
 

Activiteitenverslag Stichting Tg Goed Gezelschap 

2017 
• Ontwikkeling en opzet Theatervoorstelling BLEEKNEUSJES o.a. Festival Karavaan. 

• Fondsenwerving Project BLEEKNEUSJES

• Projectoverdracht aan Stichting MEDIA RIDDERS

• Opzet Projectplan SENANG, onderzoeksgesprekken met theaters en maatschappelijke 	 	  

instanties. 	 

• Pilot voorstelling ontwikkeld en getoond aan programmeur theater Bellevue 

2018  
• Fondsenwerving SENANG

• Ontwikkeling pilot PIANOSTEMMEN 

• PIANOSTEMMEN (opmaat) spelen op Theater na de Dam - mei 2018

• Project en concept ontwikkeling SENANG. 

• Verkoop en ontwikkeling concept. 

• Researchreis Bandung.

• Productie opzet en planning theatervoorstelling.  

• Verkoop voorstelling  

• Repetities. 

	 


2019  
• Première SENANG 	 

• 24 voortellingen in Theater Bellevue Amsterdam

• 4 school voorstellingen

• Senang 7 x uitgebracht op locatie Festival KARAVAAN	 	 

• Opening Sophia Hof (Indische herinneringscentrum) en gespeeld voor Koning Willem 	 	 	

Alexander, Staatssecretaris VWS Paul Blokhuis, voormalig Burgemeester van Den Haag 	 	
Pauline Krikke en 120 genodigden.


• 4 voorstellingen Tong Tong Fair Den Haag. 	 

• 30 voorstellingen landelijk Theater tournee in september en oktober 2019. 

• Losse verstellingen op privé boeking. 

• Wegens succes  start verkoop van theaterreprise in 2020 

• Afronding theaterproject eindverslagen fondsen.


2020  
• Ontwikkeling theatervoorstelling PIANOSTEMMEN

• Fondsenwerving PIANOSTEMMEN

• Onderzoeksgesprekken met theaters en samenwerkingspartners. 

• Locatie scouten 

• (juli & augustus) spelen van de voorstelling RAPHAEL via de Corona subsidie regeling 

   Balkonscènes van Fonds Podiumkunsten.

• Wegens Corona spelen na de Indië herdenking en de reprise tournee 2020 grotendeels 

gecanceld.

• Spelen van SENANG in tuinen in Coronaproof setting 

• SENANG gespeeld in Den Haag. Leiden en Hoorn.  

	 


SENANG 
Is muziektheater van Tg Goed Gezelschap verteld via de derde generatie Indische Nederlanders. 
Een voorstelling over spreken en zwijgen en de echo’s van het koloniale verleden. Een gedeelde 
collectieve geschiedenis die vaak onderbelicht is gebleven, maar die zich noodzakelijkerwijs niet 
langer onbesproken laat. 


