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Handreiking Filmtheaters en Cultuurbeleid

Voorwoord
Nederland kent een stevig en divers netwerk
van filmtheaters. Een netwerk om trots op te
zijn en dat we moeten koesteren. Nederlandse
filmtheaters zijn oases van kwaliteit. Waar
de betere en andere films te zien zijn. Waar je
artistieke films van eigen bodem kunt zien, maar
ook de hoogtepunten van de Europese cinema
of vernieuwende cinema uit Latijns-Amerika
en Azië. Waar je op reis kunt gaan naar andere
werelden, andere culturen, andere denkbeelden
of je gewoonweg kunt laten inspireren door de
schoonheid van de filmkunst. Waar de liefde
voor film door zowel professionals als talloze
vrijwilligers van harte wordt uitgedragen.
En er gebeurt meer. Er worden festivals en
debatten georganiseerd, filmcursussen en
inleidingen gegeven, retrospectieven vertoond,
speciale avonden voor doelgroepen, kinder- en
schoolvoorstellingen, ontmoetingen met makers
georganiseerd, enzovoorts. De hedendaagse
filmtheaters zijn een uitermate belangrijk
platform voor een eigentijdse, grenzeloze en
tegelijk populaire beleving van kunst en cultuur.
In de afgelopen jaren is er op tal van plekken door
het hele land fors geïnvesteerd in de verbouwing
of oprichting van filmtheaters. Met succes. In
steden waar filmtheaters werden gerenoveerd en
aangepast aan hedendaagse eisen van uitgaan en
filmvertoning, verdubbelden de bezoekcijfers.
Tegelijkertijd moeten we ons rekenschap geven
van een snel veranderend medialandschap en
daarmee van een veranderende beleving van
filmcultuur. Films zijn tegenwoordig bijna overal
te zien of te verkrijgen, via internet, dvd, tv
en zelfs op je mobiel. In dat schier oneindige
aanbod zijn filmtheaters (en festivals) belangrijke
gidsen. Daar zijn kwaliteitsfilms te zien. Daar
worden films van context en duiding voorzien.
En er gaat natuurlijk niets boven de kwaliteit
van filmvertoning op het grote doek. Gelukkig
wordt dat onderbouwd door steeds stijgende
bezoekcijfers.

De landelijke overheid ondersteunt via het
Nederlands Fonds voor de Film de uitbreng van
artistieke films en verstrekt investeringskredieten
voor aanpassing van projectiefaciliteiten
aan hedendaagse eisen. Het filmbeleid van
lokale overheden verschilt sterk, maar is van
levensbelang voor het in stand houden van
succesvolle filmtheaters, die vandaag de dag
soms noodgedwongen steeds commerciëler
programmeren. Dat doet afbreuk aan de
bestaansreden van filmtheaters: het vertonen van
filmkunst. Het afstemmen van landelijk en lokaal
beleid hiervoor is noodzakelijk.
Ook voor de filmtheaters zelf liggen er grote
uitdagingen in het verschiet. Bijvoorbeeld de
hoge kosten van het investeren in digitale
projectie. Ook de publiekssamenstelling verdient
aandacht. Alhoewel de filmtheaters kunnen en
zullen profiteren van de vergrijzing van onze
samenleving, zullen ze ook jong publiek moeten
weten te bereiken en te verleiden. Dat vraagt
om nieuwe manieren van programmeren en
marketen.
Deze handreiking gaat in op de kansen en
bedreigingen die filmtheaters in de komende jaren
staan te wachten. Enerzijds is het een praktisch
handboek voor professionals en beleidsmakers,
anderzijds is het door de persoonlijke
getuigenissen een bloemlezing geworden van waar
het werkelijk om draait: passie voor cinema.

Sandra den Hamer,
directeur Eye Film Instituut Nederland
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Inleiding
Films zijn er in allerlei genres en technieken: van actiefilms tot
documentaires en van animatiefilms tot klassiekers. Je kunt gerust
veronderstellen dat iedereen van film houdt, maar niet iedereen van
dezelfde film. Voor sommigen is film kijken puur vermaak, voor anderen
biedt het verdieping, reflectie of is het de ultieme kunstervaring. In
alle gevallen verrijkt film het leven, als aanjager van introspectie, als
spiegel van de maatschappij of als venster op de wereld.
Filmtheaters onderscheiden zich van bioscopen vanwege het zeer diverse aanbod.
Letterlijk alle genres komen aan bod, de gehele wereldcinema is present en liefhebbers
van zowel 'makkelijke films' als 'hoge' kunst zijn er welkom. Nergens ter wereld is het
netwerk van filmtheaters en filmhuizen zo hecht. Het Nederlandse model staat garant
voor een buitengewone spreiding van de filmcultuur, waardoor ook bewoners van kleine
steden en dorpen de mogelijkheid hebben om te genieten van film in de meest brede
zin van het woord. Bovendien zijn filmtheaters uniek in de aandacht voor artistieke
kwaliteitsfilms.
Het merendeel van de filmtheaters heeft sinds de jaren zeventig een metamorfose
ondergaan. Niet alleen met een gevarieerder aanbod, maar ook met een bijzondere
architectuur, een sfeervolle ambiance, een state-of-the-artprojectiekwaliteit, of een
toegevoegde waarde in de vorm van lezingen of educatie en publieksvriendelijke
faciliteiten. Het filmtheater is the place to be voor een avondje uit, om van film te
genieten of zich te laven aan de kennis en kunde die een filmervaring kan bieden.
Deze ontwikkelingen blijken in de praktijk een divers publiek aan te spreken, zeker in
vergelijking met andere cultuursectoren. De bezoekers van filmtheaters nieuwe stijl
komen in toenemende mate uit alle lagen van de bevolking, hebben een verschillend
opleidingsniveau en kenmerken zich door een uiteenlopende culturele achtergronden.
In Nederland zijn in 2009 ruim 27 miljoen kaartjes verkocht voor filmbezoek (exclusief
filmfestivals), met een totaalwaarde van meer dan 200 miljoen euro. Dit is vijftien
procent meer dan in 2008. In vergelijking met andere kunstvormen kan film op de
meeste waardering en belangstelling rekenen. De bezoekersaantallen van filmtheaters
zijn de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld: van 850.000 bezoeken in 1999 naar
bijna 1,8 miljoen in 2009. Het marktaandeel van de filmtheaters over de hele linie van
filmvertoning steeg daardoor van 3,8 naar bijna 6,6 procent.
In een groot aantal steden zijn filmtheaters bezig met nieuwbouwplannen
(Alkmaar, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Hoorn, Leeuwarden,
Oosterhout, Rotterdam, Sittard-Geleen, Tilburg en Utrecht). Er ontstaan nieuwe
samenwerkingsvormen tussen verschillende kunstdisciplines, met bibliotheken
en andere partners. In kleinere gemeenten in diverse provincies zijn plannen
voor zogenaamde kulturhusen, culturele centra waar filmvertoning onderdeel
van uitmaakt. De realisatie van al deze initiatieven zal leiden tot een explosieve
toename van het aantal filmdoeken. Meer doeken, zo wijst de praktijk keer op
keer uit, leidt onherroepelijk tot meer bezoekers. Een verdubbeling van het aantal
filmtheaterbezoeken is de komende jaren zeker niet ondenkbaar. Dit zal ook de lokale

economie stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat iedere euro uitgegeven aan cultuur
zich drie keer terugverdient bij de middenstand en in de horeca. De expansie van
filmtheaters biedt dus in meerdere opzichten voordeel.
Filmtheaters blijken van grote waarde voor de economie en de culturele infrastructuur
van een gemeente. Van belang is dan wel dat het filmtheater een stevige basis
geniet binnen de gemeentelijke cultuurpolitiek. Alleen dan kunnen de ingezette
ontwikkelingen op het gebied van expansie, renovatie en professionalisering verder
uitgebouwd worden. Ook zullen overheden oog moeten hebben voor een van de
grootste uitdagingen waarvoor filmtheaters staan: de digitalisering. De omslag naar
digitale filmvertoning zal gepaard gaan met forse investeringen, waarvoor (overheids)
ondersteuning onmisbaar is. De toenemende roep om zogeheten mediawijsheid
betekent eveneens een uitdaging de komende jaren. Filmtheaters kunnen een
belangrijke schakel vormen om mensen kritisch om te kunnen laten gaan met media.
Dit biedt uitgesproken kansen voor gemeenten en provincies om filmtheaters op een
fundamentele manier te ondersteunen bij de vraag naar filmeducatie.
Filmtheaters en Cultuurbeleid is een volledig herschreven en geactualiseerde
versie van de Handreiking uit 2001. De gids is bedoeld voor gemeente- en
provinciebestuurders en bevat praktijkvoorbeelden, aanbevelingen, criteria en
succesfactoren die van belang zijn voor het opzetten of leiden van een filmtheater.
Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het
Interprovinciaal Overleg en het Eye Film Instituut Nederland, mede mogelijk
gemaakt door het Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten, de Nationale
Bioscoopbon, de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten, Nederlandse
Vereniging van Filmdistributeurs en het Nederlands Fonds voor de Film. Onder
het motto 'het filmtheater heeft de toekomst' doen deze organisaties een beroep op
u om filmvertoning in Nederland in elke gemeente te stimuleren, het liefst door het
realiseren en in stand houden van een filmtheater.
Ted Chiaradia, consulent filmvertoning en directeur Plaza Futura Eindhoven
Géke Roelink, hoofd sector presentatie Eye Film Instituut Nederland

What's in a name? Filmhuis, filmtheater, artplex of cultiplex
De naamgeving van het filmtheater varieert sterk. In de jaren zeventig van de vorige
eeuw was de term filmhuis populair. Deze term komt nog steeds veel voor, ook nog in de
stukken van het Ministerie van OCW. Vanaf de jaren negentig werd de term filmtheater
steeds gangbaarder. De laatste jaren circuleert ook de term cultiplex (een filmtheater
met zes tot acht zalen), als tegenhanger van een multiplex. De term cultiplex wordt in
sommige plannen ook gebruikt in de betekenis van multifunctioneel cultureel complex.
Andere voorkomende aanduidingen zijn artplex, cultureel complex, filmclub, kulturhus
enzovoorts. Vanwege de leesbaarheid kiezen we in deze gids standaard voor de term
filmtheater, behalve wanneer het om de naamgeving of citaten gaat.
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Geen valse concurrentie
Het is alweer lang geleden
dat Marga Klompé (minister
van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk)
zich zorgen maakte over de
kwaliteit van het filmaanbod
in Nederland. In de strijd
om de bezoeker had de
filmindustrie al van alles
ingezet. Veelal technische
innovaties: geluid, kleur,
cinemascope.

Henk Camping,
directeur
Filmtheater
't Hoogt,
Utrecht

Na de oorlog was het vooral
een strijd tegen de televisie.
Om meer uit een film te halen
werden in de jaren zestig in
allerijl de balkons van de grote
bioscopen dichtgespijkerd
om er zaaltjes in te maken.
En zo werd het aantal zalen
uitgebreid, bleef het aantal
stoelen min of meer gelijk, maar
blokkeerden de voortdurend
geprolongeerde films de
doorstroming.
Daardoor waren op een
gegeven moment alleen
nog de commercieel meest
interessante films in de
bioscopen te zien en verdween
de artfilm langzaam maar zeker.
Klompé stelde de toenmalige
Nederlandse Bioscoop
Bond (NBB, in feite een
monopolistisch economisch
kartel) een subsidie voor
waarmee diversiteit en kwaliteit
van het bioscoopaanbod
aanmerkelijk verbeterd moest
worden. Haar aanbod werd
door de NBB afgewezen.
Op datzelfde moment vroeg

men zich in Rotterdam af
waarom de stad de grootste
haven van de wereld had maar
verder niets presteerde, op
cultureel niveau bijvoorbeeld.
De oprichting van de
Rotterdamse Kunststichting
(RKS) moest Rotterdam
opstoten in de culturele vaart

'Er is een
infrastructuur
ontstaan
die uniek in
Europa is en
die ervoor
zorgt dat het
filmaanbod
in het
land tot in
de verste
uithoeken op
niveau is.'
der volkeren. De RKS pakte de
handschoen op die Klompé
tevergeefs in de richting
van de NBB had gegooid.
In de Filmnota uit 1972 werd
geconstateerd dat een meer

artistiek beleid van de zijde
van de NBB niet te verwachten
viel. Daarom werd besloten
het filmklimaat in de stad niet
te verbeteren vanuit de NBB,
maar er eenvoudig een nieuwe
organisatie naast te zetten. De
RKS zou zelf films aankopen en
stimuleren dat er in Nederland
naast het commerciële
bioscoopcircuit een cultureel
vertoningcircuit van filmhuizen
zou ontstaan. Een Rotterdams
filmfestival moest voor de
research zorgen en jaarlijks
nieuwe titels en veel belovende
filmmakers introduceren.
Aarzelend kwam het circuit
tot stand. Kleine zaaltjes,
zeepkisten, 16mm-projector,
amateurs, vrijwilligers, alternatief,
politiek. Ik zelf werkte destijds
in Den Haag en sleurde aan
wat het Haagse Filmhuis moest
worden. Ik ging op bezoek
bij Huub Bals, aanvankelijk
nog directeur van 't Hoogt in
Utrecht. Ik had geen idee waar
ik aan begon, maar hij kon
het allemaal wel uitleggen. Hij
schreef een begroting voor
de bouw en exploitatie van
een filmhuis op de achterkant
van een postzegel. Dat Haags
Filmhuis is er, vele postzegels
later, gekomen en ik zit sinds
1980 aan het Utrechtse bureau
van Bals in 't Hoogt.
De 16mm is vervangen door
professionele 35mm-apparatuur
en zelfs inmiddels door
digitale projectieapparatuur,
de zeepkisten zijn vervangen
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Geen valse concurrentie

Henk Camping, directeur Filmtheater 't Hoogt, Utrecht

door echte stoelen, de ene
zaal door drie zalen en de
vrijwilligers worden min of meer
betaald. Er is een infrastructuur
ontstaan die uniek in Europa
is en die ervoor zorgt dat het
filmaanbod in het land tot in de
verste uithoeken op niveau is.
Het is interessant om een
parallelle beweging te zien in
de kunsten. De Aktie Tomaat
leidde tot een circuit van kleine
vlakkevloertheaters, min of
meer in de zelfde tijd waarin de
filmtheaters ontstonden. En wie
dacht dat het een oprisping
in de tijd was, heeft het mis.
Het vlakkevloertheater speelt
nog steeds een belangrijke
rol in de ontwikkeling van het
Nederlands theater. Tomaatvoorman Gert-Jan Rijnders
was enige tijd artistiek leider
van Toneelgroep Amsterdam
en bespeelde toen dezelfde
schouwburg waar hij tomaten
had gegooid. Zo ging het
ook met de filmhuizen en
filmtheaters. De aanvankelijke
tegenwerking van het NBBkartel dat zijn monopoliepositie
bedreigd zag, is in de loop der
jaren veranderd in wederzijds
respect en de erkenning
van de noodzaak cultureel
belangwekkende films in
distributie en vertoning te
subsidiëren. Het aanvankelijk
veel gehoorde argument dat
er sprake zou zijn van valse
concurrentie wordt nauwelijks
nog gehoord. Iedere zichzelf
respecterende stad heeft

inmiddels een filmbeleid
ontwikkeld en onderhoudt
zijn eigen filmtheater. Het zijn
kunstinstellingen die in een
modern cultuurbeleid thuis
horen.
En dat moderne cultuurbeleid
gaat tegenwoordig verder
dan de aanvankelijke culturele
correctie op het plaatselijke
bioscoopbedrijf. We leven in
een tijd waarin bewegend
beeld niet meer alleen in de
bioscoop of op de tv te zien
is. Het is letterlijk en figuurlijk
overal om ons heen, op de
laptop, het gameconsole
en de mobiele telefoon.
We dragen de toegang tot
bewegend beeld voortdurend
met ons mee.
Het internet is daarin sterk
bepalend. Voor veel jongeren
is het internet een vertrouwde
omgeving waarin zij soms
zelfs vrij achteloos bewegen.
Voor veel ouderen is het nog
onbekend terrein. Daardoor
is het voor de rijksoverheid
aanleiding om zich zorgen te
maken over wat mediawijsheid
heet. En dus is media-educatie,
voor zover dat voor filmtheaters
niet al onderdeel van het
beleid is, een buitengewoon
belangrijke, nieuwe taak.
Daarvoor is een goed
geoutilleerd gebouw, een
deskundige professionele staf
en een redelijk werkbudget
noodzakelijk.
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Het
filmtheater

Onderdeel van een breed cultuuraanbod
Filmtheaters zijn er in Nederland tegenwoordig in
alle soorten en maten. Van state-of-the-artlocaties met
meerdere zalen tot filmclubs zonder eigen zaal. Ze
maken een volwaardig onderdeel uit van het brede
cultuuraanbod in Nederland.
Het oudste filmtheater van Nederland is De
Uitkijk in Amsterdam. Al in 1929 opende
dit filmtheater zijn deuren. De Uitkijk was
een initiatief van de roemruchte Filmliga en
geïnspireerd door Franse avant-gardebioscopen
in Parijs. Het programma week sterk af van dat
van de reguliere bioscopen en de films werden
uitgekozen door kunstenaars en filmliefhebbers.
Uit onvrede met het aanbod in de bioscopen
ontstond in de jaren zeventig een netwerk van
filmtheaters, toen nog filmhuizen geheten. Een
van de eerste filmhuizen in die periode was
't Hoogt in Utrecht dat in 1973 opende.
Anno 2009 zijn er 36 grote filmtheaters met een
of meer zalen (in totaal 90 doeken) die dagelijks
film vertonen. Daarnaast zijn er 74 kleinere
filmtheaters (meestal filmhuizen genoemd), die
één of meer voorstellingen per week draaien.
Burgers uit kleinere gemeenten waar nog geen
filmtheater is, kunnen veelal terecht bij een
filmtheater in de regio.
Filmtheaters zijn onderling erg verschillend. Het
(grotere) filmtheater is tegenwoordig gevestigd
in een modern/gerenoveerd gebouw, met goede
stoelen en een optimale (dolby) beeld- en
geluidskwaliteit. Grotere filmtheaters vertonen
dagelijks films, de kleinere één of meerdere keren
per week. Grotere theaters beschikken over twee
tot acht zalen (doeken), kleinere hebben één zaal
of delen huisvesting met een andere culturele

instelling of maken gebruik van bestaande
bioscopen. Ook op het gebied van accommodatie,
organisatiestructuur, exploitatie en subsidiëring
is er een grote mate van diversiteit. Het gebouw
van een filmtheater kan ook dienen als foyer,
expositieruimte, café, restaurant, kassa en winkel.
Nederland kent drie soorten vertoners van film:
bioscopen/multiplexen, arthouses en filmtheaters.
Bioscopen en multiplexen zijn commerciële
vertoners die met name de 'grote' titels uit
het Hollywoodsegment vertonen en de grote
Nederlandse publiekstrekkers. In totaal waren er
in 2009 144 bioscopen. Hiervan maken er 85 deel
uit van grote ketens als Pathé, Minerva, Wolff
en anderen. Ongeveer 50 kleinere bioscopen in
Nederland worden geëxploiteerd door zelfstandige
ondernemers. Deze bioscopen besteden in het
algemeen hun programmering uit aan de grote
ketens.
Zo'n vijftien middelgrote, commerciële bioscopen
richten zich voornamelijk op de zogenaamde
arthousefilm. Dit zijn middelgrote films die zowel
artistiek interessant zijn als commerciële potenties
hebben. Arthouses vertonen daarnaast incidenteel
commerciële Hollywoodfilms en filmtheaterfilms. Zij
draaien grotendeels zonder subsidie.
Filmhuizen, filmtheaters en art- en cultiplexen
vertonen artistieke kwaliteitsfilms, oftewel
filmtheaterfilms. Op vertoningsgebied hebben
filmtheaters hiermee een aanvullende functie

Het filmtheater

voor een gemeente en/of regio. In sommige
gemeenten vertonen zij ook arthousefilms
(veelal Amerikaanse independents), bijvoorbeeld
wanneer die films niet (meer) in een arthouse
of commerciële bioscoop te zien zijn, of als de
distributeur van zo'n film de voorkeur geeft
aan een filmtheater. De inschatting van het
bezoekersaantal speelt bij de programmering
van een film een minder prominente rol dan bij
arthouses en bioscopen. Men kiest bovenal voor
artistieke kwaliteit. Artistieke kwaliteitsfilms
kunnen zonder aanvullende subsidie echter niet
vertoond worden, vanwege een lage rentabiliteit.
Filmtheaters worden dan ook in meer of mindere
mate allemaal gesubsidieerd.
In nauwe relatie met het vertonen van films
organiseert een filmtheater activiteiten als
filmfestivals, retrospectieven, lezingen en debatten.
Veel filmtheaters zijn bovendien actief op het gebied
van filmeducatie, van speciale schoolvoorstellingen,
eventueel in samenwerking met externe partners,
tot eigen programma's en workshops.
Vrijwel alle filmtheaters zijn lid van de
Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten
(NVB), de brancheorganisatie voor alle bioscoopen filmtheaterexploitanten in Nederland. De NVB
heeft als doel: collectieve belangenbehartiging,
promotie, professionalisering en communicatie in
de breedste zin van het woord. De NVB hanteert
criteria voor het verkrijgen van het lidmaatschap.
Netwerken waar filmtheaters onderdeel van
uitmaken zijn onder meer:
• E
 uropa Cinemas (onderdeel van het MEDIA
Programma van de EU): hier zijn negentien
Nederlandse filmtheaters en enkele arthouses
bij aangesloten.
• P
 rovinciale circuits, zoals het Fries Filmcircuit
en het Limburgs Filmcircuit.
• L
 okale overleggen, zoals het
Filmvertonersoverleg Amsterdam, een forum
waar de onafhankelijke filmvertoners in
Amsterdam elkaar elk kwartaal treffen.
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Filmtheaters en bioscopen
per provincie 2008			

filmtheaters
stoelen
doeken

inwoners (×1000**)

filmtheaters*
filmtheaters

Zuid-Holland

3.454

Noord-Holland

2.614

Noord-Brabant

2.419

Zuid-Holland

15

2.751

24

Gelderland

1.979

Noord-Holland

18

2.793

32

Utrecht

1.191

Noord-Brabant

17

3.097

19

Overijssel

1.116

Gelderland

19

2.685

30

Limburg

1.128

Utrecht

5

852

8

Overijssel

8

1.113

10

Limburg

5

1.821

5

Groningen

7

1.098

5

Friesland

2

100

2

Flevoland

2

444

2

Drenthe

1

Zeeland

3

223

3

102

16.977

140

Groningen

574

Friesland

642

Flevoland

374

Drenthe

486

Zeeland
totaal Nederland

Groningen
Leeuwarden

381
16.358

Assen

totaal Nederland

Lelystad

Zwolle

Haarlem

stoelen doeken

Assen

aantal filmtheaters
aantal doeken
aantal stoelen

Lelystad

Zwolle

Haarlem

Amsterdam

Amsterdam

Utrecht

Utrecht

Den Haag

Den
Haag

Arnhem

‘s-Hertogenbosch

Arnhem

‘s-Hertogenbosch

Middelburg

Middelburg

Maastricht

* d
 oeken en stoelen zijn niet opgenomen van filmtheaters die een
zaal inhuren bij een andere partij
** bron CBS

Groningen
Leeuwarden

Maastricht

Filmtheaters en bioscopen per provincie 2008			

filmvertoners totaal
filmvertoners
Zuid-Holland

33

stoelen doeken
23.524

129

Zuid-Holland

recette
(×1000)

aandeel
(%)

bezoek
(×1000)

per
inwoner

39.631

24

5.572

1,6

Noord-Holland

50

21.744

139

Noord-Holland

39.069

23,7

5.422

2,1

Noord-Brabant

31

17.045

90

Noord-Brabant

20.793

12,6

3.038

1,3

Gelderland

35

12.508

93

Gelderland

15.338

9,3

2.214

1,1

Utrecht

17

7.241

44

Utrecht

10.991

6,7

1.519

1,3

Overijssel

16

7.993

44

Overijssel

9.441

5,7

1.372

1,2

Limburg

15

9.065

56

Limburg

8.866

5,4

1.397

1,2

Groningen

12

6.632

36

Groningen

6.875

4,2

1.044

1,8

Friesland

9

3.856

28

Flevoland

4

3.518

19

Drenthe

6

2.925

20

Zeeland

7

3.028

19

235

119.079

717

totaal Nederland

Groningen
Leeuwarden

Assen

Friesland

4.281

2,6

590

0,9

Flevoland

3.590

2,2

466

1,2

Drenthe

3.187

1,9

455

0,9

Zeeland

2.990

1,8

426

1,1

165.052

100

23.515

1,4

totaal Nederland

recette (×1000)
bezoek (×1000)

aantal filmvertoners
aantal doeken
aantal stoelen

Lelystad

Groningen
Leeuwarden

Assen

Lelystad

Zwolle

Haarlem
Amsterdam

Utrecht
Den
Haag

Arnhem

‘s-Hertogenbosch

Middelburg

Zwolle

Haarlem
Amsterdam

bezoek per inwoner

Utrecht
Den
Haag

Arnhem

Maastricht

1,6

2,1

1,3

1,1

Zuid-Holland

Noord-Holland

Noord-Brabant

Gelderland

1,3

1,2

1,2

1,8

Utrecht

Overijssel

Limburg

Groningen

0,9

1,2

0,9

1,1

Friesland

Flevoland

Drenthe

Zeeland

‘s-Hertogenbosch

Middelburg

Maastricht

1,4

totaal Nederland
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Het filmtheater

De bezoeker van
het filmtheater
Film is een kunstvorm
die alle lagen van de
bevolking aanspreekt:
jong en oud, arm en rijk,
liefhebbers van zowel 'lage'
als 'hoge' kunst en mensen
met een verschillend
opleidingsniveau en
verschillende etnische
achtergrond.
Tal van filmtheaters bewijzen dat zij in staat zijn
om deze zeer brede doelgroep te bereiken. In hun
programma-aanbod mixen zij spraakmakende
films van jonge debutanten die jongeren
aanspreken, met documentaires over een populair
wetenschappelijk thema en films uit het genre
van de wereldcinema.
Filmtheaters hebben de afgelopen tien jaar een
enorme groei doorgemaakt. De bezoekcijfers
laten bijna een verdubbeling zien: van 850.000
bezoeken in 1999 naar bijna 1,8 miljoen in
2009. Het marktaandeel op de bioscoopmarkt
steeg daardoor van 3,8 naar bijna 6,6 procent.
Wanneer ook het bezoek aan filmfestivals,
retrospectieven en alternatieve voorstellingen
als schoolvoorstellingen en verhuur zou worden
meegerekend, komt het totale bezoek zelfs boven
de twee miljoen uit.

De filmbezoeker
Het totale bioscoopbezoek in Nederland
(inclusief filmtheaters) schommelt al sinds
2003 rond de 24 à 25 miljoen bezoeken per
jaar. In 2009 steeg het filmbezoek naar een
recordhoogte sinds 1978 van ruim 27 miljoen.
Nederlanders gaan in vergelijking met andere
Europeanen niet vaak naar de bioscoop. De
laatste jaren gemiddeld ongeveer anderhalf
keer per jaar. De bezoekfrequentie is het
hoogst in de leeftijdsgroep van 18 tot 23
jaar. Zij gaan 5,4 keer per jaar naar de film.
Ook mensen van 12 tot 17 en 24 tot 29 gaan
relatief vaker naar de film, gemiddeld zo'n
drie keer per jaar. Er is voor bioscopen (en
filmtheaters) nog een flinke winst te halen bij
de groep 55+. Deze groep vormt 28 procent
van de totale bevolking, maar neemt slechts
twaalf procent van het bioscoopbezoek voor
zijn rekening. Deze groep is overigens wel
ruim vertegenwoordigd in de filmtheaters.
In vergelijking met tien jaar geleden blijken
filmtheaters in staat te zijn geweest de oudere
bezoekers weer naar de film te krijgen.
Een gemiddelde bezoeker van een bioscoop
bezoekt slechts incidenteel een filmtheater.
Omgekeerd gaat de gemiddelde bezoeker
van een filmtheater wel vaker ook naar de
bioscoop.
Het voornaamste motief voor het zien van
een film in de bioscoop in plaats van thuis
naar een film kijken, blijkt het grote scherm
te zijn (optimale filmbeleving). Men kruipt
dan helemaal in de film. Andere belangrijke
motieven zijn ontspanning en uitgaan. Zo'n
85 procent van de bezoekers combineert het
naar de film gaan met andere vormen van
uitgaan als drinken, eten en shoppen. En 65
procent consumeert in de bioscoop.
(Bron: Bioscoopmonitor 2008)
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Stijging filmbezoek
Voor mij op tafel liggen
de statistieken van de
bezoekcijfers aan de
Nederlandse arthouses en
filmhuizen over 2009. Ik zie dat
het totale bezoek ten opzichte
van vorig jaar is gestegen met
vijftien procent.

Ron Sterk, directeur
Nederlandse
Vereniging van
Bioscoopexploitanten

Op dit moment, de
economische crisis is nog
ernstig, zijn dat heel bijzondere
cijfers. Maar als ik dan dieper
kijk dan zie ik dat er per stad
grote verschillen zijn. De
meeste steden groeien vijf of
zes procent, maar een aantal
groeien met spectaculaire
percentages, Breda plus tachtig
procent, Tilburg plus veertig
procent, Hilversum plus 22
procent, Alblasserdam plus
44 procent, Bussum plus 82
procent. En al deze steden
hebben één overeenkomst:
er is een uitbreiding of totale
nieuwbouw van de bioscoop
of het filmhuis gekomen, want
wij zitten in de bijzondere markt
dat aanbod vraag creëert. De
totale groei in Nederland vanaf
het dieptepunt midden jaren
negentig met ruim dertien
miljoen bezoekers naar de 27
miljoen van dit jaar loopt gelijk
op de openingen van nieuwe
bioscopen en filmhuizen.
De filmconsument vraagt
kwaliteit en diversiteit, zoveel is
wel duidelijk. Terwijl film middels
dvd, video-on-demand en
internet steeds toegankelijker

wordt kiest men er blijkbaar
toch voor om 's avonds de deur
uit te gaan, zich te verplaatsen
en geld uit te geven om de
film te kunnen zien op die plek
waarvoor de film is gemaakt:
het grote doek. Echter, en daar
zie je het succes van de nieuwe
bioscopen en filmhuizen, men
doet dat als niet alleen de film
goed is, maar vooral ook om de
plek waar de film wordt beleefd.
De consument wenst naast

'... wij
zitten in de
bijzondere
markt dat
aanbod
vraag
creëert.'
goed beeld en geluid, ook een
goede stoel om er de twee uur
durende film in door te brengen,
verwacht goede horeca en een
prettige ambiance. Film kijken
is niet alleen de film zelf, maar
ook het gevoel hebben dat je
uitgaat!
Bovengenoemde zaken als
kwaliteit en diversiteit zijn
voor bioscopen en filmhuizen
(mede bezien vanuit de
bezoekersaantallen) van

groot belang. Daar mag de
digitalisering van filmhuizen en
bioscopen aan toe worden
gevoegd. Meer dan nu het
geval is kunnen bioscopen
en filmhuizen dankzij de
digitalisering op hetzelfde
moment (dezelfde) films
draaien in het land, zal het
beeld op het witte doek er
mooier op worden (want:
scherper) en kunnen er, naar
verwachting, tegen lagere
kosten films worden vertoond.
Digitalisering leidt er ook
toe dat filmtheaters een
bredere maatschappelijke
functie kunnen krijgen
(voor verenigingen,
wijkbijeenkomsten, alles
waarbij het digitale beeld
een rol speelt) en op die
manier meer eigen inkomsten
kunnen genereren. De lokale
gemeenschap profiteert
hiervan.
Bij het schrijven van dit stuk
zijn de landelijke, politieke
ontwikkelingen rond de
digitalisering nog gaande
maar mocht digitalisering zijn
werkelijke, landelijke doorbraak
vinden dan zullen daar vanuit
bedrijfsmatig oogpunt en
'beleving van de consument'
grote stappen in worden gezet.
De conclusie is dan ook
gerechtvaardigd dat ondanks
de voortdurende kredietcrisis
de toekomst van filmhuizen
en bioscopen met groot
vertrouwen tegemoet kan
worden gezien.
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De overheid
Spil in kunst- en cultuurbeleid

Gemeente

'Natuurlijk verdient een nationale cinema
overheidssteun. We moeten af van het idee dat artistieke
films zichzelf kunnen bedruipen. En het mag niet zo zijn
dat Nederlanders voor hun beleving hun voorbeelden
alleen maar uit Amerikaanse films kunnen halen.'
Doreen Boonekamp, directeur/bestuurder Nederlands Fonds voor de Film
(Trouw, 24 september 2009)
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ateliers, individulele subsidies,
opdrachten,
kunstenaarsinitiatieven e.d.
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soms een
centrum voor
beeldende kunst

st
dende kunst/bouwkun

Gemeenten vervullen van oudsher
een spilfunctie bij de oprichting
en ondersteuning van filmtheaters.
Verschillende beleidsinstrumenten en
subsidieregelingen staan daarbij tot hun
beschikking. Van eenmalige gemeentelijke
investeringen voor het realiseren van de
(nieuwbouw) accommodaties, de inrichting
en apparatuur tot een structurele (budget)
subsidie voor organisatie en programma.
Het zogenaamde ringenmodel van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG), ook wel
bekend als de cirkel van Wijn biedt gemeenten de
mogelijkheid hun cultuuraanbod in perspectief
te plaatsen. Het uitgangspunt voor een optimale
situatie is simpel: hoe meer inwoners hoe
uitgebreider en gevarieerder het aanbod.
Het ringenmodel van de VNG biedt een inschaling
aan de hand van drie cirkels, waarbij het aantal
inwoners en het daarbij behorende cultuuraanbod
naar buiten toeneemt. De eerste cirkel beschrijft
het ideale cultuuraanbod van gemeenten tot
30.000 inwoners, de tweede van gemeenten
van 30.000 tot 90.000 inwoners en de buitenste
cirkel heeft betrekking op gemeenten van 90.000
inwoners of meer. Tot de standaard culturele
voorzieningen van de buitenste cirkel behoren
onder meer een bibliotheek, een museum, een
centrum voor beeldende kunst, een schouwburg en
een cultureel centrum of een filmtheater.

ed

oudheidkamer
lespunt
instituut
kunsteducatie
voor
kunsteducatie
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Een filmtheater heeft een uitgesproken
meerwaarde voor een gemeente en provincie:
• een aanvullende functie op het gebied van
filmvertoning
• verrijking van het cultuuraanbod
• vergroting van de aantrekkingskracht op
(potentiële) inwoners en bedrijven
• verbetering van de concurrentiepositie met
andere steden/provincies
• verbreding van het aanbod van cultuur- en
kunsteducatie

•

•

•

•

•

 ergroting van het cultuuraanbod voor jongeren
v
en nieuwe doelgroepen
extra inkomsten (economische spin-off) voor
horeca en winkels
extra banen en meer mogelijkheden tot
vrijwilligerswerk
meer opties voor cultuurdiscipline-overstijgende
initiatieven
extra vertoningsmogelijkheden voor
maatschappelijke functies bij digitale projectie
(voor verenigingen, wijkbijeenkomsten, alles
waarbij het digitale beeld een rol speelt)

Bij het opzetten en exploiteren van een
filmtheater speelt een groot aantal aspecten
een rol: financiën (investeringen en subsidies,
incidenteel en structureel), accommodatie,
het aantal zalen, outillage: de apparatuur/
digitalisering, personeel, vertoningsfrequentie,
streefaantal bezoekers, het educatieve aanbod
en marketing en publiciteit. In het schema op
de volgende pagina's is per aspect aangeven wat
de optimale situatie voor filmtheaters is in het
ringenmodel van de VNG.
Filmtheaters krijgen van gemeenten in
de praktijk financiële ondersteuning voor:
accommodatie en inrichting, exploitatie en
personeel, artistiek beleid en programmering. De
totale omvang van de subsidies per filmtheater
is afhankelijk van de eigen programmering
(festivals, retrospectieven enzovoorts) en
bijzondere (educatieve) activiteiten. De
aanstaande digitalisering zal forse, nieuwe
investeringen met zich meebrengen, waarvan
de financiering voor de Nederlandse situatie
vooralsnog niet volledig is uitgewerkt. Financiële
(overheids)ondersteuning voor filmtheaters is
echter onmisbaar.
Er bestaan diverse vormen van accommodatie
voor filmtheaters, van een volledig zelfstandig
pand tot een gedeelde locatie in de schouwburg,
een vlakkevloertheater, cultureel complex of
bioscoop.
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Optimale situatie filmtheaters
financiën (investeringen en subsidies)

gemeenten tot 30.000 inwoners

gemeenten met 30.000 tot 90.000 inwoners

gemeenten met 90.000 inwoners of meer

• eenmalige gemeentelijke investeringen voor het realiseren van
(nieuwbouw) accommodatie als onderdeel van een cultureel
complex
• een sociaal/cultureel huurtarief of een marktconform huurtarief met
een subsidieregeling om tegemoet te komen aan de huurkosten in
een cultureel complex
• aanvullende subsidies voor onderhoud

• eenmalige gemeentelijke investeringen voor het
realiseren van (nieuwbouw) accommodatie
• een sociaal/cultureel huurtarief of een marktconform
huurtarief met een subsidieregeling om tegemoet te
komen aan de huurkosten van een pand
• aanvullende subsidies voor onderhoud

• eenmalige gemeentelijke investeringen voor het
realiseren van (nieuwbouw) accommodatie
• een sociaal/cultureel huurtarief of een marktconform
huurtarief met een subsidieregeling om tegemoet te
komen aan de huurkosten van een pand
• aanvullende subsidies voor onderhoud

• eenmalige gemeentelijke investeringen voor apparatuur en inrichting

• eenmalige gemeentelijke investeringen voor apparatuur
en inrichting

• eenmalige gemeentelijke investeringen voor apparatuur
en inrichting

• een incidentele activiteitensubsidie voor een diversiteit aan
programma's en activiteiten, waaronder thematische filmfestivals,
retrospectieven en educatieve projecten

• een incidentele activiteitensubsidie voor een diversiteit
aan programma's en activiteiten, waaronder thematische
filmfestivals, retrospectieven en educatieve projecten

• een structurele activiteitensubsidie voor een diversiteit
aan programma's en activiteiten, waaronder thematische
filmfestivals, retrospectieven en educatieve projecten

• een structurele (budget)subsidie voor de exploitatie of
het personeelsbeleid

• een structurele (budget)subsidie voor de exploitatie of
het personeelsbeleid

accommodatie

een kleinschalige filmvoorziening als onderdeel van een cultureel
complex

een zelfstandig filmtheater, een non-profit filmvoorziening
als onderdeel van een bioscoop of participatie in een
cultureel complex

een zelfstandige accommodatie of participatie in cultureel
complex

aantal zalen

minimaal één zaal (doek)

twee tot vier zalen (doeken)

drie tot acht zalen (doeken)

outillage: apparatuur/digitalisering

• 35mm-projector, geluidsdichte projectiecabine, oplopende vloer,
filmscherm en bioscoopstoelen
• videobeam/digitale projectie (2K-norm)

• 35mm-projector, geluidsdichte projectiecabine,
oplopende vloer, filmscherm en bioscoopstoelen
• bij meer zalen: 16mm-projector en videobeam/digitale
projectie (2K-norm)

• 35mm-projector, geluidsdichte projectiecabine,
oplopende vloer, filmscherm en bioscoopstoelen
• bij meer zalen: 16mm-projector en videobeam/digitale
projectie (2K-norm)

personeel

gecombineerde beheerderstaak (zakelijk en artistiek)

• directeur/programmeur
• meerdere operateurs/technici

• zakelijk leider
• artistiek leider
• meerdere operateurs/technici
• pr-medewerker
• educatief medewerker

vertoningsfrequentie

één of meerdere keren per week

dagelijkse vertoning

dagelijkse vertoning

streefaantal bezoekers (op jaarbasis)

5.000 tot 10.000 bezoekers

25.000 tot 50.000 bezoekers

50.000 tot 100.000 bezoekers

educatief aanbod

• één of meerdere lezingen per jaar
• regelmatig schoolvoorstellingen
• een workshop in samenwerking met externe instelling

• meerdere lezingen en cursussen per jaar
• structurele schoolvoorstellingen voor meerdere scholen
• workshops in samenwerking met externe instellingen

• educatief medewerker in vaste dienst
• regelmatig lezingen, inleidingen, cursussen en debatten
• structurele schoolvoorstellingen voor meerdere scholen
• diverse workshops
• thematisch filmfestival/retrospectief
• samenwerking met een landelijk filmfestival

marketing en publiciteit

onderdeel van breder marketingbeleid

eigen marketingplan

eigen marketingplan, inclusief publieksonderzoek

subsidienorm per inwoner per jaar voor
programma en personeel (exclusief
huisvesting/huur/apparatuur)

0,50 euro

1,00 euro

1,50 euro
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Provincie
In de praktijk werken vrijwel alle filmtheaters
met vrijwilligers, in de grotere ligt hun aantal
inmiddels ergens tussen de vijftig en honderd.
Zij verrichten een uitgebreid palet aan
werkzaamheden, van kassawerk en zaalwacht tot
deelname aan commissies voor programmering,
marketing en educatie. In de optimale situatie
wordt een filmtheater overwegend gerund door
professionele, betaalde krachten, zoals dat ook
geldt voor andere culturele instellingen als musea,
schouwburgen en bibliotheken.

In feite betaalt de cultuur
zichzelf terug
Uit een 2007 gepubliceerd bevolkingsonderzoek
naar cultuurdeelname in Nijmegen bleek
dat de bezoekers van de culturele podia in
Nijmegen de stad jaarlijks zo'n 6,5 miljoen euro
extra opleveren. Met name de groep bezoekers
die van buiten komt, geeft het meeste uit. Het
gaat hierbij niet om consumpties en kaartjes,
maar om het geld dat in de stad wordt besteed,
bij het winkelen of een bezoek aan een
horecagelegenheid. Bezoekers van filmtheater
LUX bleken het hoogst te scoren. De circa
200.000 LUX-bezoekers per jaar zijn goed voor
3,5 miljoen euro.
Volgens wethouder Kunst wijzen de resultaten
van het onderzoek vooral uit dat cultuur ook
een belangrijke economische waarde heeft
voor de stad: 'In feite betaalt de cultuur zichzelf
terug. Daarnaast draagt LUX bij aan het
vestigingsklimaat van de stad voor bijvoorbeeld
studenten, werknemers en hoogopgeleiden.
Ook de binnenstad vaart er wel bij. Voor
recreanten en voor toeristen blijkt een dag of
weekendje Nijmegen met een bezoek aan
LUX goed te scoren en levert daarmee een
economische bijdrage aan de stad.'
Hannie Kunst, wethouder Cultuur, Nijmegen (De
Gelderlander, 27 mei 2008)

Provincies vervullen een zeer specifieke rol
in het kunst- en cultuurbeleid in Nederland.
Omdat ze flexibeler kunnen omgaan met
de inzet van beschikbare budgetten en
instrumenten, zijn ze doorgaans beter in
staat om snel in te springen op nieuwe
ontwikkelingen.
Dit in tegenstelling tot het rijk en de gemeenten,
die hun budget vaker voor een langere periode
vastzetten in landelijke fondsen, de exploitatie
van culturele instellingen en culturele
accommodaties.
Het filmbeleid van de provincies loopt zeer uiteen.
Dat geldt voor de hoogtes van het filmbudget
en ook voor de bestemming ervan. In sommige
provincies is nog geen sprake van filmbeleid,
in andere is de uitvoering van het filmbeleid
gedelegeerd aan een provinciale steunfunctieinstelling.
Bijna alle provincies hebben een budget voor
incidentele projecten. Dit kan een specifiek
filmbudget zijn, maar het kan ook een algemener
projectenbudget zijn, waar filmprojecten of
filmfestivals een beroep op kunnen doen.
Provincies die een groot filmfestival in hun
provincie hebben, stellen hiervoor doorgaans
geld beschikbaar. De provincie Utrecht verleent
structurele subsidies aan het Holland Animation
Film Festival en het Nederlands Film Festival, die
beide in Utrecht gehouden worden. Zeeland is een
van de subsidiënten van het filmfestival Film by
the Sea. Dit zijn filmfestivals waar veel bezoekers
op afkomen, zowel van binnen als buiten de
regio, en die daardoor erg belangrijk zijn voor de
beeldvorming van een provincie.

Noord-Brabant
'Met haar filmbeleid wil de provincie NoordBrabant artistieke, waardevolle filmproducties
en filmvertoningen bevorderen. Daarom
ondersteunt de provincie instellingen als
het Brabants Kenniscentrum Kunst en
Cultuur (voorheen Vereniging van Brabantse
Filmtheaters) en het Nederlands Instituut voor
Animatiefilm, en ook individuele filmmakers
en filmfestivals. Ook vanuit economisch
oogpunt investeert de provincie, samen met de
Brabantse steden, in een bloeiende industrie
voor audiovisuele media (AV). Dit doet Brabant
door het ontwikkelen van een AV-monitor, het
zoeken naar nieuwe afzetmogelijkheden voor
AV in sectoren zoals zorg en food, door het
organiseren van netwerkbijeenkomsten en het
stimuleren van creatieve broedplaatsen.'
Brigite van Haaften-Harkema, gedeputeerde voor
Jeugd, Cultuur en Samenleving, provincie NoordBrabant

De twee provincies die het meest actief zijn op
filmgebied in het algemeen, en de ondersteuning
van filmtheaters in het bijzonder, zijn Brabant
en Gelderland. Beide provincies hebben een
steunfunctie-instelling, met een betaalde
consulent/adviseur film in dienst, belast met de
ondersteuning van filmtheaters.
Het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur
(BKKC) heeft onder meer als doelstelling
het bevorderen van artistiek waardevolle
filmvertoningen en filmproductie in Brabant.
Tot de taken van het BKKC behoren onder
andere beleidsadvisering van provincie en
gemeenten; deskundigheidsbevordering en een
verdeelsubsidietaak.
In Gelderland richt het Gelders Kenniscentrum
voor Kunst en Cultuur (KCG) zich op het
bevorderen van de artistiek waardevolle
filmvertoning in Gelderland en het bevorderen
van de Gelderse publieksinteresse voor de
artistiek waardevolle film.

Tot het takenpakket van het KCG horen onder
andere de deskundigheidsbevordering van
(vrijwillige) besturen en medewerkers van
filmtheaters op het gebied van programmering,
exploitatie, vrijwilligersbeleid en marketing.
Daarnaast adviseert het KCG gemeenten
en lokale/regionale culturele organisaties
en ondersteunt het de filmtheaters bij het
organiseren van festivals en educatieve
activiteiten.
Niet toevallig ligt het aantal filmtheaters in zowel
Brabant als Gelderland ver boven het provinciaal
gemiddelde en ook qua bezoekcijfers van
filmtheaters scoren deze provincies het beste. Dit
geeft aan dat goed provinciaal filmbeleid en actieve
ondersteuning van filmtheaters vruchten afwerpt.
Overige provinciale (steunfunctie)instellingen
voor film:
• provinciale steunfunctie Kunst en Cultuur
Overijssel
• Vereniging van Noord-Hollandse Filmvertoners
(niet gesubsidieerd)
• Huis voor de Kunsten Limburg/Limburgs Film
Circuit
• Vereniging Film in Zuid-Holland (niet
gesubsidieerd)
• provinciale Groninger Filmliga's (Liga '68)
• Centrum voor Film in Friesland/Fries Film
Circuit (FFC)
Sinds geruime tijd bestaat er een regio-overleg
waarin diverse provinciale vertegenwoordigers
van kleinere filmtheaters deelnemen (ongeveer
tachtig in totaal). Het overleg fungeert
hoofdzakelijk als platform voor informatieuitwisseling en het treedt op als gesprekspartner
voor het Filmfonds, Eye Film Instituut Nederland
en de NVB. Tussen de aangesloten organisaties
vindt afstemming en samenwerking plaats op het
gebied van onderzoek, workshops, programmering
en digitalisering.
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De wonderbaarlijke
vermenigvuldiging van inspiratie
Als een van de grootste en
meest toonaangevende
filmfestivals ter wereld
richt het International Film
Festival Rotterdam (IFFR)
zich natuurlijk in eerste
instantie op de internationale
filmwereld.
Niet voor niets komen ieder
jaar zo'n tweeënhalf duizend
filmprofessionals uit alle hoeken
van de wereld naar Rotterdam
om kennis te nemen van de
actuele filmoogst, onbekend
talent te ontdekken, elkaar te
ontmoeten, te discussiëren en,
last but not least, om zaken te
doen.
Maar zij zijn niet de enigen. Ook
voor de Nederlandse filmwereld
is het IFFR een belangrijk
platform. Uit alle hoeken van
het land komen ieder jaar
programmeurs van filmhuizen,
filmtheaters en filmfestivals naar
Rotterdam om zich te laven aan
het meest recente filmaanbod
uit de wereld, om gesprekken
met regisseurs bij te wonen en
om elkaar te ontmoeten en
kennis en ervaringen te delen.
Ik herinner me goed hoe ik
mij een kwart eeuw geleden
als onbezoldigd voorzitter van
filmhuiscircuit Noord-HollandNoord jaarlijks onderdompelde
in Rotterdam om een week later
terug te keren naar Enkhuizen
met een rijke buit aan filmtitels,
programma-ideeën, verhalen
en contacten met distributeurs,
filmhuiscollega's, enzovoorts.

Die functie vervult het IFFR
vijfentwintig jaar later nog
steeds.
Maar er is ook iets veranderd.
De artistieke film die in
Rotterdam zo uitbundig
wordt gevierd, vindt in het
lokale theatercircuit nog
maar weinig aftrek. Dat is een
betreurenswaardige situatie
en al valt er over de oorzaken
daarvan veel te zeggen, het
voert in dit verband te ver
om daar uitvoerig op in te
gaan. Maar één aspect wil ik
er uitlichten. Als we ervan uit
mogen gaan - en dat doen
we als ik de cultuurnota's van
het afgelopen decennium
erop nasla - dat de overheid
groot belang hecht aan
een breed en gevarieerd
cultuuraanbod dat bereikbaar
is voor alle bevolkingsgroepen
en dat gespreid is over het
hele land, en dat diezelfde
overheid zichzelf daarvoor
verantwoordelijk acht, dan
moeten we constateren dat
in de filmsector scheefgroei
is ontstaan. De rijksoverheid
heeft er de laatste tien jaar
veel aan gedaan om de
relatieve achterstand van de
film ten opzichte van andere
sectoren zoals theater, muziek
en beeldende kunst goed
te maken. De subsidies zijn
verhoogd, de basisinfrastructuur
is versterkt, er zijn nieuwe
stimuleringsinstrumenten
ontwikkeld, noem maar
op. De inhaalslag die op

rijksniveau is gemaakt,
is op decentraal niveau
onvoldoende beantwoord
gebleven. Gemeentelijk
filmbeleid was en is vooral
gericht op infrastructuur en
investeringen in nieuwbouw of
renovatie van filmtheaters of
culturele complexen met een
filmhuisfunctie. Gemeentelijk
of provinciaal filmbeleid ten
aanzien van aanbod en
publieksbereik ontbreekt veelal.
Het effect is dat filmtheaters
en filmhuizen vooral bezig
zijn om het hoofd boven
water te houden en min of
meer gedwongen worden
om risico's te vermijden als
het gaat om programmering
en publieksbereik. Ook op
het gebied van film- en
media-educatie liggen bij de
filmtheaters tal van kansen die
nu onvoldoende worden benut.
Provincie- en
gemeentebestuurders, ik
nodig u graag uit om het
filmfestival van Rotterdam te
bezoeken en met eigen ogen
te ervaren waartoe een vitale
filmcultuur in staat is. Het zou
mooi zijn wanneer iets van die
inspiratie zijn weg vindt naar
uw cultuurbeleid en vertaald
wordt in een rijker filmaanbod.
De met veel geestdrift en
professionaliteit gedreven
filmtheaters in uw gemeente
verdienen dat. En uw burgers

Patrick van
Mil, managing
director
International
Film Festival
Rotterdam
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Zevenaar
Van maandelijks naar dagelijks, van filmhuis
naar filmtheater
Zevenaar ligt zo'n vijftien kilometer achter
Arnhem tegen de Duitse grens aan en telt bijna
32.000 inwoners. In een straal van tien kilometer
wonen ongeveer 90.000 mensen waarvan een
groot deel zich op Zevenaar richt. Naast het
filmhuis heeft Zevenaar een schouwburg met
één zaal van 335 stoelen en bioscoop, Movie
Unlimited, met drie zalen en totaal 409 stoelen.
Het Zevenaarse filmhuis is in 1979 gestart met
één filmvertoning per maand. Dat is in twintig
jaar uitgegroeid naar honderd voorstellingen
met 3.200 bezoekers. In 2000 werd in het
centrum een eigentijds filmhuis gebouwd op
een perceel van 8,8 bij 16 meter. In 2001 werd
daar gestart met 250 voorstellingen met totaal
iets meer dan 7.000 bezoekers; in 2009 is dit
gegroeid naar ruim 370 voorstellingen met
12.500 bezoekers en 120 verschillende titels.
Naast het filmaanbod worden kleinschalige
Podiumvoorstellingen georganiseerd en in de
laatste schoolvakantieweek in de zomer wordt
een theater/muziekfestival georganiseerd in
een nostalgische spiegeltent. Al met al leverden
de activiteiten van het filmhuis in 2009 zo'n
16.000 bezoekers op.
Het filmhuis wordt geheel door vrijwilligers
gerund en kent geen betaalde medewerkers.
De belangrijkste bijdrage van de gemeente is
de mogelijkheid geweest om nieuw te bouwen.
De grond werd voor een lager bedrag aan
de woningbouwstichting aangeboden met
de restrictie dat er een filmhuis moest komen.
Door de realisering van twee appartementen
erboven klopte het financiële plaatje en kon er
gebouwd worden. Filmhuis Zevenaar betaalt nu
de gangbare, commerciële huur voor het pand.
Structurele subsidie is nooit een vetpot geweest.
In 2001 was dit 1.430 euro op jaarbasis, nu
verstrekt de gemeente een budgetsubsidie van

0,24 euro per inwoner (7.660 euro), hetgeen
goed is voor vijf maanden huur. Financieel
gezien moet er hard gewerkt worden om de
eindjes aan elkaar te knopen. Er wordt dan ook
fors ingezet op sponsoring en fondswerving om
alle extra activiteiten mogelijk te maken die we
organiseren.
De continue groei van het filmhuis is te
danken aan een aantal factoren:
• De ambitie en inzet van de medewerkers.
Voordeel van een grote groep medewerkers
(ruim vijftig) is dat je de beschikking hebt over
veel kennis, vaardigheid en een groot netwerk.
Dat spaart erg veel onkosten uit en zorgt voor
veel extra mogelijkheden.
• Blijven werken aan de kwaliteit en kwantiteit
van de vertoningen. Van een gehuurd zaaltje
in een wijkcentrum is het filmhuis gegroeid
naar een eigen pand. Technisch gezien is
de zaak perfect in orde en investeringen
gaan door, van een kassasysteem tot een
Italiaanse koffiemachine. Het aantal titels
en vertoningsmomenten wordt gestaag
uitgebreid; wanneer er een goed lopende titel
in huis is, worden extra vertoningen ingelast.
Er worden interne bijeenkomsten gehouden
om de kwaliteit naar de bezoekers toe te
waarborgen en zo mogelijk te verbeteren.
• Zorg voor zichtbaarheid en
naamsbekendheid. Overal waar iets op
(cultureel) gebied gebeurt, moet je als
filmhuis bij zijn. Meedoen aan plaatselijke
activiteiten, deelname aan (lokale)
festivals, samenwerken met andere
instellingen, enzovoorts. Uiteindelijk moet
een hele gemeenschap en de politiek ervan
doordrongen zijn dat er een actief filmhuis is.

Problemen zijn er natuurlijk ook:
•E
 r bestaat een continue financiële druk:
iedere euro die uitgegeven wordt, moet eerst
verdiend worden.
• Er wordt per tien weken vooruit geboekt,
er kan dus niet geprolongeerd worden. We
willen eigenlijk iedere film vertonen die de
moeite waard is, er worden dus vaak twee
(soms drie) titels in een week vertoond. Een
veel bezoek trekkende titel kan dan niet het
rendement opbrengen dat er potentieel is.
Vanuit financieel oogpunt moet je de titel
maximaal in zetten, vanuit ideëel oogpunt
moet hij plaats maken voor een nieuwe titel.
Bij goedlopende titels wordt dan ook zoveel
mogelijk geprobeerd extra draaimomenten in
te lassen op woensdag- en zondagmiddag.
Toch laten we hier veel bezoek lopen en
missen dus inkomsten.
• We draaien veel drukke en uitverkochte
voorstellingen. Het probleem doet zich
dan voelen dat de foyer eigenlijk te klein is
om 55 bezoekers te ontvangen. Bij drukke
voorstellingen blijft een deel van de bezoekers
in de pauze in de zaal zitten en na afloop
gaat men dan vaak direct naar huis. Hier blijft
een stuk baromzet liggen.
• Alle coördinerende en administratieve
werkzaamheden gebeuren vanuit huis:
het filmhuis heeft geen kantoor- en
vergaderruimte. Die medewerkers hebben
qua werkuren een zware taak: alles moet in
de vrije tijd gebeuren naast een reguliere
baan. Dit legt veel druk op hen en maakt de
organisatie kwetsbaar. Wanneer ook maar
één persoon hier wegvalt, kan het filmhuis in
de problemen komen.

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen,
wordt nagedacht over uitbreiding naar
twee zalen (zestig en veertig stoelen), naar
een grotere foyer die alle bezoekers op een
prettige manier kan ontvangen en kantoor- en
opslagruimte. Met twee zalen kunnen films
geprolongeerd worden en kan het titelaanbod
vergroot worden. Met een bezoekerspotentieel
van 90.000 inwoners in de directe omgeving
moet dit haalbaar zijn. Daarnaast zal op termijn
toch met (een) betaalde kracht(en) gewerkt
moeten worden. De druk op de coördinerende
medewerkers wordt dan lager en de organisatie
minder kwetsbaar.
In de huidige accommodatie is uitbreiding
niet mogelijk, er zal dus uitgeweken moeten
worden naar een ander bestaand pand of
naar nieuwbouw. Hier gaat de lokale overheid
een belangrijke rol spelen. Niet alleen om
de uitbreiding mee te financieren maar ook
om te zorgen voor een structureel, financieel
gezonde exploitatie. Al met al een grote
verandering maar ook een uitdaging voor de
filmhuismedewerkers en voor de lokale overheid.

Jos Rouwhorst, secretaris Filmhuis Zevenaar
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Rijk
nauwelijks in
'Film staat als
kunstvorm midden in aanraking komen met
de snel veranderende andere kunstvormen.'
van der Laan, staatssecretaris van OCW,
samenleving. Behalve Medy
Beleidsbrief over film, 31 maart 2006
dat dit audiovisuele
Het actuele rijksfilmbeleid is vastgesteld in
de Filmbrief, waarvan de bovenstaande regels
medium een rijke
de openingsalinea vormen. Hieruit spreekt de
bron is van reflectie
intentie van de toenmalige staatssecretaris om
film weer als onderdeel van cultuurbeleid op te
op onszelf en de
vatten. Film diende als een kunstvorm en een door
de overheid gesubsidieerde activiteit benaderd te
wereld om ons heen, worden en de nadruk moest weer minder op de
economische potenties komen te liggen.
leent film zich door
De hoofddoelstelling van het rijksfilmbeleid,
zijn toegankelijkheid als onderdeel van specifiek cultuurbeleid, is het
stimuleren van de productie van Nederlandse
uitermate goed voor
films en internationale coproducties. Andere
belangrijke beleidsdoelen zijn de verbetering van
het bereiken van
de distributie van niet-commerciële, artistiek
waardevolle films, de versterking van de markt
grote groepen van de voor Nederlandse films en het aanmoedigen van
de samenwerking tussen de filmsector en de
bevolking, waaronder publieke omroep.
De uitvoering van het overheidsbeleid voor
veel jongeren. Dit
filmproductie is sinds 1993 ondergebracht bij het
Nederlands Fonds voor de Film. Dit fonds heeft
is niet in de laatste
sinds 2007 jaarlijks ongeveer 34 miljoen euro
beschikbaar voor de subsidiëring van Nederlandse
plaats van belang
films in alle genres en technieken, waaronder
artistieke films, publieksfilms, experimentele
omdat veel
films, documentaires en animatiefilms. De
overige uitgaven van het Filmfonds zijn bestemd
bioscoopbezoekers en voor filmfestivals, distributie, publicaties,
deskundigheidsbevordering, filmeducatie en het
televisiekijkers
beheer en de toegankelijkheid van het Nederlands

cinematografisch erfgoed.
Verder heeft het Filmfonds twee ondersteunende
regelingen ten behoeve van filmtheaters:
een vertoningsregeling en een regeling voor
filmfestivals, manifestaties en filmtheaters. De
vertoningsregeling is bedoeld voor exploitanten
van bioscopen, arthouses en filmtheaters en
moet vertoning en publieksbereik bevorderen
van Nederlandse artistieke films. Het ministerie
heeft de komende drie jaar jaarlijks 500.000 euro
beschikbaar gesteld. Voor subsidieaanvragen
voor incidentele filmfestivals, filmmanifestaties
en investeringen in filmtheaters is jaarlijks
320.000 euro beschikbaar, te verdelen in
twee halfjaarlijkse tranches. Naast deze
twee regelingen is het incidenteel mogelijk
om een beroep te doen op een regeling voor
kwaliteitsbevordering en onderzoek.
Filmtheaters en gemeenten en provincies kunnen
voor inhoudelijke vragen en ondersteuning terecht
bij een rijksgesubsidieerde filmconsulent, een
functie die vanaf 2010 is ondergebracht bij het
nieuwe Eye Film Instituut Nederland.
In dit instituut zijn de krachten gebundeld van
vier bestaande instellingen: het Filmmuseum,
het Nederlands Instituut voor Filmeducatie,
Holland Film en De Filmbank. Door de
sterkere samenwerking zal het sectorinstituut
bijdragen aan een verdere professionalisering
van de filmsector. De fusie leidt tot een grotere
transparantie van de filmwereld voor het veld, het
publiek en het buitenland.
De intentie is dat iedereen er terecht kan die
geïnteresseerd is in film of er beroepshalve mee
te maken heeft, van scholieren en leken tot
producenten, filmmakers, filmtheaterexploitanten
en medewerkers van gemeenten en provincies.
Voor het brede publiek zal het instituut vooral
educatieve activiteiten en informatie bieden.

Subsidieverdeling overheden
Rijk: filmproductie, basisinfrastructuur voor
grote internationale filmfestivals (Cinekid,
Holland Animation Film Festival, International
Documentary Film Festival Amsterdam,
International Film Festival Rotterdam,
Nederlands Film Festival).
Provincie: spreiding van het filmaanbod en
infrastructuur, filmfestivals en educatie.
Gemeente: nieuwbouw/renovatie van
accommodatie, inrichting, exploitatie,
formatieplaatsen, programmabudget en
educatie filmtheaters, filmfestivals.
Voor aanvullende subsidies kunnen filmtheaters
incidenteel terecht bij de diverse kunst- en
cultuurfondsen.
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Europa versus
Hollywood

Europa
'European art
and language par
excellence is cinema.
There has been no
better expression of
European identity
in this century than
European cinema.'
Wim Wenders, president European Film Academy
Het gaat de laatste jaren steeds beter met de
Europese filmindustrie. Niet in de laatste plaats
als gevolg van de inspanningen en ondersteuning
van de Europese filmfondsen: Media en
Eurimages. De meeste Europese films zijn
tegenwoordig coproducties, waar twee of meer
landen bij betrokken zijn. Ze worden in vrijwel
alle gevallen gemaakt met ondersteuning van
deze beide fondsen.
Het prestigieuze MEDIA Programma startte in
1990 en is inmiddels aan zijn vierde cyclus toe. In
2007 gaven het Europese Parlement en de Raad
hun goedkeuring aan Media 2007, dat van 1
januari 2007 tot 31 december 2013 loopt en dat
verspreid over die periode een totaalbudget van
755 miljoen ter beschikking heeft. Speerpunten
zijn onder meer de distributie en promotie van
Europese audiovisuele werken en digitalisering.
In 1992 werd met steun van het MEDIA
programma het netwerk Europa Cinemas
opgericht. Dit netwerk telde in 2009 750 bioscopen
en filmtheaters in 437 Europese steden, die
zich inspannen voor de vertoning van Europese
(digitale) films. Om in aanmerking te komen
voor financiële steun moet een filmtheater aan
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verschillende voorwaarden voldoen, zoals een
significant aantal Europese kwaliteitsfilms
vertonen (niet uit eigen land), educatieve en/
of promotionele activiteiten ontwikkelen en de
belangstelling van jong bioscooppubliek voor
de Europese film wekken en aanmoedigen.
Filmtheaters en bioscopen moeten verder
minimaal zes maanden open zijn voor het
publiek, minimaal zeventig zitplaatsen en 520
vertoningen per jaar hebben en minimaal 20.000
toegangskaarten hebben verkocht.
De subsidiebedragen variëren van 15.000 euro
voor filmtheaters met één zaal tot 45.000 euro
voor megaplexen met meer dan vijftien zalen.
Filmtheaters kunnen daar bovenop een extra
bonus ontvangen, als ze een grote diversiteit aan
Europese films (uit meer dan elf verschillende
landen) in hun programma hebben en elk jaar een
toename van ten minste een half procent laten
zien in hun programmering van Europese films.
In Nederland waren in 2009 dertig bioscopen en
filmtheaters (in 22 steden) aangesloten bij Europa
Cinemas. Zie pagina 76 voor een overzicht van de
filmtheaters.
Nothing Personal, Urszula Antoniak, Nederland/Ierland, 2009

Er wordt op het Europese continent in feite meer
gefilmd dan waar ook ter wereld. De landen
van de Europese Unie produceerden in 2008
gezamenlijk 1.145 films, waarvan 878 speelfilms
en 267 documentaires.
Het grote probleem in Europa is dat een beperkt
aantal mensen naar Europese films gaat, al zijn
de cijfers van de laatste jaren iets bemoedigender.
De Europese films hadden in 2008 in het eigen
Europa qua bezoekersaantallen een gezamenlijk
marktaandeel van 28,4 procent, waarbij Frankrijk
met 12,6 procent het beste scoort, vóór Duitsland
(3,5 procent) en Italië (3,6 procent). Incidenteel
zijn er uitschieters, zoals in 2004 in Denemarken,
waar dat jaar maar liefst 32 procent van de
bezoekers een Deense filmproductie bezocht.
Ter vergelijking: in Nederland schommelt het
marktaandeel van Nederlandse films al jaren
zo rond de tien procent, al is er inmiddels een
stijging te zien tot ruim zeventien procent in 2008.
Maar nog steeds kiest het Europese
bioscooppubliek in groten getale voor het
Amerikaanse product. Ongeveer 63 procent van
alle Europeanen die in 2008 naar de bioscoop ging,
koos voor een film van Amerikaanse makelij. In

Nederland ligt dit aantal al decennia gemiddeld
zelfs rond de tachtig procent. Tegenover deze
penetratie van Amerikaanse films in de Europese
markt staat een opvallende, vrijwel totale
afwezigheid van Europese films in Amerikaanse
bioscopen.
De Europese markt is daarbij met 495 miljoen
mensen (cijfers 2008) beduidend groter dan de
Amerikaanse, met ongeveer 300 miljoen inwoners.
De Amerikanen gaan met z'n allen wel vaker naar
de film, gemiddeld vijf keer per jaar, tegenover de
Europeanen gemiddeld 'slechts' twee keer per jaar.
Bij de Amerikaanse dominantie in de Europese
bioscopen kan het dus ook niet bevreemden dat
jaar in, jaar uit de top twintig van best bezochte
films voor een groot deel uit Amerikaanse films
bestaat. Met de aantekening dat het in een aantal
gevallen om een Brits-Amerikaanse coproductie
gaat, zoals bij de absolute nummer één van 2008,
Mamma Mia!, die 34 miljoen Europeanen naar
de bioscoop lokte. De succesvolste, puur Europese
productie uit 2008 was de Franse film Bienvenue
chez les Ch'tis, die in Europa 24 miljoen bezoekers
trok.
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Succes komt niet vanzelf
Filmhuis Hoorn gaat in
2011 verhuizen. De nieuwe
locatie is een voormalige
gevangenis, aan de rand
van het IJsselmeer, die al
jaren leegstaat. De verhuizing
gaat hand in hand met een
uitbreiding van één naar drie
filmzalen.

Margret
Wagenaar,
directeur
Filmhuis Hoorn

Margret Wagenaar
is (professioneel en
betaald) directeur van de
vrijwilligersorganisatie en sinds
2006 belast met de taak om
de uitbreiding te realiseren.
Ze vertelt over de nieuwe
mogelijkheden en wat er
allemaal bij komt kijken.
'Als je grote ambities hebt moet
je bereid zijn om bedrijfsmatig
te werken. Filmliefde is de basis,
maar jezelf goed in de markt
zetten en houden vraagt om
meer. Je moet jezelf allereerst
afvragen waar je goed in
bent en wat je toegevoegde
waarde is voor de ontwikkeling
van de stad. Van de gemeente
Hoorn krijgen we nu deze kans,
omdat wordt onderkend dat we
een serieuze en betrouwbare
partner zijn.
Filmhuis Hoorn levert al meer
dan dertig jaar bijzonder
goede prestaties, maar we
waren lange tijd te bescheiden.
Een aantal jaar geleden
hebben we de beslissing
genomen om onszelf beter
op de kaart te gaan zetten
en daarbij niets uit de
weg te gaan. We draaiden

bijvoorbeeld films op het
stadsplein midden in de stad
of bij de haven en we zijn een
uitgebreide samenwerking
aangegaan met de grootste
culturele instellingen in de
stad. Zo organiseren we
met de Schouwburg sinds
2007 elk jaar een filmfestival
en in samenwerking met
het Westfries Archief het
vertonen van historische films.
Naast deze grote en kleine
evenementen organiseren we
in alle stabiliteit onze dagelijkse
filmvoorstellingen, altijd met

'Filmliefde
is de basis,
maar jezelf
goed in de
markt zetten
en houden
vraagt om
meer. '
het streven naar hoge kwaliteit.
Deze aanpak leverde ons het
inzicht en zelfvertrouwen op
dat we als organisatie met
overtuiging een goed resultaat
kunnen leveren voor een breed
publiek. Het werd steeds meer
duidelijk: Filmhuis Hoorn is altijd
in deze stad aanwezig, daar wil
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Succes komt niet vanzelf
Margret Wagenaar, directeur Filmhuis Hoorn

en kun je niet omheen.
Gemeente Hoorn schept nu
de randvoorwaarden die het
mogelijk maken dat we ons
kunnen uitleven op een unieke
plek in de stad. Van een locatie
waar altijd het bordje verboden
toegang hing, gaan we een
plek maken waar je zoveel
mogelijk wílt zijn.
Er is op de nieuwe locatie
zoveel mogelijk. Alleen al het
feit dat we de beschikking
krijgen over drie zalen is een
enorme rijkdom. De plek
zelf biedt veel inspiratie tot
bijzondere filmervaringen. In de
zomer kunnen we films draaien
op de enorme binnenplaats,
waar we in de winter, als er
een ijsbaan ligt, nostalgische
filmbeelden op de muren
van de panden kunnen
projecteren. Het is verder onze
bedoeling om nog veel meer
te gaan samenwerken met
scholen en natuurlijk komen er
veel kleine festivals.
Omdat een lowbudgethotel
deel uitmaakt van de plannen,
kun je bij ons zelfs blijven
slapen, na een late nachtfilm.
De volgende ochtend schuif
je dan, na eerst een stevige
wandeling langs het IJsselmeer
gemaakt te hebben, zo een
ontbijtfilm in.'

Het filmtheater van de toekomst
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Er is altijd wel wat te doen

In Sittard-Geleen staan vergevorderde plannen op stapel
om een aantal centrale functies (museum Het Domein,
een poppodium en een filmzaal) samen te brengen in een
nieuw gebouw, De Dobbelsteen. Filmhuis De Keizer en
vlakkevloertheater Theater Bouwkunde willen samen
Hegius Film&Theater starten: 'een nieuw, verrassend
cultuurcomplex voor Deventer' en Leeuwarden krijgt een
nieuw Filmhuis in het nieuw te bouwen Fries Museum.
In Alkmaar ontstaat een nieuw cultuurpodium voor
woord, beeld en geluid, YXIE, met film, theater, muziek,
beeldende kunst en een Lucebertmuseum.
In 2009 stonden tal van uitbreidingen en
vernieuwingen op stapel. In een groot aantal
steden zijn filmtheaters bezig met het
ontwikkelen van (nieuwbouw)plannen. Dit geldt
ook voor Dordrecht, Eindhoven, Groningen,
Oosterhout, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. De
realisatie van al deze uitbreidingsplannen zal
leiden tot een explosieve toename van het aantal
doeken.
Het afgelopen decennium zijn in diverse
gemeenten al verschillende ambitieuze plannen
gerealiseerd. Succesvolle voorbeelden hiervan
zijn LUX in Nijmegen, de Verkadefabriek in
's-Hertogenbosch en de Filmschuur in Haarlem.
Een voorbeeld van een kleinere gemeente is de
vestiging van een filmhuis in de bibliotheek in
Wassenaar.
LUX in Nijmegen is het eerste culturele complex
in Nederland. Het is voortgekomen uit filmhuis
Cinemariënburg en het ter ziele gegane cultureel
centrum O42. Dit 'eerste artplex van Europa'
bestaat naast een theater, debatcentrum en

filmhuis uit een café/restaurant.
Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch is ook een
cultureel complex waarin verschillende disciplines
verenigd zijn. Dit 'cultiplex' heeft onder meer
de functies overgenomen van Theater Bis en
Filmtheater Jeroen. Daarnaast zit er in het
gebouw een café/restaurant en zijn er kantoor- en
repetitieruimtes voor theaterinitiatieven.
De Toneelschuur/Filmschuur in Haarlem is al
sinds de jaren tachtig een gecombineerd theater
en filmhuis. De vernieuwde Toneelschuur bevindt
zich sinds 2003 op een nieuwe locatie in een
modern en architectonisch aansprekend pand.
Hierin bevindt zich ook een café dat ook buiten
het theater- en filmprogramma om geopend is.
De gebouwen van LUX en de Toneelschuur/
Filmschuur en de binnenkant van de
Verkadefabriek zijn ontworpen door
gerenommeerde architectenbureaus. In het
ontwerp is nagedacht over de juiste balans tussen
esthetiek, functionaliteit, service en comfort voor
publiek. Een architectonisch aansprekend gebouw
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Cultureel
ondernemerschap
blijkt als trekpleister te fungeren voor het publiek.
Het filmtheater hoeft daarbij niet per se in het
centrum te liggen, mits het maar goed bereikbaar
is en er voldoende parkeerplaatsen zijn.
Door verschillende functies en kunstdisciplines in
een gebouw (en organisatie) bij elkaar te brengen
ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen en
dynamische kruisbestuivingen.
Zo zal het nieuwe Groninger Forum (verwachte
opening in 2015) een instelling worden 'met
een eigen karakter waar actuele informatie,
geschiedenis, film, en cultureel (erf)goed voor
een zo breed mogelijk publiek toegankelijk
worden gemaakt.' In Maastricht is het streven
om in industrieel erfgoed, in een voormalige
timmerfabriek te komen tot 'een bundeling
van elkaar aanvullende elementen, zoals een
(variabele) clustering van restaurant, café,
boekhandel, internetlounge, theaterwerkplaats,
open atelier, kinderoppas, winkels, lezingen en
voorstellingen.'

Na het voormalige filmtheater Astra blaast
sinds juli 2009 de bibliotheek weer film in het
leven van Wassenaar.
'De gemeente Wassenaar is erg content met het
Filmhuis in de nieuwe bibliotheek, een geweldig
concept. Het is een culturele verrijking voor
de inwoners die voor een avond film kijken, en
dan ik bedoel de betere film, niet meer hoeven
uit te wijken naar bijvoorbeeld Leiden of Den
Haag. De gemeente heeft ook aanzienlijk
bijgedragen aan de totstandkoming van
bibliotheek en Filmhuis, zowel in materiële als
in immateriële zin. Ik verwacht dat de inwoners
van de gemeente Wassenaar nog jaren plezier
zullen beleven aan het Filmhuis; ik hoop dat het
een echte ontmoetingsplaats wordt voor jong
en oud.'
Wethouder Welzijn en Onderwijs Gemeente
Wassenaar, Pim van der Locht
'Een Filmhuis onder ons dak geeft een grote
meerwaarde en uitstraling aan de nieuwe
bibliotheek, dat hebben wij vier maanden na
de opening kunnen vaststellen. De bezoekers
zijn zeer enthousiast en er komen ook mensen
die anders niet in een bibliotheek kwamen. De
bibliotheek vertelt duizend-en-een verhalen en
dat kan nu ook met beelden. Als partner voor
organisaties en privépersonen zijn wij tevens
interessant: er komen nogal wat verzoeken om
een film te kunnen bekijken in intieme kring.
Vanuit de bibliotheekwereld bestaat veel
belangstelling voor onze formule omdat
een Filmhuis de fysieke bibliotheek een
enorme impuls geeft. Inmiddels zijn er ruim
negenhonderd nieuwe leden ingeschreven en
komen er per week ruim vierduizend bezoekers
over de vloer, dit waren er 2.250.'
Rob Vellinga, directeur Openbare Bibliotheek
Voorschoten-Wassenaar

Kunst verbinden met
de mogelijkheden van
de markt, dat is de
uitdaging die ligt besloten
in het begrip 'cultureel
ondernemerschap'. Voor
de overheid is dit concept
het middel om artistieke
ambities enerzijds
en verkoopbaarheid,
toegankelijkheid en
publieksvoorkeuren
anderzijds te combineren.
De in 2007 door minister Plasterk van OCW
ingestelde commissie Cultuurprofijt ('Meer
draagvlak voor Cultuur') heeft cultureel
ondernemerschap opnieuw op de agenda gezet. De
commissie bepleit een mentaliteitsverandering,
waarbij culturele instellingen en de overheid
zich meer moeten richten op innovatie en
het versterken van de band met de markt,
particulieren en het bedrijfsleven.
In vergelijking met andere culturele
instellingen zal dit voor filmtheaters niet veel
veranderen. Filmtheaters opereren immers
per definitie al als cultureel ondernemers
in een (deels) marktgerichte omgeving van
puur commerciële concurrenten (arthouses
en bioscopen), onafhankelijke partners
(distributeurs en mediabedrijven) en overheden
(gemeente, provincie, rijk en Europa). Door
marketinginstrumenten in te zetten en gericht
aandacht te besteden aan kwaliteitszorg en
professionalisering zal het publieksbereik van

filmtheaters toenemen en verbreden. Als gevolg
daarvan zullen de eigen inkomsten stijgen.
Cultureel ondernemerschap draagt volgens de
voorstanders niet alleen bij aan het draagvlak en
de legitimatie van het filmtheater, het leidt tevens
tot heldere en transparante subsidieverhoudingen
met de betrokken overheden.
Van alle factoren die van belang zijn voor het
succes van een filmtheater blijkt marketing de
belangrijkste. De cruciale vraag daarbij is welke
plek het filmtheater wenst in te nemen in het
totale cultuuraanbod in een gemeente.
Sommige filmtheaters besteden nog onvoldoende
aandacht aan marketing. Een van de valkuilen
voor een nieuw filmtheater is dat het te laat
begint met een campagne. Een essentieel
onderdeel van een goede marketing is het
overbrengen van de doelstellingen van het
filmtheater op alle medewerkers en vrijwilligers.
Een van de filmtheaters met een uitgesproken
marketingstrategie is de Verkadefabriek in
's-Hertogenbosch. Het belang van het eigen
merk 'Verkadefabriek' heeft prioriteit, het wordt
als belangrijker gezien dan de afzonderlijke
voorstellingen. In de woorden van directeur
Jan van der Putten: 'De Verkadefabriek is geen
theater, geen filmtheater, geen debatpodium, geen
café, de Verkadefabriek is de Verkadefabriek.'
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Mensen willen meer service
'Het aantal bezoekers van de Verkadefabriek
overtreft alle verwachtingen: de combinatie van
theater, dans, film, debat, eten en drinken onder
één dak is blijkbaar een schot in de roos.
Mensen willen meer service. Hun tijd is
versnipperd, het is lastiger om uit te gaan.
Dat is van invloed op het publieksgedrag van
mensen. De Verkadefabriek sluit aan bij deze
ontwikkelingen in de maatschappij en de
cultuurparticipatie.
Met de Verkadefabriek wordt een plek
gecreëerd waar verschillende publieksgroepen
elkaar ontmoeten, film en theater te zien is,
waar amateurs en professionals aan het werk
zijn, waar het debat gevoerd wordt. Kortom,
een vitaal onderdeel van het stedelijke leven.
Een centrum waar je als Bosschenaar en als
publiek van elders bij betrokken raakt. Geen
'supermarkt' waar je één of tweemaal per
jaar komt als er iets van je gading is, maar
een plaats waar je vrienden mee naar toe
neemt: naar het café, om iets te eten, voor een
voorstelling of een film.'

Jan van der Putten, directeur Verkadefabriek

Stijging
bezoekersaantallen
Of filmtheaters nu kiezen
voor een nieuw pand, een
nieuw concept, vernieuwing
van het interieur en/of
voor uitbreiding van het
aantal zalen, het leidt in
de meeste gevallen tot een
aanzienlijke stijging van de
bezoekersaantallen.
In onderstaande tabel is de situatie (voor en na)
weergegeven van een aantal steden/filmtheaters,
die de afgelopen jaren ingrijpende vernieuwingen
hebben ondergaan. In 2000 is in Nijmegen
het LUX-complex tot stand gekomen; in 2003
is in Breda het Chassé Theater met één zaal
uitgebreid en in datzelfde jaar is Filmhuis Den
Haag drastisch gerenoveerd en uitgebreid met
twee filmzalen. In 's-Hertogenbosch, Maastricht
en Haarlem zijn in 2004 nieuwe filmtheaters
gerealiseerd. In Amsterdam is in 2006 Rialto
uitgebreid.

filmtheater

aantal zalen

aantal stoelen

Chassé Cinema Breda

2/3

188/305

aantal bezoekers
46.000/79.000

Filmhuis Den Haag

3/5

200/333

60.000/133.000

Filmschuur Haarlem

1/2

92/185

34.000/76.000

Lumière Cinema Maastricht

3/6

171/335

45.000/95.000

LUX Nijmegen

4/9

340/760

110.000/211.000

Rialto Amsterdam

2/3

246/270

70.000/90.000

Verkadefabriek 's-Hertogenbosch

1/3

115/282

18.000/90.000
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Een gebouw met een missie
Een van de meest
ambitieuze initiatieven op
het gebied van nieuwe
samenwerkingsvormen is het
Groninger Forum. Zes culturele
instellingen hebben hun
krachten gebundeld en zullen
als één instelling in 2015 een
spraakmakend nieuw gebouw
betrekken.
De partners zijn de Bibliotheek
Groningen, de Groninger
Archieven, het Groninger
Museum, Filmtheater Images,
de Volksuniversiteit en
Debatcentrum DwarsDiep.
Organisatorisch is er sprake van
een totale fusie waarbij een
nieuwe instelling ontstaat met
één directie en één exploitatie.
Volgens de eigen site gaat
het om 'een gebouw met een
missie'.
Directeur van het - voorlopig
vanuit de Bibliotheek
Groningen opererende Groninger Forum is sinds 1
maart 2007 Bas van Kampen.
Volgens hem is het concept
van het Groninger Forum
volstrekt uniek in de wereld.
'Je komt wel tal van musea
of bibliotheken tegen die er
iets bijdoen op het gebied
van bijvoorbeeld educatie,
debat of filmvertoningen. Maar
nergens in de wereld is een
aantal culturele instellingen
uit zichzelf bij elkaar gekomen
om gezamenlijk iets totaal
nieuws op te zetten. Het
Groninger Forum is ontstaan

vanuit een drang om buiten
de eigen muren te treden,
buiten de reikwijdte van vaste
subsidiekanalen en buiten de
reikwijdte van de opdracht
van een instellingsgebonden
artistieke directeur, die meestal
veel beperkter is. Eenheid in
verscheidenheid is het motto,
met als voorwaarde dat de
individuele expertise wel
gewaarborgd blijft.'
Het Groninger Forum past
in een ontwikkeling in de
hedendaagse samenleving,
waarbij aan de betekenis van
cultuuroverdracht steeds meer

'Eenheid in
verscheidenheid is het
motto'
waarde wordt gehecht. Van
Kampen: 'Steeds sterker wordt
cultuur gezien als voorwaarde
voor een prettige manier van
samenleven. Je moet elkaars
cultuur kennen om goed met
elkaar te kunnen samenleven.
Heel veel mensen doen ook al
iets met cultuur, wat erop duidt
dat er een sterke behoefte
bestaat. Wat ik persoonlijk
wel bezwaarlijk vind, is dat we
cultuur te vaak wegstoppen, het
ligt bijvoorbeeld opgeslagen
in de depots van musea. Maar
cultuur wordt door mensen

gemaakt en is van mensen.'
De rol van culturele instellingen
is sterk aan verandering
onderhevig en in de opzet
van het Groninger Forum
wordt deze lijn doorgetrokken.
Van Kampen: 'Je kunt een
bibliotheek niet langer zien als
uitsluitend een plek waar je
boeken leent; het Groninger
Archief kan zich niet langer
beperken tot het uitstallen van
voorwerpen in vitrines of een
filmtheater tot het vertonen
van films. Het gaat niet alleen
meer om het aanbieden van
culturele informatie, maar
om de context waarin je het
aanbiedt en om wat voor
impact je wilt dat het heeft op
het publiek.'
Binnen het nieuwe concept
speelt film volgens Van
Kampen een cruciale rol.
'Film is essentieel voor zo'n
samenwerking, want film
heeft meervoudige functies:
vermaak, cultuurbeschouwing
en informatieoverdracht. Een
gemiddeld filmtheater heeft
echter niet de mogelijkheid
om zeven dagen in de week al
die facetten aan bod te laten
komen, maar binnen onze
opzet kan dat wel.'

Bas van
Kampen,
directeur
Groninger
Forum
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Van 16mm naar 35mm naar digitaal
In de jaren zeventig, toen
de eerste filmtheaters in
Nederland ontstonden,
vonden vertoningen nog
vrijwel uitsluitend op het
meer amateuristische 16mm
film plaats. In de jaren
tachtig werd stapsgewijs
de omschakeling naar
35mm gemaakt, al bleven
veel filmtheaters daarnaast
ook op 16mm draaien.
Tegenwoordig is 35mm de
standaard en steeds meer
filmtheaters en bioscopen
maken langzamerhand
de overstap naar digitaal
vertonen.
Eind 2009 waren honderd zalen in Nederlandse
bioscopen voorzien van digitale projectieapparatuur.
Digitale projectie heeft veel voordelen boven de
projectie van film. Zo bestaat er bij filmprojectie
kans op beschadiging van de filmkopie, maar
is een digitale filmvoorstelling in principe elke
keer perfect. Daarbij zijn digitale kopieën in
vergelijking tot film veel goedkoper, waardoor
distributeurs voor hetzelfde geld meer kopieën
kunnen laten maken. Deze voordelen zijn onder
meer van belang voor kleine filmtheaters die nu
niet meedraaien met landelijke premières. Daar
komen films pas later beschikbaar, soms
niet meer in optimale conditie. Door de bredere
beschikbaarheid van digitale films zouden zij

in principe met een perfecte kopie kunnen
meedraaien met een landelijke première, waarbij
de landelijke publiciteit waarmee een première
veelal gepaard gaat, meer bezoekers zou kunnen
opleveren.
Met de overstap naar digitale projectie sluit
de bioscoopwereld aan op een tendens van
digitalisering die in de gehele mediawereld
gaande is. Allerlei media die digitaal beschikbaar
zijn, komen hiermee vaak voor het eerst ook ter
beschikking van de filmvertoners. Programma's
uit de omroepwereld bijvoorbeeld, maar ook
theater- en toneelvoorstellingen die met hoge
beeld- en geluidskwaliteit in de bioscoop te
bewonderen kunnen zijn. De mogelijkheid
van livevoorstellingen geven een bioscoop of
filmtheater spannende extra mogelijkheden en
een nieuw, actueel venster op de wereld. Een
interessante ontwikkeling bij digitale vertoning
speelt zich af bij driedimensionale films. In korte
tijd steeg het aantal aangeboden 3D-titels (van 7
in 2008 naar 17 in 2009 tot naar verwachting 30
in 2010). En filmbezoekers blijken de voorkeur aan
de (duurdere) 3D-vertoning boven 2D te hebben.
Aan de andere kant leidt digitalisering ertoe dat
filmtheaters, met name in kleinere gemeenten,
een bredere maatschappelijke functie kunnen
krijgen (voor verenigingen, wijkbijeenkomsten en
dergelijke).
Digitale projectie-apparatuur is kwalitatief
zeer geavanceerd en daardoor kostbaar. In
Nederland en het buitenland worden al jaren
plannen ontwikkeld om het digitaliseren
betaalbaar te maken, ook voor kleine bioscopen
en filmtheaters. Veel plannen zijn vastgelopen op
de hoge aanloopkosten. Toch is de omslag voor de
sector noodzakelijk om op de langere termijn de
voordelen te kunnen benutten van de kwaliteit en
efficiëntie van digitaal vertonen en het bredere
aanbod dat mogelijk wordt. Voor filmtheaters is
het van belang om voor de investeringskosten
(tussen de 20.000 en 50.000 euro) een beroep te
kunnen doen op lokale en/of provinciale overheid.

Ambitieuze digitaliseringsprojecten
Ook films die voorheen al in de bioscoop te
zien waren hebben baat bij de digitalisering.
Klassieke films die wegens hun kwetsbaarheid
slechts mondjesmaat te zien waren in de
bioscoop, kunnen daar in digitale vorm weer in
volle glorie schitteren. Beelden voor de Toekomst
is een internationaal gezien baanbrekend
project dat Nederlands erfgoed waaronder
film op allerlei platforms beschikbaar wil
maken. In het zevenjarig project werken sinds
2007 zes instellingen samen: het Filmmuseum,
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid,
Centrale Discotheek Rotterdam, Nationaal
Archief, Vereniging Openbare Bibliotheken en
Stichting Nederland Kennisland. In totaal zullen
137.200 uur video, 22.510 uur film, 123.900 uur
audio en 2,9 miljoen foto's uit de archieven
van de instellingen worden gerestaureerd,
geconserveerd, gedigitaliseerd en toegankelijk
gemaakt. Daaraan gerelateerd is Filmotech
(werktitel) dat zelfs alle Nederlandse films
die ooit gemaakt zijn middels digitalisering
beschikbaar wil maken voor de bioscoop.

Belle de jour, Luis Buñuel, Frankrijk/Italië,1967
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Kulturhusen: voorlopers in
digitalisering
Kulturhus is een
Scandinavisch begrip dat
staat voor een veelzijdig
gemeenschapscentrum
waarbij meer wordt gedeeld
dan alleen de voordeur. De
opkomst van het kulturhus
is volgens Dick Smits een
belangrijke ontwikkeling
op het gebied van de
vitaliteit van dorpskernen en
stadswijken.
'Het concept is in 2000
geïntroduceerd in Overijssel,
waarna het zich als een olievlek
over Nederland heeft verspreid.
Alleen al in Overijssel zijn
inmiddels vijftien kulturhusen,
en zijn er nog negen in
ontwikkeling. In Gelderland zijn
het er nog meer: vijfentwintig
kulturhusen zijn daar in bedrijf,
tien zijn er in aanbouw en
twaalf in ontwikkeling.
In steeds meer kulturhusen
zijn filmhuizen actief. De
kulturhusvertoners hebben
geen dagelijkse vertoning,
maar het bijzondere is dat deze
nieuwe vertoners al vanaf het
begin digitaal vertonen. Zij zijn
in zekere zin voorlopers, want ze
doen dit reeds enige jaren en
hebben nooit anders gekend.
De filmvertoners in kulturhusen
vormen een fijnmazig netwerk
dat aanvullend is op het
huidige netwerk van bioscopen
en filmtheaters.
Bij kulturhusvertoningen
gaat het niet om het
vertonen van programma's

als popconcerten, opera's
en voetbalwedstrijden. De
doelstelling is het vertonen
van kwalitatief goede films.
Het gaat hier ook niet om
filmclubjes maar om een nieuw
soort podia die de roep om
kwaliteitsfilm van de zeventiger
jaren verbinden met de
techniek en de mogelijkheden
van het heden.
Gezien de goed gevulde
zalen is er duidelijk vraag naar
kulturhusvertoningen, want het
publiek gaat niet naar andere
vertoners om vergelijkbaar
aanbod te zien. Door de film op
fietsafstand aan te bieden is de
drempel voor het 'samen naar
de film' aanzienlijk verlaagd. Er
is hier duidelijk sprake van een
vraagmarkt voor een publiek
dat de films niet downloadt
maar samen wil zien en vaak
achteraf alsnog de dvd koopt.
Distributeurs krijgen met de
vertoningen in kulturhusen een
grotere en meer gespreide
markt en meer reclame voor
hun latere dvd-verhuur/
verkoop. Films zijn over het
algemeen immers voor bijna
de helft van het terugverdienen
afhankelijk van exploitatie op
dvd of Bluray. En de vertoners
lopen op deze manier met een
kleine sectie voorop binnen het
digitaliseringsproces. Kortom: er
ontstaat een beter filmklimaat
in Nederland waar alle partijen
baat bij hebben.'

Dick Smits,
Adviseur
Film (Kunst
& Cultuur
Overijssel)
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Mediawijsheid

Hoog op de politieke agenda
Filmeducatie staat van
oudsher in de traditie van
cultuureducatie. In de jaren
negentig kwam daar een
tweede umfeld bij, namelijk
media-educatie. Sindsdien
beweegt filmeducatie zich
binnen deze twee velden,
speelt het een grote rol in
mediawijsheid en visuele
geletterdheid en is het ook
belangrijk in relatie tot
nieuw burgerschap.
Filmeducatie is in veel filmtheaters
vanzelfsprekend. Zelfs het kleinste filmhuis haalt
wel een iemand in huis die een lezing geeft of
heeft een school op bezoek. Educatie is, en dat
besef hebben veel filmtheaters, het werken aan
toekomstig publiek (educatie voor kinderen en
jongeren) en het koesteren van het publiek dat
er al is. Het biedt ook een uitgelezen kans om
bestaande doelgroepen te laten groeien.
Het is eigenlijk heel eenvoudig. Lezingen
en cursussen, gesprekken met filmmakers,
studiedagen, speciale voorstellingen voor scholen,
zelfs actieve filmeducatie (bewegend beeld
maken), het kan allemaal en het kan relatief
simpel. Als filmtheaters de weg maar weten en
kunnen afbakenen wat hun rol daarbinnen is,
welke taken ze kunnen uitbesteden en welke
samenwerkingsverbanden het meest productief
zijn. Dat ligt in elke gemeente anders. Maar
zonder steun van de gemeente kan een vertoner
niet. Ook educatie brengt kosten met zich
mee en draagvlak en voorwaardenscheppende
ondersteuning van lokale en regionale overheden

Media-educatie staat al jaren hoog op de
politieke agenda, zowel in Nederland als
internationaal. De rol van de massamedia
in de samenleving en cultuur en de invloed
ervan wordt steeds groter en daarmee raken
beleidsmakers steeds meer doordrongen van
het belang van zogeheten mediawijsheid.
Naast de noodzaak om informatie te kunnen
vinden, selecteren en duiden, bestaat voor veel
mensen ook steeds sterker de behoefte om ook
zelf actief te kunnen deelnemen aan mediaactiviteiten.
Mediawijsheid is een verzamelnaam voor
kennis en vaardigheden op het gebied van
media. De Raad voor Cultuur (2005) definieert
mediawijsheid (soms ook mediageletterdheid)
als 'het geheel van kennis, vaardigheden en
mentaliteit waarmee burgers zich bewust,
kritisch en actief kunnen bewegen in een
complexe, veranderlijke en fundamenteel
gemedialiseerde wereld.'
In Nederland zijn scholen vrij om iets met
media-educatie te doen, maar op veel scholen
maakt media-educatie inmiddels deel uit van
het lessenpakket. Vaardigheden die daarbij
aan bod komen zijn het zelf produceren van
media, beeldanalyse, betekenisgeving, reflectie
en identiteitsvorming. Recent onderzoek van
Oberon-Sardes naar media-educatie in het
primair en voortgezet onderwijs toont aan dat
82 procent van de scholen inmiddels aandacht
besteedt aan media-educatie/wijsheid. Dit
biedt uitgesproken kansen voor filmtheaters.

is onmisbaar om er zorg voor te dragen dat
educatie voor filmtheaters een vaste waarde
wordt.
In het Ringenmodel van de VNG (zie p. 22) is
aangegeven wat de optimale situatie is qua
filmtheaters voor gemeenten van verschillende
omvang. Voor filmeducatie varieert dit van enkele
lezingen, schoolvoorstellingen en een workshop
(die allemaal eventueel uitbesteed kunnen
worden) tot het aantrekken van een educatief
medewerker en structurele activiteiten.
Om te beginnen is het verder belangrijk om
de positie van een filmtheater in relatie tot
andere filmvertoners in stad en regio in kaart te
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brengen maar ook de relatie met andere culturele
instellingen en de relatie met het onderwijs
(ook volwasseneneducatie). Samenwerking met
culturele instellingen als Centra voor Kunsten,
bibliotheken, musea en theaters levert samenhang
en verscheidenheid en biedt uitstekende
openingen naar (nieuw) publiek. Verschillende
filmfestivals bieden educatieve programma's aan,
al dan niet met lesmateriaal en soms kosteloos,
aan filmtheaters over het hele land. Dit gebeurt
van jeugdfilms, animatie, documentaire, films over
mensenrechten tot Nederlandse films.
Filmtheaters vormen niet alleen een belangrijke
schakel in de samenwerking tussen scholen en
instellingen voor filmeducatie, ze ontwikkelen ook
zelf of samen met andere partijen filmeducatieve
programma's.
In Nederland zijn verschillende organisaties actief
op het gebied van filmeducatie, maar een van de
belangrijkste partijen is het Eye Film Instituut
Nederland. Het instituut heeft een groot pakket
aan activiteiten en adviseert over filmeducatie
voor zowel gemeenten, provincies als filmtheaters.
(Zie ook de bijlagen.)
Le ballon rouge, Albert Lamorisse, Frankrijk,1956
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De Cultuurkaart

Het wonder van Oudenbosch

Met ingang van het schooljaar 2008-2009
ontvangen een miljoen leerlingen uit het
voortgezet onderwijs een digitale pas, de
zogenaamde Cultuurkaart. Deze culturele
creditcard vervangt de ckv-vouchers die sinds
1999 het middel waren om culturele participatie
onder jongeren te stimuleren
Aan de nieuwe cultuurkaart is een tegoed
gekoppeld van 25 euro dat besteed kan
worden aan culturele activiteiten. Jongeren
kunnen dit bedrag alleen of samen met de
klas uitgeven aan cultuur in het filmtheater, de
bioscoop, het museum of aan een concert. De
Cultuurkaart biedt uitstekende mogelijkheden
voor filmtheaters om scholen en jongeren
gericht te benaderen. Uit onderzoek blijkt dat
maar liefst driekwart van de jongeren naar de
film gaat als ze vrij zijn in hun keuze met de
Cultuurkaart. Dit biedt bijzondere kansen voor
filmtheaters in de toekomst.

Filmeducatie dient vele belangen. Om te
beginnen vergroot het bij klein en groot het
plezier in film kijken of komt het tegemoet aan
de interesse of passie voor film die al leeft.
Daar wordt iedereen gelukkiger van. Verder
worden mensen er mediawijs mee, een zwaar
woord, maar ondertussen is dat in deze tijd van
levensbelang zoals ook de politiek onderschrijft.
En de filmtheaters kweken en binden er publiek
mee, wat in economisch opzicht plezierig is
voor de theaters maar ook voor de artistieke
kwaliteitsfilm, de filmtheaterfilm bij uitstek.
Waar trouwens ook inhoudelijk vaak veel van
te leren valt, dus dat biedt ook nog andere
aanknopingspunten.
Ik heb in de loop van de jaren fantastische
voorbeelden van filmeducatie in de praktijk
kunnen zien. Er gebeurt vreselijk veel in
Nederland, in de grote filmtheaters maar ook
juist bij de allerkleinsten. Neem Oudenbosch
(onder de rook van Roosendaal, WestBrabant). Jarenlang werden daar filmweekends
georganiseerd, van vrijdagavond tot zondag. In
retraite met film eigenlijk. Vele filmvoorstellingen,
lezingen, gesprekken met publiek en

muziekvoorstellingen vulden het cultureel
centrum, pal naast de basiliek die inmiddels zo
bekend is van het huwelijk van Frans Bauer (een
nep-Sint Pieter, schaal één op tien, geloof ik). Het
was spreekwoordelijk knokken om eraan deel te
kunnen nemen, zo populair was het.
Dezelfde enthousiaste mensen die toentertijd
de filmprogrammering binnen dat culturele
centrum deden, organiseerden eveneens
jarenlang een heus (school)filmfestival op
het Markland College. Avant-premières voor
de vele scholieren die in en om Oudenbosch
woonden. Heel bijzonder. En nu, in diezelfde
school is er sinds een aantal jaren een nieuw
filmtheater, Fanfare, dat wekelijks programmeert
en regelmatig mensen laat komen die lezingen
geven en met hun filmliefde het trouwe en in
groten getale opkomende West-Brabantse
publiek aansteken. Om in katholieke sferen
te blijven hangen, mag dit Het wonder van
Oudenbosch genoemd worden. Inspirerend en
hartverwarmend.

Gerlinda

Heywegen, stafmedewerker
Nederlands Instituut voor Filmeducatie
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Mijn tweede huiskamer
Een bijzonder aspect
van de filmtheatercultuur
in Nederland is dat het
aantrekkelijk is voor
vrijwilligers en stagiairs. Zo
waren er in 2009 ruim honderd
betaalde arbeidsplaatsen en
werkten er meer dan duizend
vrijwilligers.

Ilse Renema,
vrijwilliger
Filmtheater
Hilversum

'De eerste film die ik heb gezien
bij het Filmtheater Hilversum
was: The Straight Story. Het
voelde alsof ik een juweel had
ontdekt in Hilversum en zo is het
allemaal begonnen.
Ik bleef er vaak komen als
bezoeker en ik voelde mij er
altijd weer thuis. Het was net
een tweede huiskamer, koffie
kwam nog uit de koffiekan en
de sfeer was altijd erg relaxed.
Soms ging er ook wel eens wat
mis, maar dat geklungel had
juist zijn charme.
Op een gegeven moment heb
ik me opgegeven om vrijwilliger
te worden en werd uitgenodigd
door de werkgroep P&O voor
een intakegesprek. Ik was wel
een beetje nerveus of ik wel
door de keuring zou komen. Dat
is gelukt en drie jaar geleden
ben ik vrijwilliger geworden.
Na een jaar werd ik coördinator
en trad ik tevens toe tot de
werkgroep P&O. Nu was
ík degene die de intake
gesprekken hield en kwam ik
ook tot de ontdekking dat bijna
iedereen wordt aangenomen.
Ik was dus nerveus voor niets
geweest.

Op de achtergrond was
het bestuur bezig om een
verhuizing voor te bereiden. We
gingen bijna ten onder aan
ons eigen succes en het rode
zaaltje met 82 stoelen was
bijna iedere avond uitverkocht.
Er werd een nieuw gebouw
neergezet in het centrum van
Hilversum en in plaats van een
hadden we nu drie zalen. In de
aanloop ernaartoe was een
veel gehoorde opmerking van
de bezoekers: blijft het nog wel
zo leuk en knus als nu? Ook

Bij allemaal
is een liefde
voor de film
aanwezig
en dat
merken de
bezoekers.
ik had er zo mijn twijfels over,
maar op het moment dat ik het
nieuwe gebouw binnenstapte,
wist ik dat het helemaal goed
zou komen.
De ziel van het theater
verhuisde namelijk mee en
dat waren de vrijwilligers. Zij
zijn degenen die het maken
wat het theater nu is en was. Bij
allemaal is een liefde voor de
film aanwezig en dat merken

de bezoekers. We staan er in
onze vrije tijd omdat we dat
graag willen, niet omdat we
moeten. Als beloning mogen
we alle films zien die we
draaien. Niet gek.
In de intakegesprekken die
we nu als P&O-werkgroep
voeren vragen we ook altijd
wat de band van de nieuwe
persoon is met film, want koffie
schenken kan ook bij de
korfbalvereniging, het gaat
erom dat je een interesse hebt
voor film.
Een paar maanden geleden
ben ik gevraagd om in het
bestuur te komen, iets wat ik
beschouw als een eer en waar
ik dan ook volmondig ja op heb
gezegd. Ik voel me ontzettend
op mijn plek en zet me in mijn
vrije tijd graag in voor het FTH
dat ik nog steeds beschouw als
mijn tweede huiskamer en waar
de sfeer nog steeds relaxed is.'
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Distributie
Een essentiële schakel
Filmdistributie vormt
een essentiële schakel
tussen filmproductie en
vertoning. De distributeur
bepaalt welke films in
welke periode in welk
land (werelddeel) te zien
zullen zijn. Voor de keuze
van premièrefilms zijn
programmeurs, zowel van
de reguliere bioscoop als
van het filmtheater, dus
afhankelijk van het aanbod
van de distributeurs in een
land.
Een distributiebedrijf verwerft - meestal op grote
internationale filmfestivals - de vertoningrechten
van een film. Deze rechten zijn doorgaans van
toepassing op (een of meerdere van) de terreinen
'theatrical release' (filmzalen), televisie/pay-tv, dvd
en video-on-demand (vod), zowel via internet als tv.
In Nederland zijn twee soorten distributeurs
actief: de 'majors', grote commerciële, aan
Hollywood gelieerde bedrijven (Sony Pictures
Releasing, Twentieth Century Fox Film,
Universal Pictures International, Walt Disney
Studios Motion Pictures, Warner Bros. Pictures
International Holland,) en 'independents',
onafhankelijke distributeurs (A-Film Distribution,
Amstelfilm, Benelux Film Distributors, Cinéart
Nederland, Cinema Delicatessen, Cinemien Film
& Video Distribution, Contact Film, European
Film Partners, Filmfreak, Eye Film Distributie,
Independent Films, LOC Film Distribution,

Moonlight Films Distribution, Paradiso
Entertainment Nederland, E1 Entertainment,
Shooting Star Film Distribution, Twin Film, Wild
Bunch Benelux Distribution).
Terwijl het aantal commerciële Hollywoodfilms
die uitgebracht worden door de majors per jaar
beperkt blijft tot twintig procent (ongeveer
zestig titels) van het totaal aantal films, is
hun marktaandeel relatief groot: 65 procent.
De top twintig van commerciële films is zelfs
verantwoordelijk voor bijna de helft van de omzet
in de bioscopen.
De overige titels zijn te zien in arthouses
en filmtheaters en vormen tachtig procent
van de markt (ongeveer 240 films per jaar).
Dit zijn voornamelijk producties uit Europa,
onafhankelijk geproduceerde films uit de VS en
films uit de rest van de wereld. Deze films worden
uitgebracht door onafhankelijke distributeurs,
soms ondersteund met subsidie. De laatste
jaren is er een opmerkelijke toename van het
aantal distributeurs en het aantal titels op de
arthousemarkt.
Sinds 2006 wordt er geen structurele subsidie
meer toegekend aan bepaalde distributeurs, maar
kunnen alle distributeurs in aanmerking komen
voor een 'subsidie per titel'. Deze subsidie wordt,
na de release van een film, toegekend via het
Filmfonds aan de hand van duidelijke criteria.
Ook is er nog een klein bedrag beschikbaar dat
op voorhand kan worden uitgekeerd (ook door het
Filmfonds, met min of meer dezelfde criteria) voor
de aanschaf van artistieke kwaliteitsfilms.
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Stille revolutie

Distributie in de praktijk

De afgelopen twee decennia heeft zich
op het gebied van de vertoning van de
betere film in Nederland een somtijds stille
revolutie voltrokken. Was de vertoning van de
betere film daarvoor slechts voorbehouden
aan Filmliga's en arthousebioscopen in de
grote steden, de laatste jaren zijn er diverse
extra vertoningsplekken, goed geoutilleerde
filmtheaters en filmhuizen in kleine stedelijke
concentraties bijgekomen. Dit fijnmazig netwerk
van filmtheaters leidde ook automatisch
tot een ruimer aanbod van onafhankelijk
geproduceerde films en kwalitatief goede
arthouseproducties. De laatste jaren leidde dit
zelfs tot een groei van het aantal (independent)
distributeurs die zich specialiseerden in de
filmtheater- en arthousemarkt. Daarmee nam
het aanbod van artfilms op de bioscoopmarkt
fors toe. Op dit moment zit de groei van de
arthousecinema zelfs zodanig in de lift dat
bijna alle distributeurs de volle breedte van het
filmaanbod in bioscoop en filmtheater willen
brengen. En daarmee niet louter en alleen
nog gaan voor commerciële kassuccessen.
Dat laatste zou immers leiden tot culturele
armoede en verschraling van het cinemaaanbod. Nederland mag zich rijk prijzen, mede
door het door locale overheden ondersteunde,
rijke palet aan filmtheaters en filmhuizen. Voor
filmverhuurders die gespecialiseerd zijn in
artfilm een belangrijk afzetgebied. Dit heeft dan
ook geleid tot de huidige rijke filmcultuur met
zijn pluriforme filmaanbod. Nergens in de wereld
is het aanbod zo veelzijdig, van blockbusters
tot kleine, onafhankelijk geproduceerde films,
die zowel te zien zijn in de bioscopen van de
grote steden als in de filmtheaters van de
kleinere plaatsen. Laat daarom deze cultuur
verder groeien en bloeien en leiden tot nog
meer en nog professionelere filmtheaters en
artplexen in grote steden en in kleine stedelijke
concentraties.

1 D
 e distributeur koopt de rechten om een film
te exploiteren voor een bepaalde periode
(acht tot vijftien jaar), in een bepaald
'territorium' (meestal Benelux).
D
 e distributeur betaalt hiervoor een MG
(minimum garantie); koopt een aantal
filmkopieën; betaalt voor de vertaling,
ondertiteling , marketing en pr en bepaalt
een releasedatum.
2 D
 e distributeur bespreekt met de grotere
filmtheaters, arthouses en bioscopen wie
er meedoen met de landelijke release. De
films blijven ongeveer vijf à zes weken in de
theaters waar ze gestart zijn. Hierna gaan de
filmkopieën reizen door het land. Het 'leven'
van een film wordt zo behoorlijk lang gerekt.
Vaak is een film nog tot zes maanden na de
eerste releasedatum ergens in het land te
zien.
N
 a de landelijke release (na ongeveer
zes weken) bespreekt de distributeur
met de kleinere filmtheaters wanneer zij
de film kunnen programmeren. Meestal
programmeert een kleiner filmtheater de film
één tot drie weken.
3 De distributeur ontvangt van de vertoners
een percentage van de opbrengst van elk
verkocht kaartje. Als een distributeur de
MG en zijn investeringen (prints, vertaling,
ondertiteling, marketing) heeft terugverdiend,
betaalt hij van de overige opbrengsten ook
weer een percentage door aan de salesagent/producent waarvan hij de filmrechten
heeft gekocht.
4 Na een release in de bioscoop brengt de
distributeur de film nog uit op dvd, (pay)
tv en tegenwoordig ook op vod (video-ondemand). De opbrengsten hiervan worden
gedeeld met de salesagent/producent.

 ichael C. Lambrechtsen, directeur Nederlandse
M
Vereniging van Filmdistributeurs
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Een warm hart voor artistiek
waardevolle films
Specifieke distributeurs voor
de artistieke kwaliteitsfilm
bestaan eigenlijk niet meer.
Tegenwoordig doen zo'n
beetje alle 'independents'
af en toe ook een kleine,
artistieke film.
De markt voor dit soort films is
echter duidelijk afgenomen;
door het grote aanbod van
grote(re) kwaliteitsfilms, wordt
de artistieke film verdrongen.
Bij de oorspronkelijke
gesubsidieerde distributeurs
(Filmmuseum, Contact Film
en Cinemien) is dit behoorlijk
hard aangekomen. Elk
voor zich hebben ze hun
'uitbrengstrategie' aangepast
aan de nieuwe situatie, door
bijvoorbeeld wat meer grote(re)
films uit te brengen of door juist
in totaal wat minder films per
jaar te releasen.
Binnen de komende drie tot
vijf jaar wordt verwacht dat
het oude 35mm-filmmateriaal
zal verdwijnen. Inmiddels is
digitale projectie in kwaliteit
net zo goed (zo niet beter)
en de eerste grote bioscopen
hebben al digitale projectoren
geïnstalleerd. Voor de
kwaliteitsfilms (en zeker de
kwetsbare) is het natuurlijk
van groot belang hoe de
arthouses en filmtheaters met
deze omslag om zullen gaan.
Het vergt een grote investering
in nieuwe apparatuur en de
daarbij benodigde nieuwe
infrastructuur, die met name

voor deze groep vertoners erg
moeilijk is op te brengen.
Distributeurs wacht echter een
besparing, want de kosten voor
een filmkopie zullen sterk dalen
(een digitale kopie kost een
stuk minder dan een 35mmkopie). In de meeste plannen
voor de 'omslag naar digitaal'
zijn zij dan ook benaderd om
een bijdrage te leveren aan
de apparatuur die door de
theaters aangeschaft dient

'... de
mogelijkheden voor
filmtheaters
eindeloos
veel groter.'
te worden. Daarnaast is een
bijdrage van de rijksoverheid
van groot belang, maar ook de
provinciale en gemeentelijke
overheden kunnen kun
plaatselijke filmtheaters hierin
natuurlijk goed steunen.
Na de overgang naar digitaal
zijn de mogelijkheden voor
de filmtheaters eindeloos
veel groter. Voor de klassieke
filmdistributeurs, die zich met
name richten op de artistieke
film, verkleint dit echter weer de
markt voor hun product. Er kan
immers maar één vertoning

tegelijkertijd op één filmdoek
plaatsvinden, dus er zal een
keuze moeten worden gemaakt
tussen een film van een
distributeur en een alternatief
programma. Waarmee de
toekomst van de artistiek film
in Nederland behoorlijk op de
tocht kan komen te staan.
Gelukkig zullen er
altijd distributeurs en
filmtheaterdirecties en
-programmeurs blijven bestaan
die deze vorm van kunst een
zeer warm hart toedragen
en zich zullen blijven inzetten
voor het vertonen van deze
films. En gelukkig blijven er bij
de gemeenten en provincies
in Nederland altijd mensen
werken die film een warm hart
toedragen en begrijpen dat het
niet altijd 'big business' hoeft
te zijn.

Marcus van
der Zwaag,
salesmanager
Cinemien
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Laveren tussen kunst en handel
De programmeur
vormt het hart van een
filmtheater. Hij of zij is
verantwoordelijk voor
de films die er vertoond
worden. Filmkunst en
filmhandel zijn de beide
uitersten waartussen een
programmeur van een
filmtheater zal moeten
laveren. Laat hij zich leiden
door zijn persoonlijke,
artistieke voorkeuren en/
of richt hij zich op het
behalen van de hoogst
mogelijke recettes. In de
praktijk kiezen de meeste
programmeurs voor een
uitgebalanceerde mix van
deze twee extremen.

Een filmtheater heeft voor de programmering
grofweg de keuze uit drie soorten filmaanbod:
premièrefilms, filmerfgoed en nieuwe digitale
content.
Bij premièrefilms gaat het om de nieuwe
films (titels) die de diverse distributeurs op de
Nederlandse markt uitbrengen. In het totaal
gaat het om zo'n driehonderd films per jaar.
Er is daarbij een duidelijk onderscheid tussen
de commerciële Hollywoodfilms die (vrijwel)
uitsluitend in de bioscopen en multiplexen
draaien, de commerciële arthousefilms die
voornamelijk in arthouses vertoond worden en
de artistieke kwaliteitsfilms die voornamelijk in
filmtheaters vertoond worden.
Het filmerfgoed omvat een grote diversiteit
aan films, van klassiekers, retrospectieven en
filmconcerten tot camp, cult, documentaires en
experimentele films. Vertoning is afhankelijk
van de beschikbaarheid van kopieën en de
bijbehorende vertoningsrechten.
Door de digitalisering zal de vraag naar meer
doelgerichte programmering toenemen. Digitale
programma's maken vraaggericht aanbod
mogelijk (cinema-on-demand) en een uitbreiding
van de programmering in de richting van
livevertoningen van sportmanifestaties, concerten
en performances. Ook het internet kan dan
professioneel toegang krijgen tot de filmzalen.
Digitalisering biedt filmtheaters ook de
mogelijkheid om een actievere rol te gaan spelen
bij de bevordering van de sociale cohesie binnen
wijken en buurten. Denk aan de vertoning
van lokaal geproduceerde (amateur/semiprofessioneel) speelfilms en documentaires, voor
een publiek van vrienden, familieleden, collega's,
klasgenoten en/of buurtbewoners.

Films die aan het denken zetten
'De films die getoond worden, moeten niet
alleen tot vermaak dienen maar de bezoekers
nog iets extra's meegeven zodat zij (iets)
anders tegen de wereld aankijken en daar ook
(iets) anders in kunnen gaan acteren met als
doel een mens- en levenswaardiger wereld. De
keuze van de films wordt hierdoor bepaald tot
kwalitatief hoogwaardige films om mensen aan
het denken te zetten, te verrijken, aan te zetten
tot zelfreflectie en steun te zijn in hun culturele
ontwikkeling.
We willen dit doen door met onze vrijwilligers
het denken over en een visie op film verder
te ontwikkelen door ideeën over films te
ontwikkelen, de juiste films te kiezen, het praten
over films te faciliteren, informatie te verzamelen
(uit dagbladen, via bezoek aan het IFFR en door
het lezen van de Filmkrant) en deze informatie
te delen/ter beschikking te stellen aan alle
geïnteresseerden.'
(Uit: Bezinning op Filmhuis Het Domein, Sittard-Geleen, 2008)
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De filmgeschiedenis levend
houden

Leendert
de Jong,
programmeur
Filmhuis
Den Haag

Leendert de Jong werkt al
geruime tijd als programmeur
bij Filmhuis Den Haag.
Hij wordt algemeen
beschouwd als een van de
beste filmprogrammeurs
van Nederland en wordt
regelmatig, in binnen- en
buitenland, gevraagd
om lezingen te geven
over zijn vak. 'Mensen
enthousiasmeren voor film
en het levend houden van
de filmgeschiedenis zie ik als
de mooiste facetten van mijn
werk.'
De Jong is naar eigen zeggen
het vak van programmeur
min of meer ingerold. 'Toen ik
kunstgeschiedenis studeerde
in Leiden (specialiteit
filmgeschiedenis) ben ik als
vrijwilliger gaan werken bij het
Filmhuis Den Haag. In het begin
stond ik kaartjes te scheuren,
maar ik had al vrij snel zelf
ideeën over programmeren. Zo
rond mijn 25ste ben ik er toen
mee begonnen.'
Een programmeur van een
filmtheater moet volgens
hem specifieke kennis en
vaardigheden hebben. 'Hij
moet ten eerste voldoende
kennis van de filmgeschiedenis
hebben. Je moet linken kunnen
leggen tussen verleden en
heden, films in een historisch
perspectief kunnen plaatsen.
In de praktijk betekent dat
bijvoorbeeld dat je in een
retrospectief over Antonioni

tot uitdrukking laat komen
hoe hij als modernist avant la
lettre hedendaagse filmmakers
heeft geïnspireerd. Een andere
belangrijke eigenschap is dat je
nieuwsgierig bent en openstaat
voor nieuwe dingen. Het houdt
in dat je kunt afwijken van je
eigen stokpaardjes en aanvoelt
wat er leeft.'
De Jong geeft hiermee het
belang van het filmhistorisch
erfgoed aan. Juist de
filmtheaters hebben volgens
hem de verantwoordelijkheid
om de klassiekers te
programmeren. 'Gezien
de situatie in Nederland,
waar nauwelijks klassiekers
voorhanden zijn, laat staan de
meer obscure films, heb ik me
enorm verdiept in het zoeken
naar kopieën. Het is voor
een programmeur essentieel
om te weten waar je die
vandaan haalt. Dat houdt in
dat je goede contacten hebt
met buitenlandse archieven,
filmmusea en distributeurs.
Het is een facet van mijn werk
waar veel tijd in gaat zitten. Ik
ben soms wel een jaar bezig
met de voorbereidingen en
de research. Het is daarom
prettig dat de meeste festivals
en retrospectieven die we
hier opzetten ook in andere
filmtheaters te zien zijn.'
De Jong heeft een uitgesproken
opvatting over hoe een ideale
programmering eruit ziet. 'Bij
de cinematheekprogramma's
is voor mij de balans tussen

high- en lowbrow erg belangrijk.
Door een retrospectief rond
Anna Magnani af te wisselen
met een relatief lowbrowprogramma rond Swinging
London, smashing films from the
sixties creëer je een gezonde
combinatie.
Bij de premièrefilms is het
een ander verhaal. Er is een
gigantisch aanbod en het
is onmogelijk om alles te
programmeren. Dus moeten er
soms moeilijke keuzes gemaakt
worden. Het Haagse publiek
verwacht de grote premières te
zien waarover ze in de kranten
lezen. Tegelijkertijd mogen
de kleinere kwaliteitsfilms niet
verloren gaan. Ik streef naar
een mix tussen de wat grotere
en de kleinere films, voor jong
en oud, klassiekers, premières,
retrospectieven enzovoorts,
waarbij je voortdurend op je
hoede moet zijn dat je niet de
concurrent wordt van je eigen
programmering.'
Inspiratie doet De Jong vooral
op filmfestivals op. 'Ik bezoek
jaarlijks een paar van de
grotere, zoals Cannes, Berlijn,
Venetië, Toronto en Rotterdam
en soms een kleinere, zoals
Gent. Het is eigenlijk het enige
moment dat programmeurs
tijd hebben om echt over film
te discussiëren, met 'collega's
en andere mensen uit de
filmwereld.'
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Samenvatting

Samenvatting

Nederland kent drie
soorten filmvertoners:
filmtheaters,
arthouses en bioscopen
(multiplexen).
Filmtheaters zijn
non-profitinstellingen
die in meer of mindere
mate gesubsidieerd
worden. Bioscopen en
arthouses draaien met
winstoogmerk.
Filmtheaters vertonen
een grote diversiteit
aan films: artistieke
kwaliteitsfilms,
Amerikaanse
independents,
documentaires en films
uit de wereldcinema.
Artistieke
kwaliteitsfilms zouden
zonder aanvullende
subsidie niet vertoond
kunnen worden,
vanwege een lage
rentabiliteit. Op
vertoningsgebied
hebben filmtheaters
hiermee een
aanvullende functie
voor een gemeente en/
of regio.
Het bezoek aan
filmtheaters vertoont
al sinds begin jaren
negentig jaarlijks een
continu stijgende lijn.
In 2009 verkochten
de filmtheaters
gezamenlijk bijna

1,8 miljoen kaartjes.
Het marktaandeel
van de filmtheaters
steeg daardoor in
tien jaar van 3,8 naar
bijna 6,6 procent.
Het totale bioscoop/
filmtheaterbezoek
in Nederland steeg
in 2009 tot ruim 27
miljoen. Wanneer
ook het bezoek
aan filmfestivals,
retrospectieven
en alternatieve
voorstellingen als
schoolvoorstellingen
en verhuur zou worden
meegerekend, dan
komt het totale bezoek
zelfs boven de twee
miljoen uit.

en subsidieregelingen:
van eenmalige
gemeentelijke
investeringen voor
het realiseren van
de (nieuwbouw)
accommodaties
tot een structurele
(budget)subsidie
voor organisatie en
programma.

Film is een kunstvorm
die alle lagen
van de bevolking
aanspreekt, zeker in
vergelijking met andere
kunstdisciplines:
van jong tot oud; van
laag- tot hoogopgeleid
en mensen met een
verschillende culturele
achtergrond.

Een groot aantal
gemeenten is anno
2009 bezig met
het ontwikkelen
van beleids- en
(nieuwbouw)plannen
voor multifunctionele
culture complexen,
waar een nieuw of
bestaand filmtheater
onderdeel uitmaakt.
De meerwaarde
van een filmtheater
is de verrijking van
het cultuuraanbod,
de economische
spin-off voor horeca
en winkeliers en
vergroting van de
aantrekkingskracht op
(potentiële) inwoners
en bedrijven.

Gemeenten vervullen
een spilfunctie
bij de oprichting en
ondersteuning van
filmtheaters. Zij
beschikken daarbij
over verschillende
beleidsinstrumenten

Het filmbeleid van
provincies loopt zeer
uiteen. Dat geldt zowel
voor de hoogte van het
filmbudget als voor de
bestemming ervan. In
sommige provincies is
nog geen sprake van

filmbeleid, in andere is
de uitvoering van het
filmbeleid gedelegeerd
aan een provinciale
steunfunctie-instelling.
Waar sprake is van
provinciaal filmbeleid
zijn er significant meer
filmtheaters en meer
filmbezoek.
De hoofddoelstelling
van het
rijksfilmbeleid is
het stimuleren van
de productie van
Nederlandse films
en internationale
coproducties. De
uitvoering van het
overheidsbeleid is
ondergebracht bij het
Nederlands Fonds voor
de Film, dat jaarlijks
ongeveer 34 miljoen
euro beschikbaar heeft
voor filmproductie.
Voor de
vertoningsregeling
en een regeling
voor filmfestivals,
manifestaties en
filmtheaters is jaarlijks
respectievelijk 500.000
en 320.000 euro
beschikbaar.

De (subsidie)
verantwoordelijkheid van de
diverse overheden
is als volgt verdeeld:
Rijk: filmproductie
en filmfestivals in de
basisinfrastructuur.
Provincie: filmfestivals
en educatie. Gemeente:
nieuwbouw/renovatie
van accommodaties,
inrichting, exploitatie,
formatieplaatsen
en educatie. Voor
aanvullende subsidies
kunnen filmtheaters
incidenteel terecht bij
de diverse kunst- en
cultuurfondsen.
Filmtheaters staan
net als de rest van
de bioscoopwereld
voor een belangrijk
omslagpunt: de
overgang naar
digitale vertoning.
Digitalisering heeft
consequenties voor
alle sectoren binnen
de filmindustrie:
voor de productie,
de distributie en de
vertoning. Met deze
overgang zijn hoge
kosten gemoeid.
Binnen nu en drie
tot vijf jaar, zo luiden
de verwachtingen,
zullen films alleen nog
digitaal aangeleverd en
(dus) vertoond worden.

Film- (en media-)
educatie staat al
een groot aantal jaren
hoog op de politieke
agenda, zowel landelijk
als internationaal.
Filmtheaters vormen
niet alleen een
cruciale schakel in de
samenwerking tussen
scholen en instellingen
voor filmeducatie, ze
kunnen ook zelf een
aanbod ontwikkelen.
Filmdistributie vormt
een essentiële schakel
tussen filmproductie
(de makers) en
vertoning (vertoner
en publiek). De
distributeur bepaalt
(mede) welke films in
welke periode in welk
filmtheater te zien
zullen zijn.
De programmeur
vormt het hart van een
filmtheater. Hij of zij is
verantwoordelijk voor
de films die er vertoond
worden. Filmkunst en
filmhandel en 'hoge'
kunst en 'lage' kunst
zijn de uitersten
waartussen een
programmeur van
een filmtheater moet
kunnen laveren.

Bladerunner, Ridley Scott, VS/Hongkong, 1982
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Aanbevelingen voor overheden

1 Met name op

2 Geef educatie,

het gebied van
digitalisering
en marketing
en hebben
filmtheaters baat bij
ondersteuning van
de rijksoverheid.

3 Een duidelijke

filmfestivals en
professionalisering
de prioriteit in
het filmbeleid
van provincies.
De uitvoering van
dit beleid kan
gedelegeerd worden
aan provinciale
steunfunctieinstellingen of
netwerken van
filmtheaters, zoals
dat in enkele
provincies ook al de
praktijk is.

overlegstructuur
van gemeenten met
filmtheaters is van
wezenlijk belang
voor de verdere
professionalisering
van filmtheaters.

4 Nuttige speerpunten
voor het filmbeleid
van gemeenten:
• film als structureel
onderdeel van een
multifunctioneel
cultureel complex
•
 uitbreiding
formatieplaatsen
voor het
filmtheater
•
 geoormerkte
subsidies voor
programmering en
educatie
• renovatie en
nieuwbouw

De meerwaarde van een
filmtheater
•

•

•

 en aanvullende
e
functie op het gebied
van filmvertoning
binnen een gemeente/
provincie
verrijking van het
cultuuraanbod in een
gemeente/provincie
vergroting van de
aantrekkingskracht
op (potentiële)
inwoners en
bedrijven

•

•

•

 erbetering van de
v
concurrentiepositie
met andere
gemeenten/provincies
verbreding van het
aanbod van cultuuren kunsteducatie
vergroting van het
cultuuraanbod voor
jongeren en nieuwe
doelgroepen

•

•

•

 xtra inkomsten
e
(economische spinoff) voor horeca en
winkels
extra banen en meer
mogelijkheden tot
vrijwilligerswerk
meer opties voor
cultuurdisciplineoverstijgende
initiatieven

Stappenplan voor het ontwikkelen
van gemeentelijk film(theater)
beleid
1

Visie op de betekenis van filmbeleid
Wat betekent een film(theater)beleid:
• voor de individuele filmmaker
• voor kunst en cultuur
• voor de gemeenschap: sociaal en
economisch
• voor het product (kwaliteit, 			
		 toegankelijkheid, enzovoorts)

I nventarisatie van het veld
	Betrek instellingen, filmclubs en andere
betrokkenen bij de inventarisatie.
• witte plekken
• kansen
• belemmeringen
• bedreigingen

Organisatie, samenwerking en 		
afstemming
Rol, doel en middelen leiden tot een keuze
voor de wijze van organisatie van het beleid.
Hoe wordt overleg tijdens de uitvoering
geregeld (platform)?

9 	Monitoren en evalueren

4

Doelstellingen en resultaten vaststellen
	• 	Formuleer doelstellingen en meetbare
resultaten.

5

Financiën vaststellen
 elke middelen zijn beschikbaar,
	• W
bijvoorbeeld binnen het kunst- en
cultuurbudget van de gemeente?
• Z
 ijn er alternatieve financieringsbronnen
(stedelijke vernieuwing, gemeentepromotie,
wijkontwikkeling)?

8

Keuze voor profiel
• kwaliteit voorop
• participatie voorop
• combinatie van beide
• andere profielen: toerisme, erfgoed, 		
		 cultuurhistorie

e xtra vertoningsmogelijkheden voor
maatschappelijke
functies bij digitale
projectie (voor
verenigingen,
wijkbijeenkomsten,
alles waarbij het
digitale beeld een
rolspeelt)

Beleidsinstrumenten kiezen
	Formuleer beleid (een beleidsnota) met
daarin een beschrijving van de inzet
van alle beleidsinstrumenten:
• structurele financiering
	• stimulans
• facilitering

7

2

3

•-

6

Eigen rol(len) definiëren
Wil de gemeente optreden als:
• subsidiënt
• regisseur
• opdrachtgever
• verhuurder gebouwen/faciliteiten
• combinatie van het bovenstaande

	Leg vast wanneer en hoe het beleid
geëvalueerd wordt:
	• Zijn de vooraf als wenselijk geformuleerde
resultaten gehaald? Zo nee, waardoor niet?
•	Dragen zij daadwerkelijk bij aan 		
het verwezenlijken van de geformuleerde
doelstellingen?
	• Zijn de doelstellingen van het beleid
nog juist gezien de ontwikkeling van de
gemeente en van het film(theater)beleid?
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Bibliotheken

een CJP-pas. Naast

adviescommissie met

educatie waarbij cultuur

Playground is er voor

nl) distribueert en

internationale markt te

doen. En het heeft een

In het kader van film-

korting op cultuur zijn

vertegenwoordigers uit

als doel of middel wordt

jongeren van dertien

presenteert Nederlandse

vergroten door middel

doorlopende leerlijn

en media-educatie

er acties, evenementen

diverse kunstdisciplines.

ingezet. Cultuurnetwerk

tot en met negentien

grensverleggende films

van kennisverspreiding,

mediawijsheid ontwikkeld

hebben bibliotheken

en workshops voor

jaar die in het kader

in alle genres in binnen-

marketing en promotie.

die online beschikbaar is.

een doorlopende

jongeren, een gratis

cultuurkaart.nl

Nederland werkt
voor iedereen die in

van hun opleiding

en buitenland. Deze

Daarbij ondersteunt en

leerlijn media-educatie

CJP Magazine, schrijven

Het beleid van het

werk of studie met

deelnemen aan kunst- en

films worden onder de

adviseert Holland Film

filmbelangen.nl

ontwikkeld die onderdeel

en maken jongeren de

ministerie van OCW is om

cultuureducatie te

cultuuractiviteiten. Het

aandacht gebracht

producenten bij het

De Federatie

uitmaakt van de

media van het CJP en

jongeren meer in contact

maken heeft. Het

programma is geschikt

middels filmprogramma's,

onder de aandacht

Filmbelangen is een

zogenaamde Virtuele

doet het CJP onderzoek

te brengen met cultuur.

netwerk beheert een

voor alle niveaus in het

boekpublicaties, dvd's,

brengen van hun

belangenvereniging

Mediatheek. Deze

naar onderwerpen die

Daarom ontvangen alle

bibliotheek, verspreidt

voortgezet onderwijs,

tentoonstellingen, websites

filmproducties op de

voor verenigingen

is toegankelijk voor

jongeren bezig houden.

ruim 935.000 leerlingen

informatie, organiseert

vanaf vmbo-niveau.

en internetkanalen.

internationale podia en

voor filmmakers in

uit het voortgezet

bijeenkomsten,

Het Filmmuseum

de internationale markt.

Nederland, met als doel

onderwijs vanaf het

onderzoekt vraagstukken

(filmmuseum.nl)

Voor de internationale

de verdere groei en

is het grootste en

filmwereld is Holland Film

professionalisering van de

leerlingen, docenten,
bibliothecarissen of

bng.nl

mediathecarissen en

De Bank Nederlandse

schooljaar 2008-2009 een

op het gebied van beleid,

Eye Film Instituut
Nederland

educatieve medewerkers

Gemeenten (BNG)

Cultuurkaart. Op deze

theorie en de praktijk

Sinds 1 januari

belangrijkste centrum

het expertisecentrum

filmsector. Er zijn negen

van filmtheaters. De

'bankiert ten dienste

kaart staat een tegoed

van cultuureducatie en

2010 is het Eye Film

voor de cinematografie in

met betrekking tot

leden aangesloten:

leerlijn biedt een overzicht

van overheden', zoals

van vijftien euro. Iedereen

adviseert en begeleidt

Instituut Nederland

Nederland. Het museum

de Nederlandse

het Gilde van film- en

van alle in het veld

gemeenten, provincies

die het vak ckv volgt

mensen en organisaties

actief als nationaal

beheert een verzameling

filmgemeenschap.

televisieacteurs (ACT),

beschikbare projecten,

en met overheden

(culturele en kunstzinnige

bij het formuleren van

overkoepelend orgaan

films van circa 37.000

Nederlands Instituut

Assistant Directors

gerangschikt op

verbonden instellingen

vorming op havo/vwo),

cultuureducatiebeleid

voor de Nederlandse

titels die de hele

voor Filmeducatie

Club, Dutch Directors

schooltype en leerjaar.

en bedrijven. Ter

krijgt van het VSBfonds

en bij het vertalen van

filmcultuur. Het instituut

filmgeschiedenis omspant,

(NIF, filmeducatie.

Guild, Nederlandse

gelegenheid van het

bovendien eenmalig tien

dit beleid in praktische

is ontstaan door een

herbergt een uitgebreide

nl) is het landelijke

Beroepsvereniging

vijftigjarig bestaan is

euro extra op de kaart

activiteiten.

fusie van De Filmbank,

verzameling archieven en

expertisecentrum van de

van Film- en

Cultureel Jongeren

in 1964 de Stichting

gestort. Met de kaart

filmgerelateerde collecties

filmsector op het gebied

Televisiemakers, Netwerk

Paspoort (CJP) stelt

Cultuurfonds BNG in

kunnen leerlingen, zowel

Film en het Nederlands

en huisvest een van de

van educatie over film

Scenarioschrijvers,

jongeren tot dertig jaar

het leven geroepen, om

klassikaal als individueel,

digitalplayground.nl

het Filmmuseum, Holland
Instituut voor Filmeducatie.

grootste filmbibliotheken

en andere media. Naast

Nederlands Instituut

in staat hun culturele

activiteiten te stimuleren

culturele activiteiten

Digital Playground

Het instituut zal in binnen-

van Europa. De

diensten als advies

voor Animatiefilm,

smaak te ontwikkelen en

op het gebied van

ondernemen. De kaart is

organiseert educatieve

en buitenland het gezicht

educatieve programma's

en deskundigheids-

Netherlands Society

hun culturele horizon in

kunst en cultuur die

bovendien geldig als CJP-

evenementen en

van film in Nederland

van het Filmmuseum laten

bevordering voert het

of Cinematographers,

Nederland en wereldwijd

van betekenis zijn voor

pas, ook als er geen geld

projecten voor jongeren

bepalen en is aanjager

leerlingen kennismaken

NIF ook activiteiten uit als

Nederlandse Vereniging

te verbreden. CJP brengt

gemeenten en het

meer op staat.

waarin ze kennismaken

van en ambassadeur

met zeer uiteenlopende

de landelijke educatieve

van Speelfilmproducenten

jongeren in contact met

gemeentelijk beleid. Het

voor filmcultuur. Het

films uit de collectie. Er

filmprogramma's waar

en de Vereniging

cultuur in de breedste zin

gaat hierbij voornamelijk

cultuurnetwerk.nl

met kunst en (beeld)
cultuur door middel van

instituut wil zich op

zijn projecten voor het

jaarlijks 185.000 kinderen

van Nederlandse

en geeft daarbij voordeel

om de ondersteuning

Cultuurnetwerk

digitale media. Het doel

innovatieve wijze inzetten

basisonderwijs en het

en jongeren mee worden

Animatieproducenten.

en voorrang. De pas geeft

van incidentele subsidie-

Nederland is

van Digital Playground

voor de verspreiding van

voortgezet onderwijs die

bereikt en bemiddelt

korting bij bioscopen,

aanvragen van kunst-

het landelijke

is het stimuleren van het

filmkennis door middel

plaats kunnen vinden

het NIF deskundige

festivals, musea, theaters

of cultuurprojecten.

expertisecentrum

creatieve gebruik van

van internationale

in het Filmmuseum, een

sprekers voor lezingen.

en concerten maar ook

Het bestuur van het

voor cultuureducatie.

media onder jongeren

samenwerking, onderzoek

filmtheater in de buurt of

Het NIF coördineert het

op reizen, dvd's, games,

Cultuurfonds BNG

Cultuureducatie

en zo een bijdrage

en debat. De bestaande

op school.

Netwerk Filmeducatie

magazines, kleding en

opereert onafhankelijk

omvat kunsteducatie,

leveren aan het kritische

activiteiten van de

Holland Film (hollandfilm.

dat bestaat uit negentien

een zorgverzekering.

en laat zich bij de

erfgoededucatie en

vermogen van jongeren

fusiepartners blijven

nl) stelt zich ten doel de

landelijke filminstellingen

Bijna 75.000 jongeren

besluitvorming

media-educatie en alle

ten aanzien van media

voorlopig gehandhaafd.

zichtbaarheid van de

(waaronder alle festivals)

in Nederland hebben

adviseren door een

andere vormen van

en beeldcultuur. Digital

De Filmbank (filmbank.

Nederlandse film op de

die aan filmeducatie

cjp.nl
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Filmonderzoek.nl

het gebied amateurkunst

en mobiliteit. Het IPO

aanduiden: geweld,

kunsten92.nl

de EU een Europese

OCW-filmbeleid richt

animatiefilms. Daarnaast

De Stichting

en cultuureducatie

heeft drie kernfuncties:

angst, seks, discriminatie,

Kunsten '92 is een

programma-industrie

zich op economische

heeft het fonds geld voor

Filmonderzoek doet

met een landelijke

belangenbehartiging,

drugs- en alcoholmisbruik

belangenvereniging

creëren voor film, tv,

versterking van de

bijzondere activiteiten op

onderzoek naar de

voorbeeldwerking

platform en vernieuwing.

en grof taalgebruik.

voor instellingen op het

nieuwe media en

Nederlandse film en de

filmgebied.

Nederlandse en

die actieve kunst- en

De belangenbehartiging

De betekenis van de

gebied van kunst, cultuur

games (zowel fictie,

filmsector. Daarnaast

internationale filmsector

cultuurbeoefening

krijgt vorm door

pictogrammen en een

en erfgoed. De ongeveer

documentaire, animatie

is er aandacht voor

op uiteenlopende

bevorderen. In

regelmatig overleg

algemene uitleg over de

vierhonderd leden komen

en multimedia) die is

ontwikkeling en

nvbinfocentrum.
nl

terreinen, zowel op het

de Plusregeling

met het kabinet, de

werking van de Kijkwijzer

uit alle geledingen

opgewassen tegen

ondersteuning van talent,

De Nederlandse

gebied van distributie en

Cultuurparticipatie

verschillende overheden

is te lezen op de website.

van de cultuursector.

concurrentie buiten

inhoudelijke vernieuwing

Vereniging van

vertoning als productie.

staat het stimuleren

en maatschappelijke

Ook zijn classificaties van

Doel van de vereniging

Europa. MEDIA Desk

en artistieke kracht. Op de

Bioscoopexploitanten

De Stichting streeft

centraal van kwalitatief

organisaties. De

producties op te zoeken in

is het versterken van

Nederland is een van de

website is veel informatie

(NVB) is de

ernaar om concrete

hoogstaande

platformfunctie

de Kijkwijzerdatabase.

het maatschappelijke

45 vertegenwoordigende

te vinden over cultuur-

brancheorganisatie

informatie te leveren

(experimentele) projecten

wordt ingevuld door

kantoren.MEDIA Desk

en mediastelsels, de rol

voor alle bioscoop- en

waarop weloverwogen

op het gebied van kunst,

gelegenheden te

kunstenzaken.nl

en politieke klimaat
voor kunst en cultuur

geeft advies over de

van OCW en anderen,

filmtheaterexploitanten

beslissingen gebaseerd

erfgoed en nieuwe

creëren om kennis

Kunst & Zaken

in Nederland. Om de

verschillende regelingen

wet- en regelgeving,

in Nederland en heeft

kunnen worden en geeft

media. Daarnaast

en ervaringen uit te

ondersteunt het bestuur

belangen van de sector

binnen het MEDIA

cijfers, interessante links,

als doel collectieve

daarbij desgevraagd

is er een Regeling

wisselen, gezamenlijke

en management

zo goed mogelijk te

Programma en biedt

nieuwsbrieven en dossiers.

belangenbehartiging,

advies. De Stichting wil

Cultuurparticipatie voor

standpunten te

van Nederlandse

behartigen probeert

begeleiding bij het doen

bovendien de filmindustrie

gemeenten en provincies.

bepalen en initiatieven

culturele instellingen

Kunsten 92 de lijnen

van een aanvraag. De

filmfonds.nl

als bedrijfstak versterken

Het Fonds zet zelf ook

te ontplooien. Verder

door uitwisseling van

tussen politiek en kunst

MEDIA Desk onderhoudt

Het Nederlands Fonds

communicatie in de

door algemeen inzicht in

projecten in gang, zoals

stimuleert het IPO

kennis en ervaring

zo kort mogelijk te

nauwe contacten met de

voor de Film is een van

breedste zin van het

de filmsector te bieden,

het laten uitvoeren van

vernieuwingsprocessen

met het bedrijfsleven.

houden. De vereniging

centrale organisatie van

de cultuurfondsen die de

woord. Alle bioscopen en

knelpunten in de branche

onderzoek, kennisdeling,

binnen provincies.

Uitgangspunt is dat

is actief in contact met

het MEDIA Programma in

overheid in het leven heeft

filmtheaters in Nederland

zichtbaar te maken en

deskundigheidsbe-

politici, bestuurders

Brussel en met de MEDIA

geroepen om culturele

zijn aangesloten.

oplossingen voor te

vordering en het

kijkwijzer.nl

kennisoverdracht
plaatsvindt op

en opiniemakers en

Desks en Antennes in de

activiteiten te stimuleren.

Belangenbehartiging

dragen. De Stichting is

stimuleren van

In 2001 werd het nieuwe

kosteloze, vrijwillige en

houdt de culturele

overige lidstaten.

De missie van het

vindt onder meer plaats

onder meer betrokken

maatschappelijk debat.

classificatiesysteem voor

projectmatige basis.

sector geïnformeerd

door het maken van

de audiovisuele sector

Het Expertprogramma

over de ontwikkelingen

minocw.nl

Filmfonds is het stimuleren
van de filmproductie in

collectieve afspraken

geïntroduceerd: de

stelt managers uit de

op beleidsgebied.

Het Ministerie van

Nederland, met nadruk

en het afsluiten van

bij het onderzoek naar

promotie,
professionalisering en

consumentengedrag

ipo.nl

van bioscoopbezoekers

In het Interprovinciaal

Kijkwijzer. De Kijkwijzer

culturele sector in staat

Kunsten 92 organiseert

Onderwijs Cultuur en

op kwaliteit en diversiteit

contracten met partijen

voor de jaarlijkse

Overleg (IPO) werken de

waarschuwt met behulp

expertise in te roepen

bovendien regelmatig

Wetenschap geeft

en het bevorderen van

die van belang zijn

Bioscoopmonitor van de

Nederlandse provincies

van pictogrammen

uit het bedrijfsleven

debatten en onderzoek.

invulling aan het cultuur-

een goed klimaat voor de

voor de exploitatie en

NVF en NVB.

samen om de condities te

of een bioscoopfilm,

bij het oplossen van

Nederlandse filmcultuur.

bedrijfsvoering van

optimaliseren waaronder

video/dvd-productie

strategische vraagstukken

de rijksoverheid. Dat

Het fonds geeft filmmakers

bioscopen en filmtheaters.

provincies werken.

of televisieprogramma

op het gebied van

mediadesknederland.eu

en mediabeleid van
beleid richt zich vooral

financiële steun bij het

Daarnaast is de NVB

Het IPO is actief op

schadelijk kan zijn voor

bedrijfsvoering en

Ter ondersteuning van de

op het verbeteren van

ontwikkelen, realiseren

de gesprekspartner

Het Fonds voor

dezelfde terreinen als de

kinderen en jongeren tot

bestuur, het programma

Europese audiovisuele

randvoorwaarden en

en distribueren van films.

met overheden,

Cultuurparticipatie

provincies: milieu, landelijk

een bepaalde leeftijd: alle

Cultural Governance reikt

sector heeft de

het wegnemen van

Het is betrokken bij de

(internationale)

stimuleert dat zoveel

gebied, sociaal beleid,

leeftijden, zes jaar, negen

praktische instrumenten

Europese Unie (EU) het

overbodige regels. Ook

totstandkoming van lange

organisaties en netwerken

mogelijk mensen

ruimtelijke ontwikkeling,

jaar, twaalf jaar en zestien

voor goed bestuur en

stimuleringsprogramma

de toegankelijkheid van

speelfilms, documentaire

op het gebied van de

actief aan kunst en

wonen, cultuur,

jaar. Daarnaast zijn er

het Trainingsprogramma

Media in het leven

cultuur en media is een

films, experimentele

exploitatie van bioscopen

cultuur doen. Het Fonds

water, veiligheid en

de pictogrammen die

biedt trainingen op

geroepen. Hiermee wil

belangrijk thema. Het

films, korte films en

en filmtheaters.

subsidieert projecten op

handhaving, economie

de reden van het advies

bedrijfskundige terreinen.

cultuurparticipatie.nl
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filmdistributeurs.nl

documentaireprodu-

Raad is onafhankelijk

te vinden in rubrieken

cinekid.nl

Europese competitie

heeft internationale

audiovisuele kunsten

De belangen van

centen. De 31 leden

en adviseert, gevraagd

Meningsvorming,

Cinekid Festival

voor de beste korte film

competities voor korte

in een interdisciplinaire

filmdistributeurs in

kunnen worden gerekend

en ongevraagd, over

Standpunt VNG, Beleid,

(Amsterdam) is een

in vier categorieën: fictie,

films, opdrachtfilms en

context. Impakt richt

Nederland worden

tot de harde kern

actuele beleidskwesties

wet- en regelgeving en In

jaarlijks Film, Televisie

documentaire, animatie

studentenfilms en een

zich op audio-, video-

behartigd door de

van filmproducerend

en subsidiebesluiten. De

de praktijk.

en Nieuwe Media

en experimenteel. Er

publieksprijs voor de beste

en nieuwemediakunst

Nederlandse Vereniging

Nederland. De NVS

Raad wordt bijgestaan

is ook een Europese

Nederlandse animatiefilm.

waarin de grensgebieden

van Filmdistributeurs

is aangesloten bij de

door commissies

videma.nl

Festival voor de jeugd,
in de herfstvakantie.

studentencompetitie, een

(NVF). De vereniging voert

Federatie Filmbelangen

in verschillende

Videma treedt als schakel

Opgericht in 1987. De

competitie voor de beste

overleg met de overheid

en bij de FIAPF

aandachtsgebieden

op tussen filmvertoners

doelstelling van Cinekid

Nederlandse korte film en

imaginefilmfestival.nl

en andere instellingen

(International Federation

die op hun beurt de

en rechthebbenden en

is het bevorderen van de

een publieksprijs. Verder

Imagine Amsterdam

waarin kunstenaars

binnen de film- en

of Film Producers

Raad adviseren over

verkoopt vergunningen

kwaliteit van beeldcultuur

worden retrospectieven

Fantastic Film Festival

zich verhouden tot

entertainmentindustrie.

Associations). De NVS

beleidskwesties, de

om legaal videofilms en

voor kinderen en het

vertoond, zijn er debatten,

(AFFF) is jaarlijks in

actuele thema's in de

Daarnaast verzorgt de

streeft naar verdere

subsidiëring van culturele

dvd's georganiseerd te

bevorderen van actieve

lezingen en workshops en

Amsterdam, tien dagen in

samenleving. Behalve het

NVF publicaties als de

professionalisering van

instellingen en cultureel

kunnen vertonen. Er zijn

en creatieve participatie

zijn er programma's die

april. Opgericht in 1984 als

festival is er gedurende

top twintig van vertoonde

het producentencorps,

erfgoed en die het

standaardvergunning en

van kinderen bij de

de grenzen van de korte

het Weekend of Terror. Het

het jaar Impakt Events,

films, overzichten van

bevordering van de

aandachtsgebied ook

plusvergunningen. Met

media ter versterking

film verkennen.

AFFF is een internationaal

korte projecten waarbij

nieuwe releases en

onderlinge collegialiteit

volgen.

de standaardvergunning

van hun positie

een thema, een stroming

premières en organiseert

van producenten,

(smaakontwikkeling en

cult, anime en thrillers met

of een kunstenaar

het persvoorstellingen.

optimalisering van de

vng.nl

mag een film

haff.nl

festival voor fantasy, horror,

georganiseerd worden

kritische houding). Het

Holland Animation Film

een competitie van de

centraal staat, de

Filmtheaters vormen

aansluiting van het

Nederlandse

vertoond, maar er

festival vertoont meer

Festival (HAFF) in Utrecht

European Fantastic Film

webgallery Impakt Online

een belangrijk deel

productie-onderwijs met

gemeenten en gewesten

mag geen reclame

dan vijfhonderd films,

is sinds 2009 jaarlijks,

Festivals Federation voor

en het productiehuis en

van het afzetgebeid

de beroepspraktijk en het

(intergemeentelijke

gemaakt worden voor

documentaires, korte

vijf dagen in de eerste

de beste Europese lange

residency-programma

voor distributeurs die

aanzwengelen van het

samenwerkings-

de voorstelling. De

films, animatiefilms, tv-

week van november.

en korte fantastische film,

Impakt Works. Raising

gespecialiseerd zijn in

inhoudelijke debat over

verbanden) worden bij

voorstelling mag wel

producties, crossmediale

Opgericht in 1985. Het

een competitie voor de

Impakt is een educatief

artistieke kwaliteitsfilms en

film en het filmbeleid.'

de vervulling van hun

binnen een besloten

producties, interactieve

internationale festival voor

beste lange speelfilm

programma voor

bestuurstaken bijgestaan

vereniging aangekondigd

installaties en workshops.

animatiefilm fungeert

en een publieksprijs.

scholieren en studenten.

door de Vereniging

worden, maar dan mag

Er zijn satellietfestivals in

als ontmoetingsplaats

Speciaal en educatief

arthousefilms. Filmtheaters

opgezocht worden
tussen de verschillende
kunstdisciplines en

zijn verder belangrijk

cultuur.nl

omdat distributeurs

De rijksoverheid velt van

van Nederlandse

alleen datum, tijd en

dertig steden door het

en inspiratiebron voor

programmaonderdeel

idfa.nl

graag de volle breedte

oudsher geen artistiek

Gemeenten. De

plaats vermeld worden.

hele land.

animatieprofessionals en

is het Fantastisch

International

van het filmaanbod

en inhoudelijk oordeel

vereniging behartigt

De plusvergunning is

Kinderfilmfestival voor

Documentary Film

in de bioscoop willen

over kunst, cultuur

bovendien de belangen

wat duurder dan de

goshort.nl

aankomend talent en wil
animatiefilm promoten als

de jeugd van drie tot

Festival Amsterdam

brengen, niet alleen

en media. Daarom

die samenhangen

standaardvergunning.

Go Short is een festival

aantrekkelijke culturele

en met twaalf jaar.

(IDFA) is jaarlijks tien

de grote commerciële

worden beslissingen

met de bestuurs- en

Hiermee is het mogelijk

voor de Europese korte

vrijetijdsbesteding voor

Een Best of-selectie uit

dagen in november.

kassuccessen.

van de rijksoverheid

beheerstaken. Gevraagd

om openbaar dvd's

film, jaarlijks vier dagen

een breed publiek.

het programma wordt

Opgericht in 1988.

voorafgegaan door een

en ongevraagd adviseert,

te vertonen en er ook

in maart in Nijmegen.

Het HAFF besteedt

na afloop in het land

IDFA is het grootste

advies van het wettelijke

coördineert en stimuleert

reclame voor te maken. Bij

Opgericht in 2009. Go

aandacht aan de

vertoond.

en meest veelzijdige

adviesorgaan van de

de vereniging over

meer dan 150 bezoekers

Short wil een bijdrage

nieuwste ontwikkelingen,

De Nederlandse

regering en het parlement

aangelenheden die van

is ook toestemming nodig

leveren aan het uitdiepen

vertoont thematische

impakt.nl

Vereniging van

op het gebied van cultuur,

belang zijn voor de leden.

van de distributeur.

en het verbreden van de

programma's en

Impakt is een jaarlijks

IDFA vertoont ruim 250

Speelfilmproducenten

de Raad voor Cultuur. En

Op de site worden nieuws,

kortefilmcultuur, nationaal

retrospectieven en heeft

festival in Utrecht, vijf

creatieve documentaires,

(NVS) is de

op het gebied van media

producten en diensten

en internationaal.

talkshows, masterclasses,

dagen in oktober.

waarbij het festival zoekt

belangenvereniging van

door het Commissariaat

aangeboden en is per

Centraal in het

lezingen en een educatief

Opgericht in 1989. Impakt

naar documentaires

Nederlandse speelfilm- en

voor de Media. De

beleidsveld informatie

programma staat de

programma. Het festival

vertoont vernieuwende

die stilistisch interessant

speelfilmproducenten.nl

documentairefilmfestival ter wereld.

74

Handreiking Filmtheaters en cultuurbeleid

75

Filmfestivals

of vernieuwend zijn,

het bieden van een

jaarlijks een eigenzinnige

het programma met

Door het jaar heen is

die maatschappelijk

podium, inspiratie en

en wereldwijd hoog

daarbij een inleiding,

er film en debat in tien

noordelijkfilmfestival.nl

relevant zijn en die

een ontmoetings- en

aangeschreven selectie

debat of lezing. Na het

Nederlandse filmtheaters

Noordelijk Film Festival

erin slagen duidelijk te

debatplaats in een

uit de recente, nieuwe

festival gaat het LAFF On

en jaarlijks een

(NFF) in Leeuwarden

communiceren met hun

internationale context.

films en filmgerelateerde

Tour naar verschillende

filmprogramma op IDFA.

is jaarlijks vijf dagen in

beeldende

steden in het land in

kunst. Speelfilms,

samenwerking met de

filmfestival.nl

publiek. Een selectie uit

november. Opgericht in

het programma gaat

filmbythesea.nl

na afloop op tournee

International Film

documentaires, korte

landelijke filmtheaters.

Nederlands Film Festival

platform voor Europese

langs filmtheaters. IDFA

Festival Film by the Sea

films, tentoonstellingen

Het educatieprogramma

(NFF) in Utrecht is jaarlijks

filmmakers en brengt

biedt ook een centrale

(Vlissingen) is jaarlijks

en performances uit alle

van het LAFF omvat

tien dagen in september.

hen in contact met

plek voor ontmoeting en

in september vanaf

werelddelen zijn voor het

films, workshops, een

Opgericht in 1981. Het

elkaar en het publiek.

debat, voor ontwikkeling

de tweede vrijdag tien

eerst (en in veel gevallen

programma voor het

festival is actief in het

Het hoofdprogramma

en productie, voor

dagen. Opgericht in 1999.

eenmalig) te zien in

voortgezet onderwijs en

vergroten van de kennis

bestaat uit een Europese

educatie en reflectie,

Het festival presenteert

Nederland. Het festival

schoolvoorstellingen voor

over en promotie van

competitie en een

voor zowel regisseurs,

kwaliteitsfilms uit een

kiest daarbij voor jong

het basisonderwijs.

de Nederlandse film en

selectie van (voor)

producenten, kopers en

internationaal aanbod

en opkomend filmtalent,

premières. Verder

financiers als het publiek.

met de nadruk op recente

voor de filmauteurs met

Het festival vertoont de

zijn er thematisch en

literatuurverfilmingen

een onafhankelijke en

moviesthatmatterfestival.nl

Nederlandse filmcultuur.
nieuwste Nederlandse

geografisch ingedeelde

(competitieprogramma).

vernieuwende signatuur

Movies that Matter in

films (onder meer in een

programma's,

Gerelateerd aan

en voor filmmakers of

Den Haag (sinds 2009) is

competitie voor de Grote

programma's

International Film

het thema film en

kunstenaars die innovatief

jaarlijks, zeven dagen in

Prijs van de Nederlandse

voor de jeugd

Festival Breda is jaarlijks

literatuur vinden ook

of experimenteel

maart, voortgekomen uit

Film, het Gouden Kalf),

(schoolvoorstellingen),

vijf dagen vanaf de

andere activiteiten

grenzen verkennen en

het Amnesty International

speciale programma's

documentaires,

laatste woensdag in

plaats waaronder een

overschrijden.

Film Festival. Movies

met het cinematografisch

mediakunst en is er

maart. Opgericht in

scenarioworkshop,

erfgoed, educatieve

aandacht voor nieuwe

2008. Het festival vertoont

lezingen en een pitch.

laff.nl

that Matter is een
internationaal film- en

programma's en een

ontwikkelingen op

artistieke Europese film en

Andere activiteiten zijn

Latin American Film

debatfestival voor de

online festival. Er zijn

het grensvlak van

de ontwikkelingen binnen

workshops over film

Festival (LAFF) in Utrecht

geëngageerde film,

debatten, talkshows en

film. Ook hebben

de cinema op het gebied

maken en een competitie

is jaarlijks negen dagen

met documentaires en

feesten. Het festival biedt

(jonge) noordelijke

van innovatieve film en

voor korte films. Ieder

in mei. Opgericht in

speelfilms van bevlogen

een podium voor de

filmmakers middels

filmverwante beeldcultuur.

jaar wordt een Lifetime

2005. Het LAFF vertoont

filmmakers die het

Nederlandse filmsector

Nieuwe Noordelijke

Deze innovaties worden

Achievement Award

ongeveer vijftig Latijns-

debat aanwakkeren

met bijeenkomsten

Oogst een podium

gezocht aan de randen

uitgereikt, gekoppeld aan

Amerikaanse speelfilms,

over mensenrechten,

over nationale

en zijn er inleidingen,

van de cinema en in de

een retrospectief van de

documentaires en

menselijke waardigheid

en internationale

discussiebijeenkomsten,

verbinding met internet,

laureaat.

studentenfilms. Naast de

en situaties waarin

ontwikkelingen. Ter

forums, workshops en

filmvertoningen is er een

deze in het geding zijn.

promotie van de

talkshows.

verdiepingsprogramma,

Het festival biedt een

Nederlandse film in

filmfestivalbreda.
com

animaties, games,
en andere vormen van

filmfestivalrotterdam.com

waarin actuele sociaal-

ontmoetingsplaats

bioscopen zijn er sinds

nieuwe media. Het festival

International Film

maatschappelijke,

voor publiek,

2001 prijzen voor films

wil van betekenis zijn

Festival Rotterdam (IFFR)

politieke, economische

mensenrechtenactivisten,

die een bepaald aantal

voor jonge Europese

is jaarlijks twaalf dagen in

en culturele Latijns-

filmmakers, politici en

bezoekers halen.

filmtalenten die nieuwe

de periode eind januari-

Amerikaanse thema's

journalisten. Er zijn diverse

cinematografische

begin februari. Opgericht

worden uitgelicht

competities, inleidingen,

wegen verkennen door

in 1972. Het IFFR maakt

middels een film uit

talkshows en workshops.

installaties, live events

1978. Het NFF biedt een
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naam rubriek
Filmtheaters

Filmtheaters
Drenthe

Noord-Holland

Groningen
naam

type

doeken

stoelen

plaats

naam

type

doeken

stoelen

plaats

naam

type

doeken

stoelen

Filmtheater klein
intern

Eemsmond Delfzijl

Filmliga Eemsmond
Delfzijl

Filmtheater klein

1

555

Alkmaar

Provadja

Filmtheater

2

143

Amersfoort

De Lieve Vrouw

Filmtheater

3

176

Groningen

Images

Filmtheater

3

391

Amstelveen

Filmhuis Griffioen

Filmtheater klein

1

52

Baarn

1

284

Amsterdam

De Balie

Filmtheater klein

2

174

Theater de Speeldoos

Filmtheater klein

Filmtheater klein
intern

Amsterdam

Filmhuiscavia

Filmtheater klein

1

39

1

180

Amsterdam

Filmmuseum

Filmtheater

2

164

Amsterdam

Het Ketelhuis

Filmtheater

3

243

Soest

Filmhuis Artishock

Filmtheater klein

1

61

Amsterdam

Melkweg Cinema

Filmtheater klein

1

90

Utrecht

Filmtheater 't Hoogt

Filmtheater

3

212

Amsterdam

Rialto

Filmtheater

2

270

Veenendaal

Filmhuis Veenendaal

Bergen

Filmtheater Cinebergen

Filmtheater

1

100

Filmtheater klein
intern

Bussum

Filmhuis Bussum

Filmtheater

2

155

Den Helder

Cinema Zevenskoop

Filmtheater klein

1

60

naam

type

Emmen

Filmhuis Emmen

Hoogeveen

Filmhuis Hoogeveen

doeken

stoelen

Flevoland
plaats

naam

type

Lelystad

Filmtheater Lelystad

Filmtheater klein
intern

doeken

stoelen

Friesland
plaats

naam

type

Heerenveen

Filmhuis Heerenveen

Filmtheater klein
intern

Leeuwarden

Filmhuis Leeuwarden

Filmtheater

Sneek

Filmhuis Sneek

Filmtheater klein
intern

doeken

2

stoelen

100

Gelderland

Groningen

RKZ Bios

Filmtheater klein

1

57

Groningen

Vera Zienema

Filmtheater klein

1

70

Leek

Filmhuis Nienoord

Filmtheater klein

1

66

Schouwerzijl

Sienemarne Schouwerzijl

Filmtheater klein

Veendam

Filmliga Veendam

Filmtheater klein

Winschoten

Filmliga Winschoten

Filmtheater klein

type

doeken

stoelen

Diemen

Theater de Omval

Filmtheater klein

1

178

plaats

naam

type

doeken

stoelen

Filmtheater klein

1

90

Haarlem

Filmschuur

Filmtheater

2

185

Alphen aan
den Rijn

Parkfilmhuis

Filmtheater

1

73

Maastricht

Lumière Cinema

Filmtheater

6

326

Heemskerk

Filmhuis Heemskerk

Filmtheater klein

1

150

Barendrecht

Theater het Kruispunt

Filmtheater klein

1

300

Roermond

Filmhuis Roermond

Filmtheater klein

1

66

Hilversum

Filmtheater
Hilversum

Filmtheater

3

247

Isala Theater

Filmtheater klein

1

150

Sittard

Filmhuis Het Domein

Filmtheater klein

1

54

Capelle aan
de IJssel

Hoorn

Filmhuis Hoorn

Filmtheater

1

58

Venlo

Filmtheater De
Nieuwe Scene

Filmtheater

2

172

Delft

Filmhuis Lumen

Filmtheater

2

169

IJmuiden

Witte Theater

Filmtheater klein

1

150

Den Haag

Filmhuis Den Haag

Filmtheater

5

332

Filmtheater Weert

Filmtheater klein
intern

Lisse

Filmhuis Lisse

Filmtheater klein

1

170

Dordrecht

Filmhuis Cinode

Filmtheater

1

81

Purmerend

Filmhuis Purmerend

Filmtheater klein

1

120

Gouda

Filmhuis Gouda

Filmtheater

1

80

Schagen

Filmtheater De Luxe

Filmtheater klein

1

97

Leiden

Kijkhuis

Filmtheater

2

242

Weesp

Filmhuis Weesp

Filmtheater klein

1

120

Middelharnis

Filmhuis Middelharnis

Filmtheater klein

1

80

Zaandam

De Fabriek

Filmtheater

2

153

Noordwijk

De Muze

Filmtheater klein

1

240

Rotterdam

Lantaren/Venster

Filmtheater

6

599

Rotterdam

Theater Zuidplein

Filmtheater klein

1

500
48

type

doeken

stoelen

Filmtheater klein

1

120

Apeldoorn

Gigant

Filmtheater

3

319

Arnhem

Focus Filmtheater
Arnhem

Filmtheater

3

244

plaats

naam

type

130

Bergen op
Zoom

Cinema Paradiso

Filmtheater klein
intern

Filmhuis Didam

Filmtheater klein

1

70

Dieren

Filmhuis Dieren

Filmtheater klein

1

235

Doesburg

Filmhuis Doesburg

Filmtheater klein

1

60

Doetinchem

Gruitpoort Filmhuis

Filmtheater klein

1

106

Noord-Brabant
Breda

Chassé Cinema

Filmtheater

Eindhoven

Plaza Futura

Filmtheater

Etten-Leur

Cinema Paradiso

Filmtheater klein
intern

Grave

Filmcafé Grave

Filmtheater klein

doeken

3
3

1

stoelen

303
226

92

Druten

Filmhuis Den Bogerd

Filmtheater klein

1

170

Helmond

Filmhuis Helmond

Filmtheater

1

108

Geldermalsen

Filmtheater LingeFilm

Filmtheater klein

1

70

Oosterhout

Filmtheater klein

1

420

Harderwijk

Filmhuis Harderwijk

Filmtheater klein

1

90

Fillmtheater de
Bussel

Lichtenvoorde

Filmhuis Het Doek

Filmtheater klein

1

80

Oss

Groene Engel

Filmtheater klein

1

125

Oudenbosch

Fidei et Arti

Filmtheater klein

1

250

Oudenbosch

Filmtheater Fanfare

Filmtheater klein

1

200

Roosendaal

Cinema Paradiso

Filmtheater klein
intern

Schijndel

Filmclub Schijndel

Filmtheater klein

1

98

Nijmegen

1

175

Cultuur op de
Campus

Filmtheater klein

Nijmegen

LUX

Filmtheater

9

766

Oosterbeek

Filmhuis Oosterbeek

Filmtheater klein

1

46

Tiel

Filmhuis Tiel

Filmtheater klein

1

200

Wageningen

Filmhuis Movie W

Filmtheater klein

1

79

s-Hertogenbosch

Verkadefabriek

Filmtheater

3

282

Winterswijk

Filmhuis Winterswijk

Filmtheater klein
intern

1

200

Tilburg

Filmfoyer Tilburg

Filmtheater

1

43

Uden

Filmhuis De Pul

Filmtheater klein

1

150

Veghel

Filmhuis de Blauwe
Kei

Filmtheater klein

1

350

Waalwijk

Filmtheater De Leest

Filmtheater klein

1

450

Zaltbommel

Cinemaarten

Filmtheater klein

1

250

Zevenaar

Filmhuis Zevenaar

Filmtheater

1

55

Zutphen

Filmtheater Luxor

Filmtheater

1

80

= digitaal
= Europa Cinemas

Zuid-Holland

Filmhuis De Spiegel

Filmhuis 's-Heerenberg

Didam

Filmtheater klein
Filmtheater klein
intern

naam

naam

1

Film Aan De Slinger
Film Theater Nieuwegein

Heerlen

's-Heerenberg

Filmtheater klein

350

Houten
Nieuwegein

plaats

Weert

Theater De Fransche
School

1

Limburg

plaats

Culemborg

Utrecht

plaats

plaats

Overijssel
plaats

naam

type

doeken

stoelen

Schiedam

Filmhuis Schiedam

Filmtheater klein

1

Almelo

Filmhuis Almelo

Filmtheater klein

1

166

Vlaardingen

Filmtheater het
Zeepaard

Filmtheater klein

1

Wassenaar

Filmhuis Wassenaar

Filmtheater klein

1

80

Zoetermeer

Filmtheater CineUtopia

Filmtheater klein
intern

Deventer

Filmhuis De Keizer

Filmtheater

2

139

Enschede

Concordia

Filmtheater

2

142

1

90

Hengelo

Filmliga Hengelo

Filmtheater klein

Kampen

Filmhuis Kampen

Filmtheater klein
intern

Zeeland

Oldenzaal

Filmhuis Oldenzaal

Filmtheater klein

1

300

Olst

Filmhuis Olst

Filmtheater klein

1

200

plaats

naam

type

doeken

stoelen

Zwolle

Filmtheater
Fraterhuis

Filmtheater

2

186

Goes

Podium 't Beest

Filmtheater klein

1

65

Middelburg

Filmtheater Schuttershof

Filmtheater

1

86

Zierikzee

Filmtheater Zierikzee

Filmtheater klein

1

72

78
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