
GEORGES HILAUL

Onbegrijpelijk, ongelofelijk en niet te bevatten… Dat zijn de 

eerste reacties die volgen na het zien van het onnavolgbare, 

charismatische, Indische multi-talent, en Master Connectionist: 

Georges Hilaul.  

Als enige in het land gespecialiseerd in connectionisme, weet 

Georges als geen ander echte verbinding te maken met jouw 

publiek. Hij leest, beïnvloedt en stuurt hun gedachten, zonder 

dat zij dat zelf in de gaten hebben en creëert zelfs verbindingen 

die niemand zich had kunnen voorstellen. Georges gaat daarbij 

geen uitdaging uit de weg en tilt hij zijn experimenten naar een 

nóg hoger niveau door zelfs verbinding te maken met de 

toekomst, waar hij exact kan vertellen wat er staat gebeuren; 

van wedstrijdresultaten tot loterijwinnaars en alles daar-

tussenin…  

De afgelopen jaren was Georges te zien in honderden shows in 

theaters, pretparken, televisieshows, tijdens privé- en bedrijfs-

evenementen en trad hij uiteindelijk in de voetsporen van Hans 

Klok op het grootste podium van Nederland, waar hij wekelijks 

te zien was in de sensationele dinnershow van RTL in Studio21.

De Cnectit



Georges demonstreert wat wij met elkaar kunnen bewerk-

stelligen wanneer we ons openstellen om échte verbinding 

te maken met onszelf, onze omgeving en zelfs met 

onbekenden aan de andere kant van de wereld.  

Waarom is het zo belangrijk om verbonden te zijn met 

jezelf en met elkaar? Hoe creëren we een pure verbinding 

en waartoe zijn we allemaal in staat wanneer we op een 

hoog niveau met elkaar verbonden zijn? Antwoorden op 

deze vitale vragen, en nog veel meer, zullen worden 

gegeven, gevoeld en ervaren door jouw publiek.  

Voor zijn experimenten gebruikt Georges unieke methodes 

om te infiltreren in ieders gedachten. Hij combineert deze 

technieken vervolgens met exclusieve uitvindingen, 

afkomstig van niemand minder dan de adviseurs van 

David Copperfield. Na het jarenlang bestuderen, experi-

menteren en beoefenen van connectionisme, is Georges als 

enige in het land zelfs in staat om te demonstreren hoe je 

verbinding kunt maken met de toekomst; iets wat niemand 

anders kan op dit extreem hoge niveau.  

Ieder experiment wordt op maat samengesteld voor jouw 

publiek, zodat het naadloos aansluit aan de bijeenkomst, 

het thema en de doelgroep. Zijn flexibiliteit en onbegrensde 

manier van denken zorgen ervoor dat de experimenten van 

Georges geschikt zijn voor tv-shows, keynotes, product-

presentaties, beurzen en team bijeenkomsten. De experimt



Op vijfjarige leeftijd kwam Georges er al achter dat hij 

graag op het podium wilde staan, Tien jaar later werd hij 

de jongste professionele illusionist van Nederland en 

startte vervolgens verschillende evenementen en show-

productiebedrijven. Hij was te zien in duizenden shows 

in theaters, tv-shows, pretparken en tijdens bedrijfs-

evenementen in binnen- en buitenland.  

Na jarenlang op het podium te hebben gestaan besloot 

Georges te verhuizen naar Indonesië en richtte daar zijn 

eigen stichting op. Hij zette zich in voor kansarme straat- 

en weeskinderen door middel van het opzetten van 

inspirerende, educatieve projecten. Mijn zijn motto ‘leren 

inspireren en inspireren om te leren’ gaf Georges ‘zijn’ 

kinderen een zetje richting een betere toekomst en 

daarbij de kennis en gereedschappen om de armoede-

cirkel te kunnen doorbreken.  

Tien jaar na zijn eerste project verhuisde Georges terug 

naar Nederland, terug de spotlights in, ditmaal met een 

enorme dosis kennis en ervaring die hij had opgedaan in 

de sloppenwijken van Indonesië, waar het maken van 

echte, pure verbinding met de inwoners de sleutel was 

om een verschil te kunnen maken. Vandaag de dag is de 

stichting nog steeds actief en worden duizenden 

kinderen onderwezen en geïnspireerd met behulp van 

honderden vrijwilligers, terwijl Georges zijn vaardig-

heden, kennis en ervaringen deelt tijdens tal van 

bijeenkomsten in binnen- en buitenland. Biografie



Maakte verbinding m…
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