorstelling is op theaterfestival Oerol 2018 in première gegaan, 

gevolgd door een landelijke tour in 2019. 
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. Doen we het 

eigenlijk goed? Zijn we van goede wil? En zijn we niet racistischer dan we 

durven toe te geven? En is het hebben van racistische gedachtes hetzelfde als 

een racist zijn? Dat waren de vragen die centraal stonden in onze voorstelling. 

De vragen die ons en ons publiek bezighouden. 

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. Het racismedebat in Nederland lijkt meer verlamming dan progressie te 

veroorzaken. Een grote deel van de massa houdt het niet meer bij. Wat mag je eigenlijk nog zeggen? 
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Mag je überhaupt nog iets zeggen als het gaat over racisme en je niet er direct de gevolgen van 

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.  
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. Decorontwerper 

Mats Bosman heeft het toneelbeeld gemaakt om het te doen 

lijken alsof we op Oerol staan. De tekst van de voorstelling is ten opzichte van de Oerolversie 

nagenoeg niet veranderd.  

Publiek 
De theatertour was op 80% van de locaties uitverkocht. In vergelijking tot onze vorige tours hadden 

we 30% meer publiek. In plaats van oorspronkelijk 40 voorstellingen, speelden we 52 voorstellingen. 

En er bleven aanvragen binnenkomen om de voorstelling nog in reprise te nemen.  

De spelers stelden zichzelf na de voorstelling beschikbaar 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 heeft een grote voorbeschouwing en een vijfsterrenrecensie gekregen in de 
Volkskrant. Daarnaast waren er viersterrenrecensies van het NRC, Theaterkrant, Scènes en 

Dagblad van het Noorden. De voorstelling ontving niet alleen een grote hoeveelheid media-

aandacht (minimaal 30 artikelen in dagbladen, kranten en lokale pers), maar ook prachtige en 

lovende recensies. De voorstelling werd in zowel de Volkskrant, als Het Parool en het NRC 
uitgeroepen tot een van de beste voorstellingen. Ron Rijghard, van het NRC schreef zelfs dat 

“George & Eran Producties in korte tijd is uitgegroeid tot een van Nederlands beste 
gezelschappen.”  
Educatiemateriaal en materiaal voor nagesprekken (PAX ambassades) 
Voor de voorstelling George & Eran worden racisten werd visueel, interactief en educatief lesma-

teriaal ontwikkeld dat voorafgaand aan de voorstelling werd aangeboden aan deelnemers van het 

nagesprek via de PAX-ambassades en scholen. Dit materiaal bestond hoofdzakelijk uit videocontent 

die George en Eran zelf hebben ontwikkeld in samenwerking met documentairemaakster Eva van 

Pelt.  
Het materiaal zoomde, net als de voorstelling zelf, in op mechanismes rondom een debat of verschil 

van mening. Wat gebeurt er eigenlijk als mensen met een tegengestelde mening bij elkaar komen en 

met elkaar in gesprek gaan? Is er een manier om dat zonder vooringenomenheid, oordeelloos te 

doen? Moet dat eigenlijk? Of neem je jezelf, je eigen ervaringen en meningen altijd mee in een ge-

sprek? Waarom escaleert iets, hoe zou je het kunnen laten de-escaleren?  
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We lieten een fragment zien en gingen daarmee aan de haal. Als aan een snijtafel legden we momen-

ten en beslissingen stil en interviewden mensen die beide kanten van de gebeurtenis verdedigden. 

Met daaruit voortvloeiend de vraag: aan welke kant sta jij? Wat zou jij doen in dit geval? Heb je zelf 

zoiets weleens meegemaakt? Wie heeft hier gelijk? Zou het ook anders kunnen gaan, en hoe dan?  
Het geheel is vlot gemonteerd, beeldend, scherp en humorvol. De presentatoren waren George en 

Eran. Dilemma's en thema's uit de voorstelling werden op deze manier, door het analyseren van een 

veelbesproken voorbeeld uit de media invoelbaar en persoonlijk gemaakt. 
Na de voorstelling vond nog een nagesprek plaats met George en Eran, vooral over hoe zij zich ver-

houden tot het thema en de dilemma's die ze hebben gezien of ervaren.  

Toekomst  
Na de tour heeft de voorstelling op zes locaties gespeeld. Meestal op festivals, maar ook in het 

Vondelparktheater in Amsterdam. Nieuwe theaters toonden interesse in onze voorstelling. 

Zodoende gingen we met ons impresariaat Via Rudolphi in gesprek over een reprise. De voorstelling 

werd vijftien keer verkocht en zal vanaf oktober 2020 in de theaters te zien zijn, waaronder drie keer 

in het DeLaMar Theater. Met deze voorstelling is George & Eran Producties niet meer weg te denken 

uit het culturele landschap en maken we de eerste stap naar de grote zaal.  

 
2.2 Woestijnjasmijntjes op Oerol 
Woestijnjasmijntjes gaat over een vader en dochter die hun land in oorlog moeten verlaten en 

samen op zoek gaan naar een veilige plek. Onderweg komen zij allerlei mensen en figuren tegen. De 

vader probeert de vreselijke vlucht voor zijn dochter om te toveren in een spookje zodat deze 

dragelijk voor haar wordt. 

In de zomer van 2019 maakten en speelden wij de festivalversie van de voorstelling 

Woestijnjasmijntjes op Oerol. De tekst, geschreven door George, bleef volledig intact. 

De vertelling en stationering werden echter door regisseur Eran volledig opnieuw gemaakt op 

locatie. Waar de voorstelling eerst in het theater speelde en de toeschouwers d.m.v. een steeds 

veranderend lichtdecor mee werden genomen op de reis die 

Jacob en Nour aflegden, ging het publiek ditmaal op Oerol 

letterlijk met deze twee figuren mee op reis.  

De voorstelling speelde in de buitenlucht en voerde het 

publiek mee langs een duinpan (het huis van Jacob en Nour). 

"De zee" was in werkelijkheid het Duinmeertje van Hee, waar 

de twee door een smokkelaar op een boot werden gezet en 

even later het water in gegooid werden. Ten slotte liep het 

publiek door een nauw bospaadje, waarlangs tekens van 

eerder gevluchte mensen waren gelegd. Het publiek liep in 

een stille stoet achter de vader en dochter aan naar een open 

plek in het bos. Op die plek beleefde het stuk zijn finale. Het 

publiek verplaatste zich dus tijdens deze versie meerdere 

malen als medevluchteling mee met de hoofdpersonages. De stoet die zij dikwijls op tv zagen, daarin 

liepen zij nu zelf. 

Het was voor ons gezelschap de eerste keer dat we zo’n soort locatievoorstelling hebben gemaakt. 

Een met veel logistieke en productionele uitdagingen. Met de voorbereidingen zijn we dus vroeg 

begonnen en we hebben veel tijd en denkkracht gestoken in het omzetten van dit verhaal naar de 

locatie. 
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We vulden ons team ook voor het eerst aan met een stagiaire (Floor), van de productieopleiding in 

Amsterdam, die een uitstekende aanvulling was op Selma, die deze productie leidde. Niet alleen 

moesten zij zorgen dat op alle locaties de techniek aanwezig was en werkte, iedereen moest worden 

gevoed en er was een ingewikkeld was- en droogschema omdat twee acteurs twee keer per dag het 

water in moesten. Deels waren de plekken waar wij speelden ook toegankelijk voor mensen die geen 

bezoeker van de voorstelling waren. Ook die stroom moest goed worden geleid. Het weer was 

tijdens de montage erg onstuimig. Ternauwernood heeft de apparatuur het gehouden. Tijdens de 

speelperiode waren de weergoden ons een stuk beter gezind. 

De voorstelling heeft met zeer veel succes op Oerol gespeeld. Wij waren een van de snelst 

uitverkochte voorstellingen, waren ook weer te gast in het tv-programma Opium en kregen veel 

ontroerende reacties van het publiek. Dikwijls werd de voorstelling meerdere malen bezocht. Helaas 

is het minder goed gelukt om veel kinderen de voorstelling te laten bezoeken. Wel zijn er klassen 

geweest, ouders met kinderen en groepjes hier en daar, maar we merkten wel dat Oerol echt een 

"volwassenenfestival” is. 

Gelukkig wisten we uit ervaring al dat de voorstelling voor een ouder publiek net zo goed werkt als 

voor kinderen. De samenwerking met de acteurs, crew en mensen van Oerol is uitstekend verlopen. 

De Toneelmakerij, die co-producent was, heeft in deze locatieversie eigenlijk geen actieve rol 

gespeeld. Zowel inhoudelijk, productioneel als zakelijk heeft onze stichting op eigen kracht de 

voorstelling van de grond gekregen. 

We zijn gelukkig met de wijze waarop we een nieuwe stap hebben kunnen zetten wat betreft de 

schaal van produceren. Er was sprake van een aanzienlijke schaalvergroting. Met behoud van inhoud 

kreeg deze voorstelling door de spectaculaire locatie en setting een extra verdieping die de ervaring 

van de toeschouwer heeft verrijkt.  

2.3 Kinderen van Aleppo 
Kinderen van Aleppo volgt drie studenten die de straten opgingen voor meer vrijheid in Syrië. Allen 

met eigen beweegredenen, allen met een eigen verhaal, maar wel met één doel. Vrijheid! 

Nadat de vreedzame demonstraties in Syrië uitmondden in een allesvernietigende burgeroorlog 

werd “Wat hebben we verkeerd gedaan?” de kernvraag van de activisten die de Arabische lente in 

Syrië begonnen. Met niet meer dan spandoeken, megafoons en vrijheidsleuzen trokken studenten de 

straat op voor meer vrijheid; dit was de lente waarop zij hadden gewacht. Waar zij zo lang op hadden 

gehoopt. 

In een persoonlijke monoloog vertelt George Elias Tobal het verhaal van deze vreedzame vrijheids-

strijders. Het verhaal van hen wiens revolutie is gestolen. Kinderen van Aleppo schijnt licht op de 

Syrische revolutie van binnenuit, vol absurditeit en ongeloof, doch met humor. 

De voorstelling was oorspronkelijk niet gepland om in 2019 te spelen, maar heeft drie keer op aan-

vraag gespeeld. Er waren meer aanvragen voor deze voorstelling (en de voorstelling Breaking Fake 
News), maar dit was niet haalbaar tijdens de tours die al stonden gepland. 
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2.4 Voorbereidingen 2020 en verder 
Jihad van liefde 
Jihad van liefde is een rauwe, muzikale en inspirerende voorstelling gebaseerd op het gelijknamige 

boek van Mohamed El Bachiri, die in 2016 zijn vrouw verloor bij de terreuraanslag in de Brusselse 

metro. Het verhaal gaat over een gewone man die, getroffen door het noodlot, zichzelf tot een haast 

bovenmenselijke gedachte dwingt. Een man die haat bestrijdt met liefde en verzoening en die 

menselijk blijft terwijl hem iets onmenselijks is aangedaan. 

 

Als Marokkaan en moslim was hij in de ogen van sommigen een potentiële dader, maar hij liet zich 

niet meeslepen door de orkaan van meningen en mediageweld die direct na de tragedie volgde. Het 

indrukwekkende boek en zijn inspirerende en hoopvolle oproep tot medemenselijkheid op televisie 

gaven uitdrukking aan zijn liefde, verdriet en veerkracht.  

 
George & Eran Producties is artistiek betrokken. Samen met de Meervaart, acteur Mohammed Azaay 

en het Amsterdams Andalusisch Orkest dit belangwekkende boek op het toneel vanaf 2020.  

 

Eran is de regisseur van de voorstelling en is er sinds september 2019 bij betrokken, waarna in 

november 2019 de repetities zijn gestart.  

 
Hoe ik talent voor het leven kreeg 
Rodaan al Galidi schreef over de 9 jaar die hij in een azc zat het veelgeprezen boek Hoe ik talent voor 

het leven kreeg. Een indringend en humoristisch verhaal over Semmier Kariem, die asiel aanvraagt in 

Nederland. Semmier droomt van een nieuw leven, maar het AZC wordt voor hem een bijna magisch 

dorp waar hij eindeloos wacht. In deze kleurrijke voorstelling komen theater, muziek en dans samen 

in een groots opgezette theaterbeleving. De gezelschappen Wat We Doen, het Amsterdams 

Andalusisch Orkest, George & Eran Producties en ICK Amsterdam bundelen hun krachten en zetten 

het AZC neer op het toneel als een dorp met eigen wetten en regels. Samen met vijftig spelers met 

een vluchtverleden, die het verhaal van Semmier zelf op hun eigen manier aan den lijve hebben 

ondervonden, vertellen zij dit bijzondere verhaal van Al Galidi in het theater. 

 

In 2019 hebben we voor de voorstelling Hoe ik talent voor het leven kreeg een groot aantal 

productionele en inhoudelijke voorbereidingen uitgevoerd. Zo is Kim Eldering, die via ons aan de 

productie werd verbonden, veelvuldig in gesprek geweest met alle theaters waarin wij zouden gaan 

spelen, zijn er productievergaderingen geweest en heeft zij het productieplan opgetuigd. George en 

Eran zijn in de maanden voorafgaande aan de eerste repetitie op 2 januari 2020 intensief bezig 

geweest om samen met Floris van Delft de inhoud van de voorstelling te bepalen en te bedenken 

hoe het boek bewerkt kan worden. Er zijn verschillende inhoudelijk sparringsessies geweest, waarin 

de maatschappelijke en inhoudelijke koers stap voor stap werd gezocht en gevonden. George en 

Eran hebben meegelezen met alle versies van het script en n.a.v. die versies meegedacht over een 

definitieve versie. Ook hebben zij samen met Floris verschillende audities gehouden en hebben zij de 

uiteindelijke spelersgroep mede samengesteld. Ze namen deel aan alle partnermeetings die werden 

georganiseerd om alle coproducenten op een lijn te krijgen en een heldere taakverdeling te maken. 

Ook hielpen zij bij het maken van een pr-plan waardoor de 

voorstelling goed vertegenwoordigd zou zijn in alle 

landelijke pers.  Wij hebben externe subsidie aangevraagd 

bij het AFK en deze gekregen, waardoor we ook zakelijk 

gezien onze bijdrage konden leveren. Dionne heeft 

gedurende het hele proces samen met Jantien van Wat We 

Doen de begrotingen doorgenomen en bijgestuurd en 

geschaafd waar mogelijk. 
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De brieven van Mia 
Op een dag vindt de elfjarige Syrische Laila een stapel oude brieven op de zolder van de 91-jarige Isa 

Cohen. Voor ze het weet zit ze middenin een spannende speurtocht naar het lot van Mia, de 

briefschrijfster. Mia blijkt de in de oorlog verdwenen jeugdliefde van meneer Cohen. Wat is er met 

haar gebeurd? 

 

De brieven van Mia gaat over wat oorlog met je doet. We volgen dit verhaal door de ogen van een 

oude Joodse man en een jong Syrisch meisje, die zelf net gevlucht is uit de oorlog in Syrië. Samen 

proberen zij het mysterie van de kist vol brieven uit de Tweede Wereldoorlog te ontrafelen. 

Onderweg bloeit er tussen de twee schijnbare tegenpolen een bijzondere vriendschap op. 

 

Voor de voorstelling De brieven van Mia zijn verschillende voorbereidingen getroffen. Samen met 

co-producent Rose Stories hebben we verschillende bijeenkomsten gepland om te kijken hoe George 

vanuit het bestaande verhaal een jeugdtheatervoorstelling zou kunnen maken. We hebben 

nagedacht over de invalshoeken die we willen gebruiken en wat voor beide organisaties de 

belangrijkste boodschap is die we met dit verhaal kunnen overbrengen. We zijn een partnerschap 

aangegaan met Stichting 4 en 5 mei, die ook een financiële bijdrage heeft toegezegd aan deze 

voorstelling. Er hebben audities plaatsgevonden en er is een team gevormd van vormgevers, technici 

en PR-medewerkers. Ook gingen we in gesprek met verschillende potentiële impresariaten en 

hebben we gekozen om met Stip Theaterproducties in zee te gaan. De voorstelling is inmiddels zeer 

goed verkocht en George is begonnen met het uitzetten van de lijnen, dramaturgie en scènes die hij 

in 2020 zal gaan uitwerken tot een volwaardig script. Eran is inmiddels al o.a. met Yaron Abulafia in 

gesprek over de scenografie en de vormgeving van het licht. In 2019 hebben we deze voorstelling op 

zo’n manier in de stijgers gezet dat we dit jaar stevig kunnen bouwen aan de uiteindelijke productie.  

2.5 Geografische spreiding van de voorstellingen 
We kunnen constateren dat er een goede landelijke spreiding is van onze voorstellingen. In 2019 is 

onze samenwerking met het Limburg Festival gecontinueerd. De geografische spreiding en 

publiekscijfers zijn te zien in de bijlage prestatiegegevens. 

2.6 Impact van George & Eran Producties 
De impact van George & Eran Producties is in 2019 versterkt. We blijven verhalen vertellen over een 

nieuw en een veranderend Nederland, en proberen zo meer grip te krijgen op moeilijke, soms 

abstracte thema’s en die een menselijk gezicht te geven. We brengen deze thema’s op een 

toegankelijke manier dichter bij het publiek en nodigen toeschouwers uit op een prettig manier na te 

denken over deze thematiek, die op het eerste gezicht ver weg lijkt.  

 

Wij vinden onszelf een voorloper op het gebied van diversiteit. In zowel de verhalen die we vertellen 

op het toneel, als de acteurs op de vloer en de medewerkers backstage, zijn we als organisatie een 

goede afspiegeling van onze diverse samenleving.  

 

Ook spannen we ons in om onze medewerkers een fijn werkklimaat te bieden. We zijn mening dat 

we als sector van elkaar kunnen leren. Daarom delen wij onze expertise op artistiek en 

organisatorisch niveau met bevriende gezelschappen en denken we mee over oplossingen voor 

uitdagingen die de sector tegenkomt. We zijn begonnen met het opzetten van een grootschalig 

publieksonderzoek met Theater de Meervaart, ICK Amsterdam, en het Amsterdams Andalusisch 

orkest naar het koopgedrag van ons publiek en waarom toeschouwers voor bepaalde voorstellingen 

kiezen. In 2020 zal een korte pilot uitgevoerd worden In 2021 wordt een vervolgonderzoek gedaan. 

Dat onderzoek delen we vervolgens graag met de rest van de sector. 














