Bestuurverslag George & Eran Producties 2020

1. ALGEMEEN VERSLAG
1.1 Samenvatting inclusief stakeholderanalyse
Ondanks de hectiek en de teleurstellingen die de coronapandemie met zich meebracht, bleven we in
2020 niet bij de pakken neerzitten. Er gingen twee nieuwe voorstellingen in première, Hoe ik talent voor
het leven kreeg en Jihad van liefde; we produceerden een deel van de voorstelling Nachtvlinders; we
namen George & Eran worden Racisten in reprise voor de grote zaal en we organiseerden het bijzondere
George & Eran Zomerfestival in het DeLaMar Theater.
2020 kenmerkte zich voor ons misschien nog het meest door het zoeken naar mogelijkheden. Wat kon er
wél? We bleven werken, we bleven plannen en we bleven hopen. We wilden de gemeenschap waar we
deel van uitmaken, onze medewerkers en partners, op de been houden. We namen
verantwoordelijkheid voor onze medewerkers door hen te blijven betrekken bij creatieve processen en
hen van een inkomen te voorzien. Ons doorzettingsvermogen werd o.a. beloond met het spontaan
georganiseerde George & Eran Zomerfestival. In korte tijd organiseerden we een volwaardig, relevant en
energiek festival in het DeLaMar Theater rond het thema van George & Eran worden Racisten, waarin we
onze creatieve medewerkers een podium boden voor hun eigen werk. Deze eerste samenwerking met
het DeLaMar Theater verliep heel prettig, en het festival trok een jong en divers publiek.
Verder ontdekten we dat we met een voorstelling als George & Eran worden Racisten de grote zaal
aankunnen. De impact van ons werk groeit gestaag, wat tevens blijkt uit het feit dat zowel Jihad van
liefde als George & Eran worden Racisten geselecteerd werd om binnen het NPO Actieplan Cultuur in
2021 uitgezonden te worden op televisie. De persaandacht voor ons werk is groot, we merken dat er
behoefte is aan de maatschappelijke voorstellingen die we maken. Ook het aantal maatschappelijke
partners dat zich bij ons wil aansluiten groeit: in 2020 gingen we een samenwerking aan met Amnesty
International en tal van lokale maatschappelijke organisaties op plekken waar we Jihad van liefde zouden
spelen.
Uiteraard kenmerkte 2020 zich ook door teleurstellingen en extra werk. Tournees moesten worden
afgebroken, Nachtvlinders kon uiteindelijk niet worden gemaakt, het publieksonderzoek dat we wilden
uitvoeren werd opgeschort. De organisatie werd op de proef gesteld door het steeds moeten schakelen,
opnieuw plannen, financiële middelen zoeken en kansen blijven zien. Vanwege dit proces en de
constante onzekerheid rustte er veel druk op de zakelijk leider. We zijn in deze periode dan ook niet
toegekomen aan het ontplooien van nieuwe activiteiten op zakelijk vlak. Wel werkten we voor het eerst
samen met een volledig, vast team. De marketingmedewerker en productieleider zorgden voor meer
rust en kwaliteit op productioneel vlak.
Hoe moeilijk 2020 ook was, we hebben tijdens de coronapandemie gemerkt hoe flexibel we kunnen zijn
als organisatie: we communiceerden snel en effectief, en waren creatief en wendbaar bij het bedenken
van alternatieve scenario’s en begrotingen. Alles bij elkaar stemmen de ontdekkingen die we in 2020
deden over onszelf als organisatie ons hoopvol voor de komende jaren.
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1.2 Maatschappelijke samenwerkingen

Voor de voorstelling Jihad van liefde werkten we samen met verschillende maatschappelijke partners.
Met mensenrechtenorganisatie Amnesty International organiseerden we na elke voorstelling een
nagesprek, dat werd geleid door een vrijwilliger van Amnesty. De nagesprekken werden gevoerd vanuit
de waarden en missie van Amnesty, en richtten zich tevens op wat de voorstelling losmaakte bij het
publiek.
Verder engageerden we samen met Betty Keeman, publiekswerker van de Meervaart, een groot aantal
lokale maatschappelijke organisaties om hun achterban, vaak mensen die niet vanzelfsprekend naar het
theater gaan, te enthousiasmeren voor de voorstelling. Tal van organisaties op uiteenlopende plekken
werkten mee, zoals het Maatjesproject in Veldhoven, Turkse en Marokkaanse moskeeën in Maastricht,
buurthuizen in Apeldoorn, Vluchtelingenwerk in Maassluis, Humanitas in Veldhoven en Eindhoven enz.
De lijst van organisaties die hun medewerking hadden toegezegd is lang. Helaas gingen veel
samenwerkingen niet door vanwege coronamaatregelen, die ervoor zorgden dat we de tournee moesten
stopzetten.
Voor Hoe ik talent voor het leven kreeg werkten we zowel op het podium als achter de schermen samen
met mensen met een vluchtverleden. NewBees, een organisatie die nieuwkomers begeleidt in hun
zoektocht op de Nederlandse arbeidsmarkt, ondersteunde ons daarbij. De organisatie begeleidt tevens
alle medewerkers in een traject van een jaar, wat de duurzaamheid van het project vergroot.

1.3 Productie en PR

In 2020 werkten we voor het eerst samen met een volledig, vast team: naast artistieke en zakelijke
leiding werden de productie en PR uitgevoerd door medewerkers die zich gedurende het hele jaar aan
ons verbonden. Dit gaf rust in de organisatie en zorgde merkbaar voor kwaliteit in de activiteiten.
Vanwege de coronapandemie konden de medewerkers echter niet veel activiteiten ontplooien.
De PR voor het George & Eran Zomerfestival bleek in elk geval succesvol. Vanwege de ad hoc organisatie
van het festival startte de kaartverkoop en publiciteit vrij laat. De verkoop verliep moeizaam, wellicht
omdat bezoekers twijfelden aan de veiligheid in verband met corona. De publiciteit, die zich eerst richtte
op het thema van de voorstelling en het festival, werd omgedoopt tot communicatie over de veiligheid
van theaterbezoek. Opvallend was dat de kaartverkoop voor het festival, die uiteindelijk heel succesvol
werd, pas last minute op gang kwam.
Persaandacht was voor alle voorstellingen voldoende aanwezig. Hierbij enkele reacties uit de pers.
Trouw, 11 maart 2020, ***** over Jihad van de Liefde
In de bewerking van Sarah Ringoet en de regie van Eran Ben-Michaël is het een theaterdocument
geworden, dat je recht in het hart treft. Deze ‘Jihad van Liefde’ is een oprechte en hartverscheurend
breekbare strijdkreet tegen wrok en onbegrip.
Theaterkrant, 15 februari 2020 over Hoe ik talent voor het leven kreeg
George Tobal in de hoofdrol en Eran Ben-Michaël weten onder andere azc-directeur Mark voldoende
gelaagdheid aan hun rollen mee te geven. De twee hebben het voordeel dat ze al langer samen spelen:
de dialogen tussen Tobal en Ben-Michaël zijn vanwege hun overtuigende chemie de sterkste in het stuk.
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2. BESCHRIJVING ACTIVITEITEN
2.1 Voorstellingen
Jihad van liefde

Jihad van liefde, een coproductie met de Meervaart en het Amsterdams Andalusisch Orkest, is een
muzikale theatermonoloog geïnspireerd op het aangrijpende gelijknamige boek van Mohamed El Bachiri,
die in 2016 zijn vrouw verloor bij de terreuraanslag in de Brusselse metro. De regie van het stuk werd
gevoerd door Eran. Aanvankelijk zou George de monoloog spelen, maar omdat de repetities samenvielen
met de voorbereidingen voor Hoe ik talent voor het leven kreeg, waar George eveneens de hoofdrol in
speelt, kozen we voor een andere acteur voor Jihad van liefde.
We werkten vlot samen met de producent, maar het artistieke proces was ingewikkeld en intens. Het
oorspronkelijke script, geschreven door Sarah Ringroet, moest door Eran worden ingekort en aangepast.
Bovendien diende de schrijver van het boek, Mohamed El Bachiri, goedkeuring te geven voor het script,
waarvoor de tekst naar het Frans moest worden vertaald. Pas laat in het proces – de repetities waren al
begonnen – kreeg El Bachiri de tekst, die hij overigens zonder verdere aanpassingen goedkeurde. Het
repetitieproces met de acteur, Mohammed Azaay, verliep grillig. Azaay was vaak afwezig en had moeite
met het leren van de tekst, waardoor er spanning ontstond over het artistieke eindresultaat. Eran nam in
dit proces een grote rol op zich: naast het bewaken en bijsturen van het artistieke proces in moeilijke
omstandigheden coachte hij Azaay ook op persoonlijk vlak. Verder dienden we rekening te houden met
de hiërarchieën binnen het Andalusisch Orkest, waarvan drie muzikanten in de voorstelling speelden. De
verhoudingen tot en binnen een bestaand orkest bleken formeler dan de samenwerking die we
doorgaans hebben met individuele muzikanten. Tot slot bleken de huistechnici van initiatiefnemer de
Meervaart, die aanvankelijk met het stuk op tournee zouden gaan, niet bereid om te reizen. Op het
laatste moment moesten we daarom zelf een technicus inschakelen.
Omdat de coproductie niet op ons eigen initiatief tot stand kwam, waren we afhankelijk van andere
partijen voor het scheppen van de werkomstandigheden. En omdat de werkomstandigheden op
verschillende fronten ongunstig waren, ging er erg veel energie naar het maakproces. Bovendien liep de
repetitieperiode van de voorstelling parallel aan het maakproces van Hoe ik talent voor het leven kreeg.
We kozen ervoor om beide voorstellingen te maken omdat we in allebei op dat moment veel potentie
zagen. We hadden de maakprocessen ook goed gepland: Eran zou Jihad van liefde voorbereiden en
repeteren tot aan de montage. Daarna zouden George en Eran beiden Hoe ik talent voor het leven kreeg
repeteren en met die voorstelling in première gaan. Daarna zou Jihad van liefde in één week gemonteerd
worden en in première gaan. Dit is uiteindelijk ook gelukt, maar we hadden er niet op gerekend dat het
maakproces zoveel tegenslagen zou kennen. We sluiten niet uit dat we in de toekomst incidenteel weer
aan twee voorstellingen tegelijk zullen werken, maar we zullen in dat geval in de planning meer rekening
houden met eventuele complicerende factoren.
Ondanks het ingewikkelde werkproces is Jihad van liefde ontegenzeggelijk een succesvolle voorstelling
geworden. Tijdens de doorlopen kwamen de verschillende lijnen mooi bij elkaar, en de montageweek
werd door Eran ervaren als een periode van hernieuwde energie en creativiteit. We hielden een aantal
try-outs, die goed werden ontvangen en die Mohammed Azaay het nodige zelfvertrouwen gaven. We
organiseerden een dag voor de vrijwilligers van onze maatschappelijke partner Amnesty International,
die het stuk eveneens met enthousiasme ontvingen. Jihad van liefde ging in première op 1 maart 2020 in
de Meervaart, in bijzijn van een ontroerde Mohamed El Bachiri. Er was een tournee geboekt van 60
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voorstellingen in de kleine zaal. Deze werd na 12 speelbeurten echter stopgezet vanwege
coronamaatregelen.
De voorstelling kreeg uitsluitend vier- en vijfsterrenrecensies in de pers, en haalde de lijst van 15 best
besproken voorstellingen in de Nederlandse pers van 2020. Bij de ‘fictieve’ nominaties voor het
Theaterfestival (dat vanwege de coronapandemie niet doorging), werd het stuk genoemd als ‘beste
voorstelling’ en kreeg Mohamed Azaay twee stemmen voor ‘beste acteur’.

Jihad van liefde is opgenomen in het NPO Actieplan Cultuur, waarin extra overheidssteun naar de
omroep gaat om tijdens de coronapandemie culturele producties op de radio en tv te brengen. Naast de
televisieadaptatie zal het stuk in seizoen 2022-2023 worden hernomen in het theater. We kiezen voor
deze periode omdat de druk op seizoen 2021-2022 erg hoog zal zijn qua programmering, en we willen
Jihad van liefde in een lange tournee, zonder belemmerende coronamaatregelen, kunnen spelen.

Hoe ik talent voor het leven kreeg
Hoe ik talent voor het leven kreeg is gebaseerd op de bestseller van Rodaan Al Galidi over het leven en
wachten in een AZC, in combinatie met een uitgebreid verdiepingsprogramma, De Expeditie. In de
voorstelling vertelt een cast van professionele acteurs, muzikanten en tientallen spelers met een
vluchtverleden het verhaal van Semmier Kariem, die negen jaar in een Nederlands AZC wacht op zijn
verblijfsvergunning.
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Het project was een bijzonder complexe productie voor de grote zaal met vijf partners (naast onszelf
Wat We Doen, het Amsterdams Andalusisch Orkest, ICK Amsterdam en de Meervaart); verschillende
disciplines (theater, dans en muziek); samenwerking met een grote groep niet-professionele spelers uit
26 landen die zich als vluchteling in een precaire situatie bevonden; een vaste groep van die spelers uit
Amsterdam en zes lokale groepen uit de steden waar we zouden spelen; financiële ondersteuning van tal
van uiteenlopende fondsen en een grotere betrokkenheid van de theaters dan normaal vanwege de
omvang van het project en het verdiepingsprogramma. George en Eran speelden beiden grote rollen in
de voorstelling, onder regie van Floris van Delft, terwijl onze producent, Kim Eldering, optrad als
producent van de voorstelling.
Een groot deel van de voorbereidingen en repetities vond plaats in 2019. Begin 2020 kwamen tijdens de
montage voor het eerst alle elementen samen. Omdat we niet in de Meervaart konden monteren,
werkten we met de hele cast en crew (70 mensen in totaal) in de schouwburg in Leeuwarden. Het waren
intensieve dagen, omdat we met een grote en diverse groep waren en er veel samen moest komen in
korte tijd. Hoe intensief ook, de montageperiode was waardevol en zorgde voor verbondenheid tussen
de muzikanten, de acteurs, de spelersgroepen en de technische crew.
Op 14 februari vond de première plaats in ITA. In totaal zouden er 22 voorstellingen plaatsvinden in 10
steden. Vanwege coronamaatregelen konden we uiteindelijk slechts 10 voorstellingen spelen in vijf
steden.
De voorstelling werd heel goed ontvangen bij het publiek en in de pers. In de week van de première
kwam de kaartverkoop in een stroomversnelling en tijdens het premièreweekend waren de
voorstellingen nagenoeg uitverkocht Ook in Stadsschouwburg Utrecht, Theater aan ’t Spui in Den Haag,
Stadstheater Arnhem en de Meervaart waren we (soms ruim van tevoren) uitverkocht. De gemiddelde
bezettingsgraad was 84%.
Er verschenen twee grote voorpublicaties over het project (in NRC en Trouw) en meerdere artikelen in
landelijke kranten. In de week van de première werd er in vier opeenvolgende dagen aandacht besteed
aan Hoe ik talent voor het leven kreeg in een landelijke krant. We waren te gast bij VPRO Mondo en
gaven interviews in drie radioprogramma’s.
We zijn blij met het aandeel dat we als George & Eran Producties hadden in het project. Op inhoudelijk
vlak konden we het goed vinden met Wat We Doen. Het was een pittig werkproces, waarin veel tijd ging
zitten in de communicatie en het op elkaar afstemmen van tientallen mensen en verschillende
disciplines. Toch zijn we tevreden met de bijdrage die we hebben kunnen leveren aan het geheel,
inhoudelijk, productioneel en ook op het vlak van marketing. We waren duidelijk aanwezig in de
publiciteitsuitingen. Het beeld van George, ‘gevangen’ in een vissenkom, is gezichtsbepalend geweest
voor de voorstelling. (Alleen de zakelijke afronding verliep niet zoals gehoopt. Toen de zakelijk leider van
Wat We Doen onverwachts uitviel, werd deze vervangen door iemand die niet bij het proces betrokken
was geweest, waardoor gemaakte afspraken niet meer voor iedereen duidelijk waren.)
Hoe ik talent voor het leven kreeg was voor ons niet alleen in artistiek opzicht maar ook persoonlijk een
bijzondere voorstelling. George zorgde met zowel de hoofdrol als zijn eigen vluchtverleden voor een
sterke verbinding tussen de niet-professionele spelers onderling en tussen de spelers en de acteurs.
Toen we de tournee moesten stopzetten vanwege de coronapandemie, viel naast onze hoop op het
spelplezier ook de bijzondere tijdelijke gemeenschap weg die we samen hadden opgebouwd. We
voelden ons verantwoordelijk voor de mensen die van de andere kant van de wereld waren gekomen en
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die een dagelijkse strijd voerden met instanties voor hun verblijfrecht. In Hoe ik talent voor het leven
kreeg werden ze ineens nadrukkelijk gezien door het Nederlandse publiek in zalen van 900 mensen vol.
Abrupt viel die aandacht ook weer weg. George nam het op zich om te blijven communiceren met de
groep, wat emotioneel veel van hem vergde.
Inmiddels zijn afspraken gemaakt voor de herneming van het stuk in januari – maart 2022.

Nachtvlinders

Nachtvlinders zou de eerste eigen George & Eran productie zijn in 2020, en zou in première gaan tijdens
Oerol. De tekst, geschreven door George, is een vervolg op Woestijnjasmijntjes, een jeugdvoorstelling
waarin Nour als meisje samen met haar vader vlucht uit haar land en een zoektocht aangaat naar een
veilige plek. Nachtvlinders werd geschreven voor een volwassenen publiek en gaat over de reis die Nour
als volwassen vrouw onderneemt. Ze reist terug naar de plek van haar jeugd om antwoord te vinden op
de vraag waarom ze daar eigenlijk ooit weg moest. Tijdens haar reis stuit ze op verhalen over
kinderarbeid, mensensmokkel en orgaanhandel.
De productie van het stuk werd onderbroken door coronamaatregelen in het voorjaar van 2020. We
hadden de acteurs gecast, een eerste lezing gehouden en de decors gemaakt toen er een abrupt einde
kwam aan het maakproces. In de maanden voor de zomer onderzochten we een aantal mogelijkheden
om het stuk toch te maken en te spelen, zij het in afgeschaalde vorm. We probeerden het in de
Meervaart van de grond te krijgen, maar we moesten vanwege de geldende coronamaatregelen zoveel
artistieke en technische concessies doen dat er van het concept te weinig over bleef om het op een
geloofwaardige manier uit te voeren. Het Limburg Festival, dat alles in het werk stelde om ondanks de
coronamaatregelen door te gaan, gaf ons hoop, tot bleek dat het festival er toch niet zou komen dit jaar.
Tot drie keer toe bedachten we een scenario voor een werkbaar maakproces, berekenden we de kosten
door en pakten we het productieproces weer op, maar elke keer sneuvelden de plannen opnieuw.
Het staat nog niet vast of we Nachtvlinders een plek zullen kunnen geven binnen het nieuwe
kunstenplan. We willen de artistieke waarde van een nieuw geschreven stuk echter wel benutten, en we
zullen onderzoeken hoe de voorstelling zou kunnen passen binnen onze nieuwe plannen.

George & Eran worden Racisten en George & Eran Zomerfestival
George & Eran worden Racisten is een humoristische voorstelling over de absurditeit van het
Racismedebat. In het najaar van 2020 organiseerden we een reprise van deze succesvolle voorstelling,
die oorspronkelijk een kleine zaalvoorstelling was, voor de grote zaal. De voorstelling werd onze eerste
eigen productie die we in de grote zaal speelden.
Zomerfestival
Oorspronkelijk zouden we in september 2020 drie dagen spelen in het DeLaMar Theater in Amsterdam.
Omdat de theaters wel open waren maar de bezoekersaantallen daalden vanwege de
coronamaatregelen, besloten we om niet drie dagen in september maar een langere reeks in augustus in
het DeLaMar Theater te spelen. Het theater had in die periode ruimte om ons meer speeldagen te
bieden, waardoor we toch een relatief hoog aantal bezoekers zouden kunnen bereiken. De praktische
beslissing om de speeldata te verschuiven groeide uit tot wat voor ons, vele collega’s en
theaterbezoekers een hoogtepunt werd in een heel moeilijk jaar: het George & Eran Zomerfestival.
Van 12 tot 23 augustus speelden we samen met een aantal makers waar we verwantschap of
vriendschap mee hebben in alle zalen van het DeLaMar Theater. Onze voorstelling, die vijf dagen speelde
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in de grote zaal, vormde het inhoudelijke hart van het festival. Rond het thema van racisme en identiteit,
en in het decor van George & Eran worden Racisten, brachten jonge theatermakers-muzikanten waar we
eerder mee samenwerkten, zoals Merel Polat, Farid Sheek en het zangduo Nordgrond hun eigen
programma’s. Zo gaven we deze makers een podium om hun eigen nieuwe verhalen te vertellen. Verder
boden we Koos Terpstra, die de regie van George & Eran worden Racisten voerde, een podium voor de
première van zijn nieuwe voorstelling 3 miljoen voetstappen naar Sicilië. Deze voorstelling, die Terpstra
maakte met Nhung Dam, werd lovend ontvangen en wordt momenteel volop geboekt in heel het land.
Het programma, met voorstellingen die nauw verwant waren aan onze signatuur, werd aangevuld met
een optreden van Club Classique in samenwerking met Abdelkader Benali en acts van bekende
podiumkunstenaars zoals Paul de Munnik, Lebbis en Theo Maassen.
Het George & Eran zomerfestival werd een groot succes. In korte tijd hadden we een volwaardig,
relevant en energiek festival uit de grond gestampt. Binnen de restricties die golden vanwege corona
(maximaal 155 bezoekers in de grote zaal en maximaal 35 bezoekers in de kleine zaal), waren alle
voorstellingen zo goed als uitverkocht. George & Eran worden Racisten trok ongeveer 1/3 van de
bezoekers van het festival (2200 in totaal). De samenstelling van het publiek bleek meer divers dan
gangbaar is voor het DeLaMar Theater.
In de pers werd uitgebreid geschreven over het festival. De verschillende voorstellingen hadden
recensies in landelijke kranten, we werden nieuwswaardig en verschenen op nu.nl, en de Theaterkrant
besteedde tot driemaal toe aandacht aan de optredens.
De samenwerking met het DeLaMar Theater rond het Zomerfestival verliep prettig en vlot. Het theater
gaf ons de nodige steun om snel, flexibel en met veel plezier een volwaardig festival op touw te zetten.
DeLaMar stelde gratis z’n zalen ter beschikking, nam de kaartverkoop op zich en schonk de volledige
opbrengst aan de verschillende makers.
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Ingekorte tournee
De tournee zou plaatsvinden van 18 september tot 14 november 2020. De voorstellingen die doorgingen
in september en begin oktober werden, met inachtneming van de 1,5 meter-maatregel, gespeeld zoals
gepland. De publieksreacties waren positief en de zalen waren, binnen de corona-restricties, zo goed als
uitverkocht. Tegen het einde van deze periode zagen we de kaartverkoop echter teruglopen – bezoekers
leken minder risico te willen nemen vanwege het stijgende aantal corona-besmettingen.
Vanaf begin oktober werden de coronamaatregelen zodanig grillig (eerst de ‘tijdelijke verzwaring
gedeeltelijke lockdown’, toen de mogelijkheid om te spelen voor slechts 30 mensen en daarna de
volledige lockdown), dat we voortdurend moesten schuiven met speeldata. In deze maanden verkeerden
we in constante onzekerheid over of en voor hoeveel mensen we mochten spelen. Uitkoopsommen
wisselden steeds, al naargelang de toegestane capaciteit, wat de publieksinkomsten in onze begroting
deed kelderen. Er ontstond stress voor de acteurs, de organisatie en het impresariaat, waarmee we
constant contact hielden over de laatste stand van zaken. Begin januari 2021 besloten we om de rest van
de tournee te annuleren. We zagen geen mogelijkheden meer om het stuk nog te spelen. Nieuwe
voorstellingen vergden onze aandacht. Bovendien was er geen garantie dat er later in de eerste helft van
2021 wel gespeeld zou kunnen worden.
Van de 19 geplande speelbeurten zijn er 12 doorgegaan. In het DeLaMar Theater speelden we 5x (in
plaats van de aanvankelijk geplande 3x), en in de rest van de tournee volgden nog 7 speelbeurten in 6
verschillende theaters.
De grote zaal
Ondanks de ingekorte tournee en de veel lagere zaalbezetting dan we voor ogen hadden, kunnen we
stellen dat we ons doel om een ‘George & Eran-voorstelling’ uit te testen in de grote zaal wel hebben
waargemaakt. De effecten van onze voorstellingen op een publiek van meer dan 500 mensen laat nog op
zich wachten, maar we hebben gemerkt dat de humor, de fysieke draagkracht, het contact met het
publiek en de intimiteit van George & Eran worden Racisten perfect overeind bleven in de overgang van
de kleine naar de grote zaal, zelfs nu het publiek in kleine groepjes verspreid zat. De ‘collectieve lach’
bleef uit, maar we konden merken dat we de toeschouwers raakten met het stuk. We hielden rekening
met een iets andere timing en een grotere afstand tot elkaar op het podium, maar verder leek er weinig
inhoudelijk verschil te zijn met het spelen in de kleine en middelgrote zaal.
Dit maakt het mogelijk om in de toekomst dezelfde voorstelling aan te bieden voor zowel de kleine en
middelgrote als grote zaal, afhankelijk van wat past bij de locatie en de beschikbare speeldata. Op dit
moment wordt onze toekomstige voorstelling George & Eran worden Veganisten bijvoorbeeld veel
verkocht aan middelgrote zalen, terwijl het stuk oorspronkelijk was gepland voor de kleine zaal.
Toekomst
Net als Jihad van liefde is George & Eran worden Racisten opgenomen in het NPO Actieplan Cultuur. De
televisieadaptatie zal worden gemaakt op Terschelling, waar de voorstelling ook tot stand kwam tijdens
Oerol in 2018, en zal worden uitgezonden in april 2021.
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2.2 Geografische spreiding van de voorstellingen

De planning van onze tournees kende in 2020 een goede landelijke spreiding. Helaas zijn veel
speelbeurten niet doorgegaan vanwege de coronapandemie; een juiste weergave van het geografische
bereik dat we normaal zouden hebben behaald, kunnen we daarom niet geven. In de bijlage
‘Prestatiegegevens’ vindt u een overzicht van de speelbeurten en het publieksbereik dat wel is
gegenereerd.

2.3 Impact van George & Eran Producties

Het is onze missie om verhalen te vertellen over een nieuw en veranderend Nederland, en om moeilijke,
soms abstracte thema’s een menselijk gezicht te geven. We brengen deze grote geopolitieke thema’s
dicht bij het publiek en nodigen toeschouwers op een lichte, vaak humoristische manier uit om na te
denken over moeilijke onderwerpen. Dat twee van de drie voorstellingen die we in 2020 speelden
werden geselecteerd om uitgezonden te worden door de NPO bewijst dat we aanzienlijke impact
hebben met ons werk. We weten inmiddels een groot én divers publiek te raken met onze thema’s en
invalshoeken, en krijgen maatschappelijke partners, andere gezelschappen, theaters en de landelijke
pers mee in onze missie om nieuwe verhalen zichtbaar te maken in het theater (zie de concrete
beschrijvingen elders in dit verslag).
Een specifieke doelstelling voor 2020 op het vlak van impact was een pilot voor een grootschalig
publieksonderzoek samen met de Meervaart en de andere huisgezelschappen van het theater (ICK
Amsterdam en het Amsterdams Andalusisch orkest). We kregen financiële steun uit de 2P-regeling van
het Fonds Podiumkunsten voor een onderzoek naar de samenstelling van ons publiek en de impact van
ons werk op de toeschouwers. Het doel was om meer publiek in de wijken rond de Meervaart te
enthousiasmeren om naar het theater te gaan. We zetten hiervoor een campagne op rond George &
Eran worden Racisten, maar moesten deze afbreken vanwege coronamaatregelen. Zodra we weer
kunnen spelen in de Meervaart, zullen we het project weer oppakken en invullen met een nieuwe
voorstelling. Het doel is om daarna een groter gezamenlijk onderzoek op touw te zetten, zodat we
uiteindelijk concrete kennis over diversiteit en inclusie op het vlak van publieksbereik kunnen delen met
de hele sector.
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