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Nederlands 1e komedie over racisme: George & Eran worden Racisten gaat op tournee! 

Afgelopen week werd de voorstelling George & Eran worden Racisten in zowel het Parool als de Volkskrant en 

het NRC verkozen tot één van de beste voorstellingen van 2018. Deze actuele Oerol hit die met diverse 5 sterren 

recensies werd bekroond, gaat vanaf deze week eindelijk de theaters in! 

“In George & Eran worden Racisten richtten theatermakers George en Eran hun pijlen op de manier waarop het 

racismedebat hier wordt gevoerd: hard, onverzoenlijk en vol misleidende retoriek. Het debat is een uitzichtloos 

labyrint, elke nieuwe zin een doodlopende weg. …Pijnlijk om te zien, hoewel er ook veel te lachen valt”. –  

⭐⭐⭐⭐⭐Volkskrant 

De voorstelling 

“Een vrolijke komedie ontpopt zich al snel tot een pijnlijke satire op het huidige tijdgewricht, waarin het eigen 

gelijk ten koste gaat van alles en iedereen. Een hit op Oerol en vanaf januari te zien in de theaterzalen.” – 

Parool 

George & Eran worden Racisten is een humoristische en eerlijke vertelling over hoe we in Nederland het racisme 

debat voeren. Over het racisme dat in ons allen schuilt, los van ons ras, kleur of nationaliteit. George en Eran 

raken met het zangduo Myrthe Huber & Milan Sekeris verwikkeld in een strijd over wat je wel of niet mag zeggen, 

doen of denken. Want er is altijd iemand die zich beledigd of gediscrimineerd voelt, hoe goed je ook wil doen.   

“Soepel geacteerd, puntig en raak geschreven en tjokvol wrange humor: George & Eran worden Racisten is 

actueel theater op het scherp van de snede.”- NRC 

In de voorstelling maken zij het grote thema inzichtelijk en invoelbaar door te spelen met de onderliggende 

mechanismes die wij allen herkennen tot ongemakkelijkheid aan toe. Of het nou witte, zwarte, gele of bruine 

Nederlanders zijn, racisme kent geen kleur. “Niet racisme is het onderwerp, maar de manier waarop het debat 

hierover wordt gevoerd: onverzoenlijk, militant, volkomen uitzichtloos” aldus de makers George en Eran.  

“Het duo George Tobal en Eran Ben-Michaël is uitgegroeid tot een van de betere theatergroepen van 

Nederland en dat onderstrepen ze door in dit stuk geestig en vilein racisme en seksisme te fileren.” - NRC 

George & Eran 

George Elias Tobal en Eran Ben- Michaël maakten eerder de “imposante” (Dagblad van het Noorden) en 

“superieur geacteerde” (NRC Handelsblad) trilogie ‘George & Eran lossen Wereldvrede op!’. Hun 

voorstellingen staan midden in de maatschappij en gaan over een wereldwijs, divers en veranderend 

Nederland. Hun spel bevindt zich op het snijvlak van toneel en stand-up. Met humor, zelfspot en relativering 

worden grote maatschappelijke thema’s teruggebracht tot menselijke proporties.  

 
Concept & Tekst: Koos Terpstra, George Elias Tobal & Eran Ben-Michaël 
 Spel & Muziek: George Elias Tobal, Eran Ben-Michaël, Myrthe Huber & Milan Sekeris 
 Regie: Koos Terpstra 
Regie assistent & kostuum: Sanne Verkaaik 
Decor: Mats Boswijk 

George & Eran worden Racisten is vanaf januari te zien in de Nederlandse theaters. Kijk voor de actuele 

speellijst op de website: www.georgeeneranproducties.nl  

 

http://www.georgeeneranproducties.nl/

