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Aan de ouders van de leerlingen van 4 mavo die het vak drama volgen 

 
 

Datum:   11 januari 2019 

Kenmerk: 18190184/NOY 

Betreft:  bezoek theatervoorstelling in Toneelschuur 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

In mijn vorige mails bracht ik u ervan op de hoogte dat de leerlingen drama in 4 mavo, ter 

voorbereiding van het Centraal Schriftelijk examen, met mij drie voorstellingen bezoeken.  

Na een voorstellingbezoek stuur ik per e-mail een toets over de voorstelling waarvan de 

vragen qua niveau en inhoud vergelijkbaar zijn met examenvragen. 

Ons laatste voorstellingsbezoek is aan de voorstelling “George en Eran worden racisten” van 

George en Eran producties op woensdag 30 januari. In deze actuele komedie belichten de 

bruine vrienden George & Eran samen met het witte zangduo Nordgrond de (on)mogelijkheid 

om het ‘goed’ te doen, want er is altijd iemand die zich beledigd voelt, gediscrimineerd of 

ongelijk behandeld.  

Wij willen ons steentje bijdragen, het juiste doen, aan de goede kant van de geschiedenis 
staan, tolerant en begripvol! 
We schreeuwen al jaren: 
vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen 
politie blijft etnisch profileren 
#metoo 
De witte Nederlandse identiteit lijkt te vervagen. 
En Zwarte Piet wil nog steeds maar niet van kleur veranderen. 
Maar deugen is niet zo makkelijk als het lijkt in de wereld waarin we leven. 

George en Eran gaan ditmaal het grote thema inzichtelijk en invoelbaar maken door te 
spelen met de onderliggende mechanismes die wij allen herkennen tot ongemakkelijkheid 
aan toe. Maar, zoals altijd een voorstelling vol met humor en muziek! Met een flinke dosis 
vrolijke boosheid zal niemand de ander ontzien, “want wij zijn van goede wil hè, vergeet dat 
niet!” 

Deze voorstelling is gewoon weer in De Toneelschuur en begint om 20.00. Ik verwacht de 

leerlingen daar om 19.45. De voorstelling eindigt om 21.00. Vanaf De Toneelschuur gaan de 

leerlingen op eigen gelegenheid naar terug naar huis.  

Ik  hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Hebt u toch nog vragen, dan kunt u mij 

mailen (j.noyons@schoter.nl) of bellen naar de school, waarna ik zo snel mogelijk contact 

opneem. 

Met vriendelijke groet, 

Jules Noyons 
Docent  drama  

mailto:j.noyons@schoter.nl

