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Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) toont 
de nieuwste onafhankelijke en vernieuwende films uit de 
wereld en is een platform voor actuele filmkunst, opko-
mend en gevestigd talent en filmgerelateerde kunst.

Het IFFR is meer dan een vertoner alleen, het is ook 
een initiator. Met een internationale coproductiemarkt 
(CineMart), een fonds voor filmmakers in ontwikke-
lingslanden (Hubert Bals Fonds), trainingsprojecten en 
debatten voor filmprofessionals steunt het festival actief  
de totstandkoming van auteurscinema en de deskundig-
heid op het gebied van talent, industrie en kritiek.

De Stichting Filmfestival Rotterdam draagt er daar-
naast zorg voor dat de kunstzinnige film ook buiten de 
festivalperiode op andere wijze te zien is. Dat gebeurt 
via eigen distributie (in de filmtheaters en als Tiger 
Releases op dvd), op televisie (NPS Wereldcinema) en 
via internet (cinemalink.tv).

Op landelijk, regionaal en lokaal niveau brengt IFFR 
studenten en scholieren in contact met onafhankelijke 
filmkunst via de Rotterdam Film Course, Meet the 
Maestro, Filmblik Rotterdam en schoolvoorstellingen.

InhoudSopGAVE

Het Schouwburgplein was niet alleen het kloppende festivalhart, maar ook een uitgelezen locatie om de 
Serenghetti, de Urban Screen-bijdrage van Carlos Reygadas, op het Nationale Nederlanden-gebouw geprojec-
teerd te zien.

Inleiding
Cijfers
Programma
Awards
Huisstijl
Hubert Bals Fonds
CineMart
Distributie
Educatie
Bezoekers
Pers
Financiën
Sponsoring en subsidies
Functionele exploitatierekening
Organisatie en bestuur

Columns
Gertjan Zuilhof
Peter van Hoof
Bianca Taal
Marit van den Elshout
Erwin Houtenbrink
Edwin Carels
Ludmila Cvikova
Gerwin Tamsma

Bijlagen
1. Titellijst festivalprogramma
2. Hubert Bals Fonds, gesteunde projecten en HBF Plus
3. CineMart, geselecteerde projecten

  4 
12 
14 
22 
28 
32 
38 
48 
50 
54 
60 
66 
68 
76 
77 
 
 
20 
21 
35 
43 
58 
59 
78 
79 
 
 
80 
90 
92

Het International Film Festival Rotterdam 
(IFFR) toont de nieuwste onafhankelijke en 
vernieuwende films uit de wereld en is een 
platform voor actuele filmkunst, opkomend 
en gevestigd talent en filmgerelateerde 
kunst.

Het IFFR is meer dan een vertoner alleen, het is ook 
een initiator. Met een internationale coproductiemarkt 
(CineMart), een fonds voor filmmakers in ontwikke-
lingslanden (Hubert Bals Fonds), trainingsprojecten en 
debatten voor filmprofessionals steunt het festival actief  
de totstandkoming van auteurscinema en de deskundig-
heid op het gebied van talent, industrie en kritiek.

De Stichting Filmfestival Rotterdam draagt er daarnaast 
zorg voor dat de kunstzinnige film ook buiten de fes-
tivalperiode op andere wijze te zien is. Dat gebeurt via 
eigen distributie (in de filmtheaters en als Tiger Releases 
op dvd), op televisie (NPS), via internet (cinemalink.
tv) en via presentaties op andere internationale filmfes-
tivals.

Op landelijk, regionaal en lokaal niveau brengt IFFR 
studenten en scholieren in contact met onafhankelijke 
filmkunst via de Rotterdam Film Course, Meet the 
Maestro, Filmblik Rotterdam en schoolvoorstellingen.



Ondanks dat er misschien minder geld is om films te 
financieren blijft research & development belangrijk: het 
weinige geld dat je hebt moet je goed uitgeven, dus móet 
je naar Rotterdam komen voor de kennis en de parels. 
De kredietcrisis heeft geen invloed op de relevantie van 
CineMart.”
Patrick: “De keuze dit jaar was voor minder projecten, 
maar wel kwalitatief  goede. Het was een goede stap om 
daarnaast een aantal vernieuwende multimediale projec-
ten uit te lichten en de DIY-workshop te houden.”

Hubert Bals Fonds
Patrick: “Het was een rijke oogst, met meer HBF-onder-
steunde films in het programma dan ooit. We hadden 
sterke HBF-titels in de competitie en de HBF-films heb-
ben het goed gedaan op internationale festivals.”
Rutger: “Teza bleek een echte festivalkraker en Gigante 
won een Zilveren Beer. De functie om filmmakers in 
ontwikkelingslanden te steunen en talenten ontdekken 
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De mammoettanker die International Film 
Festival Rotterdam heet had deze editie 
eindelijk twee vaste kapiteins aan het roer. 
Festvaldirecteur Rutger Wolfson en zakelijk 
directeur Patrick van Mil blikken terug én 
kijken vooruit.

Eerste keer
Patrick van Mil: “Ik begon vier maanden voor het fes-
tival toen de tanker bij wijze van spreken net op gang 
aan het komen was. De bemanning moest gemonsterd 
worden, de omgangregels bepaald en we waren net 
bezig met een nieuw verfje voor het schip – de nieuwe 
huisstijl. Kortom: er moest ontzettend veel gebeuren. 
Dat is de beste manier om het festival te leren kennen. 
De functie is misschien vergelijkbaar met mijn vorige als 
adjunct-directeur van het Nederlands Architectuurin-
stituut, de aard van de werkzaamheden en de dynamiek 
volstrekt niet. Het IFFR is behalve een rijk geschakeerd 
publieksevenement een professioneel platform dat zich 
in periode van twaalf  dagen afspeelt. Dat is haast een 
explosie.”
Rutger Wolfson: “Het verschil tussen mijn eerste en 
tweede festival als directeur is dat het festival deze keer 
net zoveel van mij voelde als van alle andere mensen 
die er een jaar lang hard aan getrokken hebben. Aan de 
vorige editie voegde ik een aantal voor mij herkenbare 
elementen – bijvoorbeeld de nadruk op liveperforman-
ces – toe. De paradox is dat deze keer de invloed wellicht 
minder in het oog springt – met uitzondering van de 
megagrote Urban Screen-projecties dan. Neem de ver-
nieuwde programmaopzet, met een totale gelijkschake-
ling voor korte film, lange film, installaties en liveperfor-
mances. Die zegt fundamenteel iets over hoe het festival 
én ik tegen film aankijken. Dat zat altijd al in het festival 
besloten, alleen is het deze keer meer uitgekristalliseerd. 
Het IFFR is in de kern een heel cinefiel festival, maar 
nadrukkelijk ook geïnteresseerd in de grensgebieden.

Tiger Competitie
Rutger: “De VPRO Tiger Awards Competitie is een van 
de meest spannende elementen van het festival: het gaat 
om heel verse films en jonge talenten. Precies het soort 
films waarvoor veel andere kapers op de kust zijn. Wij 
zetten in om onze competitie internationaal sterk te 
maken als vlaggenschip van het festival. Dat begint bij 
het maken van een goede selectie. Ik denk dat we daarin 
geslaagd zijn.”
Patrick: “Dat hoorden we ook terug van journalisten, 

producenten en distributeurs: de competitie was sterker 
dan voorafgaande edities. We hebben de competitie ook 
serieuzer neergezet door extra aandacht te schenken aan 
de prijsuitreiking. Dat was nu de juiste mix tussen het 
informele Rotterdamse en het respect van zo’n belang-
rijk moment. Met mooie nieuwe Awards die glimmen 
en je boven het hoofd kunt houden. Het heeft het goede 
cachet gekregen.”

Nieuwe programmaopzet
Patrick: “De discussie over de nieuwe programmaopzet 
speelde toen ik binnenkwam, en ik ben blij dat het is 
doorgezet. Het is nu veel helderder hoe ons programma 
is opgebouwd.”
Rutger: “De nieuwe opzet communiceert helder de kwa-
liteiten van het IFFR. Het ontdekken van jong talent in 
Bright Future, de eigen uitgesproken smaak in Spectrum 
en tot slot Signals voor het agenderen van onderwerpen, 
kritisch stelling nemen maar ook herontdekken van 
filmmakers die dat verdienen. De opzet maakt duidelijk 
hoe wij naar film kijken, maar ook waar de toekomst 
ligt. Aan de ene kant is film onze core business, maar aan 
de andere kant hebben we een hele brede opvatting wat 
film is... en wat film kan zijn. Beide zitten goed besloten 
in de nieuwe opzet.

Nieuwe huisstijl
Patrick: “Het nieuwe logo is open, toegankelijk maar ook 
dwars en een beetje brutaal. Het is aansprekend en di-
rect en het benadrukt ons eeuwig jonge karakter. Dat de 
nieuwe huisstijl goed geland is, blijkt uit dat bezoekers 
zelf  spontaan varianten van het logo gingen maken.”
Rutger: “Het logo communiceert ongelooflijk. Het letter-
type dat erbij ontwikkeld is vind ik erg mooi. Het is heel 
eigen, maar refereert tegelijkertijd ook aan bijvoorbeeld 
ondertiteling bij films en aan de typografie die je op de 
achterplecht van schepen ziet. Heel Rotterdams dus, 
ook omdat het recht voor zijn raap is. Het is totaal niet 
corporate; wij hebben geen opgeblazen huisstijl nodig 
mensen te overtuigen dat we een echt bedrijf  zijn. Geen 
goedkope glamour, wel allure.”

Size matters?
Rutger: “Natuurlijk! In het programmaonderdeel Size 
Matters toch? Een mooi voorbeeld van de agenderende 
kracht van het festival. De alomtegenwoordigheid van 
beeldschermen is iets waar iedereen in zijn leefomgeving 
mee te maken krijgt. Wij bekeken dat vraagstuk vanuit 
de traditie van het filmmedium. Het werd een zeer 

InLEIdInG
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divers programma, variërend van kleine schermpjes op 
een mobieltje tot gevels van openbare gebouwen, dat de 
vraag stelde: kan film op meer plekken wat betekenen 
dan alleen in de bioscoopzaal? Het ideaal is dat zo’n 
prikkelende vraag aan het begin van een festival wordt 
geponeerd en dat je aan het eind, door discussies en es-
says van anderen, dichter bij een antwoord bent.”
Patrick: “Size Matters is daarnaast ook geslaagd omdat 
het buiten de grenzen van de bioscoopzaal treedt. Dat 
is een Rotterdamse traditie en daar ligt ook de toekomst 
voor de film. Persoonlijk vind ik het leuk dat mensen die 
niet naar het filmfestival gaan, maar voor hun werk over 
de Erasmusbrug fietsen of  met de auto over het Weena 
rijden ook geconfronteerd worden met het festival.”

CineMart
Rutger: “Het was even spannend vanwege de krediet-
crisis, maar CineMart kende een sterke editie, ook qua 
kwaliteit van de producties en het aantal deelnemers. 

InLEIdInG

Zakelijk directeur Patrick van Mil en festivaldirecteur Rutger Wolfson.
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heeft zijn vruchten afgeworpen. Dat is een investering 
van de voorafgaande jaren. En gelukkig heeft het Minis-
terie van Buitenlandse Zaken laten weten voornemens te 
zijn het HFB de komende jaren te blijven ondersteunen. 
Dat is in het kader van de continuïteit uitermate belang-
rijk.”

Hét festivalmoment
Rutger: “Ik had veertien festivalmomenten: de premières 
van de Tijgers waar ik de makers voorstel. Een begin-
nend filmmaker die soms met knikkende knietjes voor 
een volle zaal met een open, geïnteresseerd en aandach-
tig publiek staat is meer dan alleen bijzonder, het is de 
essentie van het festival.”
Patrick: “Halverwege het festival heb ik een uur lang 
Rik Grashoff, de Rotterdamse wethouder van Cultuur, 
rondgeleid achter de schermen van het festival. Van de 
kaartverkoop aan de kassa tot een CineMart-workshop 
over de digitale toekomst van film en van een première-
film tot een levendig cafébezoek. Ik was zo trots op die 
rijkdom van het festival, als je opeens door andere ogen 
ziet wat de kracht en potentie van het IFFR is.”
Rutger: “Mijn persoonlijke festivalmoment was toen ik 
Guy Maddin tegen het lijf  liep en we spontaan samen 
een broodje gingen eten. Ook voor ons is het festival een 
uitgelezen moment om mensen te ontmoeten en wat 
langer te spreken.”

Sponsoring
Patrick: “KPN voegde met de TukTuks en hun aanwezig-
heid op het Schouwburgplein echt iets toe aan de festi-
valsfeer. De Volkskrantdag, de Robecodag en de VPRO-
dagen verliepen beter en succesvoller dan voorafgaande 
jaren. De Tiger Bussiness Lounge was een doorslaand 
succes, en ook op de andere relatieavonden kregen we 
enorm positieve feedback.”
Rutger: “Sponsoring is zoveel meer dan enkel een 
naam op een affiche. We gaan samen met intelligente 
partners om de tafel om te kijken hoe we elkaar kunnen 
versterken. Een goed voorbeeld is het Robeco Filmcafé: 
een bijzondere ontmoetingsplek die voor beide partijen 
goed uitpakt.”
Patrick: “Wij kunnen nog groeien in het zelfbewustzijn 
dat (potentiële) sponsoren oprecht geïnteresseerd zijn in 
wat het IFFR doet. Dat wij een specifiek publiek weten te 
enthousiasmeren en betrokken weten te houden vinden 
sponsoren ook interessant.”

Financiën
Patrick: “Als gevolg van de kredietcrisis hadden we deze 
editie minder professionele gasten dan voorgaande 
jaren. Bedrijven en bladen zijn beduidend voorzichtiger 
met reisbudgetten. We moesten met een lagere begro-
ting dan voorgaande jaren werken. Natuurlijk heeft dat 
op sommige punten pijn gedaan. Dankzij strak bud-
getbeheer en een sterk kostenbewustzijn bij de staf  zijn 
we er gelukkig in geslaagd dit festival met een positief  
exploitatieresultaat af  te sluiten. Het hielp ook dat het 
publiek ons niet in de steek liet. De kaartverkoop bleef  
ondanks de recessie op het niveau van voorgaande jaren.
Rutger: “Ondanks de krappe financiële ruimte zijn we er 
toch in geslaagd om een in inhoudelijk sterk festival neer 
te zetten.”

Bright Future?
Rutger: “Een van de grote uitdagingen voor het festival 
is de internationale positie. We zijn een groot publieks-
festival, maar we zijn ook een industriefestival. Je voelt 
dat de industrie voor veranderingen staat, en we gaan 
ervoor zorgen dat het IFFR daar een voortrekkersrol in 
neemt.”
Patrick: “1 plus 1 plus 1 = 5. Onze positie in programma, 
industrie en het publieksevenement is opgeteld meer 
dan de som der delen. Dat is ‘Rotterdam’. Aan alle drie 
die componenten zullen we moeten blijven werken en 
schaven.”

InLEIdInG

38 TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM 7

InLEIdInG

Burgemeester Ahmed Aboutaleb spreekt met de pers op de openingsavond, tijdens het festival 
werd hij officieel gevraagd voor het ambassadeurschap van de Tiger Business Lounge.

Acteur Michael Imperioli kreeg een paar dagen vrij van de set van de Amerikaanse tv-serie Life 
on Mars (vandaar die vette seventies-snor) om bij de wereldpremière van zijn regiedebuut The 
hungry Ghost te zijn. Festivaldirecteur Rutger Wolfson heet de Amerikaanse filmmaker op de 
openingsavond van het IFFR welkom voor het oog van de massaal toegestroomde pers.
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De Mexicaanse regisseur Carlos Reyga-
das, wiens internationale doorbraak met 
debuutfilm Japón begon in Rotterdam, wilde 
zich met zijn bijdrage Serenghetti expliciet 
afzetten tegen de commerciële schermen. 
Zijn tachtig minuten durende film toont een 
amateurvoetbalwedstrijd voor vrouwen. 
“We kijken met zijn allen natuurlijk heel veel 
naar voetbalwedstrijden, ook in openbare 
plaatsen als vliegvelden en bars. Maar de 
sport is tegenwoordig zo professioneel dat 
het plezier van het spel naar de achtergrond 
verdwijnt. Het draait om tactiek, om compe-
titie, om handel. Ik wilde juist mensen tonen 
die plezier hebben, dat kan volgens mij nooit 
vervelend zijn. Het is, hoop ik, in ieder geval 
iets dat de aandacht heel even kan vasthou-
den, al is het maar twee minuten.”

Urban Screen
Serenghetti van Carlos Reygadas, 
gebouw Nationale Nederlanden, Weena
De drie Urban Screens, onderdeel van 
Signals: Size Matters waren letterlijk onmo-
gelijk over het hoofd te zien. Drie bekende 
‘Rotterdamse’ regisseurs maakten speciaal 
voor de gelegenheid een film die meer dan 
levensgroot op een gezichtbepalend ge-
bouw in de binnenstad werd geprojecteerd.
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“Ik heb de film alleen nog maar gezien op 
een klein schermpje. Vanavond is voor het 
eerst op een groot doek. De soundmix is 
nog niet helemaal af, hij is goed hoor, maar 
straks thuis gaan we nog perfectioneren. Ik 
denk dat ik bij de première nog met een no-
titieblokje op schoot zit om aantekeningen 
over het geluid te maken.” 
Eerste keer: “Als acteur heb ik zo’n beetje 
de beste filmschool ter wereld gekregen. 
Ik kreeg de gelegenheid om regisseurs als 
Martin Scorsese, Spike Lee en die zelfs 
meerdere keren, Abel Ferrara en de Hughes 
Brothers aan het werk te zien. En daar kwam 
de hele Sopranos-ervaring bovenop.”

“In Indonesië wonen veel Chinese immi-
granten. Zij zijn altijd het slachtoffer van 
discriminatie geweest. De film deelt hun 
angsten en de worsteling met hun identi-
teit.” 
Eerste keer: “Ik had al een aantal korte films 
gemaakt die ook in Rotterdam zijn vertoond. 
Het maken van mijn eerste speelfilm was 
hoogstens een nog groter avontuur. Film 
maken in Indonesië is een proces dat in 
kleine stapjes verloopt. We wisten aan het 
begin niet waar we precies zouden eindi-
gen, want we hadden nog niet al het geld en 
de technische middelen voorhanden. Het 
kwam aan op creativiteit. Het afhuren van 
de badmintonzaal kostte $ 10.000, maar 
via via regelden we dat we er twee uur voor 
niets konden draaien.”

I of the Tiger

première woensdag 21 januari
Het door Sopranos-acteur Michael Imperioli 
geschreven en geregisseerde caleidoscopi-
sche drama The hungry Ghosts had de eer 
het festival officieel te openen.

I of the Tiger

première zaterdag 24 januari 
Blind pig Who Wants to Fly is een moza-
iekfilm over gediscrimineerde immigranten. 
Regisseur Edwin (30) – hij gebruikt geen 
achternaam – is zelf een uit China afkom-
stige Indonesiër.
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Filmfestivalprogramma 
lange films (≥60 minuten)  268
korte films (<60 minuten)  444
eenmalige presentaties  35
performances en installaties  31
introducties, Q&A’s en super-Q&A’s  968
lezingen, conferenties, debatten, talkshows   18
filmzalen  24
 
Premières 
lange films  107
wereldpremières   35
internationale premières   37
Europese premières   35
 
korte films  235
wereldpremières   108
internationale premières   88
Europese premières   39
 
Voorstellingen 
totaal   1417
Rotterdam, publieke voorstellingen  932
Rotterdam, publieke voorstellingen in evenement 144
Rotterdam, schoolvoorstellingen  19
Rotterdam, Press & Industry Screenings  251
Groningen  78
 
Bezoeken 
totaal  341.000
 
Gasten 
totaal aantal gasten (inclusief  CineMart en Pers) 2079
gasten Nederland  663
gasten buitenland  1416
 
CineMart 
Nederland  152
buitenland  542
 
Pers 
Nederland  200
buitenland  149
 
aantal regisseurs  295

Website  
bezoekers   292.000 
aantal keer bezochte pagina’s              
 
Filmfestival Groningen 
totaal aantal bezoeken  7.800
 
Educatie 
totaal aantal bezoeken   9.188
 
Tijdens het festival 
basisschool   605
middelbare school  2.394
mbo/hbo/wo   3.770
Door het jaar heen 
middelbare school   1.519
mbo/hbo/wo   900
 
Distributie 
 
Bezoeken 
Rotterdam en Route  809
Meet the Maestro   1.325
El cielo, la tierra y la lluvia   1.041
Pure Coolness  520
 
Releases 
dvd Antonia  2.100
dvd Opera Jawa  1.200
via cinemalink.tv (Cinemien)  10
 
Kijkcijfers 
totaal aantal kijkcijfers NPS   187.000

 
organisatie en bestuur 
 
Personele bezetting 
bestuur  6
medewerkers in vaste dienst  24
medewerkers met contract voor bepaalde tijd  11
tijdelijke medewerkers freelance of  in 
dienst van leveranciers  250
stagiaires  6
vrijwilligers  748

IFFR In cIJFERS
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2.600.000



Het IFFR heeft ook een belangrijke functie in het op-
pikken en duiden van nieuwe ontwikkelingen in de 
cinema en kunst en het stellen van prikkelende vragen. 
De themaprogramma’s zijn verzameld in Signals. Deze 
editie stelde Signals de vraag in hoeverre er sprake is 
van een ‘Turkse golf’(Young Turkish Cinema) en wat de 
invloed van de alomtegenwoordigheid van beeldscher-
men op cinema is – en omgekeerd. Het programma Size 
Matters plaatste filmformaten in verrassende contexten. 
Verder bood Signals onderdak aan retrospectieven van 
drie filmmakers met een bijzonder maar niet overbe-
kend oeuvre: Peter Liechti, Jerzy Skolimovski en Paolo 
Benvenuti. Het spookte ook letterlijk in Signals, dankzij 
de Aziatische ghost cinema in Hungry Ghosts, terwijl 
First Things First letterlijk terug ging naar het prille 
begin van het meesterschap, met eerstelingen, debuten 

38 TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM14

Het International Film Festival Rotterdam 
presenteerde 268 lange en 444 korte films, 
35 eenmalige presentaties, 31 performan-
ces en installaties, 968 zaalgesprekken en 
18 lezingen, talkshows, debatten en confe-
renties. Het festival wordt geroemd om zijn 
veelzijdige karakter, maar presenteerde dat 
deze editie in een nieuwe, heldere program-
maopzet.

De nieuwe driedeling in de programmaopzet laat het 
traditionele onderscheid tussen speelfilm, korte film of  
installatie geheel los en zorgde daarmee voor synergie 
tussen de belangrijkste presentatievormen van cinema. 
Het gehele IFFR-hoofdprogramma behelst vanaf  nu drie 
secties: Bright Future, Spectrum en Signals.

Het ontdekken van jong en veelbelovend talent is een 
van de kerntaken van het IFFR. Bright Future fungeert 
als het platform voor deze toekomstige maestro’s. Het 
vlaggenschip van het festival, de VPRO Tiger Awards 
Competitie voor makers met hun eerste of  tweede film 

pRoGRAMMA
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én de Tiger Awards Competitie voor de korte film is een 
belangrijk onderdeel van Bright Future. De betrokken-
heid van het festival bij aanstormend talent werd nog 
eens onderstreept door de keuze van de openingsfilm: 
The Hungry Ghosts was een van de veertien voor een 
VPRO Tiger Award genomineerde films.

Een andere kwaliteit van het IFFR is de uitgesproken 
smaak. Die proef  je in Spectrum, Rotterdam op zijn 
breedst. Dit onderdeel bevat de mooiste, beste en be-
langrijkste films van het afgelopen jaar. Spectrum be-
vatte nieuw werk van de meesters van de auteurscinema 
zoals Raymond Depardon (La vie moderne), Alexei 
Balabanov (Morphia) en Jia Zhang-ke (24 City), maar 
bood ook onderdak aan minder bekende regisseurs uit 
de gehele wereld.

pRoGRAMMA

Bezoekers van V2_Institute for the Unstable Media verwonderen zich over Stefaan Decosteres installa-
tie WARUM 2.0. Dit multimediapanorama bestond onder meer uit 360˚-videoprojecties en interactieve 
modules waarmee publieksinterventies realtime via YouTube, Second Life en beveiligingscamera’s 
plaatsvonden.

Behalve op het witte doek spookten de hungry ghosts ook rond in het tot Haunted House omgebouwde 
voormalig fotomuseum/WDW63. Een aantal vooraanstaande Aziatische filmmakers had daar een 
aparte kamer ingericht. Zo maakten de Vietnamese filmmakers Nguyen Vinh Son en Nguyen Minh Hie 
deze Meeting Room For Life and After-life. Deze tijdelijke altaarruimte bleef dankzij een privé-initiatief 
voor Nederland behouden, en wordt in de toekomst gebruikt voor het Vietnamees Nieuwjaar, muziek- 
en kunsttentoonstellingen en in een Vietnamese pagode.

Het getal 

8492
Het gezamenlijke aantal stoelen van 

alle zalen die aan het festival meedoen: 
het oude Luxor, de Doelen, de Rotter-
damse Schouwburg, Pathé Schouw-
burgplein, Cinerama, Zaal de Unie en 

Lantaren/Venster.
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en vingeroefeningen van huidige maestro’s. Het cine-
matografisch verleden tot slot was het onderwerp van 
Signals: Regained.

Zoals elke editie presenteerde het IFFR weer een brede 
selectie films, korte films, installaties, debatten en zaal-
gesprekken. Het festival stapte af  van het onderscheid 
tussen korte en lange film, installatie en performance, 
maar ook van het concept van een voor het publiek 
geselecteerde openingsfilm. Voor het eerst sinds jaren 
kregen genodigden en publiek dezelfde film voorgescho-
teld: de wereldpremière van The Hungry Ghosts van 
Michael Imperioli. Het was tevens een dubbele opening, 
want voorafgaand aan de vertoning werd het ambitieuze 
Urban Screens-project vanuit de zaal geopend met een 
speciaal vervaardigde videoreportage.
Ook de slotfilm werd dit jaar anders dan anders gepre-
senteerd. In plaats van een eenmalige vertoning kreeg 
Machan van Uberto Pasolini nog een vertoning tijdens 
het festival en was het de verrassingsfilm in het satelliet-
festival van Groningen.

De verrassingsfilm werd weer tot het eind toe geheim ge-
houden, alleen de website gaf  met ‘bouwjaar 1972’ een 
hint. Gran Torino, van én met de Amerikaanse filmle-
gende en auteur Clint Eastwood kon op een enthousiaste 
reactie van het publiek rekenen.

Grootte is relatief: dat is het uitgangspunt van de groepstentoonstelling Aspect Ratio. Als onderdeel 
van het programma Signals: Size Matters toonden elf verzamelde kunstwerken in TENT. dat het niet 
gaat om het formaat, maar om de (menselijke) verhouding. Bijvoorbeeld Yota van beeldend kunstenaar 
Louis De Cordier.

Een heel bijzondere Headquarters stond geheel in 
het teken van Size Matters. Directeur Mediafonds 
Hans Maarten van den Brink (uiterst links) was 
de gespreksleider. Bij hem aan tafel schoven aan 
hoogleraar neurobiologie Dick Swaab, festivaldi-
recteur Rutger Wolfson en Mieke van der Linden.

De talkshow Headquarters in de foyer van de 
Rotterdamse Schouwburg was dagelijks de plek 
waar filmmakers aan de tand werden gevoeld. 
Gespreksleider Mieke van der Linden praat hier 
met de Brit Simon Ellis, wiens dogging in de 
VPRO Tiger Awards Competitie was opgenomen.

De stelling
Elke dag op filmfestivalrotterdam.com 
een nieuwe vraag, en elke dag in de 
Daily Tiger de uitslag.
Wat is uw favoriete filmcontinent?

Europa 
36%
Noord-Amerika
10%
Zuid-Amerika 
18%
Afrika 
4%
Azië 
31%
Australië 
1%

Selectie 2009
De programmaredactie reist het gehele jaar de wereld 
rond op zoek naar pareltjes voor het IFFR. Het eigen 
Hubert Bals Fonds leverde een recordbijdrage van 33 
speelfilms aan het programma. Daarnaast stellen de pro-
grammeurs iedere editie speciale programma’s samen 



38 TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM18

pRoGRAMMA

38 TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM 19

die dieper ingaan op actuele thema’s en ontwikkelingen 
in de cinema. Juist in deze programma’s komen zowel 
de betrokkenheid als het brede perspectief  van het IFFR 
duidelijk naar voren.

Het IFFR presenteerde in 2009 de volgende thema-
programma’s:
- Hungry Ghosts (Gertjan Zuilhof )
-  Young Turkish Cinema (Ludmila Cvikova)
- Size Matters (Rutger Wolfson, Edwin Carels)
- First Things First (Gerwin Tamsma)
- Regained (Erwin Houtenbrink)
- Retrospectief  Paolo Benvenuti (Erwin Houtenbrink,  
 curator: Paolo Bertolin)
- Retrospectief  Peter Liechti (Erwin Houtenbrink,   
 Peter van Hoof )
- Retrospectief  Jerzy Skolimovski (Ludmila Cvikova,  
 Gerwin Tamsma)

De IFFR-programmaredactie bestaat uit: Rutger Wolf-
son, Edwin Carels, Ludmila Cvikova, Peter van Hoof, 
Erwin Houtenbrink, Chinlin Hsieh, Gerwin Tamsma en 
Gertjan Zuilhof. De ondersteunende research en selectie 
is voor rekening van Dicky Parlevliet. De VPRO Tiger 
Awards Competitie wordt samengesteld door Ludmila 
Cvikova, Chinlin Hsieh, Gerwin Tamsma en Gertjan 
Zuilhof, onder leiding van festivaldirecteur Rutger 
Wolfson.

pRoGRAMMA

Kristin Erickson (Kevin Blechdom) en Bevin Kelley (Blevin Blectum) vormden in 1998 de elektronische 
muziekact Blectum from Blechdom. Sinds 2001 traden ze niet meer samen op. Tot dit IFFR, in Lantaren 
1 voor een Worm liveperformance. Het duo bracht daar een aanstekelijke mix van computermuziek, 
liedjes, zang en interactieve video-extravaganza in een bonte, cartooneske performance.

Tijdens het IFFR vonden er 968 zaalgesprekken plaats. Een bijzondere Q&A vond na afloop van de 
première van unmade Beds plaats. Regisseur Alexis Dos Santos haalde de Nederlandse acteur 
Michiel Huisman, die een grote rol in de film speelt, naar voren.

IFFR POCKETEDITIE GRONINGEN

Voor de dertiende keer was Groningen, van woens-
dag 28 januari tot en met zondag 1 februari, het 
podium voor de noordelijke pocketeditie van het 
IFFR. Vanwege de sterk groeiende bezoekersaantal-
len de afgelopen jaren is het satellietfestival met een 
dag verlengd.
Met zo’n veertig films uit ruim twintig landen (in 
bijna tachtig voorstellingen) was het festival als 
vanouds breed georiënteerd. De openingsfilm was 
Slumdog Millionaire van Danny Boyle en co-
regisseuse Loveleen Tandan, deze film scoorde 
uiteindelijk net als in Rotterdam het hoogst in de 
publieksenquête. Voor het eerst waren korte films 
te zien uit het IFFR-programma. Er was opnieuw 
een aantal bijzondere voorstellingen geprogram-
meerd: films van Groningse makers, een voorstel-
ling van het Groningse Audio Visueel Archief  
onder de naam Format GAVA met een bijzondere 
mengeling van moderne muziek en historische 
beelden, en diverse films met livemuziek: Tamango 
van René Duursma en Meindert Talma, begeleid 
door negen muzikanten, de klassiekers The Birds 
van Hitchock, begeleid door Ghost Trucker (in 
samenwerking met het Unheard Filmfestival), en 
Das Cabinet des Dr. Caligari, begeleid door het 
Specie-ensemble.
De pocketeditie trok in vijf  dagen 7.800 bezoekers, 
600 meer dan in 2008. Met een bezettingsgraad van 
78% (beschikbaar waren bijna 10.000 stoelen) is 
het festival succesvol te noemen. De kaartverkoop 
verliep als vanouds erg soepel. Op de avond dat 
het festival begon waren 6.700 kaarten verkocht of  
gereserveerd.

Het getal 

30751
Zoveel minuten duurden dit jaar 

opgeteld alle films van het achtender-
tigste IFFR. Alle vertoningen bij elkaar 

opgeteld – waarbij de meeste films 
meerdere keren voorbijkomen – ne-

men zelfs 128.059 minuten in beslag. 
Om geen filmminuut te missen zou een 
bezoeker dus 21,3 etmalen non-stop in 

de filmzaal moeten zitten.
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Een programma met actuele films kan nooit één geheel 
vormen. Eigenlijk bestaat er niets zo divers als de in-
ternationale jaarproductie aan films. Daarom bestaan 
festivalprogramma’s uit deelprogramma’s. Voor de hel-
derheid, en omdat het moet. Het niet anders kan. Maar 
een film past meestal niet zomaar in een vakje. Soms 
steekt het een beetje uit. Soms is het vakje te groot voor 
hem. Veel films passen in meer dan één vakje. Want een 
film heeft een maker, een stijl, een genre, een herkomst 
en nog zo het een en ander.

Het Hungry Ghost-programma was een typisch deel-
programma. Het bevatte een reeks films die met elkaar 
gemeen hadden dat voor hun verhalen werd geput uit de 
grote rijkdom aan legenden over geesten in Azië. Maar 
dezelfde films hadden deels met goede redenen in een 
ander vakje gepast. Bijvoorbeeld in een programma over 
de huidige bloei in de Indonesische cinema. Indonesië 
was goed vertegenwoordigd in het Hungry Ghost-
programma. Bijvoorbeeld de ontdekking Forbidden 

Door van Joko Anwar. Ook werkten de twee meest 
gerespecteerde Indonesische filmmakers, Riri Riza en 
Garin Nugroho, ieder aan een kamer in het Haunted 
House. Er was een Indonesische film in de competitie 
(Blind Pig Who Wants to Fly van Edwin). Er was een 
succesvolle film gemaakt met steun van het Hubert Bals 
Fonds: Jermal van Ravi L. Bharwani en Rayya Makarim. 
Er waren bijna vergeten meesters: Gotot Prakosa en 
Eros Djarot met de bijna verloren film Kantata takwa. 
En ook een jonge experimenteel: Paul Agusta met The 
Anniversary Gift.
Buiten het raamwerk van het programma vonden ze 
elkaar op de ontvangsten van het festival, in de restau-
rants, bij elkaars films en tijdens gebroederlijke tochten 
door die koude fascinerende stad. Blakend van een 
nieuw zelfbewustzijn. Er is een Indonesische Golf, en zij 
maken er deel van uit. 

Gertjan Zuilhof, IFFR-programmeur

column 
Indonesische 
golf

column
Kort maar 
prachtig

Een bruisende foyer van Lantaren/Venster waar de in 
grote getale aanwezige filmmakers van de korte film 
geanimeerd in gesprek zijn met hun collega’s en het 
publiek waardoor ze zojuist zijn ondervraagd over 
hun werk. Het volgende tafeltje werd bevolkt door 
programmeurs (of  curatoren, zoals sommigen op hun 
visitekaartje hadden laten zetten). Uit alle windstre-
ken waren ze weer naar Rotterdam afgereisd om onze 
nieuwe oogst – een eigenwijze selectie die getuigd van 
een ernstig wereldbeeld – te komen aanschouwen. Waar 
ik ze op andere festivals vaak niet buiten de videotheek 
tegenkom, nemen ze hier zo nu en dan de moeite om 
een zaalprogramma bij te wonen. Tafels worden tegen 
elkaar geschoven. Dan hebben we nog de verzamelde 
Distlist-distributeurs: een groep van zo’n vijfendertig 
vertegenwoordigers van doorgaans kleine organisaties 
(twee of  drie personen) die zich inzetten voor de expe-

rimentele film en videokunst. Ook voor hen is het IFFR 
een belangrijk podium om hun werk te promoten en te 
zoeken naar nieuw talent en nieuwe ontwikkelingen die 
gesignaleerd kunnen worden.

Wat dit jaar opviel was de maatschappelijk betrokken-
heid van veel van het vertoonde werk en wat verder 
opmerkelijk was dat er vrij veel titels draaiden van meer 
dan dertig minuten. Dat maakt de films vaak moeilijker 
in te zetten; veel festivals voor de korte film weigeren 
deze films en ook als voorfilm of  voor tv komen ze niet 
in aanmerking. Het doet deugd dat makers, ondanks 
deze contra’s, onze oude slogan onderschrijven: “een 
filmmaker neemt de tijd die hij nodig heeft om zijn 
verhaal te vertellen, los van wat de conventies zijn.”

Peter van Hoof, IFFR-programmeur
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Zesentwintig jaar geleden werd er op het 
IFFR welgeteld één film bekroond: Jim Jar-
musch’ Stranger than Paradise. Anno 2009 
zijn er dat er aardig wat meer, maar het hart 
van het festival is en blijft de VPRO Tiger 
Awards Competitie: drie gelijkwaardige prij-
zen voor beginnende, talentvolle regisseurs.

In tegenstelling tot sommige andere filmfestivals is Rotter-
dam geen opgeklopt prijzencircus; de belangrijkste reden 
om prijzen uit te delen is om winnaars én genomineerden 
een grotere kans te geven om een tweede of  volgende film 
te maken. Fijne bijkomstigheid is dat een bekroning het 
actieve leven van een film verlengt. Tijdens IFFR 2009 
bleek het prijzenfenomeen en latere Oscarwinnaar Slum-
dog Millionaire ook de favoriete film van het festival-
publiek en de jongerenjury. Verder was het een bijzonder 
jaar voor Hubert Bals Fonds-films: maar liefst vijf  daarvan 
werden door de diverse jury’s bekroond.

VPRO Tiger Awards
De jury van VPRO Tiger Awards Competitie bestond uit 
kunstenaar Marlene Dumas (Zuid-Afrika/Nederland), 
de Turkse schrijver, filmmaker en juryvoorzitter Yesim 
Ustaoglu, Park Ki-Yong, directeur van de Korean Aca-
demy of  Film Arts en codirecteur van het Cinema Digital 
Seoul Film Festival; de Hongaarse schrijver, regiseur en 
acteur Kornél Mundruczó en Kent Jones, codirecteur van 
Programming Film Society of  Lincoln Center, New York. 
Voor de VPRO Tiger Awards Competitie 2009 waren 
veertien eerste en tweede speelfilms geselecteerd. Het 
commentaar van de VPRO Tiger Awards Jury 2009 bij de 
winnende films luidt als volgt:

Be Calm And Count to Seven van Ramtin Lavafipour 
(Iran)
“Wij zijn erg onder de indruk van de artisticiteit en de 
kracht van deze film – het niveau van de kunstzinnige en 
filmische intelligentie aan de ene kant, de toewijding om 
de realiteit van een bepaalde manier van leven weer te 
geven aan de andere kant. Voor ons doet deze film waar 
alle films naar streven: het verbeelden en dramatiseren 
van een levenswijze met middelen die niet alleen meteen 
specifiek en universeel zijn, maar zeker ook levendig.”

Breathless van Yang Ik-June (Zuid-Korea)
“Een krachtig verbeelde en geacteerde film met een uitste-
kend gevoel voor realiteit in het portretteren van een situ-
atie die zelden voorkomt in de filmkunst. Wij waren ook 

verrast door een uiterst verontrustend thema, behandeld 
met een welkom gevoel van warmte en humor.”

Wrong Rosary van Mahmut Fazil Coskun (Turkije)
“Een uiterst creatieve film van de meest veelzeggende een-
voud; een film die, van moment tot moment en met elke 
ademtocht, ontstaat uit een gevoel van urgentie; een film 
die een absoluut unieke vorm van spanning opbouwt; een 
film die van begin tot eind trouw aan zichzelf  blijft.”

Aan de drie VPRO Tiger Awards is voor ieder een geld-
bedrag verbonden van ¤ 15.000. Om de winnende films 
aan een zo breed mogelijk publiek te tonen, bestaat de 
prijs verder uit de mogelijkheid tot vertoning op televisie 
door de VPRO. Be Calm and Count to Seven is mede 
tot stand gekomen met een bijdrage van het Hubert Bals 
Fonds.

Tiger Awards Competitie voor korte film
Voor de Tiger Awards Competitie voor korte films waren 
27 films met een maximum lengte van zestig minuten 
geselecteerd. Aan elk van de drie gelijkwaardige Tiger 
Awards voor korte films is een prijs verbonden van 
¤ 3.000. De jury bestond uit de Maleisische schrijfster en 
filmmaker Tan Chui Mui, Maria Pallier, filmaankoper en 
programmamaker van de Spaanse omroep TVE en de 
Britse journalist, curator en beeldend kunstenaar George 
Clark. De toelichting van de jury bij de drie winnaars van 
de Tiger Awards voor korte film:

A Necessary Music van Beatrice Gibson (Groot-
Brittannië)
“Een gelaagde opbouw, een uniek onderzoek naar gedeeld 
verleden en sociale geschiedenis. Het werk eert de film-
kunst, door middel van literatuur en musical, als visionai-
re machine en doorgeefluik van orale geschiedenis. Om de 
complexe vermenging van referenties en de welsprekend-
heid van de uitvoering; om de muzikaliteit en verbanden, 
gaat de Tiger Award voor korte film naar A Necess-
ary Music van Beatrice Gibson.”

Despair van Galina Myznikova en Sergey Provorov 
(Rusland)
“Dit werk bereikt, met opmerkelijke terughoudendheid, 
elegante samenstelling en bewegingen, een droomachtige 
kwaliteit met spaarzame middelen. Humor vormt de 
overlevingsstrategie; een gruwelijke film voor een gru-
welijke wereld. Voor zijn formele elegantie, beweging en 
galgenhumor, gaat de tweede Tiger Award voor korte film 
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naar Despair van Galina Myznikova en Sergey Provorov.”
Bernadette van Duncan Campbell (Groot-Brittannië)
“Voor een uitzonderlijk persoon werd een opmerkelijke 
vorm gevonden in een film die terugkeert naar een 
verleden en een persoon, losgekoppeld van de beelden 
en geluiden die deze zijn gaan bepalen. Ingekleurd door 
valse starts, regiewijzigingen en losse eindes, accordeert 
de opmerkelijke strengheid van de film op briljante wijze 
met het ter discussie stellen van documentaire vormen. 
Voor deze ongebruikelijke vorm, de weigering van simpe-
le beelden en conclusies gaat de derde Tiger Award voor 
korte film naar Bernadette van Duncan Campbell.”

KPN Publieksprijs
De KPN Publieksprijs (met een bedrag van ¤ 7.500) gaat 
naar de winnaar van de publieksenquête. Tijdens het fes-
tival brengen bezoekers door middel van een scheurkaart 
hun stem uit. Daarmee kan men op een schaal van één tot 
vijf  aangeven hoe men de film waardeert. Voorafgaand 
aan de slotfilm is op zaterdagavond 31 januari in de Grote 
Zaal van de Doelen bekend gemaakt dat de KPN Publieks-
prijs 2009 ging naar Slumdog Millionaire van Danny 
Boyle en coregisseuse Loveleen Tandan. Net als vorig 
jaar – toen Persepolis beide prijzen in de wacht sleepte 
– waren publiek en de jongerenjury het ook ditmaal eens: 

Slumdog Millionaire ontving daags ervoor al de 
MovieSquad Rotterdam Award 2009.

Dioraphte Award
Het festivalpubliek wees via de publieksenquête de win-
naar aan van de Dioraphte Award voor de hoogst gewaar-
deerde Hubert Bals Fonds-film in het festivalprogramma. 
Het publiek verkoos Teza van de Ethiopische filmmaker 
Haile Gerima. Aan de Dioraphte Award is een bedrag van 
¤ 10.000 verbonden. 

FIPRESCI Award
De jury van de internationale associatie van filmcritici 
FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse Ciné-
matographique), bestond uit juryvoorzitter Leo Soesanto 
(Frankrijk, Les Inrockuptibles, jury voorzitter), Dana 
Linssen (Nederland, de Filmkrant), Maya McKechneay 
(Oostenrijk, Blickpunkt:Film), Firat Yücel (Turkije, Altyazi), 
Ashok Rane (India, Sakal).

De winnaar van de FIPRESCI Award 2009 is Blind Pig 
Who Wants to Fly van Edwin (Indonesië). 
De jury over de film: “Een moedige film, zodanig opge-
bouwd dat elk fragment wordt aangescherpt tot persoon-
lijk en politiek statement. Als critici werden wij in onze 
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Vrijdagavond 30 januari, net na de Awards-ceremonie. De drie winnaars van de VPRO Tiger 
Competitie 2009: de Iranese Ramtin Lavafipour, Zuid-Koreaanse Yang Ik-June en de Turkse 
Mahmut Fazil Coskun.
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France Cinéma en CineMart willen met deze Award de 
ontwikkeling en productie van onafhankelijke films on-
dersteunen en promoten.

MovieSquad Award
De de jongerenjury MovieSquad Rotterdam bestond uit 
Lotte Eskens (16), Katinka Nauta (17), Alain Tjiong (17), 
David Hofland (15) en Thecla Blaas (18). Uit twintig festi-
valfilms kozen zij drie nominaties: Involuntary (Ruben 
Östlund, Zweden), Unmade Beds (Alexis Dos Santos, 
Groot-Brittannië) en Slumdog Millionaire (Danny 
Boyle en Loveleen Tandan, Groot-Brittannië).
De MovieSquad Award 2009 werd toegekend aan Slum-
dog Millionaire. De prijs, een geldbedrag van ¤ 2.000, 
is bestemd om de film onder de aandacht van jongeren te 
brengen. MovieSquad is een initiatief  van het Nederlands 
Instituut voor Filmeducatie in samenwerking met het 
IFFR.

Mini en Junior Tiger Awards
In het kader van de educatieve festivalactiviteiten zijn de 
Junior Tiger Award en de Mini Tiger Awards uitgereikt. 

De Mini Tiger Awards zijn verbonden met het project 
Hollywood in de Klas, waarin bovenbouwleerlingen van 
de basisschool zelf  aan de slag gaan met de camera. De 
jury bestond uit cabaretier Erik van Muiswinkel, actrice 
Carice van Houten, Tijs van Marle (scenarioschrijver van 
onder andere Spion van Oranje), drie acteurs van de 
NCRV-jeugdserie Spangas (Gaby Blaaser, Sebastian Wulff  
en Kimberley Noelle Klaver), Suzanne Kunzeler (Netco-
ordinatrice Z@PP) en Leonard Geluk, de Rotterdamse 
wethouder van Jeugd, Gezin en Onderwijs. Zij kozen 
uit de dertien genomineerde films in vijf  categorieën de 
volgende winnaars:
Beste Verhaal: Regenboog PC met De Gouden Medailles 
Beste Acteerprestaties: De Barkentijn De Witte Werf  met 
Opgesloten in de Computer 
Beste Productie: De Werft met De Twee Boeken 
Beste Film: De Barkentijn De Rode Wiekel/Humanitas 
met De Wisseltruc 
Publieksprijs: GBS De Klinker met Haatsjoee

De Junior Tiger Award (voor de beste korte film uit de 
workshop Digital Playground voor leerlingen van het 
voortgezet onderwijs) werd gewonnen door Steven-Lee en 
Choraimy van het Farelcollege uit Ridderkerk. De win-
naars mogen plaatsnemen in de MovieSquad Jury van het 
IFFR in 2010.

rivals Award wint. Aan de prijs is een bedrag van ¤ 1.000 
verbonden.
De drie leden van de internationale jury waren filmmaker 
Jean-Gabriel Périot (Frankrijk), filmmaker Sun Koh (Sin-
gapore) en Sandra Beerends (Nederland, werkzaam voor 
de NPS). 
De NPS New Arrivals Award 2009 is toegekend aan 
Seeking You van Jean-Julien Pous (Canada/Frankrijk). 
Volgens de jury is het de regisseur gelukt verschillende 
grote thema’s en technieken te combineren in een 
“indrukwekkende, cinematografische liefdesbrief  aan 
Hongkong.” 
Naast de winnaar was er een speciale vermelding voor 
Jansoree – The Unbearable Heaviness of Mama’s 
Nagging, gemaakt door Jung Yol Choi (Zuid-Korea). 
“Het toont de kracht van cinema op zijn eerlijkst.” Ook 
het “buitengewone acteertalent” van Hae Yeon Gil werd 
geprezen. 
Zowel Seeking You als Jansoree zijn online te bekijken 
op de New Arrivals-site van de NPS en op de website van 
het IFFR.

Prins Claus Fonds Film Grant
De negende Prins Claus Fonds Film Grant van ¤ 15.000 
is uitgereikt aan het CineMart 2009 Project Birdie van 
Byamba Sakhya (Mongolië). De Prins Claus Fonds Film 
Grant heeft als doel het ondersteunen van de eerste crea-
tieve fase in de ontwikkeling van een filmproductie. 
De jury omschrijft het concept van Birdie als eigentijds 
en subtiel, waarbij op originele wijze fantasie en realiteit 
worden afgewisseld. De juryleden zijn onder de indruk 
van de cinematografische aanpak, het observatievermo-
gen en het visuele oog van de filmmaker.
In de jury van de Prins Claus Fonds Film Grant 2009 had-
den zitting: Karim Traïdia (Algerije/Nederland, juryvoor-
zitter, filmmaker, bestuurslid van het Prins Claus Fonds), 
René Mioch (Nederland, filmkenner en tv-producent), 
Harutyun Khachatryan (Armenië, filmmaker), Alicia 
Scherson (Chili, filmmaker) en de Nederlandse actrice 
Monic Hendrickx. 

ARTE France Cinéma Award
De ARTE France Cinéma Award voor het beste CineMart 
2009 Project is door ARTE France Cinéma-directeur 
Michel Reilhac uitgereikt aan HIM van Lance Weiler, een 
productie van Seize The Media (VS).
De ARTE France Cinéma Award bestaat uit een bedrag 
van ¤ 10.000, dat producenten helpt bij het financieren 
van de ontwikkeling van het winnende project. ARTE 

Tony Manero is mede tot stand gekomen door middel 
van een bijdrage van het Hubert Bals Fonds.

NETPAC Award
De NETPAC jury (Network for the Promotion of  Asian 
Cinema), bestaande uit juryvoorzitter Shan Donbing 
(filmproducent, China), Okubo Ken’ichi (filmjournalist, 
Japan) and Sun Koh (filmmaker, Singapore), koos voor: 
The Land van He Jia (China).
“De jury bekroont The Land voor het bereiken van wat in 
geen andere kunstvorm als film mogelijk is: hij toont zijn 
onderwerpen en toeschouwers hoe de mensheid, met het 
verstrijken van de tijd, onveranderd blijft.”
Een Speciale Vermelding werd toegekend aan Agrarian 
Utopia van Uruphong Raksasad (Thailand). “De jury 
prijst de regisseur van Agrarian Utopia voor zijn moed, 
dwaasheid en doorzettingsvermogen om ons een blik in 
zijn paradijs te gunnen.”
Agrarian Utopia werd ondersteund door het Hubert 
Bals Fonds.

NPS New Arrivals Award
New Arrivals is een online platform voor korte films van 
de NPS in samenwerking met het IFFR. Filmmakers uit de 
hele wereld kunnen online films inzenden. Uit de inzen-
dingen kiest de redactie maandelijks vijf  kandidaten. Een 
jury wijst vervolgens de maandwinnaars aan. Tijdens het 
IFFR 2009 kiest een internationale jury uit zeven maand-
winnaars de korte film die uiteindelijk de NPS New Ar-

discussies door dit werk op vele gebieden keer op keer 
uitgedaagd, net als door de aanstekelijk song I Just Called 
to Say I Loved You.”
Blind Pig Who Wants to Fly is mede tot stand geko-
men door een bijdrage van het Hubert Bals Fonds, gese-
lecteerd voor CineMart 2008 en opgenomen in de VPRO 
Tiger Awards Competitie 2009.

KNF Award
De jury van de Kring van Nederlandse Filmjournalisten 
(KNF) bestond uit juryvoorzitter Ronald Rovers (de Film-
krant), Jann Ruyters (Trouw), Leo Bankersen (de Filmkrant), 
Berend-Jan Bockting (VPRO Gids), en Sven Gerrets (Oor); 
zij koos de winnaar uit films in het festivalprogramma, die 
niet zijn aangekocht voor distributie in Nederland. Om de 
aankoop van een filmprint door een distributeur te be-
vorderen bestaat de prijs uit de kosten van ondertiteling, 
gesponsord door Holland Subtitling.

De winnaar van de KNF Award is Tony Manero van 
Pablo Larraín (Chili/Brazilië). De jury zei over deze film: 
“De jonge regisseur van deze film durfde het aan om met 
een van de meest geliefde filmiconen een grimmig en sub-
versief  verhaal te vertellen over de aard van dictaturen. 
Hij vertolkt zijn boodschap met een prachtige, ijzingwek-
kende ironie door middel van een psychopaat op leeftijd 
die er in de jaren zeventig naar streeft als John Travolta-
lookalike, een televisieshow te winnen: de weerspiegeling 
van een genadeloos autoritair systeem.”

Tiger Award-winnares Beatrice Gibson (midden) toast met IFFR Shorts-programmeur Peter van 
Hoof (rechts) na de uitreiking van de Tiger Awards voor korte film.
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Henry Bernadet: “À l’ouest de pluton is een 
ensemblefilm vol drama en humor die 24 uur 
lang het leven volgt van een twaalftal tieners 
uit de buitenwijken van Québec City. Hoe is 
het om vandaag de dag adolescent te zijn?”
Eerste keer: “Het is zowel voor mij als mijn 
coregisseur Myriam de eerste speelfilm. We 
wilden samenwerken omdat we allebei uit 
die buitenwijk komen en bovendien dezelfde 
smaak en hetzelfde gevoel voor humor heb-
ben. Hoewel we met een minimalistisch mi-
crobudget werkten, was het montageproces 
het ingewikkeldst. We hadden iedere scène 
vanuit meerdere hoeken op video staan, 
maar er kon maar één versie de film halen. 
Dat leverde de nodige discussies op.”

“Centraal staat de relatie tussen een gang-
ster en een schoolmeisje. Maar eigenlijk is 
het een verhaal over familiebanden, die in 
veel Koreaanse families een probleem zijn. 
Met name de dominante rol van de vader 
geeft kinderen een gewelddadig beeld van 
relaties. Het scenario ontstond naar aanlei-
ding van mijn eigen familie, en van wat ik bij 
vrienden en kennissen observeerde.”
Eerste keer: “Ik heb nooit op een filmschool 
gezeten, ik heb het film maken geleerd in 
mijn tien jaar als acteur in onafhankelijke 
films, maar ook in grotere films. Ik heb al-
tijd over de schouders van de regisseurs 
meegekeken. Als een spons nam ik alles op. 
Toch twijfelde ik of ik wel de technische ken-
nis had. Maar juist de regisseurs die op de 
filmschool hadden gezeten, verzekerden mij 
dat niet de techniek voorop komt, maar het 
hart en je mensenkennis.”

I of the Tiger
première vrijdag 23 januari
De Frans-Canadese Henry Bernadet en 
Myriam Verreault gingen voor hun speelfilm-
debuut naar Québec City, naar de lommer-
rijke buitenwijken van hun jeugd, om een 
volgende generatie tieners te portretteren.

I of the Tiger
première vrijdag 23 januari
Yang Ik-June is niet alleen zowel regisseur 
als scenarist van Breathless, maar speelde 
ook de hoofdrol.
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In 2009 kreeg het IFFR met een nieuwe 
tijger en een nieuwe letter een opvallende 
make-over. Rens Muis tekende samen met 
zijn collega’s van het Rotterdamse ontwerp-
bureau 75B voor de nieuwe huisstijl.

Eerste keer
“Vorig jaar hadden we voor de campagne al een herin-
terpretatie van het oude vertrouwde logo gemaakt. Toen 
brachten we de tijger van ontwerper Max Kisman terug 
tot een silhouet. We kwamen er al schetsend achter dat 
het logo zijn uiterste houdbaarheidsdatum had bereikt. 
Dit jaar koos het IFFR ervoor om echt iets nieuws neer 
te zetten. Een verse stap met een heel nieuw beeld. De 
campagne werkte als een introductie van de nieuwe 
huisstijl.”

Nieuwe tijger
“Het was een lange zoekperiode waarin we verschillende 
richtingen onderzocht hebben; met de oude tijger, met 
een andere tijger en zelfs zonder tijger. Het IFFR ging 
er als opdrachtgever erg secuur mee om. Het was een 
weloverwogen proces met veel communicatie met alle 
geledingen van de organisatie. Dat overleg was ook 
noodzakelijk: de vorige tijger was zo lang gebruikt dat 
mensen er enorm aan gehecht waren. Daar kun je niet 
zomaar afscheid van nemen. Het was in de zomer geluk-
kig heel rustig werken, met de festivalhectiek nog op 
verre afstand.”

Icoon
“Het is een heel simpel dingetje geworden, maar je moet 
eens zien hoeveel schetsen er aan vooraf  zijn gegaan! We 
zijn er wel mee tot de essentie van het IFFR gekomen. 
De missie was het vinden van een icoon dat communi-
ceert. Een beeld dat zich al na één keer zien in je hersens 
brandt. Daarbij gaat het niet over mooi of  lelijk – net zo 
min als dat voor de films op het IFFR geldt. De nieuwe 
tijger is een breuk met het verleden, heel eigenwijs. In 
die eigenzinnigheid en zijn onderscheidendheid past 
het echt bij het festival. Een eigen richting en een eigen 
visie.”

Bombardement
“Een van de leukste reacties was ‘die tijger zie ik overal. 
Het festival heeft natuurlijk geld zat om hun campagne 
overal in te pompen.’ Je moest eens weten, dacht ik dan. 
Elk dubbeltje is keer op keer omgedraaid. Maar het 
geeft aan hoe sterk het beeld communiceert. Tijdens het 
festival ging de publiciteitsmachine lopen en werd het 
letterlijk een bombardement: posters, vlaggen, overal. 
Toen stelden mensen hun mening bij, gingen eraan wen-
nen. Voor mij was het een feest om toen door de stad te 
lopen. Eén van de mooiste plekken waar de tijger op-
dook was op de merchandise. Je ziet hem zo nog steeds 
af  en toe voorbij komen, dan fietst er weer iemand met 
zo’n tas.”

huISSTIJL
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“Het verhaal van een meisje met een ge-
heim, dat ik liever niet helemaal prijsgeef 
om de voorstelling niet te bederven. Ze is 
emotioneel en seksueel diep gekwetst en 
probeert haar wonden te helen. Dat proces 
heb ik proberen te sublimeren in een filmver-
telling.”
Eerste keer: “Na mijn studie kunstgeschie-
denis aan de Sorbonne heb ik een short 
geregisseerd en aan diverse films op de 
achtergrond meegewerkt. Dit is mijn eerste 
eigen lange speelfilm. In 2002 ben ik aan het 
script begonnen, wat ik tussen de bedrijven 
door voltooide. Ik schreef het in mijn vakan-
tiehuisje in Bourgondië, waar de film zich 
afspeelt. Het was een klein project, maar 
dat maakte de betrokkenheid van de mede-
werkers des te groter.”

“Een Taiwanees gezegde luidt: ‘Dochters 
waren de geliefden van hun vaders in een 
vorig leven.’ Zelfs een onmogelijk, tegen-
werkend politiek systeem kan de innige 
band tussen twee mensen, in dit geval tus-
sen een vader en een dochter, niet kapot 
krijgen.”
Eerste keer: “Het was de eerste keer dat ik 
een kind regisseerde. We hebben talloze 
audities gehouden om precies het juiste 
meisje te vinden. Er huist een oude ziel in 
haar. Op de set was ze onvermoeibaar, een 
natuurtalent.”

I of the Tiger
première zaterdag 24 januari
In Sois sage draagt een jonge vrouw een 
groot mysterie met zich mee, dat vol subtiele 
spanning onthuld wordt. Juliette Garcias 
over haar eerste lange speelfilm als scena-
rist en regisseur.

I of the Tiger
première zondag 25 januari
In no puedo vivir sin ti wordt een vader door 
de autoriteiten op hartverscheurende wijze 
van zijn dochtertje gescheiden, omdat hun 
bloedband nooit met een officieel staatsdo-
cument is bestendigd. Leon Dai baseerde 
zijn tweede speelfilm op een waargebeurd 
verhaal dat Taiwan in beroering bracht.
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Het Hubert Bals Fonds vierde in 2009 zijn 
twintigjarig jubileum. Maar er waren meer 
redenen voor een feeststemming. Zoals een 
recordaantal van 33 HBF-films in het festi-
valprogramma, successen op internationale 
festivals en zekerheid voor de toekomst 
dankzij de gecontinueerde steun van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Hubert Bals Fonds dankt zijn naam aan oprichter 
van het IFFR en heeft als taak om diens passie voor de 
ondersteuning van filmmakers na zijn overlijden in 1988 
voort te zetten. Er is veel veranderd in de jaren, maar 
de missie bleef  hetzelfde: het stimuleren van het maken 
én het vertonen van films uit ontwikkelingslanden. Het 
HFB doet dat sinds 1989 door ondersteuning te bieden 
bij de realisatie van speelfilms van vernieuwende en 
talentvolle regisseurs uit landen die een zelfstandige of  
onafhankelijke filmindustrie ontberen, en waar zowel 
financiële middelen als artistieke steun ontbreken. Een 
bescheiden financiële bijdrage maakt dan letterlijk een 
wereld van verschil bij het van de grond krijgen van een 
filmproject, of  juist bij het leggen van de laatste hand 
eraan. In een groot aantal van de gevallen werkt HBF-
ondersteuning als katalysator: in veel regio’s is de faam 
van het Fonds zo groot, dat het HBF-stempel nieuwe 
deuren opent en andere financiers aantrekt. Daarnaast 
stelt het HBF ook middelen beschikbaar voor trainingen 
en speciale projecten. Voorbeelden daarvan zijn een 
Bring Cinema to the Audience-platform in Vietnam en 
bijzondere filmdistributieprojecten (travelling cinemas en 
community screenings) in Irak, Peru en Uruguay.

Werkwijze
Tweemaal per jaar – in het voor- en in het najaar – kan 
een aanvraag worden ingediend bij het Hubert Bals 
Fonds in één van vier categorieën: script- en projectont-
wikkeling, postproductie, distributie of  digitale lowbud-
getproductie. De aanvragen worden allereerst beoor-
deeld op grond van de inhoud en artistieke waarde. Ook 
het budget en de haalbaarheid speelt een rol. Voorkeur 
hebben projecten die duidelijk maken dat zij het me-
dium op een filmische, eigen wijze hanteren en een 
originele kijk bieden op het land van herkomst. In het 
ideale geval is de ondersteuning direct van invloed op de 
opbouw of  groei van een onafhankelijke filmindustrie. 
De aanvragen worden beoordeeld door een commissie 
van programmeurs en (oud-)medewerkers van het IFFR 
en filmprofessionals. Sinds de oprichting in 1989 is het 

Fonds enorm gegroeid en ontvangt inmiddels jaarlijks 
750 aanvragen. Naast ondersteuning in bovengenoemde 
categorieën werkt het HBF sinds 2006 samen met het 
Nederlands Fonds voor de Film in het Hubert Bals Fonds 
Plus. HBF Plus biedt Nederlandse producenten de mo-
gelijkheid mee te werken aan internationale producties 
en zodoende HBF-projecten ook in het productiesta-
dium financieel te ondersteunen. De projecten die een 
Nederlandse coproducent vinden, kunnen bij het Neder-
lands Fonds voor de Film een speciale aanvraag indie-
nen. In 2008 zijn vier projecten geselecteerd voor HBF 
Plus: Agua fria de mar van Paz Fabrega uit Costa Rica 
(Nederlandse producent Isabella Films), Black and 
White Photos van Shu Haolun uit China (Nederlandse 
producent IDTV/Motel Films), Friccion van Michel 
Lipkes uit Mexico (Nederlandse producent Waterland 
Film & TV), The Light van Aktan Arym Kubat uit Kirgi-
zië (Nederlandse producent Volya Films).

HBF op het festival
Nog nooit was het HBF zo zichtbaar in het festival-
programma: er draaide een recordaantal van 33 films. 
Daarvan dongen er vier mee naar een Tiger Award. 
Het Iraanse Be Calm and Count to Seven wist zo’n 
prestigieuze Award te bemachtigen. De HBF-titels waren 
in alle programmaonderdelen goed vertegenwoordigd. 
Ook in themaprogramma’s als Young Turkish Cinema 
en Hungry Ghosts waren HBF-films vertegenwoordigd: 
een bewijs van de breedte en diversiteit van het Fonds. 
Het IFFR concentreert zich nadrukkelijk op meer dan 
film alleen, en ook daarin is het HBF zichtbaar. Zo was 
een aantal installaties in de expositie Haunted House 
ontworpen door regisseurs die in het verleden op HBF-
steun mochten rekenen. Carlos Reygadas, ooit een van 
de HBF-ontdekkingen, verzorgde een van de gigantische 
Urban Screens. Ook in de projecten die het HBF ontving 
en ondersteunde is een zekere crossmediale tendens 
zichtbaar. In de selectieronde van augustus 2008 
kwam het nieuwe ambitieuze project van Apichatpong 
Weerasethakul binnen, Primitive, dat moet uitmonden 
in zowel een korte als een lange film, én een installatie. 
Uit diezelfde ronde werd ook het Argentijns project El 
camino entre dos puntos van Sebastian Diaz Morales 
ondersteund: een combinatie van film en installatie. 
Hoewel het uitgangspunt het ondersteunen van lange 
speelfilmprojecten blijft is dus duidelijk dat filmmakers 
zich niet door het medium laten begrenzen en dat 
crossmediale benaderingen hun werk versterken.
Tijdens het festival werd voor de tweede maal de Hubert 
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Bals Fonds Dioraphte Award uitgereikt. Deze geldprijs 
van ¤ 10.000 wordt beschikbaar gesteld door de Stich-
ting Dioraphte. Dit jaar was de prijs omgevormd tot een 
publieksprijs. Winnaar was de hoogst gewaardeerde 
HBF-film in de KPN Publieksprijsenquête: de Ethio-
pische film Teza. Overigens wist de Turkse HBF-film 
Pandora’s Box zich ook in de top tien van publieksfa-
vorieten te plaatsen. Voorafgaand aan de slotfilm werd 
HBF Dioraphte Award uitgereikt aan een vertegenwoor-
diger van Teza.

Samenwerking CineMart
Het werk van het HBF houdt niet op bij financiële on-
dersteuning. Ook daarna speelt het Fonds een actieve 
rol en bemiddelt, adviseert en informeert over andere 
potentiële financiers en introduceert makers bij andere 
fondsen en op markten en festivals. Daarbij is de or-
ganische samenwerking met CineMart, de succesvolle 
coproductiemarkt van het IFFR, van groot belang. 
Projecten die ver in het stadium van ontwikkeling zijn 
worden daar voorgesteld aan internationale financiers. 
Dit jaar waren dat opnieuw vijf  HBF-projecten: Zephyr 
(Turkije), Sur la planche (Marokko), Girimunho 
(Brazilië) , Kalayaan (Filippijnen), Berina’s Chakra’s 
(Bosnië-Herzegovina).

Internationale kennisoverdracht
Het HBF vindt de uitwisseling van kennis en ideeën ook 
een kerntaak. Vertegenwoordigers zijn dan ook vaak 
aanwezig op internationale festivals, workshops en 
bijeenkomsten. Op deze wijze bouwt het Fonds actief  
en gericht aan samenwerkingsverbanden en wederzijdse 
kennisoverdracht met festivals en organisaties uit ont-
wikkelingslanden. De organisatoren profiteren van het 
internationale netwerk en de kennis van het HBF; omge-
keerd leert het Fonds meer over de lokale industrie, de 
filmmakers en netwerken daar. In de periode 2008-2009 
was het HBF onder meer aanwezig op evenementen in 
Argentinië, Armenië, Brazilië, Chili, Cuba, Duitsland, 
Filippijnen, Frankrijk, India, Indonesië, Marokko, Slo-
wakije, Tunesië, Turkije, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.

Internationale successen
Niet alleen in Rotterdam, ook ver buiten de landsgren-
zen genieten de HBF-films veel aanzien. De internatio-
nale waardering bleek uit de prominente aanwezigheid 
op belangrijke internationale festivals. Zo beleefden 
onder andere Tony Manero, Liverpool, Je veux voir, 
A Festa da Menina Morta en Snow hun première in 
Cannes. Venetië nam Teza, Inland en Papier Soldier 
op in de prestigieuze competitie, en ook Los herederos 
en Perfect Life gingen daar in première. In Toronto 
draaiden Pandora’s Box en Native Dancer. HBF-films 
scoorden wereldwijd diverse prijzen, met als klap op 
de vuurpijl een Zilveren Beer voor Gigante van Adrian 
Biniez tijdens het festival van Berlijn.

Distributie in Nederland
Het HBF wil de ondersteunde films graag een langer 
leven en meer kijkers bezorgen. Het Fonds beschikt 
automatisch over de Beneluxrechten van films die in de 
digitale productie en postproductie en scriptfase steun 
ontvingen. Via een eigen dvd-label, speciale bioscoopre-
leases en vertoning op televisie zijn de films ook buiten 
‘Rotterdam’ te zien. In 2008 kregen El cielo, la tierra 
y la lluvia en Pure Coolness een bioscooproulement, 
en in de Rotterdam en Route-toer waren twee HBF- titels 
opgenomen: La antena en Happy Desert. Opera Jawa 
en Antonia kregen een dvd-release. 
VPRO Tiger Award-winnaar Wonderful Town (IFFR 
2008) werd verkocht aan Imagine, België. De film is 
uitgebracht in België en is doorverkocht aan Mokum 
Film. Cinemien bracht de openingsfilm van vorig jaar, 
Cordero de Dios, uit. De NPS koos uit de HBF-oogst 
van 2008: El otro, Mutum, Pure Coolness, Fim da 
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linha en Wonderful Town (via de VPRO). In januari 
2009 werden op tv uitgezonden: La antena, Mutum, 
Wonderful Town en Forsaken Land. In 2008 zond 
men één HBF-titel uit: Kept and Dreamless. Filmfes-
tivals als het Latin American Film Festival in Utrecht, 
het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen-Gent en 
Cinema Novo Festival in Brugge vertoonden ook een 
aantal HBF-titels.

Financiering
Na een flinke periode van onzekerheid over de financie-
ring door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is hier 
inmiddels duidelijkheid over. Het Ministerie heeft de 
intentie tot ten minste 2013 het Fonds te steunen, met 
daarbij als belangrijkste wijziging niet meer de voor-
naamste financier te willen zijn. De procentuele bijdrage 
aan het totale budget van het Fonds zal in de komende 
jaren van 60% naar 50% gaan. Deze koerswijziging 
dwingt het Fonds tot verkenning van nieuwe en alterna-
tieve financiers, een route die al was ingezet en die ook 
kansen biedt voor nieuwe samenwerkingsverbanden. 

column
hBF

Voor de meeste van mijn collega’s betekent de festival-
periode topdrukte. Bij het Hubert Bals Fonds ligt dat an-
ders. Wij hebben het juist het allerdrukst door het jaar 
heen. Dan sturen filmmakers hun projecten in bij het 
Fonds. Dat betekent veel lezen, en wikken, wegen en se-
lecteren. Maar stiekem zijn die twaalf  festivaldagen toch 
de meest bijzondere dagen van het hele jaar. De film-
projecten die we een paar jaar geleden steun gaven, zijn 
inmiddels vertaald naar beeld en draaien nu hier, op het 
witte doek. Toen ik net begon bij het HBF, in de zomer 
van 2000, voerde ik mijn eerste e-mailcorrespondentie 
met een Mexicaanse filmmaker die zijn allereerste speel-
filmproject indiende bij ons. Die film werd uiteindelijk 
Japón, en inmiddels is Carlos Reygadas een gevestigde 
naam. Het persoonlijke contact met regisseurs, het vol-
gen van hun ontwikkeling en het tot stand zien komen 

van film na film is toch wel één van de meest bijzondere 
onderdelen van mijn werk. Tijdens deze twaalf  dagen 
komt dat allemaal bij elkaar: vrienden zien terugkeren 
én nieuwe makers ontmoeten. Een van de ontmoetingen 
waar ik naar uitkijk is wederom met een Mexicaan: 
Eugenio Polgovsky. Eugenio heeft de prachtige film Los 
herederos gemaakt, en sindsdien mailen we. Ik ben 
nieuwsgierig naar de man achter de film. Mijn nieuwe 
vriend Eugenio mailt me goede raad in de gekke dagen 
in aanloop naar het festival: “I can imagine it is crazy 
there!!! Just think in Lao-Tse the Chinese philosopher 
and be calm! OOOOOMMMMMM!” Inderdaad!

Rotterdam, 25 januari 2009
Bianca Taal, hoofd Hubert Bals Fonds

Toekomst
Afgelopen jaar zijn twee gedetailleerde evaluaties uit-
gevoerd, waarvan een in opdracht van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Daaruit bleek dat het veron-
derstelde seal of approval dat een HBF-selectie met zich 
meebrengt nog steeds te kloppen. Andere bevindingen 
waren dat de werkwijze helder is en het Fonds makkelijk 
benaderbaar. Het HBF wordt beoordeeld als effectief  en 
zeer efficiënt (lage overhead). Het geld wordt uitgegeven 
op plekken waar het nodig is, al blijft een actieve blik op 
onderontwikkelde gebieden als Afrika nodig. Filmma-
kers gaven ook aan optimaler gebruik te willen maken 
van de netwerk/platform-functie van het HBF. Beide 
evaluaties boden stof  tot nadenken dus en zijn geschikt 
als vertrekpunt voor nieuwe toekomstplannen.

De film Teza, van Haile Gerima is de winnaar van de Dioraphte Award. Van links naar rechts: direct-
eur Rutger Wolfson, HBF-manager Bianca Taal en Beneluxdistributeur Guido Huysmans die de prijs 
namens de regisseur in ontvangst neemt.
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Bierviltjes 
Uitgangspunt bij het ontwerpen van het nieuwe IFFR-logo was volgens de makers dat 
mensen de tijger zelf na konden maken. Dat was bij het publiek niet aan dovemansoren 
gericht. Dat leefde zich tijdens het festival massaal uit op de bierviltjes.
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Met een eigen internationale coproductie-
markt CineMart is het IFFR een voorloper. 
Letterlijk en figuurlijk, want ook de 26ste 
editie van CineMart was weer het belang-
rijkste internationale platform voor de lan-
cering van nieuwe, innovatieve en artistieke 
filmprojecten. Door een scherpere selectie 
werd de exclusiviteit en kwaliteit gewaar-
borgd.

CineMart is al meer dan een kwart eeuw de ontmoe-
tingsplek waar filmmakers op zoek naar aanvullende 
financiering (voor een nog te realiseren film) in contact 
komen met een selecte groep afgevaardigden van de 
internationale filmindustrie. Daarnaast is CineMart het 
belangrijkste netwerkevenement voor de filmindustrie 
aan het begin van het kalenderjaar. Destijds was het 
IFFR het eerste filmfestival dat een coproductiemarkt 
realiseerde, een initiatief  dat veel navolging kreeg. Maar 

CineMart blijft vernieuwend, door nieuwe ontwikkelin-
gen nauwlettend in de gaten te houden. Door middel 
van conferenties en paneldiscussies rond urgente onder-
werpen houdt CineMart een vinger aan de pols. Met de 
organisatie van het Rotterdam Lab, een workshop voor 
beginnende producenten, bindt CineMart internationa-
le partners aan zich en heeft het toegang tot belangrijke, 
wereldwijde informatiebronnen.

Projecten
De selectie geschiedt door de CineMart-staf, in samen-
werking met een commissie die bestaat uit kopstukken 
uit de industrie. Hoewel CineMart een open aanvraag-
procedure hanteert, gaat de CineMart-staf  door het 
jaar heen zelf  ook actief  op zoek naar geschikte en 
bijzondere projecten wereldwijd. Het aantal ingezonden 
projecten was al met al 485, na 550 in 2008.
De afgelopen twee jaar is gestreefd naar een reductie van 
het aantal projecten. Twee jaar geleden lag dat nog op 
48, voor CineMart 2009 werden in totaal 36 projecten 
geselecteerd. Dit om de exclusiviteit, maar ook de focus 
van professionals te vergroten. De selectie voor Cine-
Mart 2009 varieerde van projecten van een debuterend 
regisseur als Nick Whitfield tot de meer gevestigde 
Chinese meester Zhang Yuan: van ‘jong’ en opkomend 
talent tot projecten van oude bekenden. In de aanloop 
naar het festival spraken de vakbladen de zorg uit dat 
de economische crisis direct zijn weerslag op CineMart 
zou hebben en op de mogelijkheid om financiering voor 
de projecten te vinden. Toch was het opvallend dat zelfs 
de op het eerste gezicht niet eenvoudig te financieren 
en uit te brengen projecten veel aanvragen hadden voor 
afspraken. Het vinden van dat éne nieuwe talent en dat 
éne bijzondere project, blijft voor veel bedrijven een 
belangrijke doelstelling.

cInEMART
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De ‘een-op-een’-afspraken tussen vertegenwoordigers van geselecteerde projecten en mogelijke 
financiers vormen het hart van CineMart.

Op het slotfeest van CineMart ging de ARTE France 
Cinéma Award voor het beste CineMart Project 
naar een heel bijzonder project. De Amerikaan 
Lance Weiler kreeg de Award niet voor een tradi-
tioneel film-, maar voor het multimediaproject HIM.

Het getal 

694
Totaal aantal CineMart-gasten van 

CineMart 2009, in 2008 waren dat er 
830. CineMart ontving dit jaar 542 inter-

nationale en 152 Nederlandse gasten.
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en consultants houden het overzicht van de afspraken, 
geven advies en introduceren zo nodig de gesprekspart-
ner, ook buiten deze setting. Voor CineMart 2009 was 
deze service uitgebreid door een groter internationaal 
team van consultants in te zetten.
Naast de ‘een-op-een’-afspraken organiseert CineMart 
dagelijks informele lunches en cocktails om het netwer-
ken te vergemakkelijken.
Op de openingszondag werd voor de derde maal de 
Industry Party georganiseerd, in samenwerking met 
Chief  Marketing Office, Variety, de Rotterdam Film 
Commission, Holland Film en andere partijen. Ruim 
1.000 festivalgasten, waarvan het merendeel CineMart-
gasten, filmmakers en pers waren aanwezig op dit infor-
mele netwerkevenement. CineMart sloot op woensdag 
28 januari af  met een slotfeest en de uitreiking van de 
CineMart-prijzen in Parkzicht. 

Crossmediaprojecten / Why DIY?
Vorig jaar werd in een speciale brainstormbijeenkomst 
gezocht naar middelen waarmee CineMart in het heden 
en in de toekomst de onafhankelijke, artistieke film kan 

cInEMART
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blijven ondersteunen. Een van de resultaten daarvan was 
de beslissing om voor het eerst een crossmediaproject 
officieel in selectie op te nemen: HIM van Lance Weiler. 
Het experiment kon zich op veel belangstelling heugen: 
het was het meest aangevraagde project. In veel geval-
len wilden sales agenten, distributeurs en producenten 
ook zelf  contact met Lance Weiler opnemen om nieuwe 
kennis op te doen. Op woensdagmiddag 28 januari orga-
niseerde CineMart de paneldiscussie Why DIY? Daarin 
aandacht voor methodes waarmee onafhankelijke 
filmmakers ‘buiten de getreden paden’ kunnen denken 
in het maken en distribueren van hun films en nieuwe 
businessmodellen. Sprekers waren Lance Weiler, Brian 
Chirls, Michael Gubbins (Screen International), Michel 
Reilhac (ARTE France Cinéma), David Pope (New Pro-
ducers Alliance), Della Churchill (producer Australia). 
De moderator van het door filmmakers en -professionals 
druk bezochte panel was Lucius Barre.

Rotterdam Lab
Rotterdam Lab is een vijfdaagse workshop voor begin-
nende producenten uit alle delen van de wereld. Dit 
jaar werd het voor de negende keer georganiseerd. In 
het Rotterdam Lab volgden de 51 deelnemers een pro-
gramma en leerden zij zich bewegen in de internationale 

wereld in het algemeen en CineMart en het IFFR in het 
bijzonder. De samenstelling van de groep is in handen 
van CineMarts internationale partnerorganisaties. Het 
programma, met vaste onderdelen als een pitchtraining 
en speed dating-sessies met aanwezige professionals, 
was geconcentreerd op cross media storytelling en do it 
yourself-distributiemodellen. Lance Weiler verzorgde 
een workshop over trans media storytelling naar aanlei-
ding van zijn project HIM en Brian Chirls (bekend van 
het Amerikaanse project foureyedmonster.com) gaf  een 
workshop over het ontwerpen van alternatieve distribu-
tievormen, toegespitst op een aantal projecten van de 
participanten zelf.

(Inter)nationale Samenwerking
CineMart heeft een groot internationaal netwerk opge-
bouwd van filmfestivals, markten en ondersteunende 
organisaties als fondsen en trainingsinitiatieven. Dit 
altijd uitbreidende netwerk vergroot de mogelijkheden 
en kansen voor CineMart-projecten en de Rotterdam 
Lab-participanten door het jaar heen. In de samenwer-
king (zeker die met festivals) wordt gezocht naar een 
bepaalde vorm van wederkerigheid. Met festivals als 
Berlijn en Cannes is de samenwerking dusdanig dat we 
producenten de mogelijkheid kunnen bieden om na 

cInEMART

Gasten
Om CineMart informeel én exclusief  te houden is het 
‘invitation only’. De gastenlijst wordt up-to-date ge-
houden met behulp van het internationale netwerk van 
CineMart. De CineMart Advisory Board en de interna-
tionale partnerorganisaties spelen daar een belangrijke 
rol in. Door het gereduceerde aantal geselecteerde 
projecten, een selectief  gastenbeleid en mogelijk ook de 
financiële crisis, waren er iets minder dan vorig jaar: in 
totaal 694. De belangrijkste producenten, sales agenten 
en distributeurs kwamen wel naar Rotterdam, maar 
bleven in veel gevallen wat korter dan voorheen. Hier-
door maakten ze heel gericht afspraken met de projecten 
waar hun interesse naar uitging.

Programma
De ‘een-op-een’-afspraken tussen vertegenwoordigers 
van de geselecteerde projecten en mogelijke financiers 
vormen het hart van CineMart. De professionals geven 
hun interesse aan op basis van eerder werk van de regis-
seur en het CineMart Dossier. Dit dossier is voorafgaand 
aan het festival beschikbaar. De CineMart matchmakers 

Voor de tweede maal werd er een vorkje geprikt op het stadhuis. Het Buyers & Sellers-diner werd 
aangeboden door wethouder van cultuur. De IFFR-directie proost met internationale filmprofessionals 
op een succesvolle CineMart.

Behalve netwerken en deals sluiten blijkt de slotavond van CineMart in Parkzicht door sommige aan-
wezigen ook voor andere doeleinden te worden gebruikt.



38 TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM42

cInEMART

38 TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM 43

Film Office en CineMart organiseerden voor de profes-
sionele gasten voor de tweede maal het Buyers and 
Sellers-diner op het Stadhuis, dat werd aangeboden 
door wethouder van cultuur Rik Grashoff. In samen-
werking met Chief  Marketing Office Rotterdam werd 
de Industry Party in Engels in het Groothandelsgebouw 
georganiseerd.

Awards
Tijdens het festival werden er op CineMarts slotavond 
prijzen uitgereikt aan veelbelovende CineMart-projec-
ten. Deze geldprijzen zijn bedoeld voor verdere ontwik-
keling van het project, daarnaast zorgt het winnen van 
de prijs ook voor exposure die andere mogelijke finan-
ciers over de streep kunnen trekken. De ARTE France 
Cinéma Award (¤ 10.000) voor het beste CineMart 2009 
Project ging naar HIM van de Amerikaan Lance Weiler. 
De negende Prins Claus Fonds Film Grant (¤ 15.000) 
voor het beste CineMart 2009 project uit een van de 
partnerlanden van het Prins Claus Fonds ging naar 
Birdie van Byamba Sakhya (Mongolië). 

Financiering
CineMart draagt zelf  zorg voor het bijeenbrengen van 
het grootste gedeelte van het budget. De belangrijkste 
medefinanciers van CineMart 2009 waren het MEDIA 
Programma van de Europese Commissie, het Ontwik-
kelingsbedrijf  Rotterdam en het Nederlands Fonds voor 
de Film.
De gelden werden aangevuld met een eigen investering 
van het IFFR en financiële bijdragen van CineMarts 
(inter)nationale partner organisaties. 

CineMart ook op deze grote filmmarkten in Rotterdam 
gemaakte afspraken te continueren om op die manier 
het project verder te ontwikkelen.

Film Office/Industry Services
Het IFFR staat dankzij de Film Office bekend om de 
uitgebreide service aan de filmindustrie. De Film Office 
fungeert als intermediair tussen makers van een film 
in het festivalprogramma en andere professionals als 
pers, sales agenten, distributeurs en tv-aankopers. Een 
belangrijke taak is om CineMart-bezoekers zoveel moge-
lijk bij het festivalprogramma te betrekken en zo ook de 
aan- en verkoop van films te bevorderen.
In de aanloop naar het festival informeert de Film Office 
sales agenten en distributeurs van welke geprogram-
meerde films de rechten nog te koop zijn. Een belangrijk 
service-element is de volledig gedigitaliseerde video-
theek, waar een groot gedeelte van de vertoonde films 
voor professionals on demand te bekijken zijn. CineMart-
gasten konden daarnaast voor het eerst draadloos op 
een aparte server eerder werk van CineMart-regisseurs 
bekijken. De Film Office draagt zorg voor de registratie 
van de bekeken films en door wie, en zorgt voor terug-
koppeling van deze informatie naar de filmmakers. 
Hetzelfde doet Film Office voor de bezoeken van pers en 
professionals aan de Press & Industry Screenings.

Het team van de Film Office-consultants bestond 
opnieuw uit een aantal ervaren internationale profes-
sionals met een groot internationaal netwerk. Zij bepaal-
den met filmmakers met een film in het programma of  
een project op CineMart wat de beste strategie is of  zou 
zijn om een film onder de aandacht bij de juiste partijen 
te brengen.

De Sales & Industry Club, een besloten (vergader)ruimte 
binnen de Doelen, maakte deel uit van de Film Office-
service. Daarin vonden professionals behalve een rustige 
ontmoetingsplek ook diverse faciliteiten waaronder 
internet, vakbladen en promotiemateriaal. Versnaperin-
gen onderstreepten de laagdrempelige factor. De Sales & 
Industry Club was ook het toneel voor enkele specifieke 
ontmoetingen zoals een Nederlanse distributeursver-
gadering, een bijeenkomst over de toekomst van het 
Hubert Bals Fonds en de afspraken van de Prins Claus 
Fonds-jury met in aanmerking komende CineMart-
projecten.

column
cineMart

Het was essentieel om deze editie een sterke selectie te 
hebben. We hebben het aantal projecten terugbracht 
omdat het anders simpelweg uit de hand liep. Nu 
plaatsen we het accent weer op de exclusiviteit van onze 
markt. Door CineMart wat kleiner te maken, zorgen 
we voor meer ruimte. Mensen hebben weer meer tijd 
voor elkaar. We hadden met gemak tien projecten extra 
kunnen selecteren, maar we waren heel rigoreus in 
onze keuze. Dat betekent dat we een aantal fantastische 
projecten toch niet hebben geselecteerd, met pijn in ons 
hart. Maar bij onze keuze kijken we naar geografische 
spreiding en de mate van het talent. Ik ben van mening 

dat vooral nu, in deze moeilijke economische tijden, 
onze selectierol voor sales- en productiemaatschappijen 
steeds belangrijker wordt. Volgens professionals uit de 
industrie is CineMart erg effectief. Dit is zichtbaar in het 
feit dat films die oorspronkelijk in Rotterdam gepitcht 
zijn in Cannes en Venetië in première gaan. Een waarde-
volle extensie was dit jaar de Why DIY?-sessies. Daarin 
stond een geheel nieuwe manier van denken – hoe een 
project over verschillende mediaplatformen te marketen 
– centraal.

Marit van den Elshout, hoofd CineMart
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De Canadese filmmaker Guy Maddin liet 
voor Take Me to the ’Lectric chair zijn 
muze Isabella Rossellini plaatsnemen op 
een elektrische stoel. “De film is ontworpen 
als loop. Misschien dat mensen als ze hem 
vijf keer achter elkaar zien, kunnen beden-
ken wat het begin, het midden en het einde 
is. Ik wilde in de film eigenlijk een naakte 
vrouw, maar het eerste wat de producent 
tegen me zei is: ‘Geen naakt!’ Dat moet ook 
wel, je zit in de openbare ruimte. Het voelde 
alsof ik op de rand stond van allerlei nieuwe 
taboes. Bijvoorbeeld: pas toen ik te horen 
kreeg dat ik geen stroboscopische effecten 
kon gebruiken, realiseerde ik me dat de 
beste manier om in een zwijgende film een 
elektrocutie te tonen juist door epilepsieop-
wekkende lichtflitsen zou zijn! Juist door het 
aanschurken tegen die nieuwe taboes kreeg 
ik van deze installatie een milde erectie; 
almost strobing werd een beetje opwindend 
voor me.”

urban Screen
Take Me to the ’Lectric chair van Guy Mad-
din en Isabella Rossellini, Robeco-gebouw, 
Coolsingel
Drie bekende ‘Rotterdamse’ regisseurs 
maakte voor Urban Screens een film die 
meer dan levensgroot op een gezichtbepa-
lend gebouw in de binnenstad werd gepro-
jecteerd.
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“De film gaat over de tweeling Kimi en Me-
lody, die op een kippenboerderij leven. Hun 
leven wordt op zijn kop gezet door de komst 
van een mysterieuze vreemdeling. Ik heb 
dit project vier jaar geleden op Rotterdam 
gepitcht – daar leerde ik mijn coproducer 
kennen. Dus bedankt Rotterdam!”
Eerste keer: “Ik had geld gewonnen op 
een festival voor een korte film en besloot 
daarom om weg te gaan met scriptschrijver 
Briar Grace-Smith, om na te denken over 
een gezamenlijk project. We zijn drie weken 
naar de westkust van het Zuidereiland ge-
weest, waar de film zich afspeelt. Het klikte 
verbazingwekkend goed en dat leverde veel 
ideeën op. Ik had zelf niet aan Maori-perso-
nages gedacht, maar Briar is Maori, dus zij 
schreef het script vanzelfsprekend vanuit 
dat perspectief.”

“Mijn film gaat over jonge mensen op zoek 
naar liefde op de verkeerde plek. Liefde en 
dogging – seks op parkeerplaatsen – gaan 
nu eenmaal niet samen. Centraal staat dat 
iedereen ooit in een relatie geraakt. Ook 
degenen die daarvoor wegrennen.”
Eerste keer: “Als fotograaf ben ik via 
vrienden per toeval in het filmvak gerold. 
Ik stortte me op korte films en heb er 
nu zeventien gemaakt. dogging is m’n 
eerste speelfilm. Ik had redelijk veel 
zelfvertrouwen, maar het speelfilmproces 
was zo veel langer! Het grootste verschil zat 
in de postproductiefase. Degenen die in je 
film hebben geïnvesteerd, kijken dan mee. 
Dat was best ingewikkeld, want mijn ideeën 
strookten niet altijd met wat zij in gedachten 
hadden. Maar we zijn er prima uitgekomen.”

I of the Tiger 
première zondag 25 januari
Met The Strength of Water vertelt Armagan 
Ballantyne een universeel verhaal over fami-
liebanden en het omgaan met verlies. Maar 
dan wel in een kleine Maori-gemeenschap 
met eigen rituelen en waarden.

I of the Tiger 

première maandag 26 januari
Simon Ellis leverde een stapel korte films af, 
een handvol videoclips en tv-programma’s, 
waarin hij voluit experimenteerde met het 
medium. Zo ook in dogging: A Love Story, 
over jonge mensen op zoek naar liefde.
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Een van de kerntaken van het IFFR is het 
aanbieden van kwalitatieve, hedendaagse, 
onafhankelijke en vernieuwende cinema 
aan een zo groot mogelijk publiek. Die ver-
antwoordelijkheid stopt niet bij de laatste 
festivaldag. Al meer dan elf jaar brengt het 
IFFR films ook buiten die periode en buiten 
de stadsgrenzen onder de aandacht. Dat 
gebeurt in vertrouwde vormen, maar er is 
ook ruimte voor experimenten met nieuwe 
distributievormen.

De traditionele voorjaarstour kreeg een opfrisbeurt. In 
plaats van de sleets geraakte Tigers on Tour-formule 
draaide voorjaar 2008 een aantal ‘Rotterdam’-films in 
veertien landelijke theaters onder de naam Rotterdam 
en Route. Het ééndaagse programma besloeg twee zalen 
en simuleerde zo een klein beetje de festivalervaring, 
waarin bezoekers meer keuze hadden dan voorheen. 
Rotterdam en Route bestond uit zes voorstellingen, een 
brede mix van zowel speelfilms als shorts en documen-
taires. Daaronder zaten twee HBF-titels: La antena en 
Happy Desert. De formule- en naamswijziging wist de 
dalende trend van bezoekcijfers helaas niet om te bui-
gen. Dat is een punt van herbezinning.

Het IFFR bracht samen met het Filmmuseum de 
FIPRESCI-winnaar El cielo, la tierra y la lluvia in 
juli uit in het kader van de Filmmuseum-zomerreeks 
Previously Unreleased. In oktober ging de HBF-film Pure 
Coolness in het Amsterdamse Rialto in première. Dat 
was de start van een landelijk roulement met lezing (in 

samenwerking met het Nederlands Instituut voor Film-
educatie). Voor 2009 is besloten om geen voorjaarstour 
te organiseren, maar om in plaats daarvan in te zetten 
op een tour in de winter, als opmaat voor de 39ste editie 
van het festival.

Jaarlijks brengt het IFFR een aantal HBF-films uit op het 
eigen dvd-label Tiger Releases. In 2008 waren dat Opera 
Jawa en Antonia. La antena, de openingsfilm van 
2007, staat voor april 2009 op de rol. Dankzij een over-
eenkomst met Paromat wordt het aantal dvd-releases 
de komende twee jaar flink verhoogd. Jaarlijks komen 
er acht titels bij. In de eerste lichting zitten I Am from 
Titov Veles, Los herederos en River People. De 
Tiger Releases zijn behalve te huur ook te koop op di-
verse plaatsen in het land, en sinds kort ook in de eigen 
webshop op de festivalsite.
Het IFFR was destijds met tigeronline.nl een pionier op 
het gebied van digitale distributie. Na het sluiten van 
deze service, die om financiële en organisatorische re-
denen niet langer te handhaven was, werd gezocht naar 
een goed alternatief. Dat is gevonden in een samenwer-
king met distributeur Cinemien, die al ervaring had met 
een eigen video on demand-service: cinemalink.tv. Op 
die portal heeft het IFFR een eigen aanwezigheid, met 
vijftien Tiger Releases die daar tegen betaling bekeken 
of  gekocht kunnen worden.

Met vertoning op televisie wil het IFFR de films een lan-
ger leven en meer kijkers bezorgen. De VPRO vertoont 
de winnaars van de VPRO Tiger Awards Competitie op 
het kleine scherm. De NPS vertoont ieder jaar een aantal 
HBF-ondersteunde films.

Claire Denis was de vierde en voorlopig laatste regisseur 
die centraal stond in het Meet the Maestro-project. Dit 
vierjarig project is een samenwerking van de provincie 
Zuid-Holland met het IFFR, Kunstgebouw en Zuid-Hol-
landse theaters. Het doel is stimulering van filmbezoek 
en verbetering van het filmklimaat in de provincie. Met 
haar veelzijdige en rijke oeuvre was Denis een mooie 
keuze. Haar film Nenette et Boni ging in de winter op 
tour door Zuid-Holland. Tijdens het festival ging haar 
nieuwste film 35 Rhums in première, in aanwezigheid 
van de maestro zelf. Nu het project zijn looptijd heeft 
voltooid en de provincie stopt met de subsidie, wordt 
gekeken of  Meet the Maestro toch gecontinueerd kan 
worden, bijvoorbeeld door subsidies op gemeentelijk 
niveau.

dISTRIBuTIE
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De Franse filmmaker Claire Denis en haar oeuvre stonden centraal in Meet the Maestro.

Kijkcijfers NPS
Kept and dreamless 29.000 

11 oktober 2008

La antena 13.000 
21 januari 2009

Mutum 53.000 
26 januari 2009

Wonderful Town 24.000 
27 januari 2009

Forsaken Land 68.000 
30 januari 2009
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
Met een uitgebreid educatief programma 
bedient het IFFR verschillende jongeren-
doelgroepen, van de kleintjes en scholieren 
tot studenten. Een taak die zich niet alleen in 
maar ook buiten de festivalperiode afspeelt. 
Met de educatieve activiteiten biedt het 
IFFR een alternatief voor de mainstream-ci-
nema en de dominante massacultuur. Waar 
nodig ontwikkelt het festival zelf lesmateri-
aal. Het educatieve programma bereikte in 
totaal ruim 9.000 bezoekers.

Circa 2.000 leerlingen bezochten het festival: op een 
doordeweekse ochtend bezochten zij in het kader van 
Cultureel Kunstzinnige Vorming of  de vakken Frans 
en Duits een voor hen speciaal geselecteerde film. Voor 
ckv waren dat publieksfavoriet Slumdog Millionaire 
en de Nederlandse Bollywood Hero, voor Frans het 
adolescentendrama Française en voor Duits het thril-
lerdrama Jerichow. De voorstellingen werden ingeleid 
en ondersteund door speciaal ontwikkelde lesbrieven.

Leerlingen van de provincie Zuid-Holland ontdekten in 
het kader van het project Meet the Maestro in de aan-
loop naar het festival het oeuvre van de Franse cineaste 
Claire Denis. Tijdens het festival bezochten ze speciale 
schoolvoorstellingen van thematisch verwante films: 
Getting my Brother Laid en Les petits frères.

De naam van het evenement voor de allerkleinste festi-
valtijgers is enigszins verwarrend. Op Kids Only, voor de 
leeftijd van acht tot twaalf  jaar, zijn ouders namelijk ook 

welkom. Samen zagen zij een aantal korte films. Terwijl 
de kinderen aansluitend met de muziekworkshop Watch 
that Sound aan de gang gingen, konden de ouders een 
festivalfilm bezoeken.
Een andere workshop die traditioneel tijdens het festi-
val wordt georganiseerd is die van Digital Playground. 
Daarin maken leerlingen uit het voortgezet onderwijs 
een film van één minuut. De Nederlandse filmmakers 
Melanie van Dongen en Just Boon waren aanwezig om 
de workshop in te leiden en over hun werk te vertellen.

Er waren meer jonge regisseurs en scenaristen actief, in 
Hollywood in de Klas. De naam zegt eigenlijk al genoeg. 
Leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs 
gaan daarin zelf  aan de slag met de camera in de hoop 
op een Mini Tiger Award. De jury onder leiding van 
cabaretier Eric van Muiswinkel met actrice Carice van 
Houten en de bij de doelgroep populaire Spangas-
acteurs Kimberley Klaver, Gaby Blaaser en Sebastian 

EducATIE
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Wulff  bekeek meer dan 150 ingezonden filmpjes. Dit 
jaar deden er behalve Nederlandse scholen ook voor het 
eerst Belgische mee.

Het IFFR vervult ook een belangrijke platformfunctie 
voor filmprofessionals in spe. Voor velen betekent het 
festival het eerste contact met de internationale filmwe-
reld. In Masterclass W R NXT, georganiseerd samen met 
het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF), kreeg 
jong en aanstormend talent feedback en tips van ervaren 
filmmakers: regisseur Eddy Terstall en scenarioschrijver 
Franky Ribbens uit Nederland en de Amerikaanse regis-
seur Kevin Jerome Everson. Studenten van de Neder-
landse Film en Televisie Academie konden tijdens het 
festival in debat met een aantal voor een VPRO Tiger 
Award genomineerde regisseurs. 

De MovieSquad is de jongste jury van het IFFR. Vijf  
kritische jongeren tussen de 16 en 19 jaar bekeken 
meer dan twintig geselecteerde films, en kozen daaruit 
Slumdog Millionaire als winnaar van de MovieSquad 
Rotterdam Award. MovieSquad is net als W R NXT en 
Rotterdam Film Course een activiteit in samenwerking 
met het NIF.

In de Rotterdam Film Course maken hbo- en wo-
studenten in de maanden voorafgaand aan het festival in 
dertien filmtheaters kennis met thema’s uit onafhanke-
lijke cinema. Dit jaar sloot het thema aan bij het Signals-
onderdeel Hungry Ghosts. Het programma bestond 
uit lezingen, de vertoning van Nang Nak (Nonzee 
Nimibutr), Box (Miike Takashi) en Shutter (Banjong 
Pisanthanakun, Parkpoom Wongpoom). Tijdens het 
festival konden de deelnemers gratis naar een speciale 
vertoning van het horrorvierluik 4BIA.

EducATIE

Quote
“De leerlingen waren bijna allemaal 
positief over de film, normaal zouden 
ze naar zo’n film niet toegaan, maar 
nu hadden ze over Duitse films 
een ander, veel positiever idee. 
Voor het vak Duits dus een echte 
opsteker!” Mevrouw Enter, docent 
Emmauscollege te Rotterdam

Quote
“De film Bollywood Hero was een 
goede keus. Veel cursisten waren 
wat huiverig omdat het om een 
Bollywoodfilm ging. Het verhaal en 
de beelden hebben echter een diepe 
indruk achter gelaten.” Mevrouw 
Aitlhaj, docent Albeda College te 
Rotterdam

De Nederlandse regisseur Eddy Terstall was een 
van de professionals die in de masterclass W R 
NXT jong, aanstormend talent een handje op weg 
hielp.

Onder schooltijd naar de film: middelbare scholieren bij de speciale schoolvoorstelling van Slumdog 
Millionaire.

Wie zei dat het IFFR geen glamour had? De pre-
mière van het educatieve project Hollywood in de 
Klas had een hoog blingbling-gehalte.
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“De film gaat over mensen die aan zee op 
het juiste getij wachten. Een tienerjongen 
in een afgelegen, armoedig vissersdorpje 
raakt betrokken bij smokkel van goederen 
en mensen. Eigenlijk is het onmogelijk om 
het verhaal in een paar zinnen samen te 
vatten. Het verzinnen van een titel en een 
synopsis zijn altijd een lijdensweg voor mij. 
Het is zelfs moeilijker dan het bedenken van 
een naam voor een kind.”
Eerste keer: “Ik heb alles zelf gedaan: regie, 
scenario, montage, productie. Het was een 
voorwaarde om onafhankelijk van geld en 
politiek te kunnen werken, en een eerlijke, 
oprechte film te kunnen maken.”

I of the Tiger
première maandag 26 januari
De Iraanse regisseur Ramtin Lavafipour was 
op het strand getuige van een smokkelzaak. 
De gebeurtenis zette hem op het spoor van 
de sociaal-realistische stijl voor zijn speel-
filmdebuut Be calm and count to Seven.

“Het verhaal is eigenlijk heel simpel: jongen 
ontmoet meisje. Ze hebben een bijzondere 
ontmoeting, die leidt tot een ongewone er-
varing. De film draait om de pijn en de vol-
harding van de Chinese jeugd.”
Eerste keer: “Mijn debuut Little Moth was 
veel meer gericht op het verhaal. Nu focus 
ik voor het eerst op de psychologische ont-
wikkeling van de karakters. Tegelijkertijd 
stelde ik mezelf tijdens het filmen af en toe 
de vraag of het überhaupt mogelijk was in 
hun hoofden te kruipen, en nam zo een stap 
terug. Dat gaf het materiaal een soort ver-
vreemdend, afstandelijk effect. Dat is heel 
sterk gerelateerd aan de houding van de 
hedendaagse Chinese jeugd. Ze zijn eigen-
lijk meer toeschouwer dan deelnemer.”

I of the Tiger
première dinsdag 27 januari
Peng Tao wil in Floating in Memory eerlijk 
zijn over het hedendaagse China. De film 
draait om de relatie tussen een zeventienja-
rig meisje en wat we in Nederland een lover-
boy zouden noemen.
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Het IFFR was ook dit jaar weer het grootste 
culturele entreeheffende publieksevene-
ment van Nederland. In totaal registreerde 
het festival 341.000 bezoeken aan de films, 
tentoonstellingen, liveoptredens en evene-
menten.

Dat getal is inclusief  de 8.000 filmliefhebbers die zondag 
1 februari 2009 de uitverkochte Volkskrantdag bezoch-
ten. Dat het aantal bezoeken lager is uitgevallen dan de 
vorige editie (355.000) kan zijn verklaring vinden in het 
feit dat het festival deze editie minder (live)evenemen-
ten en exposities kende als gevolg van bezuinigingen. 
Bovendien ontving het festival door de kredietcrisis 
minder internationale gasten. Het aantal bezoeken aan 
filmvoorstellingen is op hetzelfde niveau gebleven als 
voorgaand jaar.

Tijdens het festival is een geografisch en lifestyle-profiel-
onderzoek op basis van MOSAIC naar de publieksgroe-
pen uitgevoerd. Niet alleen om te weten wie het publiek 
vormen, maar ook om in de toekomst nieuwe groepen te 
benaderen en bezoekers aan zich te binden. Het publiek 
van IFFR bestaat uit jonge huishoudens met lage inko-
mens en daarnaast uit gezinnen, ‘medioren’ en senioren 
van gemiddelde tot hoge welstand. Vooral de jongere 
leeftijdsgroepen (18-25 en 25-35 jaar) komen veel voor 
onder de bezoekers. 88% van de online kaartkopers en 
87% van de steekproef  van bezoekers woont binnen de 
Randstad. 49% van de online kaartkopers en 56% van 
de steekproef  van bezoekers woont in een gebied met 
een straal van ongeveer vijftien kilometer rondom Rot-
terdam.

De bezoekers van IFFR zijn ingedeeld in de Rotterdamse 
cultuursegmenten die zijn gebaseerd op onderzoeken 
naar cultuurparticipatie en vrijetijdsbesteding onder 
Rotterdammers. Zowel onder de steekproef  als onder 
de online kaartkopers zijn Startende Stedelingen het 
grootste segment, gevolgd door Doorzetters en Seniore 
Cultuurliefhebbers. De Studentikozen nemen een be-
langrijke vierde plaats in.
Startende Stedelingen zijn tussen de 25 en 35 jaar oud 
en hechten aan een comfortabel leven, keuzevrijheid, 
opwinding, plezier en bekwaamheid. Cultuurparticipa-
tie is voor hen een vanzelfsprekend onderdeel van hun 
leven en zij bezoeken een zeer divers cultureel aanbod in 
Rotterdam.

Doorzetters hebben een zekere levenswijsheid doordat zij 
het niet altijd makkelijk hebben. Zij zijn veelal tussen de 
25 en 35 jaar oud. Zij bezoeken veel van de Rotterdamse 
(zomer)festivals, maar bezoeken weinig van het overige 
culturele aanbod in de stad.
Seniore Cultuurliefhebbers zijn levensgenieters van veelal 
vijftig jaar en ouder en hebben een brede belangstel-
ling waarin algemene ontwikkeling centraal staat. Zij 
bezoeken veel van het culturele aanbod in Rotterdam 
en zijn vooral geïnteresseerd in toneel, klassieke muziek 
en opera.
Studentikozen houden van opwinding en zijn gehecht aan 
hun onafhankelijkheid. De meesten van hen zijn tussen 
de achttien en 25 jaar. Hun culturele smaak is nog in 
ontwikkeling.

BEzoEKERS
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Conclusie
Het IFFR trekt een jong publiek. Daar zijn ook mogelijk-
heden om groei te realiseren.

Festivalwebsite
Het festival ontvangt ook digitale bezoekers, op de 
website filmfestivalrotterdam.com.
Dit jaar registreerde het festival 292.000 unieke bezoe-
kers, die tijdens de festivalperiode 2,6 miljoen pagina’s 
opvroegen. Opvallend was de stijging in nieuwe bezoe-
kers: 43%. De bezoekerspiek zat een week voor de start 
van het festival, toen het volledige programma online 
gepubliceerd werd. De bezoekers konden zich ook op 
de site registreren en meningen en opmerkingen over de 
geconsumeerde films achterlaten.

Belangrijkste nieuwe aanwinst was de integratie van 
bewegend beeld op de site. Er werden zo’n vijftig 
trailers vertoond, maar ook korte films en tijdens het 
festival gemaakte registraties van de dagelijkse talkshow 
Headquarters. In totaal bekeken 37.333 kijkers bijna 
73.000 video’s. Het best bekeken waren de festivaltrailer 
(8.540 keer bekeken) en de (Tiger Award) filmtrailers. 
Voor de een uur durende talkshows die integraal op de 
site verschenen had niet elke surfer het geduld: de best 
bekeken Headquarters oogstte 240 views.

Sportieve
gezinnen

Overig

Studentikozen

Doorzetters

Startende
Stedelingen

Mondiale
Medioren

Seniore
Cultuurliefhebbers

Welgestelden

Eenvoudige 
Pensioen-
genieters

Verdeling Rotterdamse cultuursegmenten steekproef IFFR 2009

2% 2%

Om de diverse doelgroepen – van publiek tot 
professionals – zo goed mogelijk te bereiken 
en te informeren brengt het IFFR tal van 
publicaties uit. De kloeke catalogus heet in 
de wandelgangen ook wel ‘de festivalbijbel’ 
en had een oplage van 4.500 exemplaren. 
Het publiek werd met een festivalmagazine 
(oplage 125.000 exemplaren) warm ge-
maakt en met de Volkskrantbijlage (oplage 
355.000) geïnformeerd over het volledige 
programma, met de bekende handige AZ’jes. 
Voor de professionals was er de Engelstalige 
Programme Guide (oplage 3.000) en de 
Industry Manual (oplage 3.500). Tijdens het 
festival bleven bezoekers op de hoogte van 
alles wat er zich afspeelde door middel van 
de dagelijkse Daily Tiger (oplage 11.000), 
die voor de internationale gasten ook een 
Engelstalig katern had.
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Met de komst van een nieuw beeldmerk was ook de hele merchandiselijn compleet vernieuwd. 
De tijgerartikelen waren te koop in een speciale merchandiseshop in de Doelen en in de webshop.

De dagkrant Daily Tiger blijkt de ideale tijddoder voor festivalbezoekers in de rij voor de kassa’s in 
de Doelen.

De Kleine Zaal van de Rotterdamse Schouwburg was ’s avonds het speelterrein van wisselende 
gast-dj’s. Hier brengt Femke D, beter bekend als My Little Soundsystem, de festivalbezoekers 
in beweging.

Deelnemers luisteren aandachtig tijdens Walk ’n’ Talk bij een videoscherm metrohalte Beursplein 
Rotterdam. 
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Het is voor ons heuglijk dat, met de nieuwe, in vele op-
zichten geslaagde nieuwe programmaopzet, tenminste 
één ‘oud’ programmaonderdeel gehandhaafd is geble-
ven, Cinema Regained. Het werd in 2003 in het leven 
geroepen om tijdens het festival structureel aandacht te 
kunnen besteden aan cinefilie en filmgeschiedenis, in 
het bijzonder de actualiteit van het verleden; want ook 
revivals en nieuwe prints van filmklassiekers hebben in 
de internationale festivalagenda hun momentum. Met 
onze retrospectieven en diverse themaprogramma’s 
(waarvan First Things First de meest uitgesproken ci-
nefiele was) besteedt Rotterdam terecht veel aandacht 
aan de – vaak recente en desondanks snel vergeten 
– pareltjes en rafelrandjes van de cinema. Hiernaast 
blijft Regained een onmisbaar instrument om in deze 
paradoxale tijd van vergetelheid en alomtegenwoordige 
informatie een zorgvuldig aanbod van cineastenpor-
tretten, bescheiden filmgeschiedenis en onterecht 
vergeten meesterwerken te geven. Zo maakte Martin 
van Koolhoven enkele weken terug in De Wereld Draait 

Door reclame voor de dvd-release van Not Quite Hol-
lywood, een achtbaanrit door de Australische exploita-
tiefilm van de jaren zeventig en tachtig. Zou hij deze film 
hebben leren kennen zonder de vertoning op het IFFR? 
In een soort veertigjarige viering van de nasleep van de 
Japanse studentenopstanden eind jaren zestig vertoon-
den we twee unieke, subversieve en radicale speelfilms, 
door het Japanse STANCE Company in nieuwe prints 
aangeleverd. En wie had hier in het Westen ooit ken-
nisgenomen van de unieke bijdrage die de Russische 
director of photography Georgi Rerberg leverde aan het 
hoogstaande filmoeuvre van Tarkovski? Het is spijtig 
dat Andi Niessner relatief  weinig bezoekers kreeg voor 
zijn intieme portret van festivalroutiné Herbert Achtern-
busch, maar zij die kwamen, bleven geboeid kijken. 
En dit zijn zomaar wat voorbeelden van de waaier die 
Regained wil zijn.

Erwin Houtenbrink, IFFR-programmeur

column
Actueel 
verleden

column
Size matters

Tien dagen per jaar wordt voor de vaste festivalmede-
werkers het gebrek aan kantoorruimte gecompenseerd 
door een kortstondige weelde. Wanneer het festival 
losbarst, wordt de stad even ‘van ons.’ Het IFFR beschikt 
nauwelijks over een eigen infrastructuur, maar de locatie 
Rotterdam biedt een zee aan mogelijkheden. Dankzij 
de vele partnerships met culturele instellingen, is het 
voor het festival mogelijk om tot ver buiten de lijntjes 
van de traditionele cinema te kleuren en ook installaties, 
liveperformances en publieke interventies te presente-
ren. Die vele goede buren betekenen een zegen voor het 
festival. Musea, galeries, maar ook de eigenaars van de 
hoogste flatgebouwen stellen zich gastvrij op als het om 
bijzondere IFFR-projecten gaat. De blikvangers van het 
Size Matters-programma dit jaar werden geprojecteerd 
op enorme schermen die tijdelijk werden aangebracht 
op drie van de hoogste gebouwen in de omgeving van 
het festival.

Maar ook de diversiteit aan projectiezalen, met telkens 
andere types filmschermen is een niet te onderschatten 
rijkdom. Van uiterst intiem tot spectaculair groot, van 
mooi rechthoekig tot panoramisch breed: voor elke 
type film is er wel één schermformaat dat de beelden 
het beste tot hun recht laat komen. Elke programmeur 
beseft dat, en zoekt per filmtitel naar de zaal waarvan 
de grootte van het projectievlak in een geschikte ver-
houding staat tot het aantal zitjes in de zaal. Avant-
gardefilms komen dan ook snel in de intiemere zaaltjes 
terecht, maar het Size Matters-programma kreeg één 
avond lang het grootste doek waarover het festival be-
schikt: Pathé 1. De Super Size Shorts-extravaganza liet het 
publiek verbluft achter. Nu is er geen weg meer terug: 
ook experimentele korte films verdienen de onbeschei-
den weelde van een 24-meter breed scherm!

Edwin Carels, IFFR-programmeur
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De sterke reputatie van het IFFR als ver-
nieuwend en innovatief festival vertaalt zich 
in een grote internationale nieuwswaarde. 
Het IFFR ís en maakt nieuws, in de oude en 
nieuwe media over de gehele wereld. Hon-
derden journalisten streken dit jaar in Rot-
terdam neer om verslag te doen.

Het mediabeleid richt zich op het genereren van vrije 
publiciteit en aandacht van alle soorten media. De 
uitvoering van het beleid ligt bij het IFFR Press Office 
(vier personen) plus de Press Desk (zeven personen, 
alleen tijdens het festival). Als groot evenement staat 
het IFFR in de belangstelling van Nederlandse media. 
In het buitenland heeft het IFFR bij filmvakbladen, 
kwaliteitskranten, internationale filmmagazines en 
nationale filmmaandbladen een hoog aanzien. Inclusief  
de buitenlandse verslaggeving behoort het IFFR tot de 
best gecoverde Nederlandse evenementen en fungeert 
als zodanig als sterke promotor van het Nederlandse 
en Rotterdamse cultuurbeleid in Europa, het Midden-
Oosten, Noord- en Latijns-Amerika en Azië.
Het zwaartepunt van de activiteiten ligt uiteraard net 
voor en in de festivalperiode, maar ook door het jaar 
heen is het festival een bron van nieuws, bijvoorbeeld 
dankzij berichten gerelateerd aan HBF- en CineMart-
activiteiten. Berichten in de vakbladen worden gecoördi-
neerd met het international marketingbeleid (plaatsing 
advertenties, internationale aanwezigheid van IFFR-de-
legaties, IFFR-cocktails op buitenlandse festivals). Vanaf  
oktober richt de internationale mediacampagne zich op 
het informeren van de circa 1.200 buitenlandse perscon-
tacten over het naderde festival. Belangrijke berichten 
als CineMart-selecties, competitiefilms en een premiè-
relijst verschijnen in de belangrijkste vakbladen Variety 
en Screen International. Met deze beide magazines is 
nauw samengewerkt voor speciale IFFR 2009-pagina’s 
in de uitgaves van half  januari 2009. Deze campagne 
en berichtgeving sluiten nauw aan bij de cruciale late 
selectieperiode waarin de nieuwste films binnengehaald 
worden. De timing van deze berichtgeving is van belang 
in de weken waarin de accreditatie-uitnodigingen vanuit 
CineMart, gasten- en persafdeling worden verzonden. 
De inspanningen op nationaal vlak resulteerden in een 
grote hoeveelheid vooraankondigingen met filmtips, 
speciale bijlagen en filmpagina’s in dag-, week- en 
maandbladen. De speciale aandacht die is besteed aan 
de online media-aanwezigheid heeft geleid tot een toe-
genomen aantal online artikelen en aankondigingen. De 

informatievoorziening werd verder geautomatiseerd. 
Via een uploadtool konden filmmakers zelf  hun (beeld)
bestanden in de festivaldatabase plaatsen, en voor het 
eerst dit jaar ook bewegend beeld zoals trailers. Vandaar 
is de informatie beschikbaar voor alle afdelingen en een-
voudig beschikbaar te stellen voor externe belangstel-
lenden zoals pers. In de aanloop naar het festival organi-
seert de persafdeling zes dagen persvoorstellingen, drie 
in december en drie in januari. Daarin zijn in totaal 25 
lange en korte films aan de Nederlandse pers vertoond. 
In december vond de traditionele persconferentie met 
een uiteenzetting van het programma plaats.

Mediacampagne tijdens het festival
Voor de opening van het festival concentreerde de ac-
tieve persbenadering zich op media-aandacht voor de 
Urban Screens en voor de grote delegatie (waaronder 
enkele bekenden uit de tv-serie The Sopranos) van ope-
ningsfilm The Hungry Ghosts. Beiden kregen flink 
veel aandacht via nieuwsfoto’s en televisiejournaals. 
Tijdens het festival richten Press Office en Press Desk 
zich met een persoonlijke, actieve benadering op het 
informeren over festivalfilms en -evenementen, het 
verstrekken van publiciteitsmaterialen, en het regelen 
van interviews met prominenten en gasten.
Het aantal buitenlandse journalisten dat het festival be-
zocht stond door de economische crisis onder druk. Er 
waren veel last minute-afzeggingen omdat journalisten 
uiteindelijk van hun eigen medium geen budget kregen 
om te reizen. Bovendien hebben gedrukte media zowel 
in binnen- als buitenland last van dalende oplagen en 
advertentie-inkomsten. Het gevolg is bezuinigingen in 
de redactionele ruimte voor kunst en cultuur en dat va-
ker wordt gekozen voor artikelen over bekende namen 
en sterren. Uiteindelijk bezochten 349 journalisten het 
festival, ruim honderd minder dan de vorige editie. 
Tijdens het festival zijn er dagelijks Press & Industry 
Screenings; gegevens over de bezoekers gaan de volgen-
de dag naar de betrokken producent of  sales agent.

IFFR Trainee Project for Young Film Critics
Nu wereldwijd de filmkritiek onder druk staat wint het 
project voor talentontwikkeling van jonge filmcritici 
alleen maar aan belang. Veel ervaren en ook jonge 
filmcritici worden wegbezuinigd bij kranten en maga-
zines die in problemen komen door dalende oplages 
en advertentie-inkomsten. Afnemende redactionele 
ruimte gaat vaker naar bekende namen dan naar nog 
onbekende filmmakers, buitenlandse filmfestivals of  
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gedegen, diepgravende filmanalyse of  -recensies. Steeds 
minder journalisten krijgen gelegenheid naar filmfesti-
vals buiten het eigen land te reizen. De online filmkri-
tiek groeit, maar ontbeert soms redactionele sturing en 
kwaliteitscontrole.
Het IFFR organiseert sinds 1998 het IFFR Trainee Pro-
ject for Young Film Critics. In de overtuiging dat deskun-
dige filmkritiek een onlosmakelijk en noodzakelijk deel 
uitmaakt van een levendig (onafhankelijk) filmklimaat, 
biedt het festival jaarlijks zes buitenlandse critici onder 
dertig jaar hun eerste buitenlandse filmfestivalervaring. 
Kennisname van de cinema die het IFFR vertoont, ta-
lentontwikkelingen en netwerken staan centraal in een 
druk traineeprogramma met onder meer deelname aan 
de FIPRESCI-jury, een focus op een deel van het festival, 
berichtgeving op de festivalwebsite en in de Daily Tiger, 
expert meetings (dit jaar met Howard Feinstein, Ed Law-

Zes jonge filmcritici kregen in het Trainee Project for Young Film Critics op het IFFR hun eerste 
buitenlandervaring. Van links naar rechts: Gaetano Maiorino (Italië), Paula Ruiz (Spanje), begeleider 
Gert-Jan Bleeker, Phil Dy (Filippijnen), Yoana Pavlova (Bulgarije), Camila Moraes (Brazilië) en Brandon 
Harris (VS).

renson en Dana Linssen) en verslaggeving voor de eigen 
media. Dit jaar waren zes jonge filmcritici uit de VS, 
Italië, Spanje, Brazilië, Filippijnen en Bulgarije geselec-
teerd uit een toegenomen aantal aanmeldingen.
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“Schottentor is een fragiele film voor fra-
giele mensen over de relatie met jezelf. Over 
proberen je thuis te voelen bij jezelf. Bijna 
iedereen wordt door het dagelijks leven 
gedwongen zijn eigen ik op te geven.”
Eerste keer: “Ik ben bijna vijftig en heb al-
tijd in de filmwereld gewerkt. Maar ik ben 
geen makkelijk mens. Ik doe geen creatieve 
concessies en werk nooit commercieel. Ik 
schrijf boeken, maak shorts, documentaires 
en dit is mijn tweede speelfilm. Het mooie 
van ouder worden is dat je niet het gevoel 
hebt dat je voorbeelden in anderen moet 
zoeken. Niemand had deze film op deze ma-
nier kunnen maken, hij is heel persoonlijk.”

I of the Tiger 

première woensdag 28 januari
De filosofische auteursfilm Schottentor 
vangt op een station in Wenen mensen en 
hun gedachten. Het kostte Caspar Pfaund-
ler vijf jaar zijn film te realiseren.

“De hoofdrolspelers spreken hun verliefd-
heid niet uit. Er zijn een heleboel dingen die 
we niet tegen elkaar zeggen. Het is voor 
mij een wezenlijke, menselijke eigenschap. 
Dat Musa en Clara een ander geloof aan-
hangen, vormt hoogstens de achtergrond 
bij dit existentiële gegeven. Istanboel wordt 
vaak gezien als grenspost tussen twee grote 
wereldgodsdiensten, maar op een liefde 
tussen twee geloven rust niet meer per se 
een taboe.”
Eerste keer: “Tot nu toe maakte ik vooral do-
cumentaires over de Turkse geschiedenis. 
Net als een documentaire is een fictiefilm 
uit het leven gegrepen. Het verschil is dat 
je het navertelt in een artificiële setting. En 
je moet veel meer keuzes maken. Dat heeft 
me deze eerste keer wel nerveus en onzeker 
gemaakt.”

I of the Tiger 

première dinsdag 27 januari
De Turkse debutant Mahmut Fazil Coskun 
vertelt in Wrong Rosary over de onuitge-
sproken liefde tussen een islamitische ge-
bedsoproeper en een katholieke verpleeg-
ster. “Niet de verschillende geloven zijn het 
thema, maar dat ze hun liefde verzwijgen.”
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Dankzij vereende krachten, een intensieve 
fondsenwerving en een aangescherpt bud-
getbeheer heeft Stichting Filmfestival Rot-
terdam het financiële boekjaar 2008-2009 
afgesloten met een positief resultaat van 
€ 129.354.

Door de negatieve exploitatieresultaten van de afgelo-
pen jaren was het IFFR op zijn reserves ingeteerd. Het 
was daarom van groot belang om in 2008-2009 een 
positief  exploitatieresultaat te realiseren, ook om de cul-
tuurplanperiode 2005-2008 met zwarte cijfers te kunnen 
afronden. In dit streven is de directie geslaagd. Dankzij 
bezuinigingsmaatregelen en aangescherpt budgetbeheer 
in combinatie met intensieve sponsor- en fondsenwer-
ving kon dit verslagjaar met een positief  exploitatiesaldo 
worden afgesloten. 

Gelukkig heeft de inhoud van het filmprogramma daar 
amper onder te lijden gehad. De bezuiniging is vooral 
gerealiseerd op posten als beheerslasten en hospitality. 
Het publiek heeft daar weinig van gemerkt, wel onze 
(inter)nationale gasten en (tijdelijke) medewerkers die 
we minder faciliteiten konden bieden dan voorheen. 
Dit is een ontwikkeling die enige zorgen baart; voor de 
internationale positie van het festival is het van belang 
gastvrijheid en internationale pr op peil te houden, 
maar door de autonome kostenstijgingen van hotelac-
commodaties en vliegreizen in combinatie met gelijk-
blijvende subsidie is dit niet mogelijk. Op het gebied 

van accommodatiehuur en (film)techniek, traditioneel 
ook twee forse maar onvermijdelijke kostenposten op 
de begroting, kampt het IFFR eveneens met autonome 
kostenstijgingen. De financiële situatie noopte om 
noodzakelijke investeringen op het gebied van ICT en 
kantoorhuisvesting op te schorten.

Dankzij meerjarige sponsorovereenkomsten ondervond 
het IFFR voor de editie van 2009 nog geen directe ge-
volgen van de kredietcrisis. Nu het contract met enkele 
hoofdsponsors afloopt, ziet de directie zich komend 
jaar voor de opgave gesteld nieuwe hoofdsponsors en 
partners te vinden om de kwaliteit en omvang van het 
festival op niveau te houden. Wat betreft de recette uit 
kaartverkoop en de horeca-inkomsten wist het IFFR de 
afgelopen festivaleditie een lichte stijging te realiseren.

Al met al kan het IFFR in financieel opzicht terugzien 
op een lastig jaar maar wel met bevredigend resultaat. 
Daardoor kan het festival de cultuurplanperiode 2009-
2012 zonder schulden of  tekorten ingaan. De grote 
afhankelijkheid van fondsen, sponsorbijdragen en eigen 
inkomsten – bijna tweederde van de festivalbegroting 
– zal ook in komende jaren zware inspanningen vergen 
met betrekking tot aanvullende financiering.

FInAncIën
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Voor de leden van de Tiger Business Lounge, de zakenvriendenclub van het IFFR, is het festival een 
uitgelezen kans om met elkaar in contact te komen en in een ongedwongen atmosfeer zaken te doen.

Natuurlijk, de festivallocaties liggen op loopafstand. Maar wie heel relaxed heen en weer wilde pen-
delen kon dit jaar dankzij KPN ook gebruik maken van speciale TukTuks.

De stelling
Elke dag op filmfestivalrotterdam.com 
een nieuwe vraag, en elke dag in de 
Daily Tiger de uitslag.
Ik ga het liefst naar

Jong talent 
39%
Maestro’s 
23%
Hungry Ghosts 
12%
De afterparties 
26%
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het programma, onder andere van films die nog geen 
Nederlandse distributeur hadden. Op de laatste vrijdag 
van het festival vond de VPRO Tigerdag plaats, met 
daarin een aantal van de genomineerde films. Tijdens 
het festival organiseerde de VPRO een aantal keren 
live-uitzendingen met gastheer Twan Huys onder de titel 
Festivaljournaal.

Cinema.nl, het gezamelijke project van de Volkskrant 
en VPRO, was opnieuw een halszaak. Het logo stond op 
de 9.000 lanyards die aan alle gasten, medewerkers en 
vrijwilligers was uitgereikt. In de gezamenlijke stand in 
de Expohal van de Doelen kon het publiek dvd’s kopen 
en lid worden. Op internet besteedde Cinema.nl ruim 
aandacht aan het IFFR, en speciaal voor het festival 
maakte men ook een routeplanner: een minimagazine 
met plattegrond en filmtips.
Hoofdsponsor Robeco zorgde met de Robeco Filmdag 
voor de aftrap, want ruim voordat de vertoning van The 
Hungry Ghosts op woensdagavond het festival opende 
zaten Robeco-klanten samen met reguliere festivalbezoe-

Volkskrantdag luidt traditioneel het festival uit. Ook een 
traditie is dat deze marathondag, waarop 8.000 lezers 
een aantal publieksfavorieten op rij zien, al weken van te 
voren uitverkocht was. De Volkskrant was zelfs aanwezig 
in het donker. Inhakend op het Hungry Ghosts-thema 
werden speciale buttons met knipperlichtje uitgedeeld 
als elektronische variant op het boze oog.
Het meerjarig contract met de VPRO liep vorig jaar af  
maar wederzijds bestaat de intentie om opnieuw een 
meerjarig partnership aan te gaan. De VPRO Tiger 
Awards-ceremonie werd in een nieuw jasje gestoken. 
De internationale relevantie werd vorig jaar al vergroot 
door het prijzengeld per winnaar naar ¤ 15.000 op te 
schroeven. Dit jaar werd de ceremonie opgewaardeerd 
en was de prijsuitreiking in stijl, in de Grote Zaal van de 
Schouwburg. De drie VPRO Tiger Awards gingen naar 
het Iraanse Be Calm and Count to Seven, het Zuid-
Koreaanse Breathless en het Turkse Wrong Rosary. 
De organisatie van de VPRO Preview- en Discovery-
dag gebeurde in nauw overleg met de VPRO. Daarin 
kregen VPRO-leden een speciale selectie te zien uit 

Rotterdam trok veel bekijks. Als ‘projectieschermen’ 
deden het Robeco-hoofdkantoor op de Coolsingel, het 
Nationale Nederlanden-gebouw ofwel de Delftse Poort 
aan het Weena, en de Hofpoort op het Hofplein dienst. 
Dit unieke project kwam mede tot stand dankzij finan-
ciële bijdragen van onder andere het OBR, Nationale 
Nederlanden en Robeco en met hulp van Chief  Marke-
ting Office Rotterdam. 

Hoofdsponsoren
De 38ste editie kende vier hoofdsponsoren: de Volks-
krant, VPRO, KPN en Robeco. Met een samenwerking 
van 28 jaar mag de Volkskrant inmiddels onlosmakelijk 
verbonden heten met het festival. Die samenwerking is 
letterlijk af  te lezen aan de speciale programmakrant, 
die als bijlage in een oplage van 355.000 bij het Kunst- 
en Cultuurkatern de week voorafgaand aan de start van 
het festival is bijgevoegd. Daarvan neemt de redactie van 
de Volkskrant het eerste deel voor haar rekening met 
een onafhankelijke inhoud, terwijl het IFFR de tweede 
helft vult met alle programma- en service-informatie. De 

Voor het IFFR is steun van het bedrijfsleven 
van vitaal belang, niet alleen vanwege het 
maatschappelijk draagvlak dat daarmee tot 
uitdrukking komt maar ook omdat zonder 
die steun een grootschalig en kwalitatief 
hoogwaardig festival als het IFFR niet ge-
organiseerd zou kunnen worden. Gelukkig 
blijkt het IFFR voor bedrijven een interes-
sante partner. Dat is niet alleen omdat het 
festival de mogelijkheid biedt een merk of 
producten te profileren onder de naar schat-
ting 100.000 unieke bezoekers. Ook de 
deelname aan landelijke en internationale 
mediacampagnes betekent dat sponsoren 
profiteren van de immense media-aandacht.

Ook de 38ste festivaleditie kende op sponsorvlak een 
aantal succesvolle partnerships. Het letterlijk meest 
in het oog springende hiervan was het Urban Screens-
project. Dit drietal megagrote filmprojecties op toon-
aangevende Rotterdamse gebouwen in het centrum van 

De 8.000 bezoekers van de Volkskrantdag hoeven niet te puzzelen op het programma, dat is al voor ze 
samengesteld uit de publieksfavorieten. Maar met zeventig verschillende routes is het natuurlijk wel 
even goed in de gaten houden wat de volgende zaal is. Een speciale dagkrant voorkomt verdwalen.

Even uitblazen, op adem komen of bijpraten in het stijlvol ingerichte Robeco Filmcafé.
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veel partners niet ontgaan. Enkele tientallen relatieavon-
den werden gerealiseerd voor groepen van tien tot 500 
personen. De Lions Club had een eigen arrangement en 
reikte in besloten sfeer de Lions Award uit aan Françai-
se, Hivos hield een relatie-event voor een paar honderd 
man en het festival was trots ruimte te kunnen bieden 
aan het Alumni Event van Houthoff  Buruma.

Subsidiënten
Het IFFR wordt structureel gesubsidieerd door de Ge-
meente Rotterdam en het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen. Daarnaast ontving het 
festival incidentele subsidies van verschillende fondsen 
en instellingen. Het Nederlands Fonds voor de Film 
leverde vanuit de HGIS-Cultuurmiddelen een bijdrage 
aan de projecten Size Matters en Hungry Ghosts, samen 
met de Mondriaan Stichting en het VSBfonds. De Stich-
ting ter verbetering van Volkskracht deed een schenking 
ten behoeve van het project Urban Screens. Ontwikke-
lingsbedrijf  Rotterdam verleende subsidie aan het fes-
tival ten behoeve van de uitvoering van de inhoudelijke 
verbreding van het IFFR en de verbetering van locale 
en (inter)nationale bekendheid en zichtbaarheid. Prins 
Bernhard Cultuurfonds heeft een bijdrage geleverd aan 
het Signals-onderdeel Young Turkish Cinema. Dit pro-
grammaonderdeel werd ook enthousiast gesteund door 
het Turks Verkeersbureau en de Turkse Ambassade in 
Nederland. Rotterdam Festivals leverde traditiegetrouw 
een bijdrage voor de officiële opening van het festival. 
Provincie Zuid-Holland was voor de vierde maal partner 
in het succesvolle project Meet the Maestro.

SponSoRInG En SuBSIdIES

bezoekers naar hun eerste reactie vroegen. Deze video’s 
waren onder meer op een speciale website te zien. Deze 
publieksrecensies in beeld en geluid bleken een perfecte 
aansluiting op het naamsponsorschap van de Publieks-
prijs.

Overige sponsors
Voor het tweede jaar was er een succesvol horecapart-
nership met bierbrouwer Heineken, die het publiek 
trakteerde op kwaliteitsbier Brand op de tap en speciaal-
bieren in fles, waaronder uiteraard Tiger Beer. Sixt levert 
al bijna een decennium een compleet wagenpark voor 
het festival. Ook dit jaar kregen de auto’s een speciaal op 
het festival afgestemde bestickering. FedEx was dit jaar 
voor de tweede maal officieel partner van het IFFR. De 
door FedEx beschikbaar gestelde software en mankracht 
maakte het ingewikkelde proces van internationale 
verzendingen een stuk eenvoudiger en financieel drage-
lijker.

Behalve aan bovengenoemde (hoofd)sponsors is het 
festival ook buitengewoon veel dank verschuldigd aan 
Houthoff  Buruma voor onder andere de juridische steun 
en CBS Outdoor en JCDecaux voor de outdoor cam-
pagne en Lev Pictures en La Marque voor de geslaagde 
festivaltrailer en alle overige bedrijven die het festival 
financiële of  andere middelen ter beschikking stelde, 
zoals Pathé, Flashlight, MK2, en Argos Oil.

De Tiger Business Lounge is de zakenvriendenclub van 
bedrijven die het IFFR een warm hart toedragen en er 
daadwerkelijk bij betrokken zijn. Al maanden voor het 
festival kregen de leden in de Kunsthal een preview op 
het festival voorgeschoteld. Naast de netwerkfunctie is 
een veelgehoorde secundaire reden om lid te worden de 
mogelijkheid tot het organiseren van een relatieavond 
tijdens het festival. De TBL onderging een paar ‘per-
sonele’ wijzigingen: voorzitter van de Raad van Advies 
Wim Pijbes droeg zijn functie over aan Jacob van der 
Goot. In lijn met de wijzigingen op het Stadhuis droeg 
oud-burgemeester Ivo Opstelten de fakkel van zijn TBL-
ambassadeurschap over aan Ahmed Aboutaleb. Op een 
druk bezochte TBL-avond tijdens het festival gaf  de 
kersverse burgemeester blijk van zijn betrokkenheid in 
een enthousiasmerende speech. Ook de filmprimeur van 
Slumdog Millionaire en de culinaire hoogstandjes 
van Ron Blaauw droegen bij in het succes. Dat het festi-
val een geweldig platform tot relatiemarketing biedt is 

kers al in de zaal. Zij kregen zes door een internetstem-
ming bepaalde publiekslievelingen van vorig jaar te 
zien. Presentatoren René Mioch en Sjoerd Oortmerssen 
speelden voor gastheer en testten de filmkennis met 
een filmquiz. De foyer van de Rotterdamse Schouwburg 
staat gedurende het festival beter bekend als het Robeco 
Filmcafé. Een ontwerpbureau zorgde voor perfecte uit-
straling en aankleding, waarbij de populaire zitzakken 
uiteraard niet ontbraken.

De KPN profileerde zich dit jaar nog duidelijker als de 
publiekspartner. Zo ging de KPN Publieksprijs (¤ 7.500) 
naar de onbetwiste publieksfavoriet Slumdog Mil-
lionaire. De KPN zette ook een aantal publieksgerichte 
services in. Met de zogenaamde Tijgerband, gratis te 
verkrijgen online en op locatie, kon publiek zich laten 
vervoeren in TukTuks. Belangstellenden konden via 
dagelijkse Last Minute Tickets SMS Alerts op de hoogte 
blijven van de nog beschikbare tickets van die dag. Bij de 
zaaluitgangen doken Get Clipped-camerateams op, die 

De VPRO had ook nagedacht over de Size Matters-stelling en exploiteerde de Kleinste Bioscoop van 
Nederland. Hier ziet u een volle zaal.

Het getal 

1483
Het aantal mensen dat zich via 

tijgerband.nl heeft geregistreerd 
voor de gratis TukTuk-service van 
KPN. De acht overdekte scooters 

maken samen ruim driehonderd 
ritjes per dag.

de stelling
Elke dag op filmfestivalrotterdam.com 
een nieuwe vraag, en elke dag in de 
Daily Tiger de uitslag.

Welke Urban Screen-film zou op uw 
huis geprojecteerd mogen worden?

Nanouk Leopold en Daan Emmen 
29%
Guy Maddin en Isabella Rossellini 
49%
Carlos Reygadas 
22%
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Het idee van Nanouk Leopolds project 
Close-Up is bedrieglijk simpel: de gezichten 
van drie mensen worden in close-up ge-
filmd, en deze shots worden gecombineerd 
tot een film van ruim zes uur. “De manier 
waarop iemand naar deze films kijkt is zo an-
ders als een normale bioscoopsetting, waar 
ik als regisseur weet dat ik anderhalf uur 
lang de aandacht van de toeschouwer heb. 
Hier zien voorbijgangers steeds maar een 
flard van het geheel. De kijkers beslissen 
welke stukjes ze zien en hoe lang ze er naar 
kijken, en dus ook wat er in hun hoofden 
achterblijft als film.” 

urban Screen
 
close-up van Nanouk Leopold en Daan 
Emmen, de Hofpoort, Hofplein
Drie bekende ‘Rotterdamse’ regisseurs 
maakte voor Urban Screens een film die 
meer dan levensgroot op een gezichtbepa-
lend gebouw in de binnenstad werd gepro-
jecteerd.
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Regisseuse Alicia Scherson: “Ik vind het 
moeilijk mijn film samen te vatten, omdat er 
twee verhalen in zitten. Ik was dan ook heel 
blij met de beschrijving die in de program-
makrant stond: ‘dertiger Carla die in een 
Chileens natuurreservaat ontdekt dat de 
wetten van de natuur net zo verwarrend kun-
nen zijn als die van de stad.’”
Eerste keer: “Het is de eerste keer dat ik 
in de natuur heb gedraaid. Ik wilde David 
Attenborough-achtige opnamen, maar dan 
wel met acteurs erin. Dat viel niet mee. Je 
moet veel geduld hebben om dieren te fil-
men, en dat hadden we eigenlijk geen van 
allen. Stonden we rond te kijken ‘waar zit 
die rotspecht?’ terwijl je eigenlijk uren moet 
wachten met takken op je hoofd.”

I of the Tiger 

première donderdag 29 januari
Turistas vertelt over de twijfels van de bijna 
veertigjarige Carla, die na een ruzie met 
haar man terechtkomt in een Chileens 
nationaal park.

“The dark harbour is een sprookje dat zich 
afspeelt in een kleine havenstad. De hoofd-
persoon is een onhandige visser, die van 
alles probeert terwijl niks lukt. De film begint 
rustig en misschien zelfs vrij saai. Vanaf 
halverwege gebeuren er echter bijzondere 
dingen, dus ik hoop dat het publiek blijft 
zitten.”
Eerste keer: “Toen ik Midnight pigskin Wolf 
mocht maken, was dat een zware tijd. En 
ik weet eigenlijk nog steeds niet of die film 
gelukt is. Ik ben ook nerveus over de inter-
nationale première van The dark harbour, 
hier in Rotterdam.”

I of the Tiger 

première woensdag 28 januari
Tot voor kort studeerde de Japanner Naito 
Takatsugu wiskunde. Hij maakte een short, 
won een prijs, maakte zijn eerste speelfilm 
Midnight pigskin Wolf, won weer een prijs 
en presenteert in Rotterdam nu zijn tweede 
speelfilm, het ongemakkelijke liefdesverhaal 
The dark harbour 
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Het IFFR draait op de inzet van vele (tijdelij-
ke) medewerkers en vrijwilligers. Geduren-
de het verslagjaar had IFFR 24 medewer-
kers in vaste dienst (19,15 fte). Daarnaast 
hadden 11 medewerkers een contract voor 
een bepaalde periode (9 fte). De rest be-
stond uit zelfstandigen en medewerkers in 
dienst van toeleveranciers (250), stagiaires 
(6) en vrijwilligers (748).

Het organiseren van een internationaal filmfestival zo 
groot als het IFFR is bij uitstek mensenwerk. Dat geldt 
voor de programmatische en vakinhoudelijke activitei-
ten van het IFFR, die voor een niet te onderschatten deel 
gedragen worden door internationale netwerken en per-
soonlijke contacten van de festivalstaf. Maar dat geldt 
ook voor het festival als het grootste meerdaagse culture-
le evenement van Nederland dat alleen in deze omvang 
en kwaliteit kan worden neergezet dankzij de inzet van 
tijdelijke medewerkers en stagiaires, 250 medewerkers 
die via derden worden ingehuurd en maar liefst 748 
vrijwilligers. In een tijd waarin vrijwilligerswerk steeds 
minder vanzelfsprekend wordt, kan het IFFR zich nog 
steeds beroepen op de warme steun van vele honderden 
trouwe vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten en 
naar professionele gasten en publiek mede het gezicht 
bepalen van het festival. 

De kernorganisatie van het IFFR kende het afgelopen 
jaar enkele wijzigingen. Rutger Wolfson die de 37ste 
festivaleditie nog als interim-directeur leidde, verbond 

zich in het voorjaar van 2008 voor vier jaar als algemeen 
directeur van het IFFR. Met de benoeming van Patrick 
van Mil als zakelijk directeur in september 2008 kwam 
de leiding van het IFFR weer op volle sterkte. Van 
Mil, voorheen adjunct-directeur van het Nederlands 
Architectuurinstituut en onder andere voorzitter van 
de commissie Film van de Raad voor Cultuur, volgde 
interim-zakelijk leider Stef  Fleischeuer op. Het IFFR 
nam in 2008 afscheid van enkele vertrouwde gezichten, 
waaronder directieassistente Barbara Goldman, spon-
sormanager Hester Barkey Wolf, hoofd marketing en 
communicatie Michelle Wilderom, Marnix van Wijk 
(internationale pr) en Marieke Holt (P&O). Begin 2009 
vertrok Bianca Taal als hoofd van het Hubert Bals Fonds 
om een nieuwe functie te bekleden bij het Binger Insti-
tuut in Amsterdam. 
Met Dominique Henskens als hoofd marketing en com-
municatie en Floortje Jongkoen als hoofd sponsoring 
verwelkomde het IFFR twee nieuwe krachten met erva-
ring in de film- en festivalwereld. Het programmateam 
werd versterkt met Chinlin Hsieh die door haar werk-
zaamheden voor onder andere Celluloid Dreams een 
internationaal netwerk meebrengt. Hoofd HBF vanaf  
juni 2009 is Iwana Chronis, die voorheen onder meer bij 
het Prins Claus Fonds werkzaam was.
De samenstelling van het bestuur bleef  in 2008 ongewij-
zigd. Naast voorzitter Melle Daamen en penningmeester 
Hans van der Vlist bestaat het bestuur uit Peter Delpeut, 
Frans van Gestel, Francine Houben en Rudy Stroink. Het 
bestuur kwam dit verslagjaar vier maal bijeen.
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Het getal 

748
Het aantal vrijwilligers dat deze editie 
aan het werk is om het festival tot een 

succes te maken. Jan Abom (1937) 
is met z’n 25 festivaljaren de langst 

meewerkende vrijwilliger van het 
IFFR.

    begroting 
 

  2008/2009 2008/2009  2007/2008 
   ¤  ¤  ¤ 

BATEn     
Opbrengsten   
Directe opbrengsten  3.044.286   3.196.500   3.101.268 
Directe opbrengsten Hubert Bals Fonds  1.078.908   1.056.000   1.080.520 
Indirecte opbrengsten  665.270   598.375   558.656 
 Totaal opbrengsten  4.788.464   4.850.875   4.740.444 
    

Bijdragen   
Subsidie Ministerie van OCW  1.002.847   975.224   975.087 
Subsidie Gemeente Rotterdam  1.135.000   1.117.000   1.160.000 
Overige subsidie en bijdragen  616.358   480.000   646.585 
Totaal bijdragen  2.754.205   2.572.224   2.781.672
 Som der baten  7.542.669   7.423.099   7.522.116 
     

LASTEn    
Beheerslasten: personeelskosten  950.709   986.953   1.056.945 
Beheerslasten: materiële lasten  460.518   561.355   603.830 
 subtotaal beheerslasten  1.411.227   1.548.308   1.660.775 
   
Activiteitenlasten: personeelskosten  1.773.304   1.674.967   1.696.463 
Activiteitenlasten: materiële lasten  3.188.747   3.173.825   3.323.284 
 subtotaal activiteitenlasten  4.962.051   4.848.791   5.019.747  
   
Activiteitenlasten: personeelskosten HBF  95.504   89.626   79.835 
Activiteitenlasten: materiële lasten HBF  910.182   966.374   1.003.743 
 subtotaal activiteitenlasten HBF  1.005.686   1.056.000   1.083.578 
     

Som der lasten 7.378.964   7.453.099   7.764.100 
     

Saldo rentebaten en -lasten  38.872   30.000   19.768 
     

Saldo exploitatierekening  202.577   -   222.216-
     

Onttrekking(toevoeging) aan bestemmingsreserve HBF  73.222   0   3.058-
Ontrekking(toevoeging) aan overige reserves  -   -   122.500-
Onttrekking(toevoeging) algemene reserve  129.354   0   96.658-
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Samen met jonge Turkse critici van het prestigieuze 
tijdschrift Altyazi heeft het IFFR een speciaal Signals-
programma Young Turkish Cinema opgesteld dat 
reflecteerde op de recente ontwikkelingen in de Turkse 
filmindustrie. Behalve op de generatie filmmakers 
wiens carrière begon midden jaren negentig van de 
vorige eeuw en die wereldwijde faam oogstten met hun 
fantastische auteurscinema als Nuri Bilge Ceylan, Yesim 
Ustaouglu, of  Semih Kaplanoglu hebben we ons gecon-
centreerd op de nieuwste generatie en de nieuwe namen 
die sinds kort opduiken. Op die manier benadrukt het 
IFFR een van zijn hoofddoelen: het ontdekken van jong, 
aanstormend talent. Meer dan twintig Turkse critici, 

filmmakers en professionals waren aanwezig, ook in 
twee openbare gesprekken die we met hen organiseer-
den. Bovendien werd er speciaal voor het IFFR een pu-
blicatie gemaakt. Dit boekwerkje werd verspreid onder 
alle officiële IFFR-gasten en was een samenwerking met 
Altyazi en Crossing Europe FF in Linz. De timing van 
Young Turkish Cinema was precies goed nu de actuele 
dynamiek van de Turkse filmindustrie ons toont dat we 
in een belangrijke periode van de Turkse filmgeschiede-
nis zijn aanbeland.

Ludmila Cvikova, IFFR-programmeur

column
From Turkey 
with Love

column
In den 
beginne

Ontdekken van talent is misschien wel de meest essenti-
ele functie van het Rotterdamse filmfestival. First Things 
First draaide dat principe om: het programma verza-
melde de allereerste films van regisseurs die inmiddels 
tot de vaste namen in Rotterdam behoren en keek terug 
naar het moment dat er iets te ontdekken was. In veel 
opzichten werkte de lijst films als een aardige relative-
ring van het proces van ontdekken. Tenslotte had meer 
dan één van de eerstelingen van ‘meesters’ ooit onze 
selectie niet gehaald.
De oudste was van ver voor de geboorte van het festival. 
Manoel De Oliveira, inmiddels écht honderd jaar oud, 
maakte zijn debuut, Douro faina fluvia, nog als zwij-
gende film. De jongste ‘maestro’was Albert Serra. De 
vertoning van diens Crespía, the film not the vil-
lage uit 2003 werd opgeluisterd door de aanwezigheid 
van een groot deel van de hoofdrolspelers (die ook in 

zijn latere films te zien zijn) en de liedjes uit deze Cata-
laanse ‘dorpsmusical’ werden luidkeels meegezongen.
Ook bleek hoe slecht sommig werk beschikbaar is. Van 
het eerste werk van hedendaagse auteurs als Jia Zhangke 
of  Pedro Costa blijken de master tapes zoek. Ander werk 
blijft legendarisch: van de afstudeerfilm van Joel Coen 
is nog steeds alleen een beschrijving bekend en Michael 
Manns korte film Jaunpuri, ooit bekroond in Cannes, 
mag van de maker niet vertoond worden.
En niet iedereen begon met een meesterstuk. Hou 
Hsiao-hsien kreeg zijn kans met een popstervehikel, en 
Carlos Reygadas introduceerde zelf  zijn korte oefening 
bescheiden met “I don’t think it really works but well, 
you will see...” In retrospect kon er in ieder geval om 
gelachen worden.

Gerwin Tamsma, IFFR-programmeur
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ep/HBF Jermal, Indonesië/Nederland/ Ravi L. Bharwani,  
 Duitsland/Zwitserland Rayya Makarim 
ep Among the Clouds, Iran Rouhollah Hejazi 
 Pranzo di Ferragosto, Italië Gianni Di Gregorio 
 German + Rain, Japan Yokohama Satoko 
ep Goodbye, Japan Kimura Bunyo
ep Hashi, Japan/Maleisië/Singapore Sherman Ong 
 Left Handed, Japan Laurence Thrush
wp Looking for Cherry Blossoms,  Joe Odagiri 
 Japan
ip Tokyo OnlyPic, Japan Mashima Riichiro
 Vermilion Souls, Japan Iwana Masaki
HBF Native Dancer, Kazachstan/ Guka Omarova 
 Rusland/Frankrijk/Duitsland
 Together with My Father,  Daniyar Salamat 
 Kazachstan
ip Perpetuum mobile,  Valdas Navasaitis 
 Litouwen/Frankrijk
HBF/CM I Am from Titov Veles,  Teona Mitevska 
 Macedonië/Denemarken
wp All My Failed Attempts, Tan Chui Mui 
 Maleisië
CM Los bastardos, Mexico/Frankrijk/ Amat Escalante
 VS
 La discipula del velocimetro,  Miguel Calderón 
 Mexico
HBF Los herederos, Mexico Eugenio Polgovsky 
 Parque vía, Mexico Enrique Rivero Huerta 
wp Babaji, an Indian Love Story,  Jiska Rickels 
 Nederland
wp Bollywood Hero, Nederland Diederik van Rooijen 
wp Last Conversation, Nederland Noud Heerkens 
ep Pomegranates and Myrrh Najwa Najjar 
 Palestina/Frankrijk/Duitsland/
 Groot-Brittannië
wp April Showers, Portugal Ivo M. Ferreira 
 Our Beloved Month of August Miguel Gomes 
 Portugal/Frankrijk
CM Boogie, Roemenië Radu Muntean 
 Everybody Dies but Me, Rusland Valeria Gaïa Germanica 
 Shultes, Rusland Bakur Bakuradze 
ip Letter to a Child, Slovenië Vlado Skafar 
 Blind Loves, Slowakije Juraj Lehotsky 
wp El árbol, Spanje Carlos Serrano Azcona 
 El cant dels ocells, Spanje Albert Serra 
wp/HBF Agrarian Utopia, Thailand Uruphong Raksasad 
ep California Company Town, VS Lee Anne Schmitt 
wp Fixer: The Taking of Ajmal  Ian Olds
 Naqshbandi, VS  
 Frozen River, VS Courtney Hunt 
 I Sell the Dead, VS Glenn McQuaid
wp Oh My Soul, VS Nicholas Monsour 
 The Chaser, Zuid-Korea Na Hong-Jin 
ip A Cheonggyecheon Dog,  Kim Kyung-Mook 
 Zuid-Korea
 Daytime Drinking, Zuid-Korea Noh Young-Seok 
ep Exhausted, Zuid-Korea Kim Gok 
ip Guidance, Zweden Johan Jonason 
CM Involuntary, Zweden Ruben Östlund 
 Sin tregua, Zwitserland/Frankrijk Juan José Lozano 
ep/HBF Zara, Zwitserland/Oostenrijk/ Ayten Mutlu Saray 
 Nederland/Koerdistan
   

Spectrum  
 
HBF/CM Liverpool, Argentinië/Frankrijk/ Lisandro Alonso 
 Nederland/Spanje/Duitsland
 La mujer sin cabeza, Argentinië/ Lucrecia Martel 
 Spanje/Frankrijk/Italië
wp/HBF Border, Armenië/Nederland Harutyun Khachatryan 
 Élève libre, België/Frankrijk Joachim Lafosse 
HBF FilmPhobia, Brazilië Kiko Goifman 
 The Rat Herb, Brazilië Júlio Bressane 
 Maman est chez le coiffeur,  Léa Pool 
 Canada
ip Secretos, Chili/Frankrijk Valéria Sarmiento 
 24 City, China Jia Zhang-ke 
ep Dada’s Dance, China Zhang Yuan 
 Good Cats, China Ying Liang 
ep/HBF River People, China He Jianjun 
 33 Scenes from Life, Duitsland/ Malgoska Szumowska 
 Polen
 Jerichow, Duitsland Christian Petzold 
 The Market – A Tale of Trade,  Ben Hopkins 
 Duitsland/Groot-Brittannië/
 Turkije/Kazachstan
 Schattenwelt, Duitsland Connie Walther 
ip Der Tag, Duitsland/Frankrijk Uli M. Schüppel 
HBF Teza, Ethiopië/Duitsland/ Haile Gerima
 Frankrijk  
ep Adela, Filippijnen Adolfo B. Alix Jr. 
ep/HBF Green Rocking Chair, Filippijnen Roxlee 
 Melancholia, Filippijnen Lav Diaz 
wp The Middle Mystery of Kristo Khavn De La Cruz 
 Negro, Filippijnen
ip Next Attraction, Filippijnen Raya Martin 
HBF Now Showing, Filippijnen Raya Martin
 /Frankrijk  
 Service, Filippijnen/Frankrijk Brillante Mendoza 
 35 Rhums, Frankrijk/Duitsland Claire Denis 
 À l’aventure, Frankrijk Jean-Claude Brisseau 
 La frontière de l’aube,  Philippe Garrel 
 Frankrijk
 Louise-Michel, Frankrijk Gustave Kervern,  
  Benoît Delépine 
 Nucingen Haus, Frankrijk Raúl Ruiz 
 Nulle part terre promise,  Emmanuel Finkiel 
 Frankrijk
 Profils paysans: L’approche,  Raymond Depardon 
 Frankrijk
 Profils paysans: Le quotidien,  Raymond Depardon 
 Frankrijk
 La vie moderne, Frankrijk Raymond Depardon 
 Bronson, Groot-Brittannië Nicolas Winding Refn 
 Of Time and the City,  Terence Davies 
 Groot-Brittannië
 Slumdog Millionaire,  Danny Boyle 
 Groot-Brittannië
 Delta, Hongarije/Duitsland Kornél Mundruczó 
ep The Higher Force,  Olaf  de Fleur 
 IJsland/VS Johannesson 
ep A Climate for Crime, India Adoor Gopalakrishnan 
 Gulabi Talkies, India Girish Kasaravalli 

BIJLAGE 1 TITELS

Titels IFFR, inclusief installaties, performances, lezin-
gen, debatten en eenmalige presentaties en vertoningen 
(overzicht per programmaonderdeel, alfabetisch op land 
en titel, met vermelding van type première en HBF en 
CineMart) 

wp  wereldpremière
ip  internationale première
ep Europese première
HBF  Harvest Hubert Bals Fonds
CM  CineMart-project 

Bright Future
VpRo Tiger Awards competitie
  
ip À l’ouest de Pluton, Canada Henry Bernadet, 
  Myriam Verreault
wp/HBF Turistas, Chili Alicia Scherson
wp/HBF Floating in Memory, China Peng Tao
ep Sois sage, Frankrijk/Denemarken Juliette Garcias
wp Dogging: A Love Story,  Simon Ellis
 Groot-Brittannië 
ep/HBF/ Blind Pig Who Wants to Fly, Edwin
CM Indonesië
ep/HBF Be Calm and Count to Seven,  Ramtin Lavafipour
 Iran 
ip The Dark Harbour, Japan Naito Takatsugu
wp/CM The Strength of Water, Armagan Ballantyne
 Nieuw-Zeeland/Duitsland
wp Schottentor, Oostenrijk Caspar Pfaundler
ip No puedo vivir sin ti, Taiwan Leon Dai
wp Wrong Rosary, Turkije Mahmut Fazil Coskun
wp The Hungry Ghosts, VS Michael Imperioli
ip Breathless, Zuid-Korea Yang Ik-June

Tiger Awards competitie voor korte film 
  
 Ghosts and Gravel Roads,  Mike Rollo
 Canada 
 Les ruissellements du diable,  Keren Cytter 
 Duitsland
ip Six Apartments, Duitsland Reynold Reynolds
ip Purgatorio, Filippijnen Lav Diaz
ip Brises, Frankrijk/Chili Enrique Ramirez 
ip Coagulate, Frankrijk Mihai Grecu
 Entre chiens et loups, Frankrijk Jean-Gabriel Périot 
ip A Film Far Beyond a God,  Waël Noureddine 
 Frankrijk
 La vie lointaine, Frankrijk Sébastien Betbeder 
 Bernadette, Groot-Brittannië Duncan Campbell 
wp Más se perdió, Groot-Brittannië Stephen Connolly 
ep A Necessary Music,  Beatrice Gibson
 Groot-Brittannië
 Origin of the Species,  Ben Rivers 
 Groot-Brittannië
 zasto ne govorim srpski  Phil Collins
 (na srpskom),   
 Groot-Brittannië/Kosovo
wp The City of Production,  Laurent Gutierrez,  
 Hongkong Valérie Portefaix 

 Red-light District Graffiti,  Kasumi Hiraoka
 Japan 
ep Block B, Maleisië/Canada Chris Chong Chan Fui 
wp #37, Nederland Joost Rekveld 
 Oracle, Nederland/Argentinië Sebastian Diaz Morales 
 Optical Vacuum, Oostenrijk Dariusz Kowalski 
wp Despair, Rusland Galina Myznikova,  
  Sergey Provorov
wp Man and Gravity, Thailand Jakrawal Nilthamrong 
wp Myth Labs, VS Martha Colburn
ip O’er the Land, VS Deborah Stratman
ep The Presentation Theme, VS Jim Trainor
ip Sphinx on the Seine, VS/Rusland Paul Clipson 
 Die Möbel der Proportionen,  Yves Netzhammer 
 Zwitserland

Bright Future
  
HBF Inland, Algerije/Frankrijk Tariq Teguia 
 Historias extraordinarias,  Mariano Llinás 
 Argentinië
HBF Una semana solos, Argentinië Celina Murga 
CM Eldorado, België/Frankrijk Bouli Lanners 
CM Unspoken, België Fien Troch 
HBF Snow, Bosnië en Herzegovina/ Aida Begic 
 Frankrijk/Duitsland
ip Acácio, Brazilië/Angola/Portugal Marília Rocha 
HBF The Dead Girl’s Feast, Brazilië Matheus Nachtergaele
ip That’s It, Brazilië Matheus Souza 
 The Baby Formula, Canada Alison Mary Reid 
ip 199 Tips to Be Happy, Chili/Spanje Andrés Waissbluth 
ep La nana, Chili Sebastian Silva
HBF Tony Manero, Chili Pablo Larraín
ep/HBF Er Dong, China Yang Jin 
ep Jalainur, China Zhao Ye
ip The Land, China He Jia
ep Survival Song, China Yu Guangyi 
wp/HBF Tattoo, China Wang Liren 
wp The Blessing, Denemarken Heidi Maria Faisst
ip Der Architekt, Duitsland Ina Weisse
 Weltstadt, Duitsland Christian Klandt 
 Jay, Filippijnen Francis Xavier Pasion
 L’apprenti, Frankrijk Samuel Collardey 
 Française, Frankrijk/Marokko Souad El-Bouhati 
 J.C.V.D., Frankrijk Mabrouk El Mechri
 Je ne suis pas morte, Frankrijk Jean-Charles Fitoussi
 Léger tremblement du paysage,  Philippe Fernandez 
 Frankrijk
 Puisque nous sommes nés, Jean-Pierre Duret,  
 Frankrijk/Brazilië Andréa Santana 
ip Ecce Momo!, Griekenland Anastas Charalampidis
ip Awaydays, Groot-Brittannië Pat Holden 
CM Better Things, Groot-Brittannië/ Duane Hopkins
 Duitsland
 Flashbacks of a Fool,  Baillie Walsh 
 Groot-Brittannië
 Helen, Groot-Brittannië/Ierland Christine Molloy, 
  Joe Lawlor
ip Telstar, Groot-Brittannië Nick Moran 
ep/CM Unmade Beds, Groot-Brittannië Alexis Dos Santos 
HBF Perfect Life, Hongkong Emily Tang
ip The Damned Rain, India Satish Manwar
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ip Aanaatt, Groot-Brittannië/ Max Hattler 
 Duitsland/Japan
 The Black Dog’s Progress,  Stephen Irwin 
 Groot-Brittannië
ip Cobra Mist, Groot-Brittannië Emily Richardson 
ep Matter in Motion, Semiconductor 
 Groot-Brittannië/Italië
 Now Wait for Last Year, Rachel Reupke 
 Groot-Brittannië/China
 Ottica Zero, Groot-Brittannië/ Maja Borg 
 Zweden
 Proposal, for an Unmade Film  Graham Ellard, 
 (Set in the Future), Stephen Johnstone 
 Groot-Brittannië
 Realms Pin, Groot-Brittannië Sebastian Buerkner 
 Sakura, Groot-Brittannië/Japan Esther Harris 
 Those Crazy Insides, Ben Wheele 
 Groot-Brittannië
ep Top Girl, Groot-Brittannië Rebecca Johnson 
 Work, Rest & Play, People like us 
 Groot-Brittannië
 Lost World, Hongarije/Finland Gyula Nemes 
ip Metamorphosis, Hongarije Sándor Kardos 
ip Sparkle, Hongarije Benedek Fliegauf  
 Fall, Ierland Paddy Jolley 
 Peidhleacán solais (Butterfly  Dónal ó Céilleachair
 Light), Ierland
 2 Birds, IJsland Rúnar Rúnarsson 
ip Heaven for Insanity, Indonesië Dria Soetomo 
wp Small Step of Morning,  Kusuma Widjaja Putu 
 Indonesië
 Bagh Dad Bar Ber, Iran Massoud Bakhshi 
wp Packing, Iran/Duitsland Behrooz Karamizade 
ip Almost, Israël Michal Kaphra 
wp Skim Milk & Soft Wax Dani Leventhal 
 Israël/Palestina/VS
ip 29 Febbraio, Italië Stefano Pari 
 Domenica, 6 Aprile, ore 11:42, Flatform 
 Italië
 The Undercover Man, Rossella Biscotti 
 Italië/Zwitserland
 Garden/ing, Japan Eriko Sonoda 
ip The Hiding, Japan Fukui Shozin
ip Married Couple, Japan Tokumoto Naoyuk
ip My Favourite Grassy Plain, Oguchi Yoko 
 Japan
 Paris, Texas, Moriguchi:  Yamashita Nobuhiro
 Looking for Yocchan, Japan  
ip The Seasons, Japan Makino Takashi 
ep Unconscious, Japan Yusuke Nakajima 
 The Woman Who is Beating  Tsuki Inoue
 the Earth, Japan  
ep SMS, Jordanië/Frankrijk Yahya Alabdallah 
 Lunch, Kroatië Ana Husman
 Nature Morte, Libanon Akram Zaatari 
wp Chasing Cats and Cars, Maleisië Liew Seng Tat 
ep Escape, Maleisië Charlotte Lay Kuen Lim 
ep Eyefinger, Maleisië Margaret Bong 
ip For the Love of Drowning, Nazim Esa 
 Maleisië
ip K-Hole, Maleisië Zahir Omar 
ip Teddy & I, Maleisië Zahir Omar
ip Roma, Mexico Elisa Miller Encinas 

wp Barbee Butcher, Nederland/ Sophie Laguës 
 Tsjechië/Frankrijk
wp Bekhawy, Nederland Dawood Hilmandi 
wp DIY, Nederland Anna Abrahams, 
  Jan Frederik Groot 
wp Fences, Nederland José Vonk
wp Gewichtig wachten, Nederland Floris Schönfeld,  
  Michaël Sewandono 
wp KERMIS - Ode aan de  Annette Otto
 ongedwongenheid van het 
 bestaan, Nederland  
wp Other Thoughts 4, Nederland Henri Plaat 
wp Over het naar gezichten in de  Sander Blom 
 wolken speuren, Nederland  
wp Een rechtschapen mens heeft  BarBara Hanlo
 niets te verbergen, Nederland 
wp Rendering Rome, Nederland
 Sefer Memisoglu 
wp The Source - One Day in a Roma  Jaap de Ruig 
 Settlement in Romania, 
 Nederland
wp A Thousand Scapes, Nederland Martijn van Boven 
wp Zeewier, Nederland Edward Luyken 
 Departure, Nieuw-Zeeland S.J. Ramir 
 Our Voices Are Mute, S.J. Ramir 
 Nieuw-Zeeland
 Metamorphosis, Noorwegen Geir Hansteen 
  Jorgensen 
wp Clay, Oekraïne/VS Naomi Uman 
wp Coda, Oekraïne/VS Naomi Uman
wp Kalendar, Oekraïne/VS Naomi Uman 
wp On This Day, Oekraïne/VS Naomi Uman 
wp Unnamed Film, Oekraïne/VS Naomi Uman 
ip Dropping Furniture, Harald Hund, Paul Horn 
 Oostenrijk
 Eintritt zum Paradies um 3€20, Edith Stauber 
 Oostenrijk
wp Freude, Oostenrijk Thomas Draschan 
 Night Sweat, Oostenrijk Siegfried A. Fruhauf  
 Running Sushi, Oostenrijk Mara Mattuschka,  
  Chris Haring 
wp Stroboscopic Noise, Oostenrijk Manuel Knapp
wp Tilt, Oostenrijk Billy Roisz
 Alpha, Portugal Miguel Fonseca 
 The Beautiful Garden, Portugal Jonathan Franco 
 Tarrafal, Portugal Pedro Costa 
ip Entrevista con la tierra, Nicolás Pereda 
 Roemenië
 Megatron, Roemenië Marian Crisan 
ep A Field, Clowns, Apple..., Shota Gamisonia 
 Rusland
wp Pomeranie, Rusland Maria Murashova 
 The Unseen, Rusland Pavel Medvedev 
 Herstory, Taiwan Angelika Wang Ken-Yu 
ip Intoxicant, Taiwan John Hsu 
ep My Superpower Girl, Taiwan DJ CHen Yin-Jung 
wp Passing Eyes, Taiwan Chang Heng-Ju 
 Summer Afternoon, Taiwan Wi Ding Ho 
ep Summer of Magic, Taiwan Wang Cheng-Yang 
wp Viva Taiwan Moooooovie, Zero Chou 
 Taiwan
ip With or Without You, Taiwan Chou She-Wei 
ip ‘Action!’, Thailand Thunska Pansittivorakul 
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ep 9808 An Anthology of 10th Year  Anggun Priambodo, 
 Indonesian Reform, Indonesië Ucu Agustin, Ifa  
  Isfansyah, Otty  
  Widasari, Ariani  
  Darmawan, Hafiz,  
  Lucky Kuswandi,  
  Edwin, Wisnu 
  Suryapratama, Steve  
  Pillar Setiabudi 
HBF The Firm Land, Iran/Frankrijk Chapour C. Haghighat 
 Shirin, Iran Abbas Kiarostami 
 Birdwatchers, Italië/Brazilië Marco Bechis 
 Il divo, Italië/Frankrijk Paolo Sorrentino 
 Gomorra, Italië Matteo Garrone 
 Machan, Italië/Duitsland/ Uberto Pasolini 
 Sri Lanka
ip Pane/Piazza delle Camelie, Tonino De Bernardi 
 Italië
 Achilles and the Tortoise, Kitano Takeshi 
 Japan
wp Kikoe, Japan Iwai Chikara 
ip Non-ko, Japan Kumakiri Kazuyoshi 
 Still Walking, Japan Kore-Eda Hirokazu 
 Tokyo Sonata, Japan/Nederland/ Kurosawa Kiyoshi 
 Hongkong
 Song from the Southern Seas, Marat Sarulu 
 Kazachstan/Duitsland/Rusland/
 Frankrijk
 Tulpan, Kazachstan/Rusland/ Sergey Dvortsevoy 
 Duitsland/Zwitserland/Polen
HBF Je veux voir, Libanon/Frankrijk Joana Hadjithomas,  
  Khalil Joreige 
 Khiam 2000-2007, Libanon Joana Hadjithomas,  
  Khalil Joreige 
wp Crepuscule, Nederland Maartje Seyferth, 
  Victor Nieuwenhuijs 
wp Oogverblindend, Nederland Cyrus Frisch
 Rain of the Children, Vincent Ward 
 Nieuw-Zeeland
ep Troubled Water, Noorwegen/ Erik Poppe 
 Zweden
wp FILM IST. a girl & a gun,  Gustav Deutsch 
 Oostenrijk
ip Morphia, Rusland Alexei Balabanov 
HBF Paper Soldier, Rusland Alexey German Jr. 
wp Room and a Half, Rusland Andrey Khrzhanovsky 
ip Sunrise/Sunset, Rusland Vitaly Mansky 
 Wild Field, Rusland Mikhail Kalatozishvili 
 Yuri’s Day, Rusland/Duitsland Kirill Serebrennikov 
wp L’absence, Senegal/Frankrijk Mama Keïta 
ep 12 Lotus, Singapore Royston Tan 
wp Dirty Bitch, Singapore Sun Koh 
 My Magic, Singapore Eric Khoo 
 Tiro en la cabeza, Spanje/ Jaime Rosales 
 Frankrijk
 Beautiful Crazy, Taiwan Lee Chi-Yuarn 
wp This Area Is Under Quarantine,  Thunska Pansittivorakul 
 Thailand
CM A Country Teacher, Tsjechië/ Bohdan Sláma 
 Duitsland/Frankrijk
wp The Ferrari Dino Girl,  Jan Nemec 
 Tsjechië
 Gyumri, Tsjechië Jana Sevcíková 
 The Karamazovs, Tsjechië/Polen Petr Zelenka 

 Mock up on Mu, VS Craig Baldwin 
 Rachel Getting Married, VS Jonathan Demme 
 Wendy and Lucy, VS Kelly Reichardt 
ip Love in the Shadows, Jon Jost, Moon 
 Zuid-Korea Si-Hyun, Lee Sang-Woo
 Un autre homme, Zwitserland Lionel Baier 
   

Spectrum Shorts  
 
wp Gjakova 726, Albanië Blerta Basholli, 
  Artan Korenica 
 I Hear Your Scream, Argentinië/ Pablo Lamar
 Paraguay
wp Grasping at the Ladybird’s Leg, Areg Azatyan 
 Armenië
 Jerrycan, Australië Julius Avery 
ip Julieland, Australië Tintin Wulia 
ip Altogether, België Herman Asselberghs 
wp Chi si ferma é perduto, Giacomo Cesari 
 Bolivia/Italië
 Dreznica, Brazilië Anna Azevedo 
ip One, Brazilië/VS Ricardo Mehedff  
 Tarabatara, Brazilië Julia Zakia 
wp Action: Study, Canada Richard Kerr 
ep The Foxhole Manifesto, Nick Fox-Gieg 
 Canada
 The Garden of Earthly Delights, Izabella 
 Canada Pruska-Oldenhof  
ip Going going gone, Canada Carole O’Brien 
 Monument, Canada Donigan Cumming 
wp The National Parks Project:  Ryan J. Noth 
 Gros Morne, Canada
 Next Floor, Canada Denis Villeneuve 
 Pinhole Flames, Canada Amy Schwartz
 This Is Not an Anchor, This  Marianna Milhorat
 Boat Is Not an Anchor, Canada 
wp Tiny Riot Project, Canada Kris Lefcoe 
ep 2 Horas, Chili Alberto Fuguet
 Destination Finale, Duitsland Philip Widmann
 Kindsein im Iran, Duitsland Behrooz Karamizade 
 Murche (persisch: Ameisen), Behrooz Karamizade 
 Duitsland
 Our Wonderful Nature, Tomer Eshed 
 Duitsland
 RGB XYZ, Duitsland/Ierland David O’Reilly 
wp Robinsons of Mantsinsaari, Victor Asliuk 
 Duitsland/Wit-Rusland/
 Finland/Polen
 Scope, Duitsland Volker Schreiner 
 Sidewalk, Duitsland Karl Kels 
wp Von Gegenüber, Duitsland Clemens Von 
  Wedemeyer
ip Stray Hearts, Filippijnen Mario Cornejo
 Oil Blue, Finland Elli Rintala
 Brasilia/Chandigarh, Frankrijk Louidgi Beltrame 
 Kempinski, Frankrijk Neil Beloufa 
 Nous, Frankrijk Olivier Hems 
 Séance familiale, Frankrijk/ Kuo Cheng-Chui
 Taiwan
wp West Point, Frankrijk Laurence Rebouillon 
 Y’a plus d’os, Frankrijk Jean-Charles Hue 
 14, Groot-Brittannië Asitha Ameresekere 
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wp Meeting Room for Life and Nguyen Vinh Son
 After-life, Vietnam
ep/HBF Moon at the Bottom of the Well, Nguyen Vinh Son 
 Vietnam/Frankrijk
ip My Love, Yurie, Zuid-Korea Ko Eun-Ki 
ip The Pot, Zuid-Korea Kim Tae-Gon 

Young Turkish cinema

 Autumn, Turkije/Duitsland Özcan Alper 
 Black Dogs Barking, Turkije Mehmet Bahadir Er,  
  Maryna Gorbach 
 Innocence, Turkije Zeki Demirkubuz 
 Journey to the Sun, Turkije Yesim Ustaoglu 
 Kasaba, Turkije Nuri Bilge Ceylan 
 Milk, Semih Kaplanoglu 
 Turkije/Frankrijk/Duitsland
 On Board, Turkije Serdar Akar 
 The One Note Man, Turkije Daghan Celayir
 Pandora’s Box, Turkije/ Yesim Ustaoglu 
 Frankrijk/Duitsland/België
 The Slope, Turkije Mehmet Can Mertoglu 
 Somersault in a Coffin, Turkije Dervis Zaim 
 The Storm, Turkije Kazim Öz 
 Summer Book, Turkije Seyfi Teoman 
 Two Lines, Turkije Selim Evci

Size Matters

 Best of CASZ -
 Best of Transmedia -
 Urban Screens Melbourne  -
 (Selection)  
ep Bigger than Big, Australië Russell Scott 
 The Nickelodeon, België C&H 
 Two Times 4’33”, Manon de Boer 
 België/Duitsland
 Yota, België Louis De Cordier 
 Every Time I See Your Picture  Daniel Barrow 
 I Cry, Canada
wp Send Me to the ‘Lectric Chair,  Guy Maddin,   
 Canada Isabella Rossellini 
 Special Forces, Canada Bob Ostertag, 
  Pierre Hébert 
 The World as Will and  Roy Arden 
 Representation, Canada
 My Frontier is an Endless  Joachim Koester 
 Wall of Points, Denemarken
 Expeditio, Duitsland Susanne Wiegner 
wp Pasajeros peregrinos pilotos, Thomas Köner 
 Duitsland
 SHU, Duitsland/VS Philipp Lachenmann 
 Staubkaskade, Duitsland Stefan Pautze 
 Affection exonérante, Frankrijk Yann Beauvais 
 Planet A, Frankrijk Seto Momoko 
ip 10,000 Copyrighted Images, Richard Wright 
 Groot-Brittannië
 Flat Earth, Groot-Brittannië Jon Thomson, 
  Alison Craighead 
 Glacier 60000, Groot-Brittannië Emma Wieslander 

 Infection Transmission Event /  Paul Abbott 
 Cloudy November, 
 Groot-Brittannië
wp Iris Out, Groot-Brittannië Simon Payne 
 Land of Cockaigne, Rachel Reupke 
 Groot-Brittannië
 The Life Size Zoetrope, Mark Simon Hewis 
 Groot-Brittannië
ip The Object Which Thinks Us:  Samantha Rebello
 OBJECT 1, Groot-Brittannië
 Particle Projection, Simon Starling 
 Groot-Brittannië
wp Sinus Aestum, Groot-Brittannië Bret Battey 
 The Spirit of Enquiry, Simon Norfolk 
 Groot-Brittannië
ip Without You, Groot-Brittannië Tal Rosner 
 The Possible Ties Between  Carlo Zanni
 Illness and Success, Italië 
wp Spyder, Japan Ishibashi Kiyomi 
 Sync Up Element, Japan Stom Sogo 
wp Serenghetti, Mexico Carlos Reygadas 
wp Close-up, Nederland Nanouk Leopold, 
  Daan Emmen 
 Geo Goo, Nederland Jodi 
wp Influenza/Composition II  Jeroen Jongeleen 
 (Chrome Square), Nederland  
 Influenza/Dancing Black  Jeroen Jongeleen
 Square, Nederland
 Manifest Destiny, Nederland Margit Lukács, 
  Persijn Broersen 
 Manifest Destiny, Nederland Margit Lukács, 
  Persijn Broersen 
wp Three Blueprints (Anicca,  Thomas Mohr
 Dukkha, Anatta), Nederland
ip 12 Explosionen, Oostenrijk Johann Lurf  
 Dawn, Oostenrijk/Duitsland Björn Kämmerer 
wp I Deeply Regret, Karoe Goldt 
 Oostenrijk/Duitsland
wp I turn over the pictures of my  VALIE EXPORT
 voice in my head, Oostenrijk
 10000 Peacock Feathers in  Evelina Domnitch, 
 Foaming Acid, Rusland Dmitry Gelfand 
 His Affair with Time, Slowakije Roman Ondák 
ep 1859, VS Fred Worden 
 (  ), VS Morgan Fisher 
wp Anaglyph Tom (Tom with  Ken Jacobs
 Puffy Cheeks), VS
ip And the Sun Flowers, VS Mary Helena Clark 
 Aspect Ratio (Fisher), VS Morgan Fisher 
ip Autumnal, VS Scott Nyerges 
 Cinemage, VS/Japan Aki Onda 
 Cue Rolls, VS Morgan Fisher 
 The Director and His Actor  Morgan Fisher
 Look at Footage Showing 
 Preparations for an Unmade 
 Film (2), VS 
 Easter Morning, VS Bruce Conner 
wp Electron Jumps, VS Kenneth Snelson,  
  Jonathan Monaghan 
ep Energy Shifts, VS Kenneth Snelson,  
  Jonathan Monaghan 
 Half Light Mysterium, VS Paul Clipson 
 Horizontal Boundaries, VS Pat O’Neill 
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ip Burmese Man Dancing,  Nok Paksnavin 
 Thailand
ip Diseases and a Hundred Year  Sompot 
 Period, Thailand Chidgasornpongse
ep Fall, Thailand/VS Visra Vichit-Vadakan 
ep I Am Fine, Thailand Tanwarin Sukkhapisit 
ip Loneliness Is Everywhere,  Wiwat Lertwiwatwongsa 
 Thailand
ip My Image Observes Your  Phuttiphong 
 Image if it Is Possible to  Aroonpheng
 Observe it, Thailand  
ip My Mother and Her Darkness, Wiwat Lertwiwatwongsa 
 Thailand
ip Orchestra, Thailand Jakrawal Nilthamrong 
ip You Have to Wait, Anyway, Nawapol 
 Thailand Thamrongrattanarit 
 Rally, Turkije Umut Sakallioglu 
ip Corredores de verano, Uruguay Ana Guevara, 
  Leticia Jorge 
wp El hombre muerto, Uruguay Julián Goyoaga,  
  Germán Tejeira 
 Around the Park, VS William Wegman 
ep The Black and the White Ben Russell 
 Gods, VS
ip Blond Ambition, VS/Japan/ Nitadori Miki
 Frankrijk
wp Buoy, VS Cho Seoungho 
 Daumë, VS/Suriname Ben Russell 
ip The Diptherians Episode  Lewis Klahr 
 Two: The Rhythm That Forgets 
 Itself, VS 
ip The Dirty Ones, VS/Frankrijk Brent Stewart 
ip False Aging, VS Lewis Klahr 
wp The Garden, VS Ryan Philippi 
 leeds.talk.trailer, VS Tony Cokes 
wp Magnetic Sleep (Episode #1), VS Janie Geiser 
 The Parable of the Tulip Painter  Charlotte Pryce
 and the Fly, VS  
 Sarabande, VS Nathaniel Dorsky 
wp Second and Lee, VS Kevin Jerome Everson
ep Spectrology, VS Kerry Laitala 
wp Suspended, VS Kimi Takesue 
wp Telethon, VS Kevin Jerome Everson 
ep Trypps #5 (Dubai), VS/ Ben Russell 
 Verenigde Arabische Emiraten
wp Trypps #6 (Malobi), VS/ Ben Russell 
 Suriname
 The Wet Season, VS/Suriname Ben Russell,  
  Brigid McCaffrey 
ep When Worlds Collude, VS Fred Worden 
 Winter, VS Nathaniel Dorsky 
ip Dust, Zuid-Korea Chae Hun Jeong 
ep Suicidal Variations, Zuid-Korea Kim Sun, Kim Gok 
 Lies, Zweden Jonas Odell 
 Barricata, Zwitserland Emmanuelle Antille 
 Junge Äste ahmen alte Geweihe Yves Netzhammer 
 nach und alte Geweihe junge 
 Äste, Zwitserland
 Monsieur Sélavy, Zwitserland Peter Volkart 
 Die Subjektivierung der  Yves Netzhammer 
 Wiederholung, Projekt A,  
 Zwitserland

  

Signals 
hungry ghosts

 Altar, Rico Maria Ilarde 
 Filippijnen
 Beneath the Cogon, Rico Maria Ilarde 
 Filippijnen/VS
wp Manila’s Dark Room, Lav Diaz 
 Filippijnen
 Three Days of Darkness, Khavn De La Cruz 
 Filippijnen
ep Rule #1, Hongkong/Singapore Kelvin Tong 
ep Yes, I Can See Dead People, David Lee 
 Hongkong
ep The Anniversary Gift, Indonesië Paul Agusta 
ip Forbidden Door, Indonesië Joko Anwar 
wp A Purification Pod, Indonesië Riri Riza 
ip The Shaman, Indonesië Raditya Sidharta 
ip Takut: Faces of Fear, Riri Riza, Rako Prijanto,  
 Indonesië Raditya Sidharta,  
  Robby Ertanto, Ray  
  Nayoan, The Mo  
  Brothers
wp Transformation, Ghosts in  Garin Nugroho
 Garin Nugroho’s House,   
 Indonesië
 Under the Tree, Garin Nugroho 
 Indonesië
ip Episode 0  Izuchi Kishu
 The House of The Rising Sun, 
 Japan
ip Episode 1  Izuchi Kishu
 The Pale Horse, Japan 
ip Episode 2 Izuchi Kishu 
 The Replicated Ruin, Japan
 Nightmare Detective 2, Tsukamoto Shinya 
 Japan
wp Reading Room, Amir Muhammad 
 Maleisië
 Susuk, Maleisië Amir Muhammad,  
  Naeim Ghalili 
 When the Full Moon Rises, Mohamad Mohd Khalid 
 Maleisië
ip The Fatality, Taiwan/Thailand Kuang Sheng, Lin 
  Tzu-liang, Liang 
  Hung-chih, Tiwa  
  Moeithaisong
ep 4BIA, Thailand Yongyoot 
  Thongkongtoon,  
  Paween Purijitpanya,  
  Banjong Pisanthanakun,  
  Parkpoom Wongpoom 
ep Art of the Devil 3, Thailand Pasit Buranachan, 
  Aht Thamtragoon 
 Body, Thailand Paween Purijitpanya 
wp Close Encounter of the Ghost, Wisit Sasanatieng 
 Thailand
ep/HBF The Coffin, Thailand Ekachai Uekrongtham
ep Nak, Thailand Nattapong 
  Ratanachoksirikul 
 The Screen at Kamchanod, Songsak Mongkolthong 
 Thailand
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Peter Liechti  
 
 Balifilm, Canada Peter Mettler 
 Picture of Light, Canada Peter Mettler 
 My Village, China Wang Wei 
 Der Lauf der Dinge, Duitsland Peter Fischli, 
  David Weiss 
 Null Sonne No Point, Duitsland Nicolas Humbert,  
  Werner Penzel 
 Glitterbug, Groot-Brittannië Derek Jarman 
 Operator, Groot-Brittannië Matthew Walker 
 Letter from a Yellow Cherry Kawase Naomi 
 Blossom, Japan
 Das Kind ist Tot, Herbert Achternbusch 
 West-Duitsland
 Puppetboy, Zweden Johannes Nyholm 
 Ausflug ins Gebirg, Zwitserland Peter Liechti 
 Grimsel - Ein Augenschein, Peter Liechti 
 Zwitserland
 Hans im Glück - Drei Versuche,  Peter Liechti
 das Rauchen loszuwerden, 
 Zwitserland
 Hardcore Chambermusic, Peter Liechti 
 Zwitserland
 A Hole in the Hat, Zwitserland Peter Liechti 
 Kick that Habit, Zwitserland Peter Liechti 
 Marthas Garten, Peter Liechti
 Zwitserland/Duitsland  
 Namibia Crossings, Peter Liechti 
 Zwitserland/Duitsland
 Signers Koffer - Unterwegs  Peter Liechti 
 mit Roman Signer, Zwitserland  
wp The Sound of Insects - Record  Peter Liechti
 of a Mummy, Zwitserland 
 Tauwetter, Zwitserland Peter Liechti 
 Théâtre de l’espérance, Peter Liechti 
 Zwitserland

Jerzy Skolimowski  
 
 Le départ, België Jerzy Skolimowski 
 Four Nights with Anna, Jerzy Skolimowski 
 Frankrijk/Polen
 Moonlighting, Jerzy Skolimowski 
 Groot-Brittannië
 The Shout, Groot-Brittannië Jerzy Skolimowski, ITV  
  Global Entertainment 
 Success Is the Best Revenge, Jerzy Skolimowski 
 Groot-Brittannië
 Barrier, Polen Jerzy Skolimowski 
 Erotique, Polen Jerzy Skolimowski 
 Ferdydurke, Jerzy Skolimowski 
 Polen/Groot-Brittannië
 Hands Up!, Polen Jerzy Skolimowski 
 Identification Marks: None,  Jerzy Skolimowski 
 Polen
 Little Hamlet, Polen Jerzy Skolimowski 
 The Menacing Eye, Polen Jerzy Skolimowski 
 Money or Life, Polen Jerzy Skolimowski 
 Walkover, Polen Jerzy Skolimowski 
 The Lightship, VS Jerzy Skolimowski 
 Deep End, West-Duitsland/ Jerzy Skolimowski 
 Groot-Brittannië

Specials 
Dutch Treats  
 
 Bloedbroeders, Nederland Arno Dierckx 
 Bloody Mondays & Strawberry Coco Schrijber 
 Pies, Nederland
 Bride Flight, Nederland Ben Sombogaart 
 Carmen meets Borat, Nederland Mercedes Stalenhoef  
 Het echte leven, Nederland Robert-Jan Westdijk 
wp Kan door huid heen, Nederland Esther Rots 
 The Last Days of Jan Louter 
 Shishmaref, Nederland
 Linoleum, Nederland Marcel Visbeen 
 El olvido, Nederland Heddy Honigmann 
 Oorlogswinter, Nederland Martin Koolhoven 
 Vox populi, Nederland Eddy Terstall 
 Winter stilte, Nederland Sonja Wyss

 
Made in Rotterdam en Kort Rotterdams 
  
 Anagram, Nederland Mike Redman 
 De bejaardenfluisteraar, André van der Hout 
 Nederland
 Blanco, Nederland Sonia Herman Dolz 
wp Circus, Nederland Ruben Broekhuis 
 The City of Sleeping People, Rudy van Os 
 Nederland
 Closed Door, Nederland Don Diego Poeder 
 Creator of Happiness,  Ferri Ronteltap 
 Nederland
 EXIT, Nederland Corrine Bot 
 Free Kempi, Nederland Ivan Barbosa 
wp Gaandeweg, Nederland Victor Vroegindeweij 
 Het is zo fijn om Surinamer In-Soo Radstake 
 te zijn, Nederland
 Just Leave Daddy Be, Nederland Debbie Kleijn 
 The Last Days of Shishmaref, Jan Louter 
 Nederland
 Linoleum, Nederland Marcel Visbeen 
 Living Together Apart, Nederland Corrine Bot 
wp Lucid, Nederland Ferry van Schijndel 
wp Mwuilo, Nederland Laura Beijn 
 No Family Business, Nederland Maarten J. Boer 
 Noli me tangere, Nederland Jeroen Rozendaal 
wp Opening Night, Nederland Tim Leyendekker 
 Outcast Heroes, Nederland Ferri Ronteltap 
 Picking Flowers from Frozen  Hanke Kleij
 Windows, Nederland  
wp Sommige dingen zijn heel  Hester Overmars 
 eenvoudig, Nederland
 ss Rotterdam - History and  Adriaan Staal
 Future of a Grand Old Lady,  
 Nederland
 Taxandria, Nederland Mark Weistra 
 Vanmorgen vloog ze nog, André van der Hout 
 Nederland
 Yuri, Nederland Willem Baptist 
ip? Zadkine en de groeiende stad, Eef  de Graaf  
 Nederland
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 Hot Dogs at the Met, VS Ken Jacobs 
wp Lithuania and the Collapse of  Jonas Mekas 
 the USSR, VS
ep On the Logic of Dubious  Alexander Stewart, 
 Historical Accounts, 1969-1972, Peter Miller 
 VS/Oostenrijk
 Once, VS Barbara Sternberg 
ep Optra Field IV, VS T. Marie 
 Powers of Ten, VS Charles & Ray Eames 
 Production Still, VS Morgan Fisher 
 Projection Instructions, VS Morgan Fisher 
wp Quiero Ver, VS Adele Horne 
 Reformed Lid After Lid in Tune, Bruce McClure 
 VS
 Return to the Scene of the Ken Jacobs 
 Crime, VS
 The Scenic Route, VS Ken Jacobs 
ip Spirit House, VS Robert Todd 
 Standard Gauge, VS Morgan Fisher 
 The Surging Sea of Humanity, Ken Jacobs 
 VS
 They Shine, VS/Nederland Rosa Barba 
 Three Screen Ray, VS Bruce Conner 
 Tom, Tom, the Piper’s Son, VS Ken Jacobs 
 The Wilkinson Household  Morgan Fisher 
 Fire Alarm, VS
 Forest, Zweden Christine Ödlund 
 27 Years, Zwitserland Raymond Hoepflinger 

First Things First

 Dos en la vereda, Argentinië Lisandro Alonso,  
  Catriel Vildosola 
 Rey muerto, Argentinië Lucrecia Martel 
 Saute ma ville, België Chantal Akerman 
 Images of Liberation, Lars Von Trier 
 Denemarken
 Nocturne, Denemarken Lars Von Trier 
 Brutalität in Stein, Duitsland Alexander Kluge, 
  Peter Schamoni 
 Machorka-Muff, Duitsland Jean-Marie Straub,  
  Danièle Huillet 
 Les enfants désaccordés, Philippe Garrel 
 Frankrijk
 Les statues meurent aussi, Chris Marker, 
 Frankrijk Alain Resnais 
 The Terence Davies Trilogy, Terence Davies 
 Groot-Brittannië
 La diga del ghiacciaio, Italië Ermanno Olmi 
 The Adventure of Denchu  Tsukamoto Shinya
 Kozo, Japan
 However..., Japan Kore-Eda Hirokazu 
 The Phantom of Regular Size, Tsukamoto Shinya 
 Japan
 Adulte, Mexico Carlos Reygadas 
 Der Ball, Oostenrijk Ulrich Seidl 
 Einsvierzig, Oostenrijk Ulrich Seidl 
 Pacific Motion, Oostenrijk Michael Glawogger 
 Street Noise, Oostenrijk Michael Glawogger 
 Tod eines Lesenden, Oostenrijk Michael Glawogger 
 Douro, faina fluvial, Portugal Manoel De Oliveira 
 Fools, Rusland Alexey German Jr. 
 Song About a Flower, Rusland Otar Iosseliani 

 Crespià: The Film Not the Albert Serra 
 Village, Spanje
 Cute Girl, Taiwan Hou Hsiao-hsien 
 Koza, Turkije Nuri Bilge Ceylan 
 Williamsburg, Brooklyn, VS Jonas Mekas 
 Incoherence, Zuid-Korea Bong Joon-Ho 
ip Weg nach Rio, Lukas Tiberio 
 Zwitserland/Italië Klopfenstein, Clemens  
  Klopfenstein

Regained

 Not Quite Hollywood, Mark Hartley 
 Australië
wp Un peintre sous surveillance, Boris Lehman 
 België
 Portrait du peintre dans son Boris Lehman 
 atelier, België
 Warum wir Männer die Technik Stefaan Decostere
 so Lieben, België 
ip La mémoire des anges, Canada Luc Bourdon 
 Waiting for Sancho, Mark Peranson 
 Canada/Spanje
ip Achternbusch, Andi Niessner 
 Duitsland/Oostenrijk
 Battements solaires, Frankrijk Patrick Bokanowski 
ep Kantata Takwa, Indonesië Gotot Prakosa, 
  Eros Djarot 
 Blue Film Woman, Japan Mukai Kan 
 Gushing Prayer, Japan Adachi Masao 
 Asya’s Happiness, Rusland Andrei Konchalovsky 
ep Rerberg and Tarkovsky. The  Igor Mayboroda
 Reverse Side of ‘Stalker’,  
 Rusland
 L’ange, VS Patrick Bokanowski 
 The World’s Greatest Sinner, VS Timothy Carey 
 The Housemaid, Zuid-Korea Kim Ki-young 

paolo Benvenuti  
 
 Il bacio di Giuda, Italië Paolo Benvenuti 
 Il balla balla, Italië Paolo Benvenuti 
 Bambini di Buti, Italië Paolo Benvenuti 
 Il cantamaggio, Italië Paolo Benvenuti,  
  Gianni Menon 
 Il cartapestaio, Italië Paolo Benvenuti 
 Confortorio, Italië Paolo Benvenuti 
 Del monte Pisano, Italië Paolo Benvenuti 
 Fame, Italië Paolo Benvenuti 
 Frammento di cronaca volgare, Paolo Benvenuti 
 Italië
 Fuori gioco, Italië Paolo Benvenuti 
 Il giorno della regata, Italië Paolo Benvenuti 
 Gostanza da Libbiano, Italië Paolo Benvenuti 
 Medea, un maggio di Pietro Paolo Benvenuti 
 Frediani, Italië
 Puccini e la fanciulla, Italië Paolo Benvenuti, 
  Paola Baroni 
 Segreti di stato, Italië Paolo Benvenuti 
 Tiburzi, Italië Paolo Benvenuti 
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Rotterdam Classics  
 
 Bagger, Nederland Tom Tholen 
 Rotterdam - Europoort,  Joris Ivens
 Nederland  
 The Shredder, Nederland Adriaan Lokman 
   

New Arrivals  
 
 Seeking You, Canada/Frankrijk Jean-Julien Pous 
 L’imprudence, Frankrijk Katell Quillévéré 
 Attached to Omar’s Life for  Robbert-Jan Vos
 7 Minutes, Nederland
 Fernweh, Nederland Marieke van der Sloot,  
  Christian Paulussen 
 Betty Banned Sweets, Michelle Savill 
 Nieuw-Zeeland
 The Wash, VS Lee Lynch, 
  Lee Anne Schmitt 
 Jansoree - The Unbearable  Jung Yol Choi
 Heaviness of Mama’s  Nagging,  
 Zuid-Korea
   

More Genius Loci  
 
 Marcel Broodthaers °1924, Jef  Cornelis 
 België
 4_Wheel WarPony, Canada Dustinn Craig 
 Afghanimation, Canada Allyson Mitchell 
 Der Spiegel, Duitsland Keren Cytter 
 Goude Revolution, Frankrijk Andrea Kirsch 
 Mapping Journey, Frankrijk Bouchra Khalili 
 Pauillac, Margaux, Frankrijk Jacques Perconte 
 Flash in the Metropolitan, Rosalind Nashashibi,  
 Groot-Brittannië
  Lucy Skaer
wp Earth of Delightful Gardening, Francien van Everdingen 
 Nederland
 Fata morgana, Nederland Jeroen Kooijmans 
wp Pas de deux, Nederland eddie d 
 Höhenrausch, Oostenrijk Siegfried A. Fruhauf
 Golden Shield, Spanje Actop 
 Five-Minute Romp Through  Dan Sandin
 the IP, VS  
 A Glass of Fish, VS Stuart Sherman 
 Hopp, Zweden Marius Dybwad  
  Brandrud 

Robeco Filmdag  
 
 Robeco Filmdag: Estômago, Marcos Jorge 
 Brazilië
 Robeco Filmdag: Mio fratello 
 è figlio unico, Italië Daniele Luchetti
 Robeco Filmdag: TBS, Pieter Kuijpers 
 Nederland
 Robeco Filmdag: Tiramisu, Paula van der Oest 
 Nederland
 Robeco Filmdag: Juno, VS Jason Reitman 
 Robeco Filmdag: The 
 Darjeeling Limited, VS Wes Anderson 

NPS Micromovies  
 
 Coupé, Nederland David Lammers 
wp Death Valley, Nederland Quirine Racké, 
  Helena Muskens
wp Kip in Touch, Nederland Yael Assaf, 
  Yafit Taranto 
wp Over en uit, Nederland Colette Bothof  
wp Ruis, Nederland Gerald Van Der Kaap 
wp Spannend verhaal, Nederland Hesdy Lonwijk 
wp Waar ben je?, Nederland Carolien Euser

Overig   

 Worm Live: Alan Courtis + 
 Gangpol und Mit, Argentinië  
 
 Worm Live: Oren Ambarchi + 
 Faces, Australië/Nederland
 
 Worm Live: Jeff  Keen + Peter 
 Rehberg aka Pita, Groot-Brittannië
 
 Worm Live: Blectum from 
 Blechdom + Maga Bo & MC 
 Bnegão, VS/Brazilië
 
 Worm Live: Aethenor + 
 Brent Coughenour, VS/
 Groot-Brittannië/Noorwegen/
 Zwitserland
 
 Viewfinders various directors 
 
 Simply Cinema 4, Nederland Christiaan van 
  Schermbeek 
 Surprisefilm: Gran Torino, VS  
 
 Short Film Marathon Part One and Two 
 
 Super Size Shorts  

 Digital Playground Meets 
 MovieSquad: Slumdog Millionaire,  
 Groot-Brittannië
 
 Kids Only  

 Closing Night: Machan, Italië/
 Duitsland/Sri Lanka
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werktitel eerste regisseur land categorie bijdrage 
    in €
Inland Tariq Teguia Algerije/ postproductie of  eindfinanciering 30.000 
  Frankrijk  
El camino entre dos puntos Sebastian Diaz Morales Argentinië digitale productie 20.000 
Reimon Rodrigo Moreno Argentinië script- en projectontwikkeling 10.000 
TyPA Workshops Américo Castilla Argentinië speciaal project       2.500 
Berina’s Chakras Faruk Loncarevic Bosnië- script- en projectontwikkeling 10.000 
  Herzegovina 
Girimunho Helvécio Marins Jr. Brazilië script- en projectontwikkeling   9.000 
Our Daily Garbage Philippe Barcinski Brazilië script- en projectontwikkeling 10.000 
Surrounding Sounds Kleber Mendonça Filho Brazilië script- en projectontwikkeling 10.000 
Lucía Niles Atallah Chili digitale productie 20.000 
Post Mortem Pablo Larraín Chili script- en projectontwikkeling 10.000 
Tony Manero Pablo Larraín Chili/ postproductie of  eindfinanciering 20.000 
  Argentinië 
Turistas Alicia Scherson Chili/ postproductie of  eindfinanciering 22.500 
  Frankrijk 
Er Dong Yang Jin China postproductie of  eindfinanciering 20.000 
Floating in Memory Peng Tao China digitale productie 20.000 
A Long Afternoon Nap Chen Tao China script- en projectontwikkeling 10.000 
Once Upon a Time in China Cui Zi’en China script- en projectontwikkeling   9.000 
Jean Gentil Laura Amelia Guzmán Dominicaanse  script- en projectontwikkeling   9.000
  Republiek/
  Mexico  
The Great Desaparecido Lav Diaz Filippijnen digitale productie 20.000 
Green Rocking Chair Roxlee Filippijnen postproductie of  eindfinanciering    5.000
How to Disappear Completely Raya Martin Filippijnen digitale productie 20.000
Kalayaan Adolfo B.Alix Jr. Filippijnen script- en projectontwikkeling    9.000
The Malaya Women Project Francis Xavier Pasion Filippijnen script- en projectontwikkeling 10.000
Washington Giga Chkheidze Georgië HBF Award    5.000
Soul of Sand Sidharth Srinivasan India digitale productie 20.000
Valley Song Pushpendra Rajendra Misra India HBF Award    5.000
Blind Pig Who Wants to Fly Edwin Indonesië postproductie of  eindfinanciering 20.000
JiFFest Script Development Lalu Roisamri Radhiani Indonesië speciaal project        2.000
Workshop    
One Day When the Rain Falls Ifa Isfansyah Indonesië digitale productie 10.000

hubert Bals Fonds gesteunde projecten en hBF plus 2008 (alfabetisch op land en werktitel)

BIJLAGE 2 hBF

werktitel eerste regisseur land categorie bijdrage 
    in €
Sidewalk Dogs Tumpal Christian Tampubolon Indonesië HBF Award    5.000
War, Love, God & Madness Mohamed Al-Daradji Irak/ distributie 12.500
  Groot-Brittannië/  
  Nederland/
  Zweden/Palestina  
Be Calm and Count to Seven Ramtin Lavafipour Iran postproductie of  eindfinanciering 20.000
Circumstance Maryam Keshavarz Iran script- en projectontwikkeling 9.000
Gesher Vahid Vakilifar Iran digitale productie 20.000
Native Dancer Guka Omarova Kazachstan/ postproductie of  eindfinanciering 22.500
  Rusland/Frankrijk  
Donkey Antonio Nuic Kroatië HBF Award 10.000
Woman On Fire Looks For Water Woo Ming Jin Maleisië digitale productie 20.000
Sur la planche Leila Kilani Marokko/Frankrijk script- en projectontwikkeling 9.000
La castración Ivan Lowenberg Mexico script- en projectontwikkeling 10.000
It’s My Pleasure Elisa Miller Encinas Mexico script- en projectontwikkeling 10.000
Sor Juana’s Dream Gregorio Rocha Mexico script- en projectontwikkeling 10.000
Los ultimos cristeros Matias Meyer Mexico script- en projectontwikkeling 9.000
Kosmos Ihor Podolchak Oekraïne script- en projectontwikkeling 9.000
18 cigarrillos y medio Marcelo Adrián Tolces Asrilevich Paraguay digitale productie 20.000
Network of microcinemas for Peru Stefan Kaspar Peru distributie 10.000
Wajda Haifaa Al Mansour Saudi-Arabië script- en projectontwikkeling 10.000
Aujourd’hui Alain Gomis Senegal/Frankrijk script- en projectontwikkeling 10.000
If the Seed Doesn’t Die Sinisa Dragin Servië/Romanië/ postproductie of  eindfinanciering 30.000
  Oostenrijk 
PRIMITIVE ‘Uncle Boonmee Who  Apichatpong Weerasethakul Thailand/ script- en projectontwikkeling 10.000
Can Recall His Past Lives’  Groot-Brittannië/
  Frankrijk 
Our Grand Despair Seyfi Teoman Turkije script- en projectontwikkeling 9.000
Pandora’s Box Yesim Ustaoglu Turkije/Frankrijk/ postproductie of  eindfinanciering 30.000
  Duitsland/België  
Two Sides of the Ramparts Kazim Öz Turkije script- en projectontwikkeling 10.000
Efecto Cine Sebastian Bednarik Uruguay distributie 15.000
Tanta agua Ana Guevara Uruguay script- en projectontwikkeling 9.000
Bring Cinema to the Audience Bui Thac Chuyen Vietnam speciaal project     7.000
Moon at the Bottom of the Well Nguyen Vinh Son Vietnam/Frankrijk postproductie of  eindfinanciering 20.000

hBF plus selectie 2008

werktitel nL producent eerste regisseur land

Black and White Photos IDTV/Motel Films Shu Haolun China/Nederland/Duitsland/Frankrijk
Agua fria de mar Isabella Films Paz Fabrega Costa Rica/Frankrijk/Mexico/Spanje
The Light Volya Films Aktan Arym Kubat Frankrijk/Duitsland/België/Nederland
Friccion Waterland Film Michel Lipkes Mexico/Nederland
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cineMart geselecteerde projecten 2009 (alfabetisch op titel)

werktitel regisseur producent  productie- en 
    coproductielanden 
3 Pablo Stoll Control Z Films/  Uruguay/Duitsland 
  Pandora Film Produktion 
Alois Nebel Tomás Lunák/Jaromir 99 Negativ S.R.O./Pallas Film/Tobogang Tsjechië/Duitsland/ 
    Slovakije 
Atomium Norbert ter Hall Phanta Vision Film International Nederland 
Berina’s Chakras Faruk Loncarevic SCCA/pro.ba  Bosnië-Herzegovina  
Birdie Byamba Sakhya Guru Media  Mongolië 
Executioner Garden Zhang Yuan Beijing Good Tiding Culture Development  China
  Company/ Chinese Shadows  
Galloping Mind Wim Vandekeybus Savage Film/Ginga Eleven Filmes België/Brazilië 
Gin & Tonic Alice Bell New Doll Productions Australië 
Girimunho Helvécio Marins Jr.,  Teia Filmes/Dezenove Som e Imagens/  Brazilië/Duitsland 
 Clarissa Campolina Autentika Films
Greengrass Nicola Mills Quark Films  Groot-Brittannië 
HIM Lance Weiler Seize the Media  VS 
L’hiver dernier John Shank Tarantula/Limited Adventures België 
The Housemaid  Gina Kim Mirovision Inc.  Zuid-Korea 
The Hunter Bakur Bakuradze Salvador D Production/CTB Rusland 
Kalayaan Adolfo Alix Jr. Bicycle Pictures  Filippijnen 
Kurai Kurai Marjoleine Boonstra Volya Films/Zap-o-Matik Nederland/België 
Letters to Ingel Sulev Keedus F-Seitze OÜ  Estland 
The Man Who Hides the Forest Bertrand Mandico Parisienne de Production / Frankrijk/  
  Essential Film Produktion Duitsland
Le mensonge Dimitri Karakatsanis Epidemic  België 
Un mundo misterioso Rodrigo Moreno Rizoma Films  Argentinië 
My Back Page Yamashita Nobuhiro Bitters End Inc.  Japan 
Naufragio Pedro Aguilera Alokatu S.L.  Spanje 
Nordfjord Danyael Sugawara SNG Film  Nederland 
Pioner Erik Skjoldbjærg Friland AS  Noorwegen 
Play Ruben Östlund Plattform Produktion Zweden 
Rare Exports Jalmari Helander Cinet Ltd.  Finland 
The Silent Ones Ricky Rijneke Rotterdam Films  Nederland 
Skeletons Nick Whitfield Forward Films/Edge City Films Groot-Brittannië 
The Snakehead Guka Omarova Les Petites Lumières/Kinofabrika Frankrijk/Rusland/ 
    Duitsland 
Straw Man Peng Tao New Youth Independent Film Studio China 
Sur la planche Leïla Kilani Aurora Films/Soccochico Films Frankrijk/Marokko 
Tama Taika Waititi Whenua Films/Defender Films Limited Nieuw-Zeeland
La tercera orilla del Rio Celina Murga Tresmilmundos Cine  Argentinië 
The Tour Chris Chong Chan Fui Tanjung Aru Pictures/Red Films Maleisië 
Tuesday, After Christmas Radu Muntean Multimedia Est  Romanië 
Zephyr Belma Bas Filmik Productions/  Turkije
  CMYLMZ Fikir Sanat Productions 
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Ontwerp
75B, Rotterdam

Druk
Veenman Drukkers, Rotterdam

Hoofdredactie
Anton Damen, Dominique Henskens, Anet ter Horst

Bijdragen
Niels Bakker, Nicole Betonviel, Joost Broeren, Edwin 
Carels, Ludmila Cvikova, Kees Driessen, Marit van 
den Elshout, Paul van de Graaf, Geert Hoeven, Peter 
van Hoof, Erwin Houtenbrink, Juliette Jansen, Floortje 
Jongkoen, Janneke Langelaan, Inge de Leeuw, Saskia 
Legein, Patrick van Mil, Maricke Nieuwdorp, Nicole 
Santé, Chris Schouten, Bianca Taal, Gerwin Tamsma, 
Victor  Verheij, Rutger Wolfson, Bert-Jan Zoet, Gertjan 
Zuilhof

Fotografie
Danielle van Ark, Bram Belloni, Ruud Jonkers, Felix 
Kalkman, Ramon Mangold, Kick Smeets, 75B

Coördinatie en productie
Dominique Henskens

Oplage
500

Het jaarverslag is een uitgave van Stichting Filmfestival 
Rotterdam.
Met dank aan Veenman Drukkers.
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