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Het International Film Festival 
Rotterdam (IFFR) toont de 
nieuwste onafhankelijke en 
vernieuwende cinema uit alle 
windstreken en is een platform 
voor opkomend en gevestigd 
talent in de hedendaagse 
filmkunst en filmgerelateerde 
kunst.

De afgelopen editie van het IFFR stond 
in het teken van het veertigjarig jubi-
leum. Het IFFR liet zich daarbij opnieuw 
zien als niet een vertoner alleen, maar 
ook als initiator. Met een internationale 
coproductiemarkt (CineMart), een 
fonds voor filmmakers in ontwikkelings-
landen (Hubert Bals Fonds), het crowd-
funding experiment Cinema Reloaded, 
en trainingsprojecten en debatten voor 
professionals speelt het festival een 
(pro-)actieve rol bij de totstandkoming 
van auteurscinema en kennisoverdracht 
op het gebied van film, -industrie en 
-kritiek.

De Stichting Filmfestival Rotterdam ziet 
het als zijn missie de kunstzinnige film 
ook buiten de festivalperiode onder de 
aandacht te brengen van een zo groot 
mogelijk publiek. Dat gebeurt via eigen 
distributiekanalen, zowel in de theaters 
als op dvd, tv en online (onder andere 
via YouTube en cinemalink.tv) en via 
presentaties op buitenlandse festivals.

Op landelijk, regionaal en lokaal niveau 
brengt het IFFR scholieren, leerlingen 
en studenten in contact met de onaf-
hankelijke cinema middels een scala aan 
educatieve activiteiten.
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en zoeken naar nieuwe manieren om een film te realiseren.”
Janneke: “Ons eigen Cinema Reloaded-project met zijn 
pro-actieve karakter sluit daar naadloos op aan. Het 
project biedt filmmakers de kans te experimenteren 
met een alternatieve vorm van financiering. Onze rol als 
festival is ook om zaken te onderzoeken en onze ervarin-
gen te delen. Niet alleen de filmgemeenschap maar ook 
de rest van de cultuursector kan baat hebben bij onze 
ervaringen en leren waar de kansen en de risico’s liggen. 
Behalve een openbare rapportage leverde Cinema Reloa-
ded ook twee geweldige films op, die nog steeds te zien 
zijn op ons eigen YouTube-kanaal.”

“In de bioscopen verslechtert het 
filmklimaat voor ‘ons soort films’ 
maar festivals zijn onverminderd 
populair”

Hubert Bals Fonds
Janneke: “Wat betreft het Hubert Bals Fonds is het alle 
hens aan dek. In het huidige politieke klimaat zit het 

Voorafgaand aan de jubileumeditie haalde 
het International Film Festival Rotterdam 
een nieuwe co-kapitein aan boord: Janneke 
Staarink. Samen met festivaldirecteur 
Rutger Wolfson kijkt de nieuwe zakelijk 
directeur terug op een geslaagde editie. Het 
duo richt de blik ook nadrukkelijk vóóruit.

Tiger Competitie
Rutger Wolfson: “Sinds een aantal jaren steken we veel 
energie en tijd in het nog sterker maken van onze com-
petitie. Mooi om te zien dat in de drie Tiger-winnaars 
van dit jaar het hele profiel van het festival naar voren 
komt. Het Thaise Eternity is sterk geworteld in de cine-
matografische traditie. De Spaanse roadmovie Finisterrae 
heeft een experimenteel en beeldende kunstkarakter en 
The Journals of Musan uit Zuid-Korea is het frisse debuut 
van een jonge filmmaker die alom beschouwd wordt als 
een groot talent. Met dit drietal waren de tijgers spraak- 
én smaakmakend, en typerend voor het IFFR.”
Janneke Staarink: “Ik stond naast de maker van Flying 
Fish toen hij zijn film over de burgeroorlog in Sri Lanka 

met knikkende knieën voor een bomvolle zaal introdu-
ceerde. Zijn persoonlijke verhaal leidde ertoe dat binnen 
een paar minuten veel mensen uit het publiek de tranen 
in de ogen hadden staan. Het was voor mij een moment 
waarop ik besefte en ervoer waar het IFFR voor staat, en 
waar we het met zijn allen voor doen. ‘Welkom bij het 
festival,’ zei Rutger.”

“Groot worden is nooit een doel op 
zich” 

XL
Rutger: “De noemer ‘XL’ verwees niet alleen naar ons 
veertigjarig jubileum, maar ook naar de enorme schaal 
die het festival in die jaren heeft gekregen – en dat 
zonder in te leveren op de artistieke integriteit van de 
begindagen. Dat het IFFR er met een compromisloos 
en gelaagd programma vol diepgang in geslaagd is uit 
te groeien tot zo’n groot evenement, is in deze tijd heel 
bijzonder.”
Janneke: “Maar groot worden is nooit een doel op zich. 
We vinden het belangrijker om onze bezoekers lang-

IFFR 2011

durig aan ons te binden en zetten ons daar in de eerste 
plaats voor in. Dankzij het XL-programma zijn veel 
professionele gasten de Maas voor het eerst een keer 
over geweest. Dat ze wat meer van Rotterdam zagen dan 
alleen het Schouwburgplein leverde veel positieve reac-
ties op. XL was ook een mooie aanleiding om de banden 
met diverse organisaties in de stad weer eens aan te 
halen. En we hebben nieuwe samenwerkingsverbanden 
aangelegd! Dat is geen eenmalig effect, maar iets wat 
ook voor onze toekomst nuttig is. Bovendien is het goed 
voor de stad als instanties hecht met elkaar samenwer-
ken. Dit was mogelijk omdat de Gemeente Rotterdam 
ons extra heeft ondersteund. ”

CineMart
Rutger: “Na twee jaar waarin er onzekerheid merkbaar 
was over de effecten van de economische crisis, be-
speurde ik weer optimisme onder de deelnemers. Niet 
omdat we de crisis nu achter de rug hebben – het is nog 
te vroeg voor die conclusie – maar omdat er een spirit 
heerst om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ja, de 
situatie is veranderd en de toekomst misschien ongewis, 
maar de professionals passen hun instelling daarop aan 

IFFR 2011

Festivalbezoeker George Lawson werd op de officiële openingsavond welkom geheten door Rutger Wolfson en Janneke Staarink.

de blik 
vooruit
Interview met Rutger Wolfson 
en Janneke Staarink
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fonds in twee hoeken waar de klappen vallen: cultuur en 
ontwikkelingssamenwerking. De toekomst is zorgelijk 
omdat het contract met Buitenlandse Zaken afloopt. Het 
is zaak om alternatieve financieringsbronnen te vinden. 
Overigens was Flying Fish een door het HBF ondersteun-
de film: dat illustreert de urgentie van het fonds.”
Rutger: “De kracht van het HBF was ook zichtbaar in de 
vele HBF-titels in het programma, waaronder de Tiger 
Award-winnaar Eternity. Ook buiten de Rotterdamse 
stadsgrenzen zijn de HBF-titels succesvol. Verscheidene 
HBF-titels draaiden op buitenlandse festivals. Op het 
festival van Cannes ging de belangrijkste prijs, de Gouden 
Palm, naar Apichatpong Weerasethakul’s Uncle Boonmee 
Who Can Recall His Past Lives, die in 2008 een bijdrage 
voor scriptontwikkeling van het HBF kreeg. Bijzonder 
was de Cinema Mondial Tour die we met het Jan Vrijman 
Fonds van het IDFA organiseerden: een gezamenlijk 
filmprogramma dat langs verschillende filmfestivals in 
Afrika trekt. Die sloot perfect aan bij onze doelstelling 
dat HBF-films niet alleen door een westers publiek 

gezien moeten worden, maar ook door de eigen bevol-
king. Cinema Mondial is tegelijkertijd een goede illu-
stratie van de zakelijkheid van het HBF: het is een uiterst 
efficiënt project met een heel lage overhead.”

Distributie
Janneke: “Cinema Mondial is maar een van de manieren 
waarop het IFFR zijn films de wereld in stuurt. Zo heb-
ben we een start gemaakt met vod (video on demand) 
en leiden de samenwerkingsverbanden met UPC en 
YouTube ertoe dat IFFR-films het grotere publiek – dat 
ze verdienen – kunnen bereiken.”
Rutger: “Terwijl in de bioscopen het filmklimaat voor 
‘ons soort films’ alleen maar verslechtert, zijn festivals 
onverminderd populair. Het is een van onze missies 
om nieuwe manieren te ontwikkelen waarmee we ook 
buiten de festivalperiode het publiek bereiken. Het IFFR 
speelt op dit punt een voortrekkersrol, ook wereldwijd. 
Zo presenteerden we onze competitie – de films en de 
makers – in New York, om publiek, pers en potentiële 

IFFR 2011

Terwijl het plannen van het festival in volle gang was (zie het prikbord op de achterwand), werd het Tiger Film Mecenaat officieel bekrachtigd door 
Adriana Esmeijer, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds, samen met Janneke Staarink en Rutger Wolfson.

kopers te interesseren. Het festival profileert zich inter-
nationaal en dan het liefst zo inhoudelijk mogelijk.”

“Volledig tegen alle trends in wisten 
we dit jaar vier nieuwe sponsors aan 
ons te binden”

Sponsoring
Janneke: “Dat UPC dit jaar tijdens het festival een aantal 
van onze films via vod aan haar publiek presenteerde, is 
een service aan de kijker, maar ook aan de filmmakers. 
Een goed voorbeeld van een mooie sponsordeal. Het 
IFFR ziet het als uitdaging om sponsoren te vinden die 
inhoudelijk en op natuurlijke wijze matchen met het 
festival.”
Rutger: “De deal met OV-fiets pakte fantastisch uit. Be-
halve dat die fietsen overal op het festival opdoken, was 
het ook een extra service – heel handig voor een editie 
met veertig extra locaties in de stad en het nieuwe 

LantarenVenster op de Kop van Zuid. Of  wij een OV-
fiets hebben gebruikt? Wij hebben al jaren een abon-
nement!”
Janneke: “Volledig tegen alle trends in wisten we dit jaar 
vier nieuwe sponsors aan ons te binden – UPC, OV-fiets, 
Jameson en ING Carlease. De aandacht die het IFFR 
genereert en met name ons grote, trouwe en interessante 
publiek verklaart, denk ik, onze aantrekkelijkheid voor 
sponsoren.” 

Financiën
Janneke: “We hebben een financieel gezond festival 
gedraaid. Voor de XL-editie kregen we steun uit alle hoe-
ken. De stad Rotterdam zag er het belang van in dat we 
ons goed zouden kunnen positioneren, ook op de Kop 
van Zuid. Er kwam bijvoorbeeld extra budget beschik-
baar voor de aankleding en dat heeft de feestvreugde 
zeker versterkt. Vlak voor het festival hebben we wel 
bezuinigingsmaatregelen getroffen om onze financiële 
positie te verstevigen. Ook zagen we ons genoodzaakt de 

IFFR 2011

In zijn speech noemde Rutger Wolfson, hier tussen de cast en crew van openingsfilm Wasted Youth deze film ‘een rough guide van hedendaags Athene’.
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ticketprijs te verhogen. Voor de nieuwe cultuurperiode 
hebben we flinke financiële ambities. We willen een 
stevige buffer opbouwen – essentieel voor een festival 
dat een derde van zijn inkomsten in twaalf  dagen moet 
zien te vergaren en dus grote risico’s loopt. 
Voor de toekomst verwachten wij veel van het Tiger Film 
Mecenaat. Daarmee bieden we particulieren, bedrijven 
en organisaties de mogelijkheid mecenas te worden van 
de onafhankelijke film. In een gesprek met het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, dat veel fondsen op naam be-
heert, ontdekten wij dat gat in de markt. Ik ben er trots 
op dat het in heel korte tijd is gelukt om samen met het 
Prins Bernhard Cultuurfonds een fonds op te zetten dat 
uniek is in zijn soort. Het Tiger Film Mecenaat vraagt 
grotere bedragen over een langere periode, wat betekent 
dat je voor de werving van geldschieters een langere 
adem moet hebben. Het gaat ons ook niet enkel om de 
centen: de mecenassen zijn vaak inhoudelijk betrok-
ken en daarmee van enorme waarde voor het festival. 
We zullen dus niet alleen het geld, maar ook de relaties 
goed moeten beheren. Als we de kennis van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en die van het IFFR met elkaar 
combineren dan zal dat vast lukken.”

“In Griekenland is cinema booming. Al drie of  
vier jaar worden er uitstekende films gemaakt 
die het internationaal goed doen. Dat gebeurt 
door een club van ongeveer twintig mensen. Met 
elkaar hebben we dingen veranderd. Een paar 
jaar geleden hebben we collectief  geweigerd onze 
films naar lokale festivals op te sturen. Daarmee 
wilden we druk uitoefenen op de politiek om 
wetten te veranderen. Nu wordt er meer geld in 
film gestopt en delen we ook in de winst. Nou ja, 
in principe, want het Griekse filmfonds is failliet. 
We gaan niet op geld zitten wachten, maar nemen 
de zaken in eigen hand. We helpen elkaar. Als je 
naar de credits van Griekse films kijkt, zie je steeds 
dezelfde namen.”

Jan Vogel & 
Argyris papadimitropoulos 

Wasted Youth, openingsfilm wo 26 januari 
20:00 de doelen 

Met een klein budget, amateur-acteurs en 
hulp van bevriende filmmakers maakten de 
Griekse Argyris papadimitropoulos en de 
duitse Jan Vogel een film met een rauwe 
kijk op het leven in modern Athene − de 
officiële openingsfilm van het IFFR.  

“Betere wetten dankzij solidariteit 
onder filmmakers”

I oF ThE TIGER

“Voor de toekomst verwachten wij 
veel van het Tiger Film Mecenaat”

Hoe ziet het IFFR er anno 2051 uit?
Rutger: “Dan heeft het IFFR een hostile take over op 
Google gedaan. Ik geloof  dat in de toekomst alles sfe-
risch is. Objecten en projectie bestaan niet meer, het 
festival wordt een wandeling door tijd en ruimte – film 
is opgelost. Nee, zonder gekkigheid, het IFFR zal altijd 
met zijn tijd meegaan. En idealiter zal de tijd een beetje 
achter het festival aanhobbelen natuurlijk.”
Janneke: “Veertig jaar vooruitblikken is mij in dit hec-
tische en dynamische tijdsgewricht wat te veel van het 
goede. Maar als het moet... Alle ontwikkelingen op het 
vlak van nieuwe media en social networks ten spijt ge-
loof  ik in het festival als fysieke ontmoetingsplek. Eentje 
waar je live gelijkgestemden ontmoet. Die gemeenschap-
pelijke ervaring is de basis van een ijzersterke formule. 
Die zal de tand des tijds doorstaan.”

Een Belgische delegatie van dertig man sterk -cast, crew én een reporter van Le Soir- zetten bij de  première van Le Grand’Tour de zaal op zijn kop.

IFFR 2011
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“Toen ik nog in Amerika woonde en nog allerlei 
klussen op filmsets van anderen deed, viel het me 
op dat jonge, beginnende filmmakers hun project 
vooral financierden met hun eigen creditcard. Er 
bestaat, voor zover ik weet, ook niet zoiets als film-
subsidie in de Verenigde Staten. In Europa kun je 
bij overheden geld vragen voor je filmproject: hier 
is geld beschikbaar voor kunst. Overigens betekent 
dat niet dat je niet creatief  moet blijven zoeken 
naar manieren om je film te kunnen realiseren. Op 
mondiaal niveau zie ik steeds minder verschillen 
in filmculturen. Film is altijd al internationaal ge-
weest. Ga maar na: zonder immigranten bestond 
Hollywood zoals we dat nu kennen niet. It’s one 
planet, whatever. Ik heb al een aantal scripts klaar-
liggen die ik graag verfilmd zou zien. Ik hoop dat 
ik in Rotterdam interessante mensen tegenkom die 
me op weg kunnen helpen. Ik zou hier graag nieuw 
werk pitchen.”

Lawrence Tooley

headshots, première vr 28 januari 18:30 
pathé 7

de in duitsland woonachtige Amerikaan 
Lawrence Tooley koos voor zijn speelfilm-
debuut het bruisende Berlijn als canvas. 

“Ik wil in Rotterdam 
nieuwe projecten pitchen”

I oF ThE TIGER

Filmfestivalprogramma 
lange films (> 60 minuten)  269
korte films (< 60 minuten)  469
performances en installaties  17
q&a’s (inclusief  Big Talk)  763
lezingen, debatten, talkshows   24
filmzalen  25
 
Premières 
lange films  
wereldpremières   43
internationale premières   31
Europese premières   25
 
korte films  
wereldpremières   91
internationale premières   61
Europese premières   37
 
Voorstellingen 
totaal   1.403
publieke voorstellingen  985
publieke voorstellingen in evenement  155
schoolvoorstellingen  19
press & industry voorstellingen  170
IFFR in Groningen  74
 
Bezoeken 
totaal  340.000
 
Gasten 
totaal   2.472
Nederland  716
internationaal  1.756

CineMart 
Nederland  124
internationaal  630

pers 
Nederland  194
internationaal  150

filmmakers  327

overige gasten  975

Online 
website    
unieke bezoekers      450.000
bezochte pagina’s                                                      3,7 miljoen          

YouTube
videoviews  24.423 
Facebook
fans  7.000 
Twitter
followers  3.580

iPhone-app
downloads  4.800

Educatie 
totaal aantal bezoeken   3.400
basisschool   790
middelbare school  2.545
mbo/hbo/wo   627

Distributie 
Tiger releases op dvd  27
(inclusief  jubileumbox)  
Volkskrant IFFR-box  4.000
views video on demand  34
views Tiger releases Cinemalink.tv  84
kijkcijfers Nederland 2  350.000

Festival Preview Tour
bezoeken  1.232

IFFR in Groningen 
bezoeken  7.700 

organisatie en bestuur 
bestuur  6
medewerkers vaste functie   28
(tijdelijk of  vast contract)  
medewerkers tijdelijke functie   60
(inclusief  freelancers)  
stagiaires  10
vrijwilligers  756

IFFR In cIJFERS



Het veertigste IFFR presenteerde in het kader van haar 
jubileum een selectie nieuwe films van oud-Tijgerkandi-
daten. Uit de research voor dat programma, Return of  
the Tiger geheten, bleek dat er in 2010 rond 45 nieuwe 
films gedraaid waren door de in totaal 243 voormalige 
‘Tigers’ van de afgelopen zestien jaar. Men hoeft geen 
statistiek te hebben gestudeerd om uit deze cijfers af  te 
kunnen leiden dat een groot percentage van deelnemers 
aan de competitie erin slaagt om als filmmaker actief  
te blijven, iets wat minder vanzelfsprekend is dan me-
nigeen denkt. Daarmee heeft het unieke en eenmalige 
blijk van vertrouwen dat een filmmaker krijgt met se-
lectie voor de Tiger Competitie in de loop der jaren zijn 
waarde bewezen. 

Toch werden lang niet al die nieuwe films geselecteerd. 
We kunnen en willen niet alles draaien wat in aanmer-
king komt. Daarnaast kozen een aantal oud-Tigers voor 
het festival van Berlijn, waar Return of  the Tiger dus 
rustig verder ging: men presenteerde er werk van onder 
meer Jan Krüger, Aditya Assarat en Hirosue Hiromasa. 

Bij een aantal andere producties bestond onzekerheid 
over hoe snel de film werkelijk gereed kon zijn. In dit 
schemergebied, met interessante nieuwe producties 
uit onder meer Spanje, China en Oekraïne, zeiden de 

makers geen “sorry, niet klaar” – doorgaans het een-
voudigste excuus om een uitnodiging af  te slaan. Ze 
gaven eerlijk aan dat ze “een competitie nodig hadden”, 
hoezeer ze zich ook met de Rotterdamse programme-
ring verbonden voelden. Weliswaar kwam er op een laat 
moment een bescheiden prijzengeld beschikbaar voor 
de Return of  de Tiger Award, en werd in guerrillastijl 
een jury gevormd uit kandidaten voor de Tiger Awards, 
maar dat was niet genoeg om de betreffende makers nog 
van mening te doen veranderen. 

Het Return of  the Tiger-programma werd eenmalig, 
in de context van het lustrum, samengesteld, maar de 
problematiek die met de organisatie ervan werd blootge-
legd blijft: de publiciteit en marketing in de wereld van 
de kunstzinnige film is tegenwoordig zozeer verweven 
met prijzen en premières, dat de inhoud van een film, 
een programma of  een evenement daar nauwelijks 
tegenop kan boksen. 

Hoe dan ook, de karavaan trekt verder. Ik wed dat er in 
Cannes meer dan vijf  wereldpremières van oud-Tijgers 
geprogrammeerd staan. Als ik ongelijk heb, krijgt u een 
jaarverslag van het IFFR kado.

Gerwin Tamsma, IFFR-programmeur

coLuMn 

overal tijgers

“In 2007 won ik een Tiger Award met mijn 
korte film Video Game. Voor mijn eerste speelfilm 
besloot ik de zaken grootser aan te pakken, al heb 
ik er bewust voor gekozen geen hiërarchie aan 
te brengen in mijn crew. Iedereen had wel eigen 
taken, maar de editor en cinematograaf  hadden 
net zo veel over het verhaal te zeggen als ikzelf. Zo 
werd het maken van de film geen doel, maar een 
creatief  proces. Het is lastig om in India een film 
gefinancierd te krijgen, want er is geen filmfonds.  
Bovendien heeft India  maar een kleine markt voor 
films die niet in het mainstream Bollywoodgenre 
passen. Jammer, want ik vind juist dat film als een 
hoogwaardige kunstvorm gezien moet worden. En 
dan is er ook nog censuur vanuit de overheid. Al 
hoefde ik in dit geval alleen maar een vergunning 
te regelen voor de dieren die in de film optreden: 
seks en politieke onderwerpen komen in The Image 
Threads niet voor.”

Vipin Vijay

The Image Threads, première za 29 januari 
16:30 pathé 7

Zelf vindt Vipin Vijay zijn reputatie als 
‘enfant terrible’ van de Indiase cinema 
onterecht, maar hij zal de eerste zijn om 
toe te geven dat  zijn speelfilmdebuut The 
Image Threads mijlenver verwijderd is van 
het standaard Bollywood-genre.

“het gaat niet om het 
eindproduct, maar om 
het creatieve proces”

I oF ThE TIGER
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pRoGRAMMA

Het International Film Festival Rotterdam 
presenteerde 269 lange en 469 korte 
films, 24 lezingen, talkshows, debatten 
en eenmalige presentaties, 17 installaties 
en performances en maar liefst 763 
zaalgesprekken. Ook het aantal locaties nam 
eenmalig toe, want het voor het jubileum 
ontwikkelde XL-programma speelde zich 
op veertig plekken in de stad af. De meeste 
daarvan waren gelegenheidslocaties.

Het IFFR maakte van het veertigjarig jubileum letterlijk 
een feest voor de hele stad. De XL-editie stond namelijk 
niet alleen voor het Romeinse getal veertig, maar ook 
voor ‘extra locaties’. Veertig bijzondere plekken in de 
binnenstad, waaronder Het Oogziekenhuis Rotterdam, 
Museum Boijmans Van Beuningen, het RO-Theater en 
een sportschool deden voor de gelegenheid dienst als 
officiële festivallocatie. Een speciale XL-pas gaf  gratis 
toegang tot alle locaties waar zich jubileumactiviteiten 
afspeelden. Voor het volledige overzicht van alle locaties 
en activiteiten, zie bijlage 2.

Het immense aanbod aan films, evenementen en acti-
viteiten kan de bezoeker enigszins overrompelen, maar 
een sterk gestroomlijnde programmaopzet garandeert 
dat het festival toch zijn overzichtelijkheid behoudt. De 
vier belangrijkste onderdelen van het festival zijn de 
Tiger Awards Competities, Bright Future, Spectrum en 
Signals; het laatste omvat tal van themaprogramma’s. 
Het vlaggenschip van het festival is de Tiger Competitie 
waarin de ontdekking van jong, veelbelovend en nog on-
bekend talent centraal staat. Dat is een van de kerntaken 
van het IFFR en dus vormt de Tiger Competitie het klop-
pende hart van het festival. De veertien genomineerde 
producties, altijd de eerste of  tweede film van de ma-
kers, gingen verspreid over de festivalperiode in de grote 
Pathé-zalen in première. Voor de aanwezige makers een 
magisch moment, want het is vaak de allereerste keer in 
hun carrière dat ze voor een uitverkochte zaal staan. De 
keuze van de openingsfilm onderstreept het belang dat 
het IFFR hecht aan de Tiger Awards Competitie, want 
het koos de genomineerde film Wasted Youth als officieel 
startschot. Voor deze wereldpremière stond niet alleen 
het regieduo Argyris Papadimitropoulos en Jan Vogel 
op het podium, maar waren ook de producenten en alle 
acteurs overgekomen naar Rotterdam.

pRoGRAMMA

Critics’ Talk in LantarenVenster. Volkskrant-recensent Bor Beekman in gesprek met Lee Chang-Dong (en tolk) over diens Poetry. De registratie van deze 
talkshow verscheen online.

Ter ere van het lustrum bood het festival dertien ex-
Tigers een apart onderkomen in het nieuwe program-
maonderdeel Return of  the Tiger. Dit maakte de vriend-
schapsband tussen eerder genomineerde makers en het 
festival voor het publiek zichtbaar. Voor dit feestelijke 
weerzien was zelfs een eigen award in het leven geroe-
pen. De Tiger Award-genomineerden van de huidige 
editie mochten over het werk van hun illustere voorgan-
gers oordelen en bepalen wie van hen de geldprijs van 
€5.000 mee naar huis mocht nemen. 

Een vaak genoemde kwaliteit van het IFFR is de 
uitgesproken smaak van het festival. Die proef  je in 
Spectrum: Rotterdam op zijn breedst. Dit onderdeel 
bestaat uit de mooiste, beste en belangrijkste films van 
het afgelopen jaar. Spectrum bevatte deze editie zowel 
nieuw werk van meesters van de auteurscinema als Lee 

Chang-Dong (Poetry), Alejandro González Iñárritu 
(Biutiful), Otar Iosseliani (Chantapras) en Jean-Luc 
Godard (Film Socialisme) maar bood ook onderdak aan 
minder bekende regisseurs uit de gehele wereld. 
Het IFFR heeft een belangrijke functie in het signaleren 
en duiden van nieuwe ontwikkelingen in de cinema en 
de kunst en in het stellen van prikkelende vragen. Die 
komen aan bod in de verzamelprogramma’s die onder 
de noemer Signals vallen. Met Raiding Africa kreeg het 
Where is Africa-thema van de vorige editie een actueel 
vervolg. Op uitnodiging van het festival reisden zeven 
talentvolle Afrikaanse makers naar China, waar ze onder 
de hoede van filmveteranen een korte opdrachtfilm 
regisseerden. Als mentoren traden onder anderen de 
Thaise Tiger Award-winnaar Anocha Suwichakornpong 
en de in China werkzame Nederlander David Verbeek; 
de deelnemers aan deze filmische workshop waren 

JohnLeeGain Zo naar Bad Posture 
op ‘t #iffr over bier drinkende, drugs gebrui
kende mannen in de Amerikaanse desert. 
Dat zouden meer mensen moeten doen.

2525 Francisco van Jole Mooie 
tweetwall van UPC op #iffr http://moby.
to/4142rc

justboon Kijkt naar ‘Lemonade Joe’, 
een Western parodie van het ijzeren 
gordijn. Wat tijdloos cool is dit! Op naar 
alle anderen!#iffr#redwesterns

joopgij Kleine dip vandaag. Hoort er 
bij na bijna een week, alleen vandaag niet 
handig. Korea dag. #Poetry #JounalsofMu-
san #Bleaknight #iffr

TIGER AWARdS coMpETITIE                                       TG
Prijzen voor de nieuwe generatie. Vijftien genomineerde filmmakers strij-
den met hun eerste of  tweede film om drie gelijkwaardige Tiger Awards, 
dit jaar mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

RoTTERdAM TIGER AWARdS coMpETITIE          TS 
KoRTE FILM
Prijzen voor kort maar krachtig: 28 films korter dan zestig minuten zijn 
geselecteerd voor de Rotterdam Tiger Awards Competitie voor Korte 
Films, waarin drie gelijkwaardige prijzen te winnen zijn.

RETuRn oF ThE TIGER                                                     RT
Ter gelegenheid van de veertigste editie is nieuw werk van filmmakers die 
aan het begin van hun carrière een Tiger Award-nominatie ten deel viel 
(of  de prijs daadwerkelijk wonnen) in een speciaal jubileumprogramma 
gebundeld.

BRIGhT FuTuRE                                                                   BF
Eerste of  tweede film van filmmakers waarvan het festival in de toekomst 
nog veel goeds verwacht.

SpEcTRuM                                                                              Sp
Rotterdam op zijn breedst. Het festival selecteerde actueel, krachtig en vernieu-
wend werk uit alle windstreken, van veteranen tot minder bekende regisseurs.

SpEcTRuM ShoRTS                                                         Sh
De kracht van kort: films tot 60 minuten lang, uit alle windstreken. Als 
voorfilm bij lange films vertoond, of  gebundeld in verzamelprogramma’s.

SIGnALS: noT KIddInG                                                 nK
Cinema met de paplepel ingegoten krijgen? Dat kan in deze unieke ‘kin-
deropvang’, waar jong en oud een filmische verjongingskuur ondergaan.

SIGnALS: F.J. oSSAnG                                                   oS
Deze Franse punkpoëet, bekend als zanger van de Franse formatie MKB 
Fraction Provisoire, bouwt aan een eigenzinnig universum met sterke 
invloeden van het Duits Expressionisme en science fiction.

SIGnALS: AGuSTÍ VILLARonGA    AV
De Spaanse cineast Villaronga onderzoekt Het Kwaad in al zijn 
verschijningsvormen, in een compact en soms controversieel oeuvre.

SIGnALS: nAThAnIEL doRSKY    nd
Dorsky, vaak omschreven als een boeddhistisch filmmaker, is een klassie-
ke Amerikaanse avant-garde cineast met een oeuvre om stil van te worden.

SIGnALS: RAIdInG AFRIcA   RA
Afrikaans talent werd door het festival op Chinese bodem aan veteranen 
gekoppeld – en draaide in China vervolgens een lowbudgetproductie.

SIGnALS: ouT oF FAShIon    oF
De synergie tussen mode en film blijkt even sterk als verrassend. Het 
festival onderzoekt de creatieve kruisbestuiving tussen jonge designers, de 
gevestigde fashion-industrie en de onafhankelijke cinema.

SIGnALS: REd WESTERnS   RW
Het westerngenre blijkt helemaal niet zo in-en-in-Amerikaans als wel 
gedacht. Ook de Sovjets wisten raad met cowboys en indianen. 
Communistische westerns uit de Sovjet-Unie en de satellietstaten.

SIGnALS: WATER TIGER Inn                                        WI
Historisch overzicht van wuxia, bij ons beter bekend als martial arts-
cinema. Magistraal spektakel uit China en Hongkong.

SIGnALS: REGAInEd                                                        RG
Een duik in de filmgeschiedenis met parels uit de schatkamer van de cinema.
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Zowel de hapjes als de korte films van de Baby Brunch in Your Space 
waren om te smullen.

In galerie Rot(t)terdam kwam de soms verrassende kruisbestuiving tussen 
film en fashion aan het licht.

Filmbookshop Cine Qua Non had voor de gelegenheid een dependance 
in de Doelen.

Telco Systems zette twaalf identieke audiovisuele generatoren aan het 
werk in Pakhuismeesteren.

De raamvitrine van het Centrum voor Beeldende Kunst bood ook voorbij-
gangers een blik op de eeuwigheid met de installatie Permanent Eternity.

De ultieme kijkdooservaring in V2_ . Daar transformeerde het Palm 
Top Theatre beelden van iPhone of iPad in een 3D-experience.

In TENT gunde Martin Arnold met zijn installatie Hypnagogic Mickey 
Mouse en Pluto een stroboscopische knipperlichtrelatie.

Reclamemaker en regisseur Johan Kramer bracht onder de titel Vaarwel 
super8! in de Kunsthal een ode aan “het mooiste filmmateriaal ooit”.

Beeldend kunstenaar Abner Preis gaf in Your Space een workshop over de 
avonturen van The Great Abnerio.

Club Zonder Concessies vertoont Voulez-vous coucher avec God? Deze 
Canadese cultfilm heeft hetzelfde geboortejaar als het IFFR: 1972.

Eenvoudige doch voedzame (magnetron)maaltijden bij de TV-diners in 
Your Space. Van film genieten met het bord op schoot.

De Tsjechische maestro Jan Svankmajer was persoonlijk aanwezig bij de 
opening van zijn collage-expositie in het Tsjechisch Centrum Rotterdam.
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De band Chef’s Special zorgde voor een daverend slotakkoord op het afsluitende feest van de veertigste editie.

Animatie in zijn meeste elementaire vorm: flip-boekjes in PrintRoom.Het Metropole Orkest blies als openingsevenement van het Red Westerns-onderdeel een zwijgende Russische klassieker nieuw muzikaal leven in.

afkomstig uit Zuid-Afrika, Kameroen, Oeganda, Kongo 
en Angola. De producties beleefden op het festival hun 
wereldpremières, en werden samengebundeld op de 
Raiding Africa Day.

Een ander in het oog springend Signals-onderdeel was 
Out of  Fashion. In dat programmaonderdeel werd de 
creatieve kruisbestuiving tussen cinema en mode on-
derzocht. In de zaal gebeurde dat in programma’s van 
korte films, die, in samenwerking met het magazine 
Glamcult, als een soort mode-magazine werden gepre-
senteerd. Ook de Amerikaanse balletthriller Black Swan 
maakte onderdeel uit van de selectie. Veel van de Out 
of  Fashion-activiteiten speelden zich echter buiten de 
bioscoopzalen af. Een expositie in galerie Rot(t)terdam 
ging dieper in op de ‘achterkant’ van de modefilm: het 
ontstaan van fashionconcepten en de inspiratiebronnen 
van ontwerpers. Van mode-icoon agnès b, die het festival 
ook in levende lijve aandeed, werden eigen, nooit eerder 
vertoonde films vertoond. Maison Martin Margiela 
ontwikkelde voor de gelegenheid een installatie die 
zowel binnen, maar ook vanaf  de buitenkant door pas-
santen te bezichtigen was. Andere activiteiten waren een 

lezingenreeks die georganiseerd werd in samenwerking 
met Premsela, Dutch Platform for Design and Fashion, 
en een filmwedstrijd voor jong modetalent: de Fashion 
Film Competition. 

Twee unieke (historische) genres die in het Westen 
weinig bekendheid genieten, bleken veel interesse en en-
thousiasme op te wekken: red westerns en martial arts-
films. Het programma Red Westerns leverde een histo-
risch overzicht van op communistische leest geschoeide 
westerns. De oudste daarvan, de zwijgende film The 
Extraordinary Adventures of Mr. West in the Land of the 
Bolsheviks uit 1924, kreeg een bijzondere vertoning waar-
bij het Metropole Orkest de film live begeleidde met 
muziek gecomponeerd door het Muziekinstituut Multi-
Media. Ook Water Tiger Inn, een Signals-onderdeel dat 
gewijd was aan de oosterse wuxia oftewel martial-arts 
cinema, kende een vergelijkbare opening. Een interac-
tieve installatie in de vorm van een Chinese taveerne (in 
het genre vaak een belangrijke setting) deed onder meer 
dienst als locatietheater. Op gezette tijden traden daarin 
Taiwanese performers en kunstenaars op.
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De performance van de Japanse ontwerper/kunstenaar Piyuupiru als opening van Out of Fashion was een unieke en spraakmakende gebeurtenis.

Fransdeelen She starts working 
at the concert hall falling in love with the 
50year old director Catchphrase: “courage 
is the only measure of life” #iffr

To81as Vete más lejos, Alicia (5/5): 
Briljante film waarin het verhaal verteld 
wordt door prachtige intuïtieve beelden. 
Kanshebber Tigeraward.#IFFR

PaulSchuringa @Floris_28 Wij een 
eveneens hilarische wuxia uit 1966 van 
King Hu. Dragon Gate Inn. In schouwburg 
veel lachsalvo’s. #iffr

arjanwelles ‘Blue Valentine’: pijnlijk, 
hartverscheurend en herkenbaar relaas 
over de koek die op is. Behoefte aan een 
stevige borrel #iffr

thijsmat @Danischouten al jouw #iffr 
tweets worden steeds ergens geplaatst! 
Heb ik dat geluk ook?

lamenick Nog even over #iffr : in de 13 
films die ik zag opende liefst 6x een man 
zijn gulp om even lekker de aardappels af te 
gieten. ‘n filmtrend?

fritsie83 Illegal gezien: heftige film over 
uitzetting illegale vrouw in België. Zou ie-
dereen moeten zien die makkelijk oordeelt 
over illegalen. #iffr

Rosanbreman Trouwens, Never let 
me go-#iffr, bijzondere film. Bizar verhaal 
ingekleed in conventionele stijl, werkte wel 
goed, vond ik. Ben ik de enige?

Signals: Not Kidding gebruikte het veertigjarig jubileum 
als springplank voor een wonderlijk en divers programma 
dat teruggreep op de prille kindertijd van de cinema zelf  
en activiteiten organiseerde voor de allerjongsten en jeug-
dige doelgroepen die normaliter buiten het IFFR-bereik 
blijven. Een activiteit die waardering en publiciteit scoorde 
was ‘Kids in Space’, een geanimeerde kinderopvang. Not 
Kidding kende een vaste locatie – de ontmoetingsplek 
Your Space op de Kruiskade – en werd gerealiseerd mede 
dankzij de samenwerking met Zadkine.
Signals bood daarnaast onderdak aan drie retrospectief-
programma’s: de klassieke avant-garde van de Ameri-
kaanse kortfilmer Nathaniel Dorsky, het controversiële 
oeuvre van de Spaanse Agustí Villaronga en het totaal 
eigenzinnige werk van de Franse kunstenaar F.J. Ossang. 
Onder de Signals-vlag Regained besteedde het festival 
aandacht aan bijzondere cinema uit de filmgeschiedenis. 

Op de openingsavond kreeg het publiek een aparte film 
voorgeschoteld: Essential Killing van Jerzy Skolimowski, 
een regisseur die in 2009 nog een retrospectief  kreeg op 
het festival. De suprisefilm op de laatste festivalvrijdag 
is al jaren een spannende traditie. Dit jaar was dat het 
Amerikaanse drama Rabbit Hole. De officiële slotfilm 
was David O’Russells The Fighter.

Gespreksstof
Zoals elk editie presenteerde het IFFR behalve een brede 
selectie films, installaties en korte films, ook talkshows, 
debatten en zaalgesprekken. Naast de meer dan zeven-
honderd q&a’s met regisseurs, producenten, scenaristen 
en acteurs waren er dit jaar voor de tweede maal Big 
Talks. In een speciaal decor en voorafgaand aan de 
voorstelling ontmoetten geoefende interviewers daar-
bij filmmakers als Mathieu Amalric, Koen Mortier en 
Gianfranco Rosi. Nieuw dit jaar waren de Critics’ Talks, 
waarbij internationale critici filmmakers interviewden 
in LantarenVenster. In het kader van Out of  Fashion 
werden onder de titel The Perfect Cut: Reflections on 
Film and Fashion vier lezingen georganiseerd met voor-
aanstaande figuren uit de modewereld. 
De VPRO-talkshow Late Night with Ernest met gastheer 
Ernest van der Kwast, die acht maal plaatsvond, was 
gratis toegankelijk voor publiek.

Selectie 2011
De programmaredactie reist door het jaar heen de 
wereld rond, op zoek naar pareltjes voor de IFFR-oogst. 
Het Hubert Bals Fonds leverde 27 titels aan het pro-
gramma. Daarnaast stellen de programmeurs iedere 
editie een aantal speciale programma’s samen die dieper 
ingaan op actuele thema’s en ontwikkelingen in de 
cinema. In deze programma’s komen de betrokkenheid 
en het brede perspectief  van het IFFR naar voren. 

 De IFFR-programmaredactie bestond uit: Rutger 
Wolfson (directeur), Edwin Carels, Ludmila Cvikova, 
Peter van Hoof, Chinlin Hsieh, Gerwin Tamsma, Inge 
de Leeuw en Gertjan Zuilhof. Dicky Parlevliet deed 
ondersteunende research en selectie. De Tiger Awards 
Competitie werd samengesteld door Ludmila Cvikova, 
Chinlin Hsieh, Gerwin Tamsma en Gertjan Zuilhof, 
onder leiding van artistiek directeur Rutger Wolfson.

IFFR Pocketeditie in Groningen
Ook de IFFR-pocketeditie in Groningen (van 2 tot en 
met 6 februari 2011) vierde een lustrum: het werd dit 
jaar voor de vijftiende maal georganiseerd. Deze keer op 
een gloednieuwe locatie: ForumImages. De 63 vertoonde 
films (78 voorstellingen) vormden samen een dwars-
doorsnede van het IFFR-programma. In totaal trok het 
‘IFFRiG’ 7.700 bezoekers. Ook zij konden een publieks-
favoriet bepalen. Aan de uitslag af  te lezen is er niet zo 
heel veel verschil tussen de noordelijke filmliefhebbers 
en filmfans die de Maasstad bezoeken: ook in Gronin-
gen kwam Incendies als winnaar uit de bus. Naast het 
filmprogramma waren er ook tal van andere activiteiten 
waaronder talkshows, live optredens, een korte filmma-
rathon, een swingavond in Vera en de jaarlijkse filmquiz.

Gastheer Ernest van der Kwast had o.a. Janez Burger van Silent Sonata te gast in zijn talkshow.
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In het kader van Raiding Africa ontmoeten Aziatische en Afrikaanse filmmakers elkaar op Nederlandse bodem: Carol Kamya, Sherman Oug, Yves 
Montand Niyougabo, Zang Xian Min, Anocha Suwichakornpong, Amour Sauveur, Ying Liang, Xenson en Zhu Rikun.

Ook buiten de filmzaal was er martial arts-spektakel te aanschouwen. In de taveerne Water Tiger Inn stonden acrobatische performances op het menu.

“Ik ontwikkelde Bleak Night op de filmacademie, 
maar het is geen afstudeerproject. Ieder jaar se-
lecteert de school vier projecten om uit te werken 
tot een speelfilm. Een eerdere korte film van mij is 
vergelijkbaar met Bleak Night, maar toont juist de 
zonnige kant van het tienerleven. Ik denk dat de 
duistere kant die ik nu toon meer bij het heden-
daagse Korea past, bij de manier waarop mensen 
er met elkaar omgaan. Dat het groei-proces waar 
het verhaal over gaat destructief  en pijnlijk is, 
komt voort uit het feit dat de karakters niet de 
waarheid spreken. Dat proces slaat ook op Korea. 
De film vertelt een duister coming-of-age-verhaal. 
Ik wilde de standaardonderwerpen van Koreaanse 
tienerfilms vermijden. Meestal gaan die over 
de druk waarmee toelating tot de universiteit 
gepaard gaat, of  over geweld van leraren jegens 
leerlingen.”

Yoon Sung-hyun

Bleak night, première za 29 januari 19:15 
pathé 6 

Bleak night, met in de hoofdrollen een 
aantal zeer getalenteerde, jonge Koreaanse 
filmacteurs, is Yoons debuut. Toch is het 
verhaal over de ontsporende rivaliteit 
tussen drie tienervrienden in alles een 
volwassen film.

“Ik toon de duistere kant 
van het hedendaagse 
Korea”

I oF ThE TIGERpRoGRAMMA
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onwaar-
schijnlijke 
ontmoetingen

De festivaleditie 2011 was een succes. Dat zeg ik op basis 
van mijn persoonlijke ervaringen, maar ook op grond 
van de signalen die ik kreeg van publiek en professio-
nals. Zij waardeerden vooral de diversiteit en kwaliteit 
van het aanbod. Als programmeur heb ik het tijdens het 
festival vaak te druk om zelf  in het festivalgedruis onder 
te duiken. Een bezoek aan een andere locatie, een waar 
een collega een activiteit georganiseerd heeft, of  een film 
kijken is daardoor helaas eerder uitzondering dan regel. 
Voor deze column blijf  ik ook maar even bij mijn eigen 
leest: de interactieve taveerne-installatie uit Water Tiger 
Inn, mijn programmaonderdeel. 

Op de eerste verdieping van de Doelen richtten we een 
martial arts-taveerne in. Gasten konden er iets eten en 
drinken maar daarnaast zorgden Taiwanese artiesten 
voor spektakel. Iedere performer had zijn eigen speci-
aliteit: muziek, dans, voordracht of  (poppen)spel. De 
optredens waren soms solo en werden andere keren 
weer door meerdere kunstenaars tegelijk uitgevoerd. 
Het optrekken van de taveerne, die gedurende het hele 
festival op de eerste verdieping bleef  staan, had heel 
wat voeten in de aarde. Het was een riskant project, 

want nooit eerder uitgevoerd en logistiek complex. We 
moesten buitenlandse artiesten, elk kundig in een eigen 
discipline, laten invliegen. De installatie zelf  was dan 
wel interactief, maar niet in de conventionele zin van 
het woord: zo was er bijvoorbeeld bij performances 
met tekst geen vertaling. Dankzij gezamenlijke inspan-
ningen van de artiesten en van vele collega’s werd de 
Water Tiger Inn niettemin een populaire locatie waar 
veel van onze gasten graag even vertoefden. De regu-
liere filmbezoekers genoten van de setting en de show, 
terwijl professionals het een ideale ontmoetingsplek 
vonden voor bijvoorbeeld een lunch. Daarbij zal de 
geringe fysieke afstand tussen taveerne en CineMart – 
allebei op de eerste verdieping – zeker een rol hebben 
gespeeld. Maar de mix van publiek en professionals was 
een interessante en ongewone combinatie. Mij lijkt het 
helemaal geen gek idee om de taveerne in de toekomst 
terug te laten keren. In een speciaal programma, of  als 
thematische bar of  restaurant waar onwaarschijnlijke en 
spannende ontmoetingen plaatsvinden. Wie weet zien 
we elkaar daar dan!

Chinlin Hsieh, IFFR-programmeur

Protestactie
Het IFFR staat al veertig jaar pal voor filmmakers die 
hun kunst in moeilijke (politieke) omstandigheden 
bedrijven. Deze editie vroeg het festival aandacht voor 
twee filmmakers in het bijzonder: de Iraniërs Jafar 
Panahi en Mohammad Rasoulof.

Beiden werden twee maanden voor de start van het fes-
tival door het Revolutionaire Gerechtshof  veroordeeld 
tot zes jaar gevangenis, vanwege ‘propaganda tegen 
de Islamistische Republiek’. Bovendien kregen ze voor 
twintig jaar een verbod opgelegd om films te maken, 
scenario’s te schrijven, met journalisten te spreken of  
naar het buitenland te reizen. Het festival tekende pu-
bliekelijk protest aan, onder meer met gratis vertonin-
gen van Panahi’s geroemde kinderfilm The White Balloon 
en Rasoulofs krachtige allegorie The White Meadows. 

Om de zaak internationaal en lokaal onder de aandacht 
te brengen organiseerde het festival bovendien een foto-
actie waarmee bezoekers en professionals zich solidair 
konden verklaren met de twee filmmakers. Deze ‘politie-
portretten’ verschenen in de dagkrant en op de website.
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Achtentwintig jaar geleden werd er voor het 
eerst één enkele film bekroond op het IFFR: 
Stranger Than Paradise. Anno 2011 reikt 
het festival heel wat meer prijzen uit. Maar 
het hart van het festival is én blijft de Tiger 
Awards Competitie.

Bij sommige festivals lijkt het alleen maar om de prij-
zenpot te draaien. Het IFFR stelt zich anders op: awards 
zijn er een instrument om winnaars én genomineerden 
extra onder de aandacht te brengen. Winnen, maar ook 
genomineerd worden, vergemakkelijkt het voor de ma-
kers financiering te vinden voor een volgend project en 
verlengt bovendien het actieve leven van hun film. 

Tiger Awards
De Tiger Awards Competitie is het kloppend hart van 
het festival en bestaat uit drie gelijkwaardige prijzen 
voor makers die met een eerste of  tweede film uitkomen. 
Jarenlang was hoofdsponsor VPRO in naam aan deze 
competitie verbonden. Deze editie maakte het Prins 
Bernhard Cultuurfonds de competitie mogelijk. De jury 
bestond uit Lucrecia Martel, filmmaakster en scenarist 
(Argentinië), Sandra den Hamer, directeur van EYE Film 
Instituut Nederland en voormalig directeur van het IFFR 
(Nederland), Andrei Ujica, filmmaker (Roemenië), Wisit 

Sasanatieng, filmmaker (Thailand) en Lee Ranaldo, muzi-
kant en mede-oprichter van Sonic Youth (USA). Aan elke 
Tiger Award is een geldbedrag verbonden van E15.000. 
Voor de Tiger Awards Competitie 2011 waren veertien 
films geselecteerd. Het jurycommentaar bij de winnende 
films luidde:

Finisterrae van Sergio Caballero (Spanje):
“De buitenstaander in deze competitie. Zoekend naar de 
grenzen in dit festival, de scherpzinnigheid, het ongebrui-
kelijke. De beste rollen voor dieren in film. De geest van 
deze competitie.”

Eternity van Sivaroj Kongsakul (Thailand):
“Met een groot gevoel voor filmische duur bouwt deze 
film zijn eigen universum en vindt een eigen ritme om, 
met grote samenhang, zijn eigen verhaal te vertellen. Een 
film die oppervlakkig bezien over dood maar eigenlijk 
over liefde gaat, een prachtig en delicaat liefdesverhaal.” 
Eternity is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
het Hubert Bals Fonds.

The Journals of Musan van Park Jung-Bum (Zuid-Korea):
“Een krachtig opgebouwde vertelling. Het verhaal van een 
overlever. Het personage, ondergedompeld in ethische 
verwarring, behoudt gedurende de hele film een gelijkma-

AWARdS

IFFR-directeur Rutger Wolfson met de drie Tiger Award-winnaars 2011: Sivaroj Kongsakul, Sergio Caballero en Park Jung-Bum. 

“Sri Lanka is een schitterend land, maar vanwege 
de burgeroorlog is het verscheurd door interne 
conflicten. Voor regisseurs is het bepaald geen 
paradijs. Zo is er geen filmacademie. Ik heb dat op-
gelost door in Seoul te gaan studeren, maar mijn 
hart bleef  in Sri Lanka. Het financiële filmklimaat 
in Sri Lanka is rampzalig. Er is geen nationaal 
fonds en geen infrastructuur voor kunstzin-
nige films. Het grootste probleem is de censuur. 
Brandende kwestie is de vrijheid van expressie, of  
eerder het gebrek daaraan. Het ventileren van een 
eigen mening is taboe. Flying Fish is nog niet door 
de censoren gezien, maar ik vermoed dat ze er 
niet blij mee zullen zijn. Toch vertoon ik mijn film 
liever voor een kleine kring van liefhebbers dan in 
verminkte vorm aan een groot publiek.”

Sanjeewa pushpakumara

Flying Fish, première za 29 januari 22:15 
pathé 6 

Wie besluit filmmaker te worden kiest geen 
gemakkelijke weg, maar in Sri Lanka is het 
een bijna onmogelijk beroep. Toch slaagde 
Sanjeewa pushpakumara erin een debuut-
film van epische proporties te maken.

“het ventileren van een 
eigen mening is taboe in 
Sri Lanka”

I oF ThE TIGER
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tig gedrag. Een volwassen debuut van een nieuwe filmma-
ker. Dit sociale drama biedt ons een andere dimensie van 
en perspectief  op de situatie in Korea.”

Return of the Tiger Award
Het programmaonderdeel Return of  the Tiger, opgezet 
ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum, bestond uit 
dertien films die recentelijk door voormalig Tiger Award-
kandidaten werden gemaakt. De vijftien makers uit de 
Tiger Awards Competitie 2011 besloten samen wie de 
winnaar werd van de Return of  the Tiger Award. Daaraan 
was een geldbedrag van E5.000,- verbonden. De stem-
ming leverde een gedeelde eerste plaats op voor Hong 
Sang-Soo (Zuid-Korea) met Oki’s Movie en David Verbeek 
(Nederland/China) met Club Zeus. 
Hong Sang-Soo won in 1997 een Tiger Award voor zijn 
speelfilmdebuut The Day a Pig Fell into the Well; David 
Verbeek werd in 2008 genomineerd met Shanghai Trance, 
zijn tweede film. 

Rotterdam Tiger Awards Competitie voor 
Korte Films
De zevende Rotterdam Tiger Awards Competitie voor 
Korte Films omvatte achtentwintig films, in lengte va-
riërend van zes tot 52 minuten. De competitie werd dit 
jaar mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van City 
Marketing Office Rotterdam. De jury bestond uit kunste-
naar Fiona Tan (Nederland), regisseur en voormalig Tiger 
Award-winnaar Anocha Suwichakornpong (Thailand) en 
filmmaker, -criticus en -docent Thom Andersen (VS). De 
jury maakte de winnaars van de drie gelijkwaardige 
Rotterdam Tiger Awards voor Korte Films (E3.000) 
bekend tijdens de VPRO Late Night Talk Show op maan-
dagavond 31 januari. De drie winnaars waren: Stardust 
van Nicholas Provost (België), Pastourelle van Nathaniel 
Dorsky (VS) en Jan Villa van Natasha Mendonca (VS/
India).

UPC Publieksprijs
Festivalbezoekers geven middels scheurkaarten een waar-
dering voor de films die ze hebben gezien. De film met de 
hoogste waardering wint uiteindelijk de UPC Publieks-
prijs en het daaraan verbonden bedrag van E10.000. 
Winnaar dit jaar was het Canadese Incendies van Denis 
Villeneuve.

Dioraphte Award
Het festivalpubliek bepaalt via hetzelfde scheurkaarten-
systeem ook de winnaar van de Dioraphte Award. Deze 

prijs, waaraan een bedrag van E10.000 is verbonden, gaat 
naar de door het publiek hoogst gewaardeerde Hubert 
Bals Fonds-titel uit het programma. De winnaar was 
If the Seed Doesn’t Die van de Servische filmmaker Sinisa 
Dragin. Hij nam op de slotavond de prijs persoonlijk in 
ontvangst.

NTR New Arrivals Award
Het online platform New Arrivals, een initiatief  van het 
IFFR en de NTR, bestaat sinds 2006. Filmmakers uit de 
hele wereld zenden hun korte film in. De redacteuren van 
New Arrivals kiezen over een tijdsbestek van negen maan-
den elke maand een winnaar. Alle maandwinnaars krijgen 
een speciale vertoning tijdens het IFFR. De New Arrivals-
jury kiest daaruit de winnaar. Aan de prijs is een bedrag 
verbonden van E1.000. De internationale jury bestond 
uit scenario-redactrice van de NTR Sandra Beerends 
(Nederland), de Britse filmmaker en beeldend kunstenaar 
Dan Geesin en de Roemeense filmmaker Adina Pintilie. 
Zij kozen Silent Things van Rob Brown (Groot-Brittannië) 
als winnaar.

Rotterdam Short Film Nomination for the 
European Film Awards 2011 
De winnaar van de Rotterdam Short Film Nomination for 
the European Film Awards is automatisch genomineerd 
voor de European Film Awards. De leden van de European 
Film Academy kiezen december 2011 de uiteindelijke win-
naar. De jury van de Rotterdam Tiger Awards Competitie 
voor Korte Films koos als winnaar I lupi van Alberto De 
Michele (Italië). 

ARTE France Cinéma & Eurimages Awards
Tijdens de slotavond van de 28ste CineMart werden de 
twee prijzen bekendgemaakt voor de beste filmprojecten 
van CineMart 2011. De jury bestond uit Rémi Burah 
(ARTE France Cinéma), Peter Gustaffson (Eurimages) en 
Susanne Marian (Essential Filmproduktion, Duitsland). 
ARTE France Cinéma kent zijn prijs toe aan de producent 
van het beste CineMart-project, ter ondersteuning voor 
de financiële ontwikkeling van het project. De Eurimages 
Co-production Development Award gaat naar de film-
maker of  producent van het beste CineMart-project met 
een Europese partner. ARTE France Cinéma en Eurimages 
dragen met deze CineMart-prijzen bij aan de ontwikkeling 
en productie van onafhankelijke filmkunst. 
De Arte France Cinéma Award (E10.000) is toegekend aan 
Touch Me Not van Adina Pintilie (Roemenië/Frankrijk), 
een coproductie van Manekino Film (Roemenië), Atopic 

AWARdS AWARdS

De verzameling Tiger Award-kandidaten is met slechts drie ontbrekende filmmakers bijna compleet. Interviews met hen zijn door het hele 
jaarverslag verspreid.

Alberto De Michele won een Rotterdam Short Film Nomination for the European Film Awards 2011. Naast hem staan de drie winnaars van de Rotterdam 
Tiger Awards Competitie voor Korte Films: Nicolas Provost, Nathaniel Dorsky en Natasha Mendonca. 
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AWARdS

MovieSquad Award
De MovieSquad Jury is een initiatief  van EYE Film 
Instituut Nederland in samenwerking met het IFFR en 
bestond dit jaar uit vijf  jongeren: Rutger van Loo (16), 
Johann Schuur (18), Joren Molter (17), Eveline de Haan 
(15) en Wouter van der Vaart (17). Aan de MovieSquad 
Award is een geldbedrag verbonden van E2.000, dat 
bedoeld is voor promotie van de film onder de doelgroep. 
Tevens maakt de film kans opgenomen te worden in 
de landelijke filmeducatieve programma’s van EYE. De 
jongerenjury bekroonde Les amours imaginaires van Xavier 
Dolan (Canada) met de MovieSquad IFFR Award 2011. 
Dolan won vorig jaar dezelfde prijs met zijn regiedebuut  
J’ai tué ma mère. 

Mini Tiger Awards
Ook dit jaar zijn in het kader van de educatieve festival-
activiteiten de Mini Tiger Awards uitgereikt. Deze prijzen 
zijn verbonden aan het project Hollywood in de Klas. 
Hierin gaan bovenbouwleerlingen van de basisschool zelf  
aan de slag met een camera. De jury bestond uit filmmaker 
Antoinette Beumer en acteurs Sebastian Wulff, Oscar 
Zeegers en Jasper Gottlieb, alle drie bekend van de popu-
laire televisieserie SpangaS. De Mini Tiger Awards gingen 
naar De Barkentijn voor De Geheimzinnige 
Opdrachtgever (Beste Film) en naar OBS De Kubus voor 
De Verwende Prinsesjes (Beste Acteerprestatie). OBS De 
Kubus won ook de Kids Choice Award, op basis van een 
stemming onder de in de zaal aanwezige kinderen.

(Frankrijk) en 4 Proof  Film (Roemenië). De Eurimages 
Award (E30.000) ging naar Kid van Fien Troch, een pro-
ductie van Prime Time (België).
Speciale vermelding kreeg A Spell to Ward off the Darkness 
van Ben Russell en Ben Rivers (Duitsland/Frankrijk), 
een coproductie van Vitakuben (Duitsland) en Rouge 
International (Frankrijk).

NETPAC Award
De NETPAC Jury (Network for the Promotion of  Asian 
Cinema), bestaand uit juryvoorzitter Ratna Sarumpaet 
(Indonesië), Katayoon Shababi (Iran, directeur Sheherazad 
Media International) en Zhang Xian-min (China, direc-
teur van het Indie Cinema Fund), onderscheidde niet een, 
maar twee films met de NETPAC Award voor beste Aziati-
sche film in het festivalprogramma: Black Blood van Zhang 
Miaoyan (China/Frankrijk), een film die mede tot stand 
kwam met een HBF-bijdrage, en The Day I Disappeared 
van Atousa Bandeh Ghiasabadi (Nederland/Iran).

FIPRESCI Award
De jury van de internationale associatie van filmcritici 
FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse 
Cinématographique), deze editie bestaande uit juryvoor-
zitter Chris Fujiwara (Japan, Insanemute.com), Christoph 
Huber (Oostenrijk, Die Presse), Adrian Martin (Australië, 
onder andere LOLA en Rouge.com), Charles Tesson 
(Frankrijk, Cahiers du cinéma) en Ronald Rovers (Neder-
land, de Filmkrant) kiest voor de FIPRESCI Award een 
genomineerde uit de Tiger Awards Competitie en kende 
de award dit jaar toe aan The Journals of Musan van Park 
Jung-Bum (Zuid-Korea).

KNF Award
De jury van de KNF (Kring van Nederlandse Filmjourna-
listen), bestaande uit juryvoorzitter Jeroen Stout (NTR), 
Dana Linssen (de Filmkrant), Gawie Keijzer (De Groene), 
Clementine van Wijngaarden (VARA-gids) en Laura van 
Zuijlen (Limboland) heeft de KNF Award toegekend aan 
Winter Vacation van Li Hongqi (China). 
Ook Winter Vacation werd mede mogelijk gemaakt dank-
zij een bijdrage van het Hubert Bals Fonds. De KNF Jury 
koos de winnaar uit films die nog niet zijn aangekocht 
voor distributie in Nederland en wel geprogrammeerd 
staan in de officiële selectie van het festival. Het prijzen-
geld bestaat uit de kosten van ondertiteling en dient 
daarmee om de aankoop van een filmprint door een 
distributeur te bevorderen. De prijs wordt gesponsord 
door Holland Subtitling.

“De eerste korte film die ik aan een groot 
publiek toonde, was het schoolproject Ver llover. 
Daarmee won ik in 2007 een Gouden Palm. 
Dat geeft zelfvertrouwen, maar schept ook 
verwachtingen. Mijn tweede short, Roma, was 
in 2009 op het IFFR te zien. Net als Alicia gaat 
die film over gevoelens. Die staan centraal in al 
mijn werk. Door te praten over eenzaamheid 
voel je je meteen minder alleen. Alicia is een 
rebels project. Ik had vijfduizend euro en een 
idee, meer niet. Geen script en geen subsidie. 
Samen met een filmacademie-vriendin zocht ik 
de Mexicaanse actrice Sofía Espinosa op, die net 
in Argentinië studeerde. Veel scènes ontstonden 
daar ter plekke. Omdat we alles improviseerden, 
hadden we geen enkele vergunning geregeld. 
Gelukkig zagen we er als drie jonge meiden met 
een kleine camera niet erg professioneel uit. Veel 
mensen dachten dat we een vakantiefilm aan 
het opnemen waren. Als we lief  keken, kregen 
we meestal wel toestemming.”

Elisa Miller

Vete más lejos, Alicia, première zo 30 
januari 16:30 pathé 4 

Bij het maken van haar eerste speelfilm 
lapte de Mexicaanse Elisa Miller alle 
filmacademieregels aan haar laars. Zonder 
script, subsidie of vergunningen reisde 
ze af naar Argentinië om daar een film te 
draaien over de onzekerheden die ze zelf 
als tiener ervoer. 

“Alicia is een rebels 
project”

I oF ThE TIGER
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“Er zijn twee soorten Iraanse films: door de 
overheid gesubsidieerde films en onafhankelijke 
cinema. Voor beide geldt dat je scripts ter goedkeu-
ring moet indienen bij de overheid. Na het filmen 
moet je vervolgens toestemming vragen om de 
film te vertonen en te distribueren. Best lastig. 
Bij Rainy Seasons vond men vooral de contacten 
tussen de jongen en het meisje problematisch. Uit-
eindelijk heb ik de filmcensuur kunnen overtuigen 
en kreeg ik toestemming om de film buiten Iran 
te vertonen. De beperkingen, die niet alleen met 
overheidsregels maar ook met de Iraanse cultuur 
te maken hebben, maken het voor de acteurs extra 
lastig. Een simpele liefdesscène waarin een jongen 
en een meisje elkaar kussen, kan niet. Acteurs 
moeten zo kunnen spelen dat ze met één blik de 
sfeer van een samen doorgebrachte nacht kunnen 
overbrengen. Het is steeds zoeken naar symbolen, 
naar kleine dingen waarmee je iets groters kunt 
overbrengen. Dat maakt de Iraanse cinema zo 
gelaagd.”

Majid Barzegar

Rainy Seasons, première ma 31 januari 
13:15 pathé 6

Rainy Seasons volgt de lotgevallen van 
een Teheraanse puber. Regisseur Majid 
Barzegar droeg de vertoning van zijn film 
tijdens het IFFR op aan Jafar panahi, zijn 
veroordeelde collega en landgenoot.

“Een simpele liefdesscène 
is al onmogelijk in Iran”

I oF ThE TIGER

coLuMn

Indianen-
verhalen

Stelt u zich voor dat u een groot bewonderaar bent van 
Amerikaanse westerns, bijvoorbeeld van de beroemde 
film The Magnificent Seven. U kent de film van haver tot 
gort, laat geen gelegenheid onbenut om hem weer te 
zien, op de buis of  in het filmmuseum. U bewondert 
de zeven titelhelden en kunt hun dialogen uit uw hoofd 
citeren. Wat zou u dan graag een van die helden eens 
live ontmoeten! Wat dat betreft heb ik een absolute 
droombaan. Niet dat ik Steve McQueen of  Charles 
Bronson heb ontmoet, maar mijn persoonlijke ontmoe-
ting tijdens dit festival met Gojko Mitic deed daar qua 
impact niet voor onder. U hebt nog nooit van Gojko 
Mitic gehoord? Gelooft u me als ik zeg dat de ontmoe-
ting met de Servische vertolker van Indianen-rollen in 
de zogenaamde red westerns de vervulling was van een 
absolute droom. Niet alleen voor mij, maar voor veel 
Oost-Europeanen die het IFFR bezochten (en dat waren 
echt niet alleen maar vrouwen!).

In onze jeugd speelden ook wij, communistische kin-
deren, indiaantje. Eigenlijk was dat het naspelen van 
deze rode westerns, die een van de weinige bronnen van 
vermaak waren in het grauwe socialistische tijdperk. 
Allemaal wilden we de beroemde “Son of  the Great 

Bear”, alias Tokei-ihto zijn. Bijna elke slaapkamermuur 
was beplakt met kleurrijke,  uit tijdschriften geknipte 
scènefoto’s met Gojko, de onbereikbare held van onze 
kindertijd.

Het is inmiddels alweer meer dan twintig jaar geleden 
dat de Berlijnse Muur viel en Europa een werd. Er be-
staat geen Oost en West meer – officieel niet althans. 
De jongere generaties weten niet eens meer dat het 
ooit anders was. De helden van onze jeugd zijn in de 
vergetelheid geraakt. Dat maakte het nog specialer om 
de legendarische Gojko Mitic op het podium van de 
Rotterdamse bioscopen in gesprek te zien gaan met 
het publiek! Zijn haar heeft de kleur van zout en peper 
gekregen, zijn gezicht vertoont natuurlijk wat rimpels 
inmiddels, maar het atletische postuur dat hem destijds 
zo beroemd maakte heeft hij behouden. Het was mak-
kelijk wegdromen in Rotterdam,  naar een tijdperk 
waarin beslist niet alles beter was, maar heel veel jonge 
meisjes (én hun moeders) smoorverliefd waren op deze 
“indiaan”.

Ludmilla Cvikova, IFFR-programmeur
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Het IFFR is een van de grootste entreehef-
fende evenementen van Nederland. Die 
traditie kan worden voortgezet met de veer-
tigste editie, die 340.000 bezoeken telde 
aan de films, evenementen en exposities.

Op het eerste gezicht lijkt het aantal bezoekers van de 
jubileumeditie lager dan dat van het vorige festival: 
340.000 tegenover 353.000 vorig jaar. Waarschijnlijk 
is het tegendeel waar, maar deze editie is gekozen voor 
een correctie in de telling, zodat het aantal bezoekers 
aansluit bij de feitelijk getelde bezoeken. Het totaalgetal 
is complex, omdat voor een significant deel – denk aan 
gratis voorstellingen of  openbare evenementen – geen 
tickets worden verkocht en dus ook geen bezoekers werden 
geteld. De schatting van 340.000 is dus realistisch. 
Een hard gegeven is dat er in 2011 ruim twaalfduizend 
filmtickets meer zijn verkocht dan het voorgaande jaar. 
Meer dan tweederde daarvan werd online aangeschaft. 
De verschuiving van fysieke kaartverkoop naar steeds 
meer online verkoop zet daarmee verder door.

Bezoekers
Het IFFR kent veel fans en trouwe bezoekers. De loyali-
teit van het publiek geldt niet alleen de films, maar ook 

het festival zélf. Nergens komt dat zo goed tot uitdruk-
king als in de eigen vriendenclub. Het vorig jaar geïntro-
duceerde Tiger Friends heeft inmiddels 629 deelnemers. 
In ruil voor het lidmaatschap van E50 kregen zij vele 
aanbiedingen en voordelen, waaronder de mogelijkheid 
om een dag voor de officiële kaartverkoop al tickets te 
bestellen. Nieuw dit jaar was de mogelijkheid om, met 
extra voordeel, ook een twee- of  driejarige ‘vriendschap’ 
af  te sluiten. Een Tiger Friend kocht gemiddeld twintig 
tickets online.

Een bedrag van een iets grotere orde werd gevraagd aan 
de beschermheren en -vrouwen die in het op de ope-
ningsavond gelanceerde Tiger Film Mecenaat stapten. 
Dit particuliere fonds is een samenwerking tussen het 
IFFR en het Prins Bernhard Cultuurfonds en accepteert 
schenkingen vanaf  E300 per jaar, voor een periode van 
minimaal vijf  jaar. Met dit bijzondere fonds toont het 
IFFR zijn proactieve karakter waar het om het aanboren 
van nieuwe financieringsstromen gaat, een thema dat 
extra urgentie krijgt nu de politiek besloten heeft tot 
grote bezuinigingen op cultureel vlak. Inmiddels hebben 
zich de eerste twintig mecenassen gemeld.

Het festival verwelkomt ook vele virtuele bezoekers, het 

puBLIEK

Volle zalen voor wat in de volksmond soms ‘kleine films’ worden genoemd.

“Ik heb vijf  jaar als regieassistent gewerkt en er 
staan een aantal korte films op mijn naam. Ik had 
ruim de tijd genomen om zelfvertrouwen op te 
bouwen en voelde me klaar voor een speelfilmpro-
ductie. Het Hubert Bals Fonds heeft me daarbij 
enorm geholpen: het is een prettig idee te weten dat 
er mensen achter je staan. Er worden veel com-
merciële genrefilms in Thailand gemaakt, heel veel 
actiefilms, horror en romantische komedies. Maar 
experimentele films zijn hier zeldzaam. Sinds een 
aantal jaar heeft het ministerie van Cultuur wel 
een soort subsidieregeling in het leven geroepen, 
maar de beschikbare bedragen zijn schamel. En wie 
als filmmaker ongewenste politieke standpunten 
inneemt krijgt niets en belandt in het ergste geval 
zelfs in de gevangenis. Met een persoonlijke film als 
Eternity loop ik geen risico, maar eerlijk gezegd kan 
niets me ervan weerhouden om de films te maken 
die ik wíl maken.”

Sivaroj Kongsakul

Eternity, première ma 31 januari 16:15 
pathé 6

de Thaise filmmaker Sivaroj Kongsakul liet 
zich voor Eternity, zijn door het hBF onder-
steunde speelfilmdebuut, inspireren door 
de liefdesgeschiedenis van zijn ouders.

“het hBF heeft me 
enorm geholpen”

I oF ThE TIGER
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hele jaar door. De officiële website is daarbij het groot-
ste trefpunt. Gedurende het festival biedt die onderdak 
aan tal van activiteiten, zoals videoreportages en 
-registraties van de Big Talks. Dit jaar telde de website 
op ludieke wijze af  naar het jubileum door veertig 
dagen lang elke dag een andere anekdote uit de festi-
valhistorie te belichten. Het IFFR zette dit jaar meer 
dan ooit sociale media in, teneinde met bezoekers in 
dialoog te treden. Nieuw dit jaar was een speciale app 
waarmee iPhone en iPad-bezitters tijdens het festival 
het programmaschema digitaal op zak hadden.

Festivalmagazine
Het festivalmagazine verscheen 8 december als bijlage 
in de VPRO Gids. De totale oplage was 150.000 stuks 
die landelijk verspreid werden in filmtheaters, horeca-
gelegenheden en via direct mail.

IFFR Volkskrantbijlage 
De IFFR Volkskrantbijlage wordt voor de helft gevuld 
door kunstredacteuren van de Volkskrant. De andere 
helft, met de feitelijke programma-info en korte film-
beschrijvingen, wordt verzorgd door het festival. De 
verschijningsdatum is altijd een dag voor de start van 

de kaartverkoop. Zoals elk jaar was de gehele Volks-
krant-oplage in Rotterdam weer in no time uitverkocht. 
De totale oplage was 355.000 stuks. Tijdens het festival 
werd de bijlage gratis aan de bezoekers aangeboden.

Daily Tiger
Tijdens het festival maakt een eigen IFFR-redactie dage-
lijks een (Nederlands- en Engelstalige) krant die zowel 
het publiek als de professionals bedient. De oplage ligt 
elke dag op 10.000 stuks.

Catalogus 
De vuistdikke festivalbijbel, met alle filmbeschrijvingen, 
registers en achtergrondinformatie had dit jaar een 
oplage van 4.000 stuks, die volledig uitverkocht raakte. 

XL Campagne
Het IFFR was weer goed zichtbaar in Rotterdam, met 
speciale aankleding van het Centraal Station en vlaggen 
en winkeliersposters in de binnenstad, en in de hele 
Randstad via de abri-campagne. 

puBLIEK

De rij bij de Centrale Kassa bood een uitgelezen moment om snel het belangrijkste festivalnieuws uit de Daily Tiger tot je te nemen.

Still uit de commercial die in de filmtheaters en in het STER-cultuurblok op Nederland 3 was te zien.

Sonic Youth-oprichter Lee Ranaldo deed niet alleen zijn ‘jury duty’, maar liet ook van zich horen in LantarenVenster

puBLIEK



40 TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM38 40 TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM 39

puBLIEK

Commercial
De festivalleader werd dit jaar gemaakt door 75B en 
was behalve in de bioscopen ook te zien in het Ster & 
Cultuur-blok van de publieke omroep. De authentieke 
gabber-sound onderstreepte dat het festival een Rotter-
dams feest is.

Wuxia-boek
Een uitgave ter verdieping bij het themaprogramma 
Water Tiger Inn, een collectors item met een oplage van 
150 stuks.

Red Westerns-boek 
Het Signals-onderdeel Red Westerns kreeg extra context 
met een boekwerkje dat dieper inging op de afzon-
derlijke films en de achtergrondgeschiedenis van het 
fenomeen Red Westerns. Het Engelstalige boek wordt 
ook te koop aangeboden op andere filmfestivals die het 
programma adopteerden.

XL-boekje 
Alle feestelijke activiteiten in het kader van het XL-pro-
gramma stonden vermeld in het handzame XL-boekje, 
dat resulteerde uit een samenwerking met de redactie 
van Cinema.nl. Het boekje verscheen in een oplage van 
40.000 stuks.

Online
Festivalsite
filmfestivalrotterdam.com werd tussen 1 januari en 6 
februari 449.137 bezocht (2010: 358.601) en waren er 
3.734.274 pageviews (2010: 3.300.043).

Mobiele site
Voor eigenaars van smartphones is er ook een speciale 
microsite op iffr.mobi. Het totale aantal bezoeken was 
2.839.

iPhone-app
downloads: 4.800

YouTube
aantal views in de festivalperiode: 24.423

Facebook
aantal fans: 7.000

Twitter
aantal volgelingen: 3.580

De programmabijlage van de Volkskrant wordt van a tot z gespeld.

BEZoEKERS

“Ik weet niet of  een westers publiek zich zal 
herkennen in mijn film. Het is een Russische film, 
gemaakt vanuit een andere mentaliteit dan de wes-
terse. Ons probleem is dat we heel lui zijn. We zijn 
gewend dat anderen beslissingen voor ons nemen. 
We groeiden op toen de Sovjet-Unie nog bestond, 
een tijd waarin alles al vastlag en eigen initiatief  
niet gestimuleerd werd. Dat verklaart waarom de 
drie mannen in de film zo geworden zijn als ze 
zijn. Ze beseffen dat ze niet het leven leiden dat ze 
zich hadden voorgesteld, waarvan ze droomden, 
maar het leven dat hun ouders voor hen wilden. 
Deze film was griezeliger om te maken dan mijn 
eerste. Bij je tweede verwacht iedereen dat je het 
succes van je eerste film voortzet. En bij je debuut 
heb je nog krediet, het is immers je eerste. Een 
tweede film moet sterker zijn. Mijn volgende film 
wordt poëtischer. Ik wil mij distantiëren van hard-
vochtige films. Ik kan er nog niet veel over zeggen 
maar het wordt een positief  verhaal.”

Vladimir Kott

Gromozeka, première ma 31 januari 15:30 
pathé 7

de tweede film van de Russische regis-
seur Vladimir Kott gaat over drie mannen 
van middelbare leeftijd. Als jonge jongens 
waren ze de veelbelovende leden van een 
populaire schoolband. nu zijn ze gedesil-
lusioneerd. 

“Een tweede film moet 
sterker zijn dan de eerste”

I oF ThE TIGER
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Net als vorig jaar verliet ik het festival voortijdig om 
met een aantal Afrikaanse en Aziatische filmmakers in 
het buitenland een speciaal programma te presenteren. 
Vorig jaar was dat in het kader van Forget Africa, dit jaar 
was Raiding Africa de aanleiding. Ver vliegen is het niet, 
maar het Zweedse Göteborg ligt toch duidelijk dichter 
bij de poolcirkel dan thuishaven Rotterdam. Vlak voor 
het hotel lagen vervaarlijke ijsbrekers vastgevroren in 
de haven en de spekgladde bevroren massa op de stoep 
deed aan een gletsjer denken. Zout strooien was kenne-
lijk onbegonnen werk.

De Chinezen zijn wel wat sneeuw en ijs gewend, maar 
voor de filmmakers uit Zuidoost-Azië en Afrika is Göte-
borg hoogst exotisch. Ja, het koude noorden kan ook 
exotisch zijn: het ligt er maar net aan wat je perspectief  
is. In Rotterdam willen de zuidelijke filmmakers nog wel 
eens klagen over de snijdende wind, maar in Göteborg 
waren ze door de kou met stomheid geslagen. Zoals het 
in Dar-es-Salaam of  Kuala Lumpur ook weinig zin heeft 
om te klagen over de hitte. Gelukkig was het binnen 
warmte alom. Het goede Zweedse leven werd genereus 
met ons gedeeld.

Er waren twee Afrikanen meegekomen, Carole Kamya 
uit Oeganda en Emile-Aime Chah Yibain ‘Ancestor’ uit 
Kameroen. Daarnaast bevonden zich twee Aziatische 
mentoren in ons gezelschap, Sherman Ong uit Singa-
pore en Zhu Rikun uit China. De Thaise mentor en Tiger 
Award-winnaar Anocha Suwichakornpong (“please call 
me Mai”) was op eigen houtje naar Göteborg gekomen 
en daarmee ook in de buurt.

Göteborg draagt de Rotterdamse Afrika-projecten een 
warm hart toe. Het filmfestival is relatief  klein, maar het 
ondersteunt de projecten met harde Zweedse kronen, 
prijzige vliegtickets en wijze raad. De drijvende kracht 
achter het succesvolle en toegewijde festival is directeur 
Marit Kapla. Wie wil weten hoe dat gaat, een klein en 
betekenisvol festival maken, kan bij haar in de leer. Ze 
leidde zelf  de levendige discussie tussen de Raiding 
Africa-afgezanten en haar publiek. Ook dat is Zweedse 
warmte.

Gertjan Zuilhof, IFFR-programmeur

coLuMn 

Raiding 
Göteborg

Cinema Reloaded
Cinema Reloaded, het crowd funding-experiment van 
het IFFR, zag vlak voor de vorige editie het levenslicht. 
Dit jaar waren de vruchten van het initiatief  te zien  op 
het grote doek en werd de opgedane kennis gedeeld.

Het fenomeen crowd funding is relatief  nieuw en 
met Cinema Reloaded was het voor het eerst dat een 
filmfestival zich op dat vlak waagde – het experiment 
past dus helemaal in de pioniersgeest van het IFFR. De 
technologie is misschien nieuw, maar de achterliggende 
missie is eigenlijk zo oud als het festival zelf. Dat brengt 
namelijk al veertig jaar lang filmmakers in contact met 
publiek. Cinema Reloaded is nadrukkelijk opgezet als 
een experiment dat waardevolle kennis oplevert die het 
festival deelt met andere belangstellende partijen: film-
makers, producenten, andere festivals en organisaties. 
Door het jaar heen werd het project dan ook een aantal 
keren bijgestuurd. Zo stapte indieWIRE, de gezagheb-
bende Amerikaanse website die over onafhankelijke 
cinema bericht, als partner in het project en werd deel-
nemer Pipilotti Rist vervangen door Harmony Korine. 
Die laatste zag zich echter gedwongen om vroegtijdig 
af  te haken, zodat de strijd om de gunst van het publiek 
zich uiteindelijk afspeelde tussen de deelnemers van het 

eerste uur: Alexis Dos Santos en Ho Yuhang. 
De eerste gebruikte niet alleen de giften van zijn ‘fans’, 
maar verwerkte ook hun creatieve input in zijn film.
Het tweetal hief  samen met een aantal ‘co-producers’ 
(consumenten die minimaal vijf  euro voor hun korte 
film hadden gedoneerd) het glas op de feestelijke pre-
mière van hun films: respectievelijk Random Strangers 
en No One is Illegal. Co-producenten die niet bij de 
vertoning aanwezig konden zijn, konden de film binnen 
24 uur na de première op het doek via vod in de eigen 
huiskamer zien. Later waren de producties ook voor 
een groter publiek beschikbaar op het festivalkanaal op 
YouTube.

De bevindingen van het Cinema Reloaded-experiment 
werden voorafgaand aan de première met het publiek en 
co-producers gedeeld. De uitgebreide rapportage kon op 
de Cinema Reloaded-site worden ingezien. Uiteindelijk 
haalde Dos Santos bijna een derde van het benodigde 
budget van t15.000 op, bij Yuhang bleef  de teller net 
onder de t2.600 steken. Een donatie van een privaat 
fonds maakte het mogelijk beide films niettemin te kun-
nen realiseren. 

puBLIEK

Regisseurs Ho Yuhang en Alexis Dos Santos (middenvoor) heffen het glas samen met de fans die met donaties hun films mogelijk maakten.
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plaats voor makers: een door Instant Cinema en een door 
onlinefilm.org.

Hubert Bals Fonds
In juni kregen Tiger Friends en leden van de Tiger Business 
Lounge de gelegenheid om Soul Boy in LantarenVenster 
(toen nog op de oude locatie) te bekijken. De opkomst 
was redelijk. Met vertoning van HBF-titels op televisie 
wil het festival de films een langer leven en meer kijkers 
bezorgen. Helaas zag de NPS zich door bezuinigingen 
genoodzaakt om het afnamecontract op te zeggen. De 
NPS kon daardoor niet het afgesproken minimum van 
drie HBF-films op de Nederlandse televisie vertonen. Een 
aantal HBF-ondersteunde projecten werd in Amsterdam 
vertoond. Zo programmeerde het World Cinema Festival 
Amsterdam de film Woman on Fire Looks for Water en 
presenteerde het de Young Malaysia-box, en was Mundane 
History te zien in het EYE Film Instituut Nederland. Ook 
SMART Cinema in Amsterdam had een ‘post-Rotterdam’-
programma met onder andere de films Donkey en Susa op 
het menu. Voor 2011 staan onder andere vertoningen van 
Tony Manero, Ocaso en Lucia in het Chili-programma in 
juni van EYE op stapel. Daarnaast krijgt Winter Vacation 

in het najaar een landelijke release (ook door EYE), is 
onder andere Eternity opgenomen in het programma van 
het World Cinema Festival Amsterdam en zal La vida útil 
twee keer vertoond worden op het Latin American Film 
Festival in mei.

Het IFFR beschouwt het enthousiasmeren 
van een groot publiek voor onafhankelijke, 
vernieuwende en kwalitatief hoogstaande 
cinema als een van zijn kerntaken. Die 
missie stopt niet op de laatste festivaldag. 
Het festival ontplooit door het jaar heen 
ook tal van – traditionele én eigentijdse - 
activiteiten op het vlak van distributie. 

Als distributeur van kwaliteitscinema richt het festival 
buiten de festivalperiode zijn pijlen niet primair op 
theatrale, maar vooral op dvd- en online vertoningen. 
Op die manier is immers een groter bereik tegen lagere 
kosten te realiseren. Dat wil niet zeggen dat er helemaal 
geen distributieactiviteiten richting de filmzalen werden 
ondernomen. Zo ging voorafgaand aan het festival de 
onconventionele romantische comedy Les amours imaginaires 
als smaakmaker op tournee. Deze zogenaamde Festival 
Preview werd georganiseerd in samenwerking met 
Cinemien en trok 1232 bezoekers in zestien theaters 
door het gehele land. Daar waren ook speciale voorstel-
lingen bij voor klanten en relaties van hoofdsponsor 
UPC. Een aantal vertoningen werden ingeleid door een 
IFFR-medewerker. Dat het IFFR zich daarnaast ook 
graag buiten de theaterzaal beweegt, bewijst onder meer 
de openluchtvoorstelling Open Air, begin september 
2010. Daarvoor werd het Schouwburgplein getransfor-
meerd tot een ‘openluchtbioscoopzaal’ met vijfhonderd 
stoelen. In aanwezigheid van regisseur Nikola Lezaic en 
hoofdrolspelers Marko Todorovic en Stefan Djordjevic 
ging daar de Servische, prijzenwinnende film Tilva Rosh 
in première. Deze film kwam tot stand mede dankzij een 
bijdrage van het HBF. 

Dvd-releases
Op het punt van dvd-releases mag het afgelopen jaar 
de geschiedenisboeken in: 27 releases is een absoluut 
record. In de uitgebrachte collectie films zitten twee 
boxen: de jubileumbox met tien dvd’s en de Young 
Malaysia Box, die vijf  dvd’s bevat. Voor het eerst werd 
er onder het eigen label Tiger Releases ook een dvd 
uitgebracht met uitsluitend korte films, allemaal award-
winnaars uit de festivalhistorie. De titels uit de Jubilee-box 
waren ook los te koop, met uitzondering van The Cyclist. 
In totaal werden er 325 van deze boxen verkocht, waar-
van 150 via partner de Volkskrant. Na het succesvolle 
debuut van vorig jaar stelde het festival met de Volks-
krant ook dit jaar weer een speciale box samen, met twee 

eigen titels (Agua fría de mar en Soul Boy) en drie aange-
kochte, maar wel eerder op het IFFR vertoonde titels: 
Lebanon, Bad Lieutenant en Samson & Delilah. Van deze 
box zijn 1.800 exemplaren verkocht. Bijkomend voordeel 
is dat de vele barters in de Volkskrant in de periode 
voorafgaand aan het IFFR indirect ook reclame maakten 
voor het festival. 

YouTube
Ook op het gebied van online-distributie handhaaft het 
IFFR zijn pioniersfunctie. Op het populaire YouTube-
platform heeft het festival sinds 2009 een eigen kanaal. 
Daar zijn door het jaar heen een aantal HBF-titels te 
bekijken en worden maandelijks short-programma’s 
vertoond. Tot nu toe trok het YouTube-kanaal meer dan 
70.000 kijkers. Rond het festival was er een duidelijke 
piek. Geen wonder, want gedurende het festival bood 
het festival bijzondere content aan op het kanaal. Zo 
werden er tien films uit het Bright Future-onderdeel 
steeds een dag of  een paar dagen na hun première in 
de zaal gratis digitaal aangeboden voor Nederlands 
publiek. Elke titel genereerde tussen de drie- en vijf-
honderd views. Speciale reportages en een Water Tiger 
Inn-soap maakten het kanaal nog actueler en levendiger. 
YouTube was ook de plek waar het publiek de twee in 
het kader van Cinema Reloaded gerealiseerde korte films 
kon bekijken. Random Strangers van Alexis Dos Santos 
bleek daarbij het populairst met 2.871 views.

Video on demand
Het festival continueerde en versterkte de samenwerking 
met cinemalink.tv. Op dit digitale platform kunnen con-
sumenten tegen een zacht prijsje kijken naar streams van 
Tiger Releases. In het najaar is een speciale tool ontwikkeld 
die een brug slaat tussen de festivalwebsite en de site van 
cinemalink.tv, zodat de omgeving een ‘IFFR-look and 
feel’ heeft. Er zijn zo’n tachtig recente festivaltitels (zoals 
Eldorado en Festen) via streaming beschikbaar. De kij-
kersaantallen zijn nog niet zoals gewenst. In dit verband 
heeft het IFFR ook samenwerking gezocht met Filmotech, 
het betaalde vod-platform van NVS, Instituut voor Beeld 
en Geluid en EYE Film Instituut Nederland. De geplande 
lancering (op het festival) kon door technische problemen 
geen doorgang vinden. Het platform werd uiteindelijk 
begin april, en onder een andere naam (Ximon) gelanceerd. 
Tijdens het festival konden UPC-abonnees in de huis-
kamer genieten van exclusieve IFFR-content op kanaal 
12. Op het fysieke festival vonden twee vod-presentaties 

dISTRIBuTIE

Tijdens het festival kon dat natuurlijk niet, maar in september bleek het goed toeven bij de (gratis) openluchtvertoning van Tilva Rosh.

Deze oud-festivalfilms werden tijdens 
de veertigste editie op Nederland 2 
uitgezonden:

Eden 111.000 kijkers
Be Calm and Count to Seven (HBF) 90.000 kijkers
Persepolis 108.000 kijkers
Love Conquers All (HBF) 41.000 kijkers
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Verre korte 
films

De zoektocht naar de juiste elementen voor een vrucht-
baar IFFR-filmprogramma duurt meestal een klein jaar. 
In sommigen gevallen zelfs nog iets langer. Zo reisde ik 
vorig jaar samen met Rada Sesic, programme advisor 
en India-specialist van het festival, al af  naar Mumbai 
terwijl de eigen festivaleditie van 2010 nog in volle gang 
was. We togen naar de Indiaase metropool om onze 
plannen voor een speciaal programma met korte films 
uit India, Pakistan, Bangladesh en Sri Lanka aan de 
kortfilmgemeenschap aldaar persoonlijk kenbaar te 
maken en toe te lichten. Dit plan bleek in de uitvoering 
iets minder eenvoudig dan ik me in eerste instantie 
had voorgesteld. Om te beginnen was daar de kwestie 
van het visum. Als reactie op het strenge Nederlandse 
vreemdelingenbeleid had India besloten ons te trakteren 
op een koekje van eigen deeg. Eenmaal aangekomen in 
Mumbai bleek het lokale festival – op steenworp afstand 
van recente terroristische doelen – omgetoverd tot een 
fortificatie: het speelde zich af  in een ommuurde vesting 
met zwaar bewapende militairen die alle aanwezigen 
fouilleerden alvorens hen toegang te verschaffen.

Binnen trof  ik tot mijn stomme verbazing een oase van 
rust aan, die werd ingenomen door weinig verheffende 
filmvertoningen. Dat werd echter meer dan volledig 
goedgemaakt door talloze ontmoetingen op de bin-
nenplaats met hoofdzakelijk vrouwelijke en uitermate 
actieve filmmakers, die onder de neus van de cinema-
bureaucraten hun eigen informele filmmarkt organi-
seerden. Het verzoek ons hun nieuwe werk te sturen 
was niet aan dovemansoren gezegd. Het afgelopen jaar 
bereikten ons stapels daarvan: zelfs uit een notoir niet-
filmland als Pakistan ontvingen we films. Een mooie 
oogst die uiteindelijk aan het Rotterdamse publiek werd 
gepresenteerd in de vorm van vier filmcompilaties met 
in totaal achttien nieuwe films. 

Peter van Hoof, IFFR-programmeur

“In Japan is er voor elk filmgenre wel een publiek 
te vinden. Hoe maniakaal de film ook is, er is altijd 
wel iemand die wil komen kijken. Mijn film is 
een jishu eiga, een onafhankelijke auteursfilm, en 
hij gaat over de liefde. Ook daar is gelukkig een 
publiek voor. Het is voor een jonge, nog relatief  
onbekende maker moeilijk om aan geld te komen. 
Je werkt automatisch heel low budget. Er zijn 
grenzen aan wat mogelijk is: dat is moeizaam, 
maar ook leerzaam. Bovendien stap je heel gepas-
sioneerd in het project, dus je lost alle problemen 
gaandeweg wel op. Eventueel bestaat er een moge-
lijkheid om geld te krijgen van de overheid, maar 
dan moet je scenario wel uitgekozen worden. En 
die kans is heel klein, dus schraap je hier en daar 
wat vandaan en dan begin je gewoon.” 

uchida nobuteru

Love Addiction, première ma 31 januari 
19:15 pathé 6

de Japanse uchida nobuteru had 
nauwelijks geld voor zijn tweede film, maar 
wél een videocamera en de bereidheid van 
vier begaafde acteurs mee te spelen in zijn 
film. Meer had hij niet nodig voor een heftig 
relatiedrama.

“Voor een film over de liefde 
is in Japan gelukkig ook een 
publiek”

I oF ThE TIGER
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
Het IFFR neemt haar taak om ook jeugdige 
kijkers in aanraking te brengen met 
alternatieve cinema uiterst serieus. 
Het uitgebreide educatieve programma, 
met op maat gemaakte activiteiten voor de 
allerkleinsten, scholieren en studenten, 
trok dit jaar bijna 3.400 bezoekers.

Basisonderwijs
De naam van het educatieve project Kids Only dekt niet 
precies de lading, want kinderen (van acht tot twaalf ) 
waren er mét hun ouders welkom. Zo’n tweehonderd 
‘kids’ zagen op zondagochtend 30 januari een zestal speci-
aal geselecteerde shorts. In het middagprogramma gingen 
de jonge deelnemers onder deskundige begeleiding aan 
de slag met props en heuse green screens om zo hun eigen 
film te realiseren, terwijl de ouders naar een film uit het 
IFFR-programma konden. Die ouders kregen daarna nog 
een reeks films voorgeschoteld, want ter afsluiting werden 
de zelfgemaakte producties op het witte doek vertoond. 
Na deze première kregen de films een nog groter publiek 
dankzij vertoning op de festivalwebsite. 

Nog meer zelfgemaakte producties van piepjong talent 
waren te zien op het Hollywood in de Klas-gala van 4 
februari. Spannend voor de 260 basisschool-leerlingen 
uit Rotterdam en omstreken was het moment waarop 
bekend gemaakt werd wie van hen een Mini Tiger 
Award mee naar huis mochten nemen. Het gala werd 
geopend door Marja Bijsterveldt-Vliegenthart, minister 
van OC&W, en Hugo de Jonge, de Rotterdamse wethou-
der voor Onderwijs, Jeugd en Gezin. In de jury zaten dit 
jaar de onder de doelgroep populaire SpangaS-acteurs 
Sebastan Wulff, Oscar Zeegers en Jasper Gottlieb en 
regisseuse Antoinette Beumer. 

Voortgezet onderwijs
Van de schoolbanken naar de bioscoopstoelen: op elke 
doordeweekse festivalochtend waren er voorstellingen 
voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Meer dan 
tweeduizend leerlingen zagen films die aansloten bij de 
vakken Frans, Duits en culturele kunstzinnige vorming. 
Het Iraanse Rainy Seasons en Zweedse Pure zijn gepro-
grammeerd voor ckv, Un poison violent voor Frans en 
het Zwitserse Songs of Love and Hate voor de Duitse 
schoolvoorstelling. Speciaal voor deze vertoningen heeft 

Terwijl de ouders in de film zaten, maakten de deelnemertjes van Kids Only gewoon zélf een film.

puBLIEK

“Het is hoog tijd dat er aandacht komt voor 
de Noord-Koreaanse overlopers en andere 
gemarginaliseerden in Zuid-Korea. Deze in 
documentairestijl gedraaide film moet bij 
het publiek begrip kweken voor hun situatie. 
Toevallig zijn er dit jaar drie films gemaakt 
over het fenomeen. Volgens mij vindt het 
Zuid-Koreaanse publiek dat heel interessant 
en zal het zich een tijdje meer bewust zijn van 
de moeilijke situatie waarin deze vergeten 
groep verkeert. Ik ben alleen bang dat het 
op lange termijn niet veel effect zal hebben. 
Het publiek vergeet snel. De hoofdpersoon 
is gebaseerd op een goede vriend van mij, 
Jeon Seung-Chul, die overleden is aan kanker. 
Omdat ik hem goed gekend heb, vond ik dat 
ik de meest geëigende persoon was om over te 
brengen wat voor leven hij had. Vandaar dat 
ik zelf  de hoofdrol speel. Bovendien zit er best 
veel geweld in de film. Ik wilde dat zo naturel 
mogelijk verbeelden, dus de gevechten moes-
ten echt zijn. Ik vond niet dat ik een acteur 
daaraan kon blootstellen.” 

park Jung-Bum

The Journals of Musan, première ma 31 
januari 21:30 pathé 6

de voormalig regieassistent van Lee 
chang-dong maakte een zeer persoon-
lijk debuut en tekende daarin ook voor 
de hoofdrol. op het filmfestival van 
pusan viel hij met zijn film in de prijzen.

“Er is te weinig aandacht 
voor gemarginaliseerden 
in Zuid-Korea”

I oF ThE TIGER
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het festival lesmateriaal ontwikkeld dat in de weken 
voorafgaand aan het festival ter beschikking gesteld 
werd aan de scholen. De voorstellingen werden ingeleid 
door scholieren die hiervoor een speciale training hadden 
gedaan. 

Het veertigjarig lustrum werd op ludieke wijze vertaald 
in de workshop 40” Film lab. Daarin leerden de deel-
nemende scholieren een experimentele film te schieten 
van precies veertig seconden, met hun eigen mobieltje 
als camera. Via speciaal ontwikkeld lesmateriaal kregen 
ze inzicht in de verschillen tussen commerciële cinema 
en onafhankelijke films. De veertig seconden-producties 
waren tijdens het festival onderdeel van de video-
installatie The Waiting Room in de Doelen. Daar belandden 
de filmpjes in digitale fotolijstjes die in klokken waren 
opgehangen. Een student van de Willem de Kooning 
Academie ontwierp deze bijzondere installatie.

In het kader van het XL-programma organiseerde het 
festival samen met Theater Zuidplein een Cinema Slam: 
een avond voor en door jongeren uit Rotterdam Zuid. 

Het betrof  deelnemers aan de 40” Film lab-workshops. 
Behalve hun eigen ultrakorte films werden er ook drie 
officiële festivalshorts vertoond: Players, Mijn inbreker en ik 
en Plank. Het publiek stemde over de beste 40 seconden-
film: de makers van het filmpje over skateboarden waren 
daarbij overduidelijk de winnaars.

De succesvol gebleken opzet van We Are Next was deze 
vijfde keer hetzelfde als in voorgaande jaren: 25 aanstor-
mende filmtalenten boden hun werk aan filmprofessionals 
aan voor feedback. Regisseur Mark de Cloe, cameraman 
Guido van Gennep en scenarioschrijver Michael Leendertse 
gaven de beginners advies, tips en trucs uit de praktijk. 
We Are Next is een samenwerking met EYE Film Instituut 
Nederland. Een ander samenwerkingsverband is de 
MovieSquad-jury. De jongerenjury van het IFFR bestond 
ook dit jaar weer uit vijf  kritische jongeren tussen de 
vijftien en achttien jaar. Zij doken onder in het festival 
en bekeken tijdens een voorselectie 25 films. Zij kozen 
daaruit Xavier Dolans Les amours imaginaires als beste 
film. Die won daarmee voor de tweede keer op rij: in het 
voorgaande jaar bekroonde de MovieSquad-jury 
J’ai tué ma mère, Dolans debuut. 

Jong geleerd, oud gedaan. Dankzij de schoolvoorstellingen maken jonge generaties kennis met het festival en de onafhankelijke cinema.

EducATIE

Studenten
De Rotterdam Film Course sloot dit jaar aan op het Water 
Tiger Inn-themaprogramma. Onder de noemer ‘dwars 
door het scherm, martial arts voor studenten’ kregen 
tweehonderd deelnemers op 3 februari een stoomcurus 
‘wuxia’ middels een college van  Jan Salden. Aansluitend 
werden twee films uit het programma vertoond: de klas-
sieker Killer Clans en de hedendaagse Reign of Assassins. 
Ook de Rotterdam Film Course kwam tot stand in samen-
werking met het EYE Film Instituut Nederland.

Daarnaast organiseerde het festival nog tal van andere 
activiteiten voor studenten. Zo was directeur Rutger 
Wolfson een week voor het IFFR losbarstte ‘wintergast’ 
in het Jaargetijdengast-programma van Studium Gene-
rale. Tijdens het festival werd End of Animal vertoond 
als de Jaargetijdengast-film. Tijdens het festival gingen 
studenten van de Nederlandse Film en Televisie Academie 
in een vierdaags programma in debat met regisseurs 
die voor een Tiger Award genomineerd waren. Naar 
aanleiding van het Red Western-programma was er een 
ontmoeting met de Russische veteraan Ali Khamraev. 

Studiemateriaal daarbij was diens filmografie en 
The Seventh Bullet, zijn tijdens deze editie vertoonde 
film. De Londen Film School stuurde vijftien MA Film 
Curating-pupillen over die een dagje meeliepen met 
programmeurs en andere festivalmedewerkers.

De jarenlange samenwerking met CJP kreeg dit jaar een 
nieuwe vorm met CJP Serveert. Op het menu stonden 
drie films – Les amours imaginaires, Wasted Youth en 
22 mei – maar ook bitterballen en bier. De jonge film-
maker Kees van Nieuwkerk presenteerde het geheel voor 
een publiek van achttien tot dertig jaar.

Idols? Welnee, de masterclass We Are Next gaat om de inhoud. Jong talent krijgt feedback van ervaringsdeskundigen Michael Leendertse (scenario), 
Guido van Gennep (camera) en Mark de Cloe (regie).
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tages over het IFFR: van gedrukte media en radio en 
televisie tot (e-)magazines, sites en sociale media. Het 
zwaartepunt in het aantal artikelen verschoof  ook dit 
jaar weer een beetje verder in de richting van de week 
voorafgaand aan en de eerste dagen van het festival. 
De door de Press Office georganiseerde inhoudelijke 
mediacampagne bereikte over januari 2011 in de 
gedrukte Nederlandse media een advertentiewaarde van 
bijna t2,3 miljoen (tegen t1,3 miljoen in januari 2010). 
Veel aandacht ging uit naar items op radio en tv. Dankzij 
het in de afgelopen jaren opgebouwde netwerk van rtv-
redacties leverde dat een item-aantal op dat groter was 
dan ooit tevoren. Zo zond de VPRO tijdens het festival 
vijf  festivaljournaals uit onder de noemer Rotterdam 
XL, blikte René Mioch op prime time in De Wereld 
Draait Door-rubriek Man op de Maan vijf  keer terug op 
veertig jaar IFFR, besteedde RTL Boulevard aandacht 
aan de Out of  Fashion-tentoonstelling en was directeur 
Rutger Wolfson hoofdgast in het Radio 1-programma 
Kunststof. De regionale zender RTV Rijnmond zond 
dagelijkse nieuwsitems uit en liet daarnaast registraties 
zien van de Big Talks, plus vijf  festivalfilms. Helaas is er 
in de gedrukte media steeds minder ruimte voor opiniërende 
stukken, interviews, recensies en achtergrondartikelen. 

Het IFFR is zelf nieuws en maakt nieuws in 
oude en nieuwe media over de hele wereld. 
In de aanloop naar het evenement is er voor 
zeer diverse pers al veel te halen. Tijdens 
het festival kiezen zo’n 179 buitenlandse 
journalisten Rotterdam als tijdelijke 
standplaats. 

De 2011-editie bood tal van aanknopingspunten voor 
de media, met de aankondiging van een jubileum, de 
verhuizing van LantarenVenster naar een nieuwe locatie 
en aansprekende themaprogramma’s als Out of  Fashion, 
Red Westerns en Water Tiger Inn. Een fijne bijkomstig-
heid van die laatste onderdelen was dat ze ook weer-
klank vonden bij media en journalisten die normaal 
gezien niet over het IFFR publiceren. Out of  Fashion 
leidde tot nieuwe contacten met lifestyle- en modemedia 
in binnen- en buitenland, en de retrospectieven over de 
filmmakers F.J. Ossang, Nathaniel Dorsky en Agustí 
Villaronga resulteerden in publicaties in Franse en Spaanse 
kranten, magazines en websites. 

In eigen land was in elk domein van de media een flinke 
toename waarneembaar van aankondigingen en repor-

Young Film Critics zijn de filmjournalisten van de toekomst: Max Goldberg, Eunice Baez Sanchez, Matthew Cheng, Julian Ross, Delfina Krüsemann, 
Vladimir Lukin. 

coLuMn

Kleren maken 
het festival

Het gebeurt niet elke dag dat agnès b. met haar privéjet 
in Rotterdam aankomt om een film in te leiden. Een 
verrassingsbezoek aan het festival van modeontwerper 
Andrew Mackenzie, die na de voorstelling het podium 
oprent alsof  het een catwalk is? Dat is ook al geen al-
ledaagse (festival)kost. Ja, tijdens het Out of  Fashion-
programma mocht het IFFR een aantal extravagante 
gasten verwelkomen.

Out of  Fashion ging niet alleen over gerenommeerde 
modehuizen en hun ontwerpers, maar ook over talent 
van de toekomst. De Fashion Film Competition, waarbij 
modestudenten en jonge ontwerpers werden opgeroepen 
het concept van hun collectie in film te verbeelden, was 
een manier om die jonge ontwerpers in de spotlights te 
zetten. Het evenement was op alle fronten een succes: een 
uitverkochte zaal, enthousiaste deelnemers en veelbelo-
vende en ijzersterke inzendingen.

Zelf  was ik erg blij met de ontvangst van de filmprogram-
ma’s. In de aanloopperiode bekroop mij weleens twijfel of  
deze soms behoorlijk experimentele films bij het publiek 
goed zouden vallen. Mijn vrees bleek ongegrond: de mode- 
en filmfans begaven zich en masse naar de bioscopen en 
kwamen er enthousiast weer uit. Het was, terzijde, steeds 

het best geklede publiek dat ik ooit in een filmzaal zag!
Nog lang werd er nagepraat over de intieme performance 
van Pyuupiru, die garant stond voor een spraakmakende 
openingsact van het Out of  Fashion-programma. Daar 
ging een aantal weken van moeizame mailcommunicatie 
aan vooraf. Toen het Pyuupiru-circus eindelijk in Rotter-
dam arriveerde, moesten we halsoverkop nog vijfhonderd 
rozen, een pan, een kledingrek en een strijkijzer op de kop 
tikken. En waarvoor? Voor een kippenvel veroorzakende 
performance die zich niet in een paar zinnen laat vangen: 
daar had u gewoon bij moeten zijn. 

Natuurlijk zouden al deze bijzondere momenten niet 
mogelijk geweest zijn zonder de fijne samenwerking 
met al mijn collega’s en de partners van het programma, 
Premsela en Glamcult. Vanaf  de ontwikkelingsfase tot 
aan de uiteindelijke productie heeft iedereen zich onge-
looflijk ingezet. Het resultaat was te mooi om alleen in 
Rotterdam te showen en ik ben dan ook verheugd dat 
het programma in de nabije toekomst op tournee gaat in 
binnen- en buitenland.

 
Inge de Leeuw, IFFR-programmeur
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met (deel)verkoop van kaarten te starten en festivaltips 
eerder te verspreiden via online media.

De buitenlandse mediacampagne viel uiteen in twee 
delen. Ten eerste waren daar gedurende het jaar 
voorafgaand aan het festival de op persberichten geba-
seerde nieuwsartikelen in (online) filmvakbladen als 
ScreenDaily, Variety, IndieWire, Filmbiz Asia en The 
Hollywood Reporter. Voor de organisatie fungeren deze 
berichten als internationale free publicity. Bovendien 
blijven het festival, CineMart en het Hubert Bals Fonds 
hiermee continue zichtbaar ‘op de radar’ van de filmin-
dustrie. Bijzondere activiteiten als Cinema Reloaded en 
de reeks films uit de Tiger Awards Competitie 2010 in 
de BAMcinématek in New York leverden het IFFR extra 
publiciteit op.
Ten tweede versloegen circa 150 buitenlandse journa-
listen het festival in een groot aantal gedrukte en online 
media. Ook hier waren de wereldwijde filmvakbladen 
actief  met aankondigingen, recensies van wereldpremières 
en verslaggeving van het festival en van CineMart. Tot 
circa drie maanden na het festival blijft Rotterdam 
wereldnieuws, op filmwebsites, in kranten, tijdschriften 
en op radio en tv.

Dit is een uitdaging voor een sterk door inhoud en 
internationale ontwikkelingen gedomineerd festival als 
het IFFR, dat juist om context vraagt. 

De diversiteit van het festival, met themaprogramma’s, 
educatief  aanbod en eigen activititeiten als CineMart 
en het Hubert Bals Fonds, resulteert in een veelheid 
aan doelgroepen die minstens zo divers is. De Press 
Office zoekt steeds naar kanalen voor de beste aanslui-
ting met die verschillende doelgroepen, maar houdt 
noodgedwongen ook de balans in de gaten. De enorme 
schaal van het programma maakt dat niet elk onderdeel 
even makkelijk te pitchen is, en ook niet elke film of  
onderdeel genereert media-aandacht. Een strategie die 
veel effect heeft is de persberichtenplanning, die deze 
keer zes maanden voor de start van het festival al inging. 
Het IFFR maakte midden december al een deel van de 
titels uit het Bright Future- en Spectrum-programma 
bekend – voorheen gebeurde dat pas een week voor het 
festival. Het doel van de vervroegde persberichten was 
om internationaal de pr-campagnes van sales agenten 
en producenten voor ‘hun’ geselecteerde films te stimu-
leren. Ook maakte deze vernieuwde werkwijze het voor 
de binnenlandse publieksmarketing mogelijk om eerder 
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جـريـدة سـيـاسـيـة يومية مـسـتـقلة

ألعالناتكم يف هذه اجلريدة
اإلتصال على اهلاتف :

بغداد : 07901930449
07802214959         

البصرة:315758)00964-40(

تنطل���ق فعاليات مهرجان روت���ردام الس���ينمائي الدولي في دورته 
األربعين في الس���ادس والعش���رين من يناير / كانون الثاني القادم 
وتستمر لغاية السادس من شباط / فبراير 2011. وعلى مدى )12( 
يوما س���وف ُيعرض أكث���ر من )700( فيلم روائ���ي ووثائقي طويل 

وقصير.
إختار منظمو المهرجان س���بعة أفالم أولية، على أن ُتستكَمل الحًقا، 
لمس���ابقة جوائز النمر لمخرجي الفيلم األول أو الثاني لعام 2011. 

وهذه األفالم هي: 
)يوميات موس���ان( للمخرج الكوري الجنوبي بارك يونغ-َبْم، و)ليلة 
كئيبة( للمخرج الكوري الجنوبي أيًضا يون َس���نغ هّيون. أما األفالم 
اآلس���يوية األخرى المنتقاة فهي )خيوط الصورة( للمخرج الهندي 

فيبين فيَجّي،
 و)الس���مكة الطائرة( للمخرج السريالنكي سانجيوا بوشباكامارا، و 

)أبدية( للمخرج التايلندي سيفاروج كونغساكول، 
و )فص���ول ممطرة( للمخرج االيراني مجيد بيرزاكار، وأخيرا الفيلم 
األوروبي للمخ���رج األلماني لورنس تولََي. جدي���ر ذكره أن فيلمي  
)أبدي���ة( و )الس���مكة الطائرة( ق���د حصال على دع���م من صندوق 
هوبيرت بالس. أما بقية األفالم المش���اركة في  في مس���ابقة جوائز 

النمر فسُيعلن عنها في بدايات يناير القادم. 
تتألف لجنة تحكيم مس���ابقة جوائز النمر لعام 2011 من المخرجة، 
وكاتبة السيناريو، والمنتجة األرجنتينية لوكريشيا مارتل، وساندرا 
َدن هامر، مديرة مؤسس���ة )آْي فيلم( الهولندية، والمديرة السابقة 
لمهرجان روتردام الس���ينمائي الدولي، والمخرج الروماني أندريه 
نِشد، وعازف  أوجيكا، والمخرج التايلندي وسيت ساساناتينغ، والُمُ

الغيتار، والمؤلف الموسيقي األميركي لي رانالدو.
س���وف تمنح لجنة التحكيم ثالث جوائز قيم���ة كل منها )15.000( 
ي���ورو لألفالم الفائزة في هذه المس���ابقة. وس���وف يتبرع صندوق 

مهرجان روتردام الدولي يف نسخته األربعني
مسابقات جوائز النمر لألفالم الطويلة والقصرية

األمير بيرنهارد للثقافة بقيمة هذه الجوائز.
 ولمناسبة مرور خمسة عش���ر عاما على مسابقة جوائز النمر التي 
إنطلقت عام 1996 س���وف ينظم القائمون عل���ى المهرجان برنامًجا 
خاًصا يحمل عنوان )عودة النمر(، حيث س���يتم عرض عشرين فيلًما 

ــاب الطــبية  أوروبا تـمنع التداوي باألعــش
مطـــلع شهر مــــايو املقبل

إسبانيا تطبق أكثر قوانني منع التدخني صرامة يف أوروبا

من األف���الم الفائزة بجوائز النمر 
س���ابقا. وق���د تم اختي���ار بعض 
هذه األفالم م���ن بينها )خطوات 
األس���باني  للمخرج  مزدوج���ة( 
)الثاني  إيس���اكي الكويس���تا، و 
والعش���رون من أي���ار( للمخرج 
البلجيك���ي كوّي���ن مورتي���ر، و 
)ش���ريط أوِكي( للمخرج الكوري 
الجنوبي هونغ س���انغ- س���و، و 
)النجم الُمشع( للمخرج البلجيكي 
)روبنسون  و  ستوكمان،  أليكس 
ف���ي حال���ة خ���راب( للمخ���رج 
البريطاني باتريك كيللر، و )عام 
الماليزية  للمخرج���ة  بال صيف( 

تان ُجوي ُموي
لألفالم  النم���ر  جوائز  مس���ابقة 
القصيرة إختار مهرجان روتردام 
الس���ينمائي الدولي أول عشرين 
فيلم في مس���ابقة جوائ���ز النمر 
ُيعلَن  لألفالم القصيرة. وس���وف 
عن إختي���ار األفالم التي تتنافس 
على مس���ابقات أخرى في بداية 
يناي���ر القادم. وم���ن بين األفالم 
المشاركة )راعية الغنم( للمخرج 

األميركي ناثانيل دورسكي، 
و )ماسكا( لألخوين كَوي، )خبز 
للطير( للمخرجة الروس���ية أليكس���اندرا س���تريانايا، و )الالعبون( 

للمخرجة الفنلندية بيفيلي تاكاال، 
و )ش���ريط منزلي( للمخرج الكندي جون برايس. تتألف لجنة تحكيم 
مس���ابقة جوائز النمر لألفالم القصيرة له���ذا العام من كل من الفنانة 

روتردام / عدنان حسين أحمد

ية الهولندية فيونا ت���ان المعروفة بتكويناتها الس���معية  لبصر ا
وأفالمها وأعمالها الفوتوغرافية الفنية،

 والمخرجة أنوش���ا سووتش���كورنبونغ الفائزة بجائ���زة النمر عن 
)التاري���خ الدنيوي(، والمخ���رج األميركي والناقد الس���ينمائي توم 
أندرسون. وسوف تقّدم هذه االلجنة ثالث جوائز لألفالم الفائزة قيمة 
كل منها ثالثة آالف يورو. البد من االشارة الى أن مهرجان روتردام 
الس���ينمائي الدولي في دورته األربعين سوف يعرض )450( فيلما 

قصيرا، ونحو )300( فيلًما روائًيا ووثائقًيا طويال.

 Park jung-bum Wisit Sasanatieng

Vipin Vijay Nair

تعت���زم بريطانيا من���ع مئات م���ن منتجات 
األعش���اب الطبي���ة هذا العام ضم���ن قانون 
أوروبي، حيث يتهم نش���طاء بأنه متش���دد 

وشديد الصرامة ضد التداوي باألعشاب.
وس���ُيمنع بيع المئات من منتجات األعشاب 
مع دخ���ول القانون األوروبي حي���ز التنفيذ 

مطلع شهر مايو المقبل، 
وسيخس���ر آالف المرض���ى عالج���ات ظلت 
تس���تخدم منذ عقود في بريطانيا. ويش���ترط 
القانون حصول كل عالج طبي على رخصة 
أو يتواف���ر ل���ه وصفة طبية من ممارس���ي 
طب األعشاب الرس���ميين ليستوفي شروط 
التش���ريعات التي أصدرها االتحاد األوروبي 
ع���ام 2004 نتيجة تصاع���د المخاوف من 
مضاعفات األعشاب الطبية. وأصدرت هيئة 
تنظيم المنتجات الطبية البريطانية عش���رات 
التحذيرات ضد أعش���اب سامة مثل تلك التي 

دخل قانون حظر التدخين حيز التنفيذ في إس���بانيا حيث بات 
التدخين ممنوعا في الحانات والمطاعم اعتبارا من يوم األحد 
2011-1-2 بموجب واحد من أكثر التش���ريعات صرامة في 

أوروبا. 
ودخل القانون حيز التنفيذ في الثاني من يناير/ كانون الثاني 
بعد تعليق تطبيقه يوما واحدا من أجل احتفاالت رأس السنة. 
وينص القانون عل���ى منع التدخين في الحان���ات والمطاعم 
وأماكن اللعب الخاصة باألطفال والمحيط الخارجي للمدارس 

والمستشفيات.
وقالت ايلينا دي لوس���يا )22 عام���ا( وهي مدخنة وتعمل في 
حانة في وسط مدريد إن “التدخين أصبح جزءا من الماضي”. 
وأضاف���ت “نظرا للجوانب الصحية ال اعترض على القانون، 

لكن يجب تخصيص أماكن للمدخنين”.
ويأتي القانون اإلس���باني بعد س���بعة أع���وام على إجراءات 
تاريخي���ة تبنتها إيرلن���دا التي كانت أول بل���د أوروبي يحظر 
التدخي���ن في األماك���ن العامة. وح���ذت دول أوروبية أخرى 

حذوها بعد ذلك. 
وكان قانون لمنع التدخين أقر في 2006 في إس���بانيا واحدا 
من أكثر النصوص تساهال في القارة االوروبية، إذ إنه يسمح 
بالتدخي���ن في معظم الحانات والمطاعم. إال أن القانون يحظر 
التدخين في أماكن العمل ووس���ائل النقل والمحالت التجارية. 
أما القانون الجديد، فيثير قلق أصحاب المطاعم الذين يتوقعون 
تراجعا بنس���بة خمسة إلى عش���رة بالمئة في رقم أعمالهم، 

حسب االتحاد اإلسباني للفندقة.

أدى اس���تخدامها إلى إصابة سيدتين بالفشل 
الكلوي. ويقول ممارس���و التداوي باألعشاب 
إن كلفة االختبارات التي يس���تدعيها االلتزام 

لبيعه���ا لتكلفتها م���ا بي���ن 80 و120 ألف 
جنيه إس���ترليني، وذلك حس���ب ما ذكر في 
صحيف���ة “أرابيان بيزن���س”. ووفقاً لهيئة 
تحالف الصحة الطبيعية )ANH( التي تمثل 
ممارسي طب األعشاب، فإنه لم يتم ترخيص 
أي منتج من كل منتجات الطب الصيني. وتم 
ترخيص قرابة 200 منتج من 27 نوعاً من 

النبات واألعشاب في أوروبا،
 لك���ن يوجد ف���ي بريطانيا وحده���ا أكثر من 
300 نوع من النباتات الطبية المس���تخدمة 
في التداوي باألعش���اب. وقال أحد الخبراء 
إن مجرد كون األعش���اب منتج���اً طبيعياً ال 
يعني أنها آمنة، ولك���ن المعارضين للقانون 
يش���يرون إلى الخطر الذي يتسبب به المنع 
وهو توجه الناس لإلنترنت لش���راء منتجات 
قد تكون ملوثة أو حتى خطرة على حياتهم.

بمعايي���ر الترخي���ص عالية ج���داً، وهي 
تماثل اختب���ارات األدوية الصيدالنية، ما 
يعني اس���تحالة حصولهم على تراخيص 

النصائح الصحية للمشاهري.. 
خاطئة

 كشف نشطاء علميون عن أكثر النصائح الصحية التي تحيط بها 
الشكوك ويتبناها المش���اهير وفندوا أفكارا مثل فرك الفحم فوق 
الطعام وارتداء أساور من السيليكون المتصاص المواد الضارة 

وزيادة طاقة الجسم.
وفي قائمة سنوية لما تراه مجموعة “العقل في العلم” أنها أسوأ 
تجاوزات في حق العلم فندت المجموعة اقتراحات متعلقة بأنظمة 
غذائية وتمرينات اقترحها ممثل���ون أو نجوم غناء وغيرهم في 
محاولة “لمس���اعدة المش���اهير على إدراك أخطائهم ومساعدة 

المواطنين على فهم مزاعم المشاهير على حقيقتها”.
وفي قس���م الصحة واللياقة قالت المجموعة إن العب كرة القدم 
الش���هير ديفيد بيكام وكيت ميدلتون خطيب���ة األمير وليام حفيد 
الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا شوهدا وكل منهما يرتدي اسورة 
من السيليكون يزعم منتجوها إنها يمكن أن تساعد على تحسين 

الطاقة واللياقة.
كما س���ردت المجموع���ة نظاما غذائيا قي���ل إن عارضة االزياء 
ناعومي كامبل تتبعه وأيضا الممثلتين اشتون كتشر وديمي مور 
ال يأكل من يطبقونه سوى سكر القيقب السائل والليمون والفلفل 
لفترة تصل إلى أسبوعين. وقالت كامبل للمذيعة األمريكية أوبرا 
وينفري في مقابلة في مايو ايار “تنظيف الجس���م من حين آلخر 
أمر جيد.” لكن المجموعة قالت في بيان “الكثير من هذه المزاعم 

تروج لنظريات ووسائل عالج وحمالت ليس لها سند علمي.”
وقالت نجمة البوب سارة هاردينج لمجلة “ناو” في ابريل نيسان 
إنه���ا تفرك الفحم النباتي فوق طعامها. وأضافت “ليس له طعم.. 

إنه يمتص فيما يبدو كل المواد المضرة في الجسم.”
وطلبت مجموعة العقل في العلم من الدكتور جون إلمس���لي وهو 
عال���م كيميائي وكاتب التعقيب على هذه الفكرة فقال إنه معروف 
أن الفحم يمتص الجزيئات السامة عندما يستخدم في أقنعة الغاز 
وعالج مياه الص���رف لكن “ال ضرورة له عندم���ا يتعلق األمر 
بالنظام الغذائي ألن الجس���م قادر بالفعل عل���ى التخلص من أي 

مواد مضرة.”
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中荷商報 Kathy’s Top Report

第四十屆鹿特丹影展已於
2011年元月二十六日開幕，本
屆影展最讓華人影迷驚豔的不
是來了華語大導演，卻是鹿特
丹放映了好幾部經典的武俠功
夫片，還開了一家令人發思古
幽情的「水虎客棧」。

(記者Kathy Chen第四十屆鹿
特丹國際影展特別報導)

水虎客棧迎賓接客  
功夫表演身手了得

細心的鹿特丹國際影展觀眾會
在鹿特丹影展的電影日報中看到一則
消息：「水虎客棧」在鹿特丹市心的
Doelen 劇院開張了。這家獨樹一格
的「水虎客棧」位於鹿特丹影展大樓
的二樓，雖然設備簡單卻洋溢著濃濃
的中國古代小客棧風味，竹籐圍牆，

碧荷文化采風

展票房神威呢？
「劍雨」的劇情原本不脫武俠片

俗套，一群江湖人你殺我鬥，爭奪達
摩遺體為的是想練成天下第一神功。

故事原本不出奇，卻是讓導演蘇
照彬及一群出色的演員給拍活、演活
了。劍雨讓人驚豔的地方很多，其一
是劇力萬鈞、劇情緊湊、節奏明快。
其二是演員演技出色、武打場面生
動、影片取景氣勢磅薄、其三是劇情
懸疑、高潮迭起、結局出人意表、特
技千變萬化，其四是片中對白參著禪
機，發人深省，讓觀眾在驚嘆之餘還
能思考片中的人生隱喻。

國際名導吳宇森所監製、蘇照彬
所導的「劍雨」在鹿特丹影展創下票
房佳績，也一掃過往華語影片在鹿特
丹影展總是叫好不叫座的慘澹局面。

「葉問」紅了甄子丹   
詠春拳孕育出李小龍

「水虎客棧」功夫片另一部參展
佳片是近幾年在港台票房十分火紅的
「葉問」。

提起葉問這個名字可能很多人還
很陌生,但提起李小龍可是家喻戶曉 ,葉
問不是別人正是李小龍的功夫老師。

「葉問」這部功夫片敘述的是詠
春拳高手葉問在廣東佛山的故事。由
有功夫底子的演員甄子丹所主演的「
葉問」在港台放映以來，票房長紅。
是近年來少見的功夫佳片。葉問的時
待背景設於一九三五年，電影的焦
點，在刻畫描述一代詠春拳宗師葉問
在動亂的大時代如何安身立命、以武
術抗日。

《葉問》的武打場面不落俗套、
創意十足，尤其葉問最後以一對十，

為迎接新春荷蘭碧荷基金會將與Barendre-
cht Dalton中學合辦一個別開生面的兔年迎春活
動。活動將於2011年2月十六日下午一點到五點
在Dalton學大禮堂舉行。除了有連續四個小時
精彩的文化表演，也將設有多個文化藝術工作
坊供來訪的家長及小朋友學習及製作具有中華
文化特色的手工藝及燈籠。

此次春節活動最大的特色是荷蘭Dalton中
學中文班師生全程及全面參與春節文化活動
的設計及規畫。碧荷基金會除參與整體文化
活動的籌畫外，並協助指導及訓練該校學生
舞蹈及時裝表演節目。活動當天碧荷基金會
亦將以多元的中華文化展攤呈現春節民俗文
化的特色。

「龍門客棧」刀光「劍雨」、   
詠春拳「葉問」功夫了得

碧荷基金會「兔年迎春春節活動」
將在Barendrecht Dalton中學盛大舉行

Water Tiger Inn combines a programme with ‘wu xia’ (Chinese 
martial arts) films and an equally themed festival location. 

Long before film was introduced to China, wu xia tales from Chi-
nese literature inspired painting and drawing, theatre and music. 
The Water Tiger Inn theme programme traces the developments 
of the genre in films, and offers an immersive wu xia experience 
with a Chinese tavern. 

There has been a new wu xia hype in Asia since the commercial 
success of Yip Man by Wilson Yip in 2008. Numerous commer-

cial productions have followed both in movies and TV series, and 
many auteur filmmakers have also embarked on the adventure of 
wu xia and kung fu: Hou Hsiao Hsien has finally started the pro-
duction of Nie--Yin Niang, a long awaited wu xia project based 
on a notorious Tang dynasty short story. Three high profile wu 
xia were in Venice last Autumn, including Reign of Assassins by 
Su Chao--Pin and John Woo. With Flying Armour of Dragon Gate, 

Tsui Hark has just set 
out to the first 3D wu 
xia ever, following the 

tremendous commercial success in China of Detective Dee, his 
2010 Venice competition entry. And, Wong Kar Wai, too, is inter-
ested in Yip Man the legendary master known as Bruce Lee’s ini-
tiation master; The Grandmasters is currently in post production. 

Lively and contemporary, wu xia seems to have always been 
the ultimate genre for all filmmakers of the Chinese culture 

-- and has ever been : Ding Jun Shan (Conquering Jun Mountain), 
the first motion picture made in China in 1905 was technically 
a filmed Peking Opera play of the same title with eye--opening 
acrobatic numbers. 

But long before cinema set foot in China, wu xia had been a 
popular material for classic and folk arts, from music to opera, 

from storytelling to theatre and comics. All of them, including 
cinema, share a common root in Chinese literature. More than 

just a genre for entertainment to the Chinese, wu xia is a spirit, a 
place of expression for fundamental values and perspectives that are 
sometimes impenetrable to the rest of the world. 

The purpose of this program is therefore to provide an overview 
of the development of wu xia, from its beginning in cinema, as 

well as to emphasize the lineage of wu xia, by means of an interac-
tive installation, Water Tiger Inn, where multiple art forms predating 
cinema are gathered to offer an immersive wu xia experience to the 
audience. The two sections of the program -- the films and the Water 
Tiger Inn installation are tailored to echo each other, literally or the-
matically. Thanks to the storyboard of the climax sequence of Rain-
ing in the Mountain revealed to the public for the first time in our 
program’s handbook, Water Tiger Inn -- The Secret Book to Wuxia, 
King Hu’s drawing his inspiration massively in the Chinese Opera 
only proves once again that wu xia cinema is intimately connected 
to its artistic predecessors.

Water Tiger Inn  Program in IFFR 2011

華語武俠功夫片揚威鹿特丹國際影展

黑
色門簾，在喧

鬧的影展裡卻似一弧靜水，讓觀眾
可以暫時避開喧鬧的人潮，前來品味
簡單卻寧謐的中國古代小客棧風味。

「水虎客棧」每天有幾場特別的
中國功夫演出及古裝秀，穿著古裝的
店小二和大娘為客人端來中國茶和簡
餐，身著功夫勁裝的好手在客棧裡演
出功夫秀，荷蘭觀眾看完電影，喜歡
來水虎客棧品茶小憩及回味中國古代
江湖風情。

「水虎客棧」(Water Tiger Inn) 正
是今年鹿特丹影展的中國主題，也正
是歷久不衰的中國武俠片及功夫影片
大展。

看「龍門客棧」品胡金詮經典武俠古味   
觀「劍雨」看蘇照彬大顯武林威風

台灣導演胡金詮的武俠經典影片
「龍門客棧」( Dragon Gate Inn)在今
年的鹿特丹國際影展的「水虎客棧」
專題中捲土重來，而國際名導演伍宇
森監製、蘇照彬所導的武俠新片「劍
雨」 ( Reign of Assassin)更如秋風
掃落葉般狂掃國際影展票房，創下鹿
特丹影展四十年難得一見的華語片佳
績。

在鹿特丹影展第二天首映即創
下觀眾票選第二名佳績的武俠片「劍
雨」為何如此受荷蘭觀眾青睞，而大

用中國功夫打敗日本黑帶高手的武打
場面尤其出色。甄子丹在此片中很生

動地刻畫出一代宗師葉問的個人特質:
沉穩及從容。

葉問這部片除了講武比功，也在
陳述一個大時代的悲劇。在動亂的時
代，錢財、物質及小我都不重要，重
要的是為同胞和中國人的尊嚴爭一口
氣。所以葉問最後決定挺身而出，以
一抗十，用武術對抗日軍，也用武術
喚起同胞的民族意識。

「葉問」這部電影最有看頭的當
然還是甄子丹的詠春拳術。觀眾看到
的不輸給李小龍的了得身手，以及與
世無爭的一代宗師形象。

Kom naar de Chinese nieuwjaarsviering 
op het Dalton Lyceum Barendrecht!
Op woensdag 16 februari om 13:30 uur 
organiseert het Dalton Lyceum in sa-
menwerking met Green Lotus Founda-
tion de viering van het Chinees Nieu-
wjaar op onze school! Maak kennis met 

het verre Oosten en leer en deel mee aan 
allerlei verschillende activiteiten! Je kan 
aan allerlei workshops deelnemen, bi-
jvoorbeeld je naam in het Chinees schri-
jven op een lampion, maar ook gewoon 
evenementen bekijken, zoals een Leeu-
wendans, Kungfu vechters en Chinese 
dans en mode, uitgevoerd door onze 
eigen leerlingen! Geniet van heerlijke 
Chinese lekkernijen en drankjes terwijl u 
geniet van de vele shows die er gegeven 
worden. Tevens wordt de school versierd 
door Chinese versieringen die gemaakt 
worden door de Kunstklas. Ook komt er 

een tentoonstelling in de hal in het kader 
van “100 jaar Chinezen in Nederland”. Het 
evenement is met name bedoeld voor 
de onderbouw van onze school en basis-
scholen (groep 8), maar als je natuurlijk 
uit bent kan je tot 17:00 uur deze viering 
nog bijwonen. De prijs voor een kaartje 
is twee euro (incl. één consumptie). Er 
zullen flyers en posters rondgaan op ’t 
moment dat de verkoop begint. Het is 
natuurlijk leuk om te komen als gezellig 
uitje en om kennis en cultuur op te snu-
iven! Dus voor een leuk dagje uit, kom 
dan naar de Chinese Nieuwjaarsviering!

「劍雨」將於二月五日  周六下午四
點在鹿特丹 Pathe 1  放映

「葉問 」

pERS

uit tientallen aanmeldingen zes jonge filmcritici die, 
tegen vergoeding van hun reis- en verblijfkosten, het hele 
festival werken aan een programma van opdrachten. Alle 
deelnemers zijn onder de dertig jaar, hebben weliswaar 
enkele jaren professionele ervaring maar zijn nog niet 
naar buitenlandse filmfestivals uitgezonden. De jeug-
dige filmcritici kwamen deze keer uit Hong Kong, Costa 
Rica, Argentinië, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië 
en Rusland. Ze verkenden het festivalprogramma onder 
begeleiding van een project-host, hielden een blog bij, 
namen deel aan de vergaderingen van de FIPRESCI-jury, 
deden verslag voor hun eigen media en volgden expert-
meetings waarin ze met meer ervaren collega’s over hun 
ondervindingen konden praten. 

Het netwerk van binnen- en buitenlandse journalistieke 
contacten is van groot belang voor een inhoudelijk 
filmfestival als het IFFR. De nationale verslaggeving 
zorgt voor naamsbekendheid en genereert toestroom 
van bezoekers. De internationale verslaggeving is be-
langrijk voor de concurrentiepositie van het IFFR ten 
opzichte van andere grote filmfestivals wereldwijd. Ook 
benadrukt het IFFR daarmee bij filmmakers, producen-
ten en sales agenten zijn reputatie als platform voor het 
lanceren van nieuwe films.

Het IFFR heeft tijdens de editie van 2011 de belangrijke 
rol van filmcritici benadrukt met de Critics’ Talks, 
een (nieuwe) serie gesprekken tussen filmcritici en 
filmmakers, steeds aansluitend op een filmvertoning. 
Deelnemende filmcritici waren onder anderen de Ame-
rikaanse Cahiers du Cinema-journalist Gabe Klinger en 
Volkskrant-recensenten Floortje Smit en Bor Beekman. 
De videoregistraties van de Critics’ Talks zijn nog steeds 
op de festivalwebsite te bekijken.

Het IFFR Trainee Project for Young Film Critics is een 
vitaal en succesvol onderdeel van het journalistieke 
netwerk van het IFFR. Iedere editie selecteert het festival 
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PAULA A. RUIZ
En el año 1998, el director de cine
tailandés Apichatpong Weeres-
athakul recibía apoyo económico
delHubert Bals Fund, vinculado al
Festival Internacional de Cine de
Rotterdam, para la posproducción
de su ópera prima,Mysterious Ob-
ject At Noon. Gracias a esa dota-
ción, el cineasta acabó el filme, que
se estrenó dos años después en la
sección a concurso del certamen
holandés. Doce años más tarde,
Weeresathakul ha sido premiado
con la PalmadeOro enCannes por
UncleBoonmee que recuerda sus vi-
das pasadas (2010), a su vez tam-
bién ayudado por el fondo del cer-
tamen neerlandés.
No es descabellado pensar que

el caso del tailandés transforma en
certeza la frase de Huub Bals, fun-
dador y almamater, hasta su dece-
so en 1988, del Festival de Rotter-
dam, en la que sentenciaba que
“no hay que esperar que el futuro
del cine provenga de Europa o Es-
tadosUnidos, sinode culturas cine-
matográficasmuchomás descono-
cidas”. Más que un brindis al sol o
una sintaxis de tono profético, la
oración es el lema silencioso del
certamen neerlandés y del Hubert
Bals Fund, principal promotor del
cine trasnacional gracias a las ayu-
das que concede a filmes fuera de
la órbita del primermundo, permi-
tiendo, así, el establecimiento de
agentes cinematográficos en todas

partes del globo, la permeabilidad
entre éstos y la paulatina desapari-
ción de lo fronterizo a la hora de
concebir y construir lo fílmico.
Las cifras hablan solas: desde

1988, más de 900 proyectos inde-
pendienteshan recibido apoyoeco-
nómico del fondo neerlandés que,
con cerca de unmillón de euros de
presupuesto, reparte ayudas para
preproducción, producción, pos-
tproducción digital y distribución
en dos convocatorias anuales de
las que se benefician unos 60 pro-
yectos depelículas de entre los 750
que se presentan. La condición in-
dispensable es que las propuestas
sean originarias de países de Asia,
Oriente Medio, Europa del Este,
África y Latinoamérica.

“Buscamos la calidad en los pro-
yectos, aunque se trata de un con-

cepto difícilmente evaluable”, afir-
ma Iwana Chronis, actual directo-
ra del Hubert Bals Fund. “Se estu-
dia su viabilidad económica, la ca-
rrera del cineasta, el contexto del
país de origen... Hemos apoyado
películas de Argentina, que posee
una industria cinematográfica con-

solidada pero que ofrece limitacio-
nes para los cineastas noveles o in-
dependientes, mientras que tam-
bién se ha ayudado a filmes de Sri
Lanka, que carece de instituciones
capaces de financiarlos. Es eviden-
te quepaíses comoSri Lankanece-
sitan mayor ayuda y es un factor
que tenemos en cuenta, pero tam-
poco decisivo. Lo que nos parece
más relevante, en definitiva, es có-
mo la película es capaz de ahondar
en la propia cultura del país”.

Nueva geopolítica del cine
Los resultados del modelo se

aprecian al observar el incremento
del número de filmes ayudados
por el Hubert Bals Fund que han
participado en el circuito de los
principales festivales cinematográ-
ficos del mundo, muestras y a la
vez mercados, espacios de pres-
cripción, a fin de cuentas, del ca-
non fílmico contemporáneo. Muy
especialmente enel que se conside-
ra más importante a nivel de cine
de autor: Cannes.Más allá del cita-
do Weeresathakul, el Hubert Bals
Fund ha sido decisivo en el auge
del nuevo cine argentino a través
del apoyo a la obra de Lisandro
Alonso –Los muertos (2004) y Li-
verpool (2008)–; como también
del nuevo cine rumano, que obtu-
vo sendos galardones en La Croi-
sette, La muerte del señor Lazares-
cu (2005), de Cristo Puiu, logró el
premio de Un certain regard en

En el mundo anglosajón, estos
programas se conocen como aspi-
rational tv: se publicitan como in-
centivo para aspirar a formar parte
de ese lujo; “si haces las cosas bien,
tú tambiénpodrás vivir así”. Elma-
tiz es relevante a la hora de retra-
tar las series españolas, porque
aquí el dinero estámeticulosamen-
te separado del logro. Este es el
país que se colapsa el día de la lote-
ría de Navidad, cuando la provi-
dencia reparte fortunas que caen
del cielo. Los programas acompa-
ñan a millonarias que han obteni-
do su fortuna por la vía del matri-
monio–exceptoValère, que es em-
presaria de discoteca y le interesa
que siga la fiesta en tiempo de cri-
sis–. En España queremosMujeres
ricas porque el dinero consorte
non olet, y está a la vuelta de un gi-
ro del destino. En corresponden-
cia con la falta de logros, la volun-
tad de las protagonistas es siempre
entendida como puro capricho: la
segunda temporada deMujeres ri-
caspresentaba, una vez editada, re-
cursos típicos de las películas de
humor.
Los programas de millonarios

han desembocado en una variante
sorprendente. ¿Quién vive ahí? se
presentaba como turismo por resi-
dencias privilegiadas pero ha deri-
vado en puro escaparate: muchos
de los recorridos culminaban en
unprecio de venta que se detallaba
en pantalla sin ningún pudor. La
culminación ha sido Supercasas,
que se anuncia como un periplo
por moradas de famosos deportis-
tasperoha resultado ser cotopriva-
dodeunúnico estudiode arquitec-
tura, el de Joaquín Torres: va más
allá del product placement y es
abiertamente una telepromoción
dirigida a clientes que encargan re-
sidencias amedida. Los programas
de millonarios comenzaron como
sonda exploratoria y han termina-
doenuna codificacióndoble: inter-
na, con ricos que hablan para ellos,
y externa, que se edita y se recibe
desde el humor. Ambos bandos
desprecian al rival pero atienden a
la pantalla. A su capricho. |

International
Film Festival
Rotterdam
(IFFR)

Actualmente
dirige el festival
Rutger Wolfson.
La 40 edición del
certamen tuvo
lugar del 27 de
enero al 6 de
febrero de 2011

http://www.filmf
estivalrotterdam.
com/nl/

Imagen de la película 'Liverpool’ (2008), del realizador argentino Lisandro Alonso

El auge del modelo de
ayudas se demuestra
en los filmes que
ocupan los principales
festivales y mercados

Cine independienteElFestival deRotterdam impulsadesdehace años el
HubertBals Fund, un fondodeayuda a la producciónde filmesdedirectores
prometedores queprovienendepaíses ajenos al primermundo
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Fit en 
veertig!

De mooiste en tegelijkertijd meest memorabele XL-
initiatieven ontstonden tijdens gesprekken waarbij 
zowel het IFFR als de geïnteresseerde partners aanvan-
kelijk nog geen idee hadden over hoe de samenwerking 
eruit zou komen te zien. Tot er plots een vonk oversloeg 
en een idee zich zó onweerstaanbaar opdrong dat het 
meteen volledig vanzelfsprekend leek.

De festival-fitness is daar een mooi voorbeeld van. Een 
beetje ervaren festivalganger weet dat het IFFR een 
aanslag is op lijf  en leden. Nauwelijks beweging, geen 
tijd om te eten, maar wel systematisch korte nachten. 
Even de spieren losgooien op vertoon van een festival-
pas: het is eigenlijk de logica zelve. En zo geschiedde. 
Het idee ontstond toen WORM trots de prospectus 
voor hun nieuwe locatie liet zien en daarmee tegelijk 
aangaf  niet over een eigen plek te beschikken tijdens de 
festivalperiode. Een ‘centrum voor avant-gardistische 
recreatie’, zo bestempelt WORM zichzelf  op de kaft van 
het verbouwingsplan. Ik vond dat eerder klinken als een 
slogan voor een sportschool. En zo kwam van het een 
het ander.

Waarom een eigen fitnessruimte inrichten als de stad 
er al zo veel telt? We zetten onze zinnen meteen op de 

locatie van Fitness First aan de Kruiskade, op precies 
die plek waar tot zo’n tien jaar geleden een bescheiden 
multiplex opereerde – gedurende vele jaren ook een 
belangrijke ontmoetingsplek tijdens het IFFR. De 
onwennigheid was wederzijds, maar met een beetje 
masseren zagen ook de spierbundels van Fitness First 
wel iets in de vreemde hersenkronkel van WORM. The 
Abnorminal Fitnes Club stond voor tien dagen fitnessen 
met alternatief  krachtvoer op de videoschermen of  een 
speciaal muzikaal festival-menu door de speakers.

Op zaterdagavond werd om de hoek, bij de buren van 
Your Space, als kers op de taart ook een Fatness to 
Fitness-party georganiseerd. Iedereen kon meedoen 
en er werden en passant ook een aantal nieuwe sport-
disciplines gelanceerd, zoals het VHS-verhaspelen (om 
het snelst alle magneetband uit de cassette rukken) en 
het projector-liften (om het langst een 16mm-projector 
met gestrekte arm omhooghouden). Het leverde onder 
leiding van generaal Kusters en zijn non-stop peptalk 
zeer hilarische momenten op, waarbij ook de vestibule 
van het oude Luxor even fungeerde als fitness-parcours. 
Voor herhaling vatbaar!

Edwin Carels, IFFR-programmeur

Het IFFR is een van de grootste betaalde 
publieksevenementen van het land, maar 
bedient naast filmkijkende gasten een totaal 
andere doelgroep: vertegenwoordigers 
van de industrie. Van heinde en verre reizen 
filmprofessionals - van regisseurs en produ-
centen tot sales agenten en pers - af naar de 
Maasstad. Rotterdam is ook in professioneel 
filmland tien dagen lang the place to be. 

Film Office
Het IFFR staat dankzij de Film Office bekend om zijn 
uitgebreide service aan de filmindustrie. De Film Office 
fungeert als intermediair tussen makers met een film in 
het programma, aanwezige sales agenten, distributeurs, 
televisieaankopers en pers. Een belangrijke taak van de 
Film Office is om CineMart-bezoekers zoveel mogelijk te 
betrekken bij het festivalprogramma. Zo wordt de aan- 
en verkoop van films bevorderd. In de aanloop naar het 
festival informeert de Film Office sales agenten en distri-
buteurs over het programma, en in het bijzonder over de 
films daaruit waarvan de rechten nog te koop zijn. Ook 
draagt de Film Office zorg voor de digitale videotheek 
en voor de registratie voor pers en professionals van het 
bezoek aan filmvertoningen. 

De industry consultants van de Film Office geven 
tijdens het festival advies op maat aan makers van 
geselecteerde films. Deze professionals wenden hun 
brede ervaring en internationale netwerk aan voor een 
strategisch advies. Professionals en makers bepalen 
samen hoe ze de film het best onder de aandacht van 
de juiste personen en/of  partijen kunnen brengen. 

De Sales & Industry Club, een besloten (vergader)
ruimte binnen de Doelen, maakte deel uit van de Film 
Office-service. Naast een rustige plek om anderen te 
ontmoeten, vonden de professionals er faciliteiten als 
computers, vakbladen en promotiemateriaal. De Sales 
& Industry Club werd ook voor speciale bijeenkomsten 
gebruikt: dit jaar vonden er bijvoorbeeld voor de 
tweede keer meerdere Industry-panels plaats. Het pro-
gramma was uitgebreider dan ooit, met goed bezochte 
panel-discussies over zeer diverse aspecten van het vak. 
De debatten gingen onder meer over low budget film-
marketing, online exposure en over filmworkshops in 
Afrika. De discussie met als thema ‘de zin van filmfestivals’ 
had de hoogste opkomst.

Programma
Op het professionalsprogramma stonden verschil-
lende presentaties en panels. Naast presentaties over 
CineMart en het Hubert Bals Fonds en bijeenkomsten 
over de zogenaamde microcinema’s en onafhankelijke 
sales agents presenteerde het HBF samen met regisseur 
Laura Amelia Guzmán een case study: haar film Jean 
Gentil. Netwerken kon uitstekend tijdens laagdrempelige 
activiteiten als de Late Night Drinks en de drukbezochte 
Industry Party in de Thalia Lounge.

Press & Industry-screenings
Voor journalisten, festivalprogrammeurs die hun licht 
komen opsteken en distributeurs die op zoek zijn naar 
aan te kopen films zijn de reguliere voorstellingen 
niet altijd inpasbaar in hun volle agenda. Daarom 
vinden voor hen van alle festivalpremières ook aparte 
vertoningen plaats. Deze Press & Industry-screenings 
zijn zonder ticket, maar uitsluitend op vertoon van de 
persoonlijke gastenpas toegankelijk. De bezoekersinfo 
wordt doorgaans binnen 24 uur gerapporteerd aan de 
makers van de vertoonde films.

Video Library 
Wie ook de Press & Industry-screening niet wist in 
te passen had volop de gelegenheid om de film in de 
herhaling te bekijken in de volledig gedigitaliseerde 
videotheek. Die kwalitatief  hoge service kan onverminderd 
op positieve feedback rekenen. Het merendeel van 
de geprogrammeerde films was in de cabines op de 
vierde verdieping van de Doelen on demand beschik-
baar. Dankzij de gratis Wifi-connectie kon men op 
de andere verdiepingen draadloos op de eigen laptop 
of  iPad de videocatalogus bekijken. Ook het eerdere 
werk van regisseurs met een CineMart-project was zo 
oproepbaar. In de aanloop naar het festival is er voor 
intern gebruik een preview-platform ingericht, waar 
de programmeurs en scouts een aantal films streaming 
konden bekijken. Een select aantal perscontacten kreeg 
toegang tot dit previewplatform. In de komende tijd 
zal het festival deze nieuwe activiteit uitbouwen, en wel 
zo dat die aansluit bij de andere digitale initiatieven 
die het festival op het gebied van vod onderneemt.

pRoFESSIonALS
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Goede (film)zaken doen tijdens het kijken van een nieuwe productie? Dat kan in de Video Library. Zelfs op de eigen laptop waren de gedigitali-
seerde films te bekijken.

HOOG BEZOEK

2.472 festivalgasten 
754 CineMart-gasten 
327 filmmakers/kunstenaars 
344 journalisten

Festival Scope
Zo veel festivals er zijn, zo weinig tijd en/of  budget 
er vaak is. De praktijk is dat niet elke professional elk 
festival kan bezoeken. Om het risico te verkleinen dat 
bijzondere films daardoor ten onrechte in de vergetel-
heid raken, hebben drie Franse ex-sales agenten in 
2010 het b2b-platform Festival Scope opgericht. Zij 
werken daarvoor samen met de belangrijkste festivals 
van de wereld en daar hoort het IFFR uiteraard bij. De 
dit jaar gestarte samenwerking resulteerde erin dat 
de voor een Tiger Award genomineerde films die nog 
geen sales agent hadden twee weken voor het festival 
online ter beschikking kwamen voor een selecte groep 
sales agenten en distributeurs. Al eerder werd werk 
van regisseurs met een project op CineMart op deze 
manier digitaal ontsloten en stelde de Film Office sa-
men met de IFFR-programmeurs een speciale ‘Taste of  
Rotterdam’-sectie samen. De samenwerking is zowel 
intern als extern goed bevallen en genereerde extra 
aandacht en interesse voor de competitietitels.

“The Sky Above is een documentaire over drie 
eenvoudige, anonieme mensen in een grote Latijns-
Amerikaanse stad. Het gaat over marginalisering, 
eenzaamheid en het gevecht tegen vooroordelen 
en discriminatie. Aan het begin zijn het tamelijk 
exotische figuren, maar wanneer je ze leert kennen 
merk je al snel dat het gewone mensen zijn. Ik 
maakte eerder vier korte en een middellange film. 
In 2001 heb ik samen met anderen het filmcollectief  
Teia opgericht. We kwamen bij elkaar om mogelijk-
heden te creëren voor het maken van auteursfilms. 
De meeste mensen in de Braziliaanse filmwereld 
komen uit de commerciële hoek en hebben een 
achtergrond in de reclamefilm. Wij richten ons 
helemaal op de artistieke film. Dat is niet makkelijk, 
maar samen staan we sterker: we werken mee aan 
elkaars films en kopen samen apparatuur.”

Sérgio Borges 

The Sky Above, première di 1 februari 
15:30 pathé 7

Voor zijn eerste lange documentaire volgde 
Sérgio Borges drie ‘gewone’ Braziliaanse 
mannen. hoewel, gewoon? de hoofdper-
sonen zijn een transseksuele academica, 
een hare krisjna voetbalsupporter en een 
indolente would-be schrijver. 

“Samen staan
we sterker”

I oF ThE TIGER
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Het IFFR vertóont niet alleen kunstzinnige, 
vernieuwende cinema. Met CineMart, de 
eigen co-productiemarkt staat het festival 
ook aan de basis ervan. Toen het festival 28 
jaar geleden begon met CineMart nam het 
daarmee een pioniersfunctie op zich. En nog 
steeds is CineMart een voorloper als inter-
nationaal platform voor de lancering van 
nieuwe, innovatieve projecten die variëren 
van film tot transmedia.

Terwijl het publiek tijdens het festival zit te genieten 
van de geprogrammeerde films, ontmoeten filmmakers 
op zoek naar aanvullende financiering (voor een nog 
te realiseren film) afgevaardigden van de filmindustrie. 
Voor filmprofessionals is CineMart een uiterst belang-
rijk netwerkevenement aan het begin van het kalender-
jaar. Achtentwintig jaar geleden was het IFFR het eerste 
filmfestival dat een co-productiemarkt realiseerde, een 
initiatief  dat wereldwijd veel navolging kreeg. Inmiddels 
is CineMart uitgegroeid tot een begrip in de filmwereld. 
CineMart anticipeert op de toekomst door actuele film-
ontwikkelingen nadrukkelijk in de gaten te houden en 
door continu te streven naar vernieuwing, onder meer 
met paneldiscussies en conferenties rondom actuele 
onderwerpen en door, heel praktisch, workshops te 
organiseren waar beginnende producenten met elkaar 
in contact kunnen treden, het Rotterdam Lab. Daarmee 
bindt CineMart internationale partners aan zich en 
verschaft de co-productiemarkt deelnemers toegang tot 
wereldwijde informatiebronnen. 

Projecten
CineMart hanteert een open aanvraagprocedure. De 
staf  gaat daarnaast door het jaar heen zelf  actief  op 
zoek naar geschikte projecten over de hele wereld, 
door bezoeken aan internationale filmfestivals en pro-
ductiemarkten en door contact te onderhouden met 
de CineMart International Advisory Board en diverse 
partnerorganisaties. De selectie geschiedt door de 
CineMart-staf  in samenspraak met een commissie die 
bestaat uit kopstukken uit de industrie. Het gezelschap 
selecteerde voor de afgelopen editie van CineMart uit 
450 inzendingen (tegen 440 vorig jaar) 33 projecten uit 
25 landen. De selectiecommissie handhaafde daarmee 
de strategie van de afgelopen jaren om het aantal projec-
ten te reduceren en daarmee exclusiviteit te waarborgen 
en de focus van de professionals te vergroten. De gese-
lecteerde projecten komen uit alle hoeken van de wereld, 

van Thailand tot Australië en van België tot Zweden, 
en de makers variëren van (nog) onbekend talent tot 
inmiddels heuse ‘Rotterdammers’ als Jan Svankmajer 
en Carlos Reygadas. Van vaderlandse bodem waren er 
nieuwe projecten van Alex van Warmerdam en Esther 
Rots, terwijl Pedro Gonzales Rubio – die vorig jaar met 
zijn speelfilmdebuut Alamar een Tiger Award won – ook 
een nieuwe film presenteerde. Opvallend waren een 
aantal cross over-projecten, zoals dat van Ben Rivers (die 
drie jaar geleden een Tiger Award voor korte film won) 
en Ben Russell (vorig jaar genomineerd voor een Tiger 
Award). Ook het relatief  nieuwe fenomeen van transmedia, 
waarbij de maker zich niet tot een enkel medium beperkt, 
kwam voor in de CineMart-oogst. Bij de selectie is vooral 
gekeken naar de artistieke kwaliteiten, maar ook naar 
de staat van dienst van de maker. Uiteraard moeten de 
projecten een ‘IFFR-bloedgroep’ hebben. Ook praktische 
zaken als de haalbaarheid van het project worden 
meegewogen. 

Gasten
Om CineMart informeel én exclusief  te houden geldt er 
een ‘on invitation only’- beleid. De organisatie houdt de 
gastenlijst up to date met behulp van het internationale 
netwerk. De CineMart Advisory Board en de internatio-
nale partnerorganisaties spelen daarin een belangrijke 
rol. Ook met het oog op bezuinigingen was het uitno-
digingsbeleid aangescherpt. Vaste gasten die geen rol 
van betekenis meer spelen, of  producenten die voorna-
melijk of  uitsluitend geïnteresseerd zijn in het aan de 
man brengen van eigen producten, kregen in plaats 
van een CineMart-accreditatie een algemene Industry-
accreditatie. Een gevolg van dit beleid is een afname van 
het aantal gasten ten opzichte van vorig jaar. Van de 754 
gasten dit jaar kwamen er 124 uit Nederland en 630 uit 
het buitenland.

cInEMART

CineMart ontving dit jaar 754 gasten, waarvan 
630 uit het buitenland. Vorig jaar waren dat er 
respectievelijk 850 en 769.

TE GAST

coLuMn

Kaartenhuis
Het ontwikkelen en gefinancierd krijgen van een zogehe-
ten onafhankelijke film is te vergelijken met het maken 
van een grote en hele ingewikkelde puzzel. Of  misschien 
is het opzetten van een kaartenhuis wel een betere 
metafoor. Een film maken is duur, zeker in een klimaat 
waarin overheden hun subsidies terugdraaien – zoals nu 
in veel Europese landen gebeurt – en ook investeerders 
hun geld in de zak houden. Iedereen wordt daar minder 
avontuurlijk van, gaat op zeker spelen. Dat geldt ook 
voor sales agenten die een film moeten verkopen en dis-
tributeurs die regelen dat films in de bioscopen te zien 
zijn. Het is ingewikkeld alle noodzakelijke voorwaarden 
vervuld te krijgen: als er een “kaart” tussenuit valt, stort 
de hele constructie in elkaar en kan je vaak weer van 
voren af  aan beginnen. 

Het is met het oog op dit alles niet ongewoon dat een 
project dat in 2008 al op CineMart gepresenteerd is pas 
in 2011 gedraaid kan gaan worden. Het Duitse Errors 
of the Human Body is daarvan een voorbeeld. Tussen de 
bijna vijfhonderd filmprojecten in ontwikkeling die wij 
in 2008 mochten beoordelen sprong Errors of the Human 
Body er op positieve wijze uit door het originele en beetje 

buitenissige karakter ervan. Toen daarna de afspraak-
verzoeken voor het project kwamen binnenrollen, wisten 
we dat wij niet de enigen waren die het iets bijzonders 
vonden. Dat vind ik het leukste van ons werk: zorgen dat 
talentvolle regisseurs hun films kunnen maken door ze 
te koppelen aan de juiste partners. Een begin – de funda-
menten – te vormen van hun kaartenhuis. 

Vlak voor de editie 2011 begon, brachten de makers van 
Errors ons goed nieuws. Na een lang proces van ontwik-
keling, scriptrevisies en het bij elkaar schrapen van 
financiering was het zover: binnen drie weken zouden 
de opnames starten. En dat terwijl de financieringspuz-
zel nog niet helemaal af  was. Het laatste stukje werd 
gezocht via Kickstarter.com. Helemaal in de trend van 
Cinema Reloaded, het crowd-fundingproject dat het 
IFFR vorig jaar startte en waarvan dit jaar de eerste 
resultaten te zien waren. Degelijke projecten geven u, 
als publiek, de gelegenheid mee te bouwen aan onze 
kaartenhuizen.

Marit van den Elshout,
hoofd Industry & CineMart 
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tatives’, maar dit jaar waren alle CineMart-gasten er 
welkom. De ontbijten werden gehost door diverse 
partijen, waaronder het Hubert Bals Fonds. Dat maakte 
op deze manier contact en uitwisseling mogelijk tussen 
makers van een door het fonds ondersteund project en 
andere aanwezige profs. Van de feesten is de Industry 
Party het belangrijkste. Dit festijn op zondagavond 30 
januari was voor de vijfde maal het startschot voor 
CineMart. Zo’n duizend filmprofessionals – journalisten, 
regisseurs, producenten, CineMart-gasten en andere 
vakgenoten – bezochten het feest dat in samenwerking 
met Gemeente Rotterdam, Chief  Marketing Office 
Rotterdam, MEDIA programma Europese Unie en 
Kodak werd georganiseerd. CineMart sloot op woens-
dag 2 februari af  met een slotfeest en prijsuitreiking in 
Blender, Rotterdam. 

Programma
De een-op-een-afspraken tussen representanten van de 
geselecteerde projecten en potentiële financiers vormen 
het hart van CineMart. Aan deze afspraken gaat veel 
voorbereiding vooraf. Zo ontvangen de professionals 
voor de kerstperiode al het CineMart-dossier met daarin 
de belangrijkste informatie over de projecten. Op basis 
daarvan kunnen zij hun interesse kenbaar maken: de 
CineMart-matchmakers en consultants houden het 
overzicht van de afspraken, geven advies, introduceren 
gesprekspartners en brengen partijen bij elkaar, ook 
buiten deze setting. De kracht van CineMart ten opzichte 
van vergelijkbare markten is dat het de partijen een 
aantal dagen lang op dezelfde locatie bij elkaar brengt. 
De informele sfeer die CineMart creëert met ontbijten, 
lunches, cocktails en goedbezochte feesten komt het 
netwerken zeer ten goede. Voorheen waren de ontbijten 
met name bedoeld voor zogenaamde ‘project represen-

Netwerken bij CineMart.

cInEMART

Awards
Op het slotfeest van CineMart worden altijd twee veelbe-
lovende projecten uit de selectie bekroond. Deze geld-
prijzen zijn bedoeld voor verdere ontwikkeling van het 
project. Mooi neveneffect is dat het winnen voor extra 
exposure zorgt; die trekt mogelijk andere financiers over 
de streep. Een nieuwe award dit jaar was de Eurimages 
Co-production Development Award (€30.000). Deze 
prijs ging naar Kid, een nieuw project van de Belgische 
Fien Troch. De ARTE France Cinéma Award (€10.000) 
voor het beste CineMart 2011 Project ging naar het 
Roemeense Touch Me Not van Adina Pintilie.

Think Tanks
De CineMart lunches in de Port of  Rotterdam Foyer bo-
den niet alleen brandstof  voor de maag, maar ook voer 
voor de hersens, dankzij drie verschillende ‘think tanks’. 
Dagelijks bogen zich (steeds andere) professionals over 
respectievelijk de onderwerpen: de Europese financie-
ringsregels en de daaraan verbonden voorwaarden, de 
heilige drie-eenheid van festival, filmrecensent & sales, 
en transmedia versus traditionele productie.

Rotterdam Lab
Een belangrijke en populaire nevenactiviteit van 
CineMart is het opleiden van aanstormend productie-
talent. Met dat doel werd elf  jaar geleden het Rotterdam 
Lab opgericht. Deze vijfdaagse workshop is bedoeld 
voor beginnende producenten uit alle windstreken, die 
de ambitie hebben om voor het eerst internationaal 
een filmproject te gaan financieren. Meer dan een 
trainingsprogramma is het een op de praktijk gericht 
evenement. De deelnemers leren er hun weg te vinden 
op het internationale festival en de markt, en krijgen 
ondersteuning bij de opbouw en uitbreiding van hun 
eigen internationale netwerk. Tijdens het Rotterdam 
Lab van dit jaar kwamen de nieuwste ontwikkelingen in 
de filmindustrie aan de orde, digitale distributie en het 
produceren van transmedia. Het programma bestond 
daarnaast uit een pitch-training, speeddate-sessies met 
aanwezige professionals, case studies en sessies over 
onder andere post-productie en de materialen en beno-
digdheden om een film te verkopen (‘deliverables’). De 
deelnemersgroep was 57 personen groot, tegenover 67 
vorig jaar. Het positieve neveneffect van Rotterdam Lab, 
voor het festival en CineMart, is de band die ontstaat 

Producent Antonino Lombardo en regisseur Fien Troch namen een CineMart-award in ontvangst.
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cInEMART

met jonge producenten. Die weten in hun latere carrière 
de weg naar Rotterdam gemakkelijker terug te vinden. 
Voor aanwezige producenten is het een efficiënte manier 
om snel de verschillende financieringssituaties in andere 
landen te leren kennen – kennis die goed van pas komt 
bij de keuze voor een co-producent. Onder de deelne-
mende partnerorganisaties bevonden zich een aantal 
nieuwkomers zoals de Rio Film Commission, Proimagines 
Colombia, Royal Film Commission Jordan, Durban 
FilmMart en Medienboard Berlin-Brandenburg. Het 
Rotterdam Lab werd dit jaar voor de tweede keer 
feestelijk geopend met een netwerk-diner. 

(Inter)nationale samenwerking
CineMart heeft een groot internationaal netwerk op-
gebouwd van vertegenwoordigers van filmfestivals, 
coproductiemarkten en ondersteunende organisaties als 
fondsen en traininginitiatieven. Dit vergroot de moge-
lijkheden en kansen voor projecten en de Rotterdam 
Lab-participanten door het jaar heen. In deze samen-
werkingsverbanden, en zeker in die met festivals, zoekt 
CineMart naar een bepaalde vorm van wederkerigheid. 
Mede daarom kijkt CineMart kritisch naar aanvragen 
om toelating. Met festivals als Berlijn en Cannes is de 

samenwerking dusdanig dat producenten de moge-
lijkheid hebben om na CineMart op deze grote film-
markten het ingezette contact te continueren en zo hun 
project verder te ontwikkelen. Op de afgelopen editie 
zaten in de zogenaamde Rotterdam-Berlinale Express 
de volgende projecten: Loud van Aneta Lesnikovska 
(Nederland, Macedonië), The Cyclops van Jukka-Pekka 
Valkeapää (Finland) en We Are Dead van Tobias Nölle 
(Zwitserland). Daarnaast ontvingen twintig op Cine-
Mart aanwezige producenten een gratis registratie voor 
het Producers Network in Cannes. Andere belangrijke 
partners waren de IFP/No-Borders filmmarkt van New 
York en Paris Cinema. 

Financiering
CineMart draagt zelf  zorg voor het bijeenbrengen 
van het leeuwendeel van het budget. De belangrijkste 
medefinanciers van CineMart 2011 waren het MEDIA 
Programma van de Europese Commissie, het Ontwik-
kelingsBedrijf  Rotterdam en het Nederlands Fonds voor 
de Film. Die gelden werden aangevuld met een eigen 
investering van het IFFR en financiële bijdragen van 
CineMarts (inter)nationale partnerorganisaties.

Speeddaten op zijn IFFR’s: producent zoekt professional.

coLuMn

Kleine beetjes 
helpen écht

In het circuit is het Hubert Bals Fonds al sinds jaar en dag 
een goede bekende die eigenlijk geen introductie behoeft. 
Voor het festivalpubliek kan het echter geen kwaad de 
IFFR-missie  om filmmakers in ontwikkelingslanden 
te steunen extra over het voetlicht te brengen. Speciaal 
daarom laten we sinds vorig jaar een aparte leader vooraf-
gaan aan de voorstellingen van door het HBF-ondersteun-
de films. Elk jaar een andere, uiteraard gemaakt door 
een regisseur met een HBF-bloedgroep. De eigenzinnige 
Filipijn Raya Martin greep deze editie de opdracht aan om 
een experimenteel kunstwerk af  te leveren. Hij draaide 
zijn Ars Colonia digitaal en in zwartwit, zette de beelden 
over naar 35mm en kleurde die vervolgens shot voor shot 
in. Het resultaat is een ode aan de begindagen van de 
cinema, die te bewonderen is op een hedendaags medium 
als YouTube – zie youtube/DCudtngAqxw. De leader 
staat ook op de in dit jaarverslag bijgevoegde dvd van 
Eternity. Deze film werd dit festival met een Tiger Award 
bekroond. Ook buiten Rotterdam vielen HBF-projecten 
in de prijzen. De Thaise Apichatpong Weerasethakul 
bijvoorbeeld won met zijn bewierookte Uncle Boonmee 
Who Can Recall His Past Lives de Gouden Palm in Cannes 
en de Chinees Li Hongqi verliet Locarno met een Gouden 
Luipaard voor Winter Vacation. 

Hoewel de financiële ondersteuning die we bieden vaak 
bescheiden van omvang is, kan onze steun een wezen-
lijk verschil maken. Vooral in gebieden met beperkte 
politieke of  religieuze bewegingsvrijheid betekent een 
bijdrage soms meer dan enkel financiële steun. Het IFFR 
presenteerde dit jaar bijvoorbeeld de door het HBF-
ondersteunde film Gesher van de Iraanse Vahid Vakilifar. 
Producent Mohammad Rassoulof  werd recentelijk 
samen met collega-regisseur Jafar Panahi veroordeeld 
tot een lange gevangenisstraf  en een filmverbod door 
de autoriteiten vanwege ‘propaganda tegen de Islamis-
tische Republiek’. Het HBF wil juist filmmakers helpen 
die in zulke of  vergelijkbare omstandigheden moeten 
opereren. Het belang hiervan lijkt misschien evident, 
maar in het huidige politieke en economische klimaat 
in Nederland is het helaas geen vanzelfsprekendheid 
meer. Het vertonen van een HBF-leader als Ars Colonia 
is daarom ook een oproep aan het publiek om aandacht 
te hebben én te houden voor het werk van het Hubert 
Bals Fonds en dat van ‘onze’ filmmakers uit Afrika, Azië, 
Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. 

Iwana Chronis, hoofd Hubert Bals Fonds
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huBERT BALS FondS

“Film is onherroepelijk en onverwoestbaar. 
Sedert de uitvinding van de boekdrukkunst 
heeft de techniek de cultuur nooit meer zo 
verrijkt,” zei Hubert Bals ooit. In het jaar 
waarin het IFFR zijn veertigste editie viert 
hoopt het naar de grondlegger van het IFFR 
vernoemde Hubert Bals Fonds, dat getalen-
teerde filmmakers in ontwikkelingslanden 
bijstaat, zijn duizendste project te gaan 
ondersteunen.

Het Hubert Bals Fonds (HBF) biedt al 22 jaar lang een 
helpende hand aan makers van speelfilms en documen-
taires uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten 
en delen van Oost-Europa. Het HBF biedt hulp bij alle 
fasen van een filmproject, bij scriptontwikkeling en  
productie, maar ook in de afwerkingsfase. Daar stopt 
de taak van het HBF echter niet: het fonds wil ook de 
duurzame filmindustrie in de betreffende gebieden 
versterken, bijvoorbeeld door distributie- en vertonings-
initiatieven te ontplooien of  te verbeteren. 
Het HBF begon als pionier, maar is door de jarenlange 
ervaring uitgegroeid tot een gerenommeerd en gewaardeerd 
kwaliteitskeurmerk met een sterke internationale 
reputatie. Met bescheiden financiële bijdragen speelt 
het HBF al jarenlang een essentiële rol bij de totstand-
koming van films in ontwikkelingslanden. De kracht 
van het fonds ligt ook in het katalyserende effect dat de 
ondersteuning vaak heeft op het aantrekken van 
aanvullende financiering. 
De blik van het HBF is niet uitsluitend gericht op het 
buitenland. Integendeel: het meeste publiek vinden 
de HBF-producties tijdens de festivalperiode. Op de 
programmering van het IFFR prijkt elk jaar de meest 
recente cinematografische HBF-oogst: deze editie waren 
dat 27 films. 

Werkwijze
Jaarlijks ontvangt het HBF meer dan zevenhonderd 
aanvragen, waarvan gemiddeld zeven procent gehonoreerd 
kan worden. Het HBF kent twee selectierondes per jaar. 
De inzend-deadlines voor aanvragen zijn 1 maart en 
1 augustus. Alleen aanvragen van filmmakers die 
afkomstig zijn uit landen die voorkomen op de DAC-lijst 
van de Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD) komen in aanmerking. De DAC-
lijst van de OECD biedt een overzicht van landen die 
formeel in aanmerking komen voor ontwikkelingshulp. 
Een selectiecommissie bestaande uit nationale en inter-

nationale experts uit de verschillende vakgebieden van 
de filmindustrie beoordeelt de aanvragen op basis van 
de volgende aandachtspunten: 
• de artistieke kwaliteit en authenticiteit van de film
• het land van productie en de nationaliteit van de   
 maker(s)
• de haalbaarheid van het project, zowel financieel als   
 artistiek
• de beschikbaarheid van andere financieringsbronnen
• de mate waarin het project kan bijdragen aan de 
 versterking van het lokale filmklimaat

Daarnaast is er bijzondere aandacht voor projecten met 
een innovatief  karakter en/of  van beginnend talent. 
Ook plannen van makers die in eigen land tegen de 
verdrukking of  censuur in werken kunnen op belang-
stelling rekenen. De commissie kijkt daarnaast naar de 
regionale spreidingsmogelijkheden van te ondersteunen 
projecten.
Het HBF ondersteunt individuele filmprojecten in 
verschillende fases van ontwikkeling. Hierin hanteert 
het fonds de volgende vijf  categorieën:
• script- en projectontwikkeling (maximaal €10.000)
• digitale productie (maximaal €20.000). Deze categorie 
 is speciaal opgericht voor het ondersteunen van   
 ultra-low budget digitale filmprojecten met een maxi-  
 maal budget van €100.000. 
• postproductie (maximaal €30.000)
• distributie (maximaal €15.000)
• speciale projecten zoals trainingen, workshops en   
 awards (maximaal €10.000) 

Dit jaar ontvingen 55 projecten een HBF-bijdrage. De 
selectie was opnieuw divers: van het Egyptische Cactus 
Flower, het Cubaanse Melaza en het Nigeriaanse 
Confusion Na Wa tot maar liefst drie projecten uit Sri 
Lanka: While Waiting For You, Through the Windshield 
en Flying Fish. Het HBF verleende ook steun aan nieuwe 
projecten van oude HBF-bekenden als de Argentijn 
Martín Rejtman, Algerijn Tariq Teguia en Chinees Liu 
Jiayin. Daarnaast ondersteunde het fonds verschillende 
distributieprojecten, waaronder mobiele cinemaverto-
ningen in Oeganda en de lokale distributie van Oday 
Rasheeds Qarantina in Irak. Ook diverse workshops en 
trainingen, waaronder de East Timor Film Production 
Workshop en de Maisha Filmmakers And Technical Lab 
in Oeganda ontvingen steun. 

huBERT BALS FondS

Sinisa Dragin krijgt de Hubert Bals Fonds Dioraphte Award voor zijn film If  The Seed Doesn’t Die. Vlnr. Iwana Chronis (HBF), Sinisa Dragin en Rutger 
Wolfson, festivaldirecteur.

Wereldse cuisine: het HFB-diner.



40 TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM66 40 TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM 67

In 2010 selecteerde de commissie voor de vijfde maal een 
viertal projecten in het kader van het HBF Plus-programma. 
Binnen dit programma brengt het HBF-filmmakers 
die al eerder steun ontvangen hebben van het HBF in 
contact met Nederlandse producenten. HBF Plus biedt 
Nederlandse producenten daarmee de mogelijkheid 
om mee te werken aan internationale producties en zo 
HBF-projecten ook in het productiestadium financieel 
te ondersteunen. HBF-projecten die een Nederlandse 
co-producent hebben kunnen bij het Nederlands Fonds 
voor de Film een speciale aanvraag indienen. Het HBF 
Plus-programma wordt geheel gefinancierd door het 
Nederlands Fonds voor de Film. In 2010 zijn de volgende 
projecten geselecteerd voor HBF Plus: De Jueves a Domingo 
van Dominga Sotomayor uit Chili (Nederlandse 
producent: Circe Films), Solo van Guillermo Rocamora 
uit Uruguay (Nederlandse producent: Volya Films), 
Tanta Agua van Ana Guevara en Leticia Jorge uit Uruguay 
(Nederlandse producent: IDTV Films) en Villegas van 
Gonzalo Tobal uit Argentinië (Nederlandse producent: 
NFI Productions).

Daarnaast initieerde het HBF in samenwerking met het 
Jan Vrijman Fonds van het International Documentary 
Film Festival Amsterdam de Cinema Mondial Tour. 
Daarbij gingen twaalf  door de fondsen ondersteunde 
speelfilms en documentaires op tournee langs elf  
Afrikaanse filmfestivals: van Kameroen, Rwanda, Zan-
zibar, Zuid-Afrika, Zimbabwe en Kenia tot Oeganda, 
Ethiopië, Senegal, Benin en Burkina Faso. Festivals zijn 
in ontwikkelingslanden vaak de enige plek om onaf-
hankelijke films te zien. Een wenselijk neveneffect van 
de tournee was dat het werk van het HBF bij Afrikaans 
filmtalent onder de aandacht kwam. De tournee had 
een publieksbereik van ruim 30.000 personen. Vanwege 
dit succes krijgt de Cinema Mondial Tour een vervolg in 
2011-2012. 

HBF op het festival 
De kernactiviteiten van HBF betekenen niet dat de blik 
van het fonds uitsluitend gericht is op het buitenland. 
Integendeel: het fonds ziet het als een belangrijke taak 
de ondersteunde producties te presenteren aan het 
Nederlandse publiek. In het programma van het IFFR 
waren de afgelopen editie 27 door het HBF ondersteunde 
films opgenomen. Drie daarvan dongen mee in de Tiger 
Awards Competitie: Eternity uit Thailand, Flying Fish uit 
Sri Lanka en The Image Threads uit India. Sivaroj Kongsakul 
ontving uiteindelijk een prestigieuze Tiger Award voor 

zijn Eternity. In de andere programmaonderdelen was 
het HBF al even goed vertegenwoordigd. Zo bevatte 
Bright Future vijftien HBF-titels. Ook in de onderdelen 
Spectrum en Return of  the Tiger doken diverse door het 
fonds ondersteunde films op. Het HBF was bovendien 
nauw betrokken bij de totstandkoming van het Raiding 
Africa-onderdeel, dat het met een financiële bijdrage 
steunde. Dit programma bood jonge Afrikaanse film-
makers de kans om internationale ervaring op te doen 
door hen gelegenheid te bieden een film te maken in 
China. De resultaten daarvan vertoonde het IFFR aan 
het publiek. Met Raiding Africa wilde het IFFR niet 
alleen de internationale aandacht voor Afrikaanse cinema 
vergroten, maar ook een actuele bijdrage leveren aan het 
debat binnen de vakwereld over Afrikaanse cinema.  

Net als vorig jaar werden de vertoningen van door het 
HBF ondersteunde films op een bijzondere wijze gemar-
keerd door daar steeds een eigen leader aan vooraf  te 
laten gaan. De maker van Ars Colonia, de leader van deze 
editie, was de vermaarde Filipijn Raya Martin, die voor 
zijn eerdere films steeds steun van het fonds ontving. 

Op de slotavond werd voor de vierde maal de Hubert 
Bals Fund Dioraphte Award uitgereikt, de prijs voor de 
door het publiek hoogst gewaardeerde HBF-titel. 
De Stichting Dioraphte stelde deze geldprijs van 
€10.000 beschikbaar aan If the Seed Doesn’t Die. 
De Servische filmmaker Sinisa Dragin nam de prijs 
persoonlijk in ontvangst.

Samenwerking met CineMart 
Het werk van het HBF houdt niet op bij financiële 
ondersteuning. Het fonds speelt ook een actieve bemid-
delende rol, informeert en adviseert filmmakers over 
andere potentiële financiers en introduceert hen bij 
andere fondsen en op markten en festivals. Daarbij is de 
organische samenwerking met CineMart, de succesvolle 
coproductiemarkt van het IFFR, van groot belang. 
Projecten die in een ver stadium van ontwikkeling zijn 
worden daar voorgesteld aan internationale financiers. 
De selectie van de 28ste editie van CineMart omvatte 
drie projecten die eerder door het HBF ondersteund 
zijn: Bull Down! (Brazilië), Karma Police (Thailand) 
en Tree Shade (Mexico). Daarnaast financierde het fonds 
de deelname aan het Rotterdam Lab van twee producenten, 
die beide verbonden zijn aan een HBF-ondersteund 
project in ontwikkeling. 

huBERT BALS FondS

“Ik film net zoals ik muziek componeer. Eerst 
creëer ik een geluidspalet. De geluiden leiden 
me vanzelf  naar een uiteindelijke compositie. Bij 
het opnameproces van de film heb ik dezelfde 
methode gebruikt. Het idee om te werken met 
geesten of  spoken kwam van mijn jongste dochter. 
Ze is zeven. Ze zei dat het me de vrijheid zou 
gevenom steeds van acteur te wisselen tijdens de 
reis. Ik vond het een fantastische suggestie. Het 
filmen was een geweldige ervaring en ik heb er erg 
van genoten. De dialogen in Finisterrae zijn in het 
Russisch. Ik heb daarvoor gekozen vanwege de 
muzikaliteit van die taal. Die kan je echt mee-
nemen in een droomachtige sfeer, waar de hele 
film van doortrokken is. Finisterrae is ook een film 
om naar te luisteren, niet alleen om naar te kijken. 
Het filmklimaat in Catalonië? Mijn dochter vond 
mijn film leuk, maar ze zei tegen mij dat ze niet 
geloofde dat de bioscoop bij ons in de buurt hem 
ooit zou vertonen. Te bizar, was haar opvatting.”

Sergio caballero

Finisterrae, première di 1 februari 16:30 
pathé 4

Sergio caballero is co-directeur van het 
befaamde SonAR Festival “voor progres-
sieve muziek en multimediale kunst” in 
Barcelona. Geen wonder dus dat geluid 
een grote rol speelt in zijn speelfilmdebuut 
Finisterrae.

“Mijn film is niet 
alleen om naar te 
kijken, maar ook 
om naar te luisteren”

I oF ThE TIGER
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Internationale kennisoverdracht
Het HBF ziet de uitwisseling van kennis en ideeën als een 
kerntaak. Vertegenwoordigers van het HBF bezoeken 
internationale festivals, workshops en bijeenkomsten. 
Zo werkt het fonds actief  en gericht aan samenwer-
kingsverbanden en wederzijdse kennisoverdracht met 
festivals en organisaties uit ontwikkelingslanden. De 
organisatoren daarvan profiteren van het internationale 
netwerk en de kennis van het HBF. Omgekeerd leert het 
fonds meer over de lokale industrie en over filmmakers 
en netwerken aldaar. In de periode 2010-2011 waren 
vertegenwoordigers van het HBF onder meer aanwezig 
op filmfestivals in Argentinië, Frankrijk, Armenië, 
Tanzania, Zuid-Afrika, Zwitserland, India, Spanje, Zuid-
Korea, Abu Dhabi, Tunesië, Oeganda, Ethiopië, Dubai 
en Duitsland. 

Internationale successen 
Niet alleen in Rotterdam, maar ook buiten de stads- en 
landsgrenzen genieten de HBF-films veel aanzien. Zo 
ontving de Thaise regisseur Apichatpong Weerasethakul 
de Gouden Palm in Cannes voor zijn film Uncle Boonmee 
Who Can Recall His Past Life. Cannes selecteerde ook 
My Joy van Sergei Loznitsa (Oekraïne) voor de competitie 
en draaide The Light Thief (Kirgizië) en A Alegria 
(Brazilië) in het programma-onderdeel Quinzaine des 
Réalisateurs. Op het festival van Locarno kreeg de Chinese 
filmmaker Li Hongqi de Gouden Luipaard voor zijn 
Winter Vacation. In Venetië ontving de jonge Mexicaanse 
regisseur Nicolás Pereda de Orizzonti Prize voor Verano 
de Goliat, ging Post Mortem van Pablo Laraín in de officiële 
competitie in première en ontvingen Laura Amelia 
Guzmán en Israel Cárdenas een Special Mention van de 
jury voor hun film Jean Gentil. Op het festival in Sarajevo 
ontving Tilva Rosh van Nicola Lezaic de Heart of  Sarajevo 
Award voor Beste Film. Tot slot werd de Turkse film 
Our Grand Despair geselecteerd voor de prestigieuze 
competitie van Berlijn. 

Distributie in Nederland
De HBF-films verdienen ook na de festivalperiode een 
rijk en lang leven. In het hoofdstuk Distributie ziet u 
welke inspanningen het IFFR levert om de films aan een 
zo groot mogelijk publiek te vertonen.

Financiering
In de periode 2010-2011 werd het Hubert Bals Fonds 
ondersteund door zijn vaste partners: het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, het Hivos Cultuurfonds, de NCDO, 
Stichting DOEN en Stichting Dioraphte. Daarnaast 
haalt het HBF aanvullende inkomsten uit de verkoop 
van Benelux-rechten aan verschillende distributeurs in 
Nederland en uit de dvd-verkoop van de Tiger Releases. 
Hoewel de steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
tot en met 2012 is zeker gesteld, heeft het ministerie te 
kennen gegeven op termijn niet langer de belangrijkste 
financier te willen zijn en zijn bijdrage aan het fonds 
gaandeweg af  te willen bouwen. Het werven van aan-
vullende financiering zal dus in de komende jaren een 
belangrijke prioriteit blijven voor het HBF. 

Toekomst
De komende jaren blijft het HBF het ondersteunen 
van kwalitatief  hoogstaande en urgente filmprojecten 
van getalenteerde filmmakers uit ontwikkelingslanden 
zien als kerntaak. Daarnaast is het fonds voornemens 
zijn aandacht de komende jaren meer te richten op de 
infrastructurele versterking van het filmklimaat in het 
werkgebied, door het ondersteunen en initiëren van 
projecten op het gebied van lokale distributie, training 
en bemiddeling. Zo vervolgt het HBF in 2011-2012 de 
Cinema Mondial Tour. Ook start volgend jaar het 
Boost!- programma, waarin een select aantal HBF-
ondersteunde filmmakers intensieve scriptbegeleiding 
krijgen aangeboden in het Binger Filmlab, waarna ze 
hun projecten op CineMart kunnen presenteren. 

huBERT BALS FondS

“De Colombiaanse cinema vertoont groei, maar 
die groei speelt zich af  in chaos. Er komen steeds 
meer en betere films, maar het publiek in mijn 
land haalt nog te vaak de neus op voor nationale 
films. Daarom moeten we investeren in het pu-
bliek, dat training nodig heeft om te leren kijken. 
Onze bioscopen worden gedomineerd door block-
busters uit Hollywood. De doorsnee filmliefhebber 
heeft daardoor een beperkte smaak ontwikkeld. 
Colombia is weliswaar deel van de grote Spaans-
talige gemeenschap, maar daar profiteren we niet 
van. In Bogota is het makkelijker om een Europese 
film te zien dan een film uit Peru of  Venezuela. 
Todos tus muertos is voor beduidend minder geld 
gemaakt dan mijn eerste speelfilm. Ik wilde onder-
zoeken wat er mogelijk is met een klein budget. 
Als je daar toch iets moois mee kan maken, schept 
dat een zekere vrijheid. Het experiment is me niet 
tegengevallen. Ik hoop hiermee ook een voorbeeld 
te zijn voor andere filmmakers.”

carlos Moreno

Todos tus muertos, première wo 2 februari 
16:30 pathé 4

Todos tus muertos is de tweede speelfilm 
van de colombiaanse carlos Moreno, die 
inmiddels ook zijn derde film heeft voltooid. 
de mogelijkheden voor vertoningen zijn er 
beperkt, maar colombia is wel een goud-
mijn voor verhalenvertellers.

“Als je met een 
klein budget iets 
moois kunt ma-
ken, schept dat 
vrijheid”

I oF ThE TIGER
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Voor bedrijven en organisaties is het IFFR 
een interessante partner. Dit is te danken aan 
het sterke cultuurmerk dat het IFFR is, het 
hoogwaardige programma van het festival, 
de immense media-aandacht die het gene-
reert en natuurlijk aan de vele bezoekers. 
Geheel tegen alle trends in verwelkomde het 
festival deze editie vier nieuwe sponsors, 
waaronder nieuwe hoofdsponsor UPC.

Voor het IFFR is steun van het bedrijfsleven een hals-
zaak. De bij het festival betrokken sponsors weerspiegelen 
het maatschappelijk draagvlak dat het festival heeft. 
Zonder de steun van sponsors zou de organisatie van 
een grootschalig en kwalitatief  hoogstaand evenement 
als het IFFR onder grote druk komen te staan. In een 
tijd waarin bezuinigingen de culturele sector extra hard 
treffen is sponsor- en fondsenwerving belangrijker dan 
ooit. Daarom ging de organisatie op zoek naar nieuwe 
partners en nieuwe vormen van financiering. Een sterk 
voorbeeld hiervan is het Tiger Film Mecenaat, een 
samenwerkingsverband met het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, dat op de openingsavond werd gelanceerd. 

Hoofdsponsoren
Op sponsorvlak was de XL-editie ook feestelijk, want 
UPC trad als nieuwe hoofdsponsor aan. Inhoudelijk 
vormen IFFR en UPC een perfecte match: beide zijn ‘gek 
op film’, zoals de UPC-slogan luidt. Bovendien zet UPC 
zich in om kwalitatief  betere films onder de aandacht te 
brengen van een groot publiek, een missie die het IFFR 
deelt met het telecombedrijf. Met een UPC on Demand-
initiatief  kreeg de gedeelde missie handen en voeten: 
abonnees kregen daarmee festivalfilms in de huiskamer, 
ook nadat het festival achter de rug was. UPC adopteerde 
ook de publieksprijs. Mark Giesbers, vicepresident mar-
keting bij UPC, reikte die op de slotavond uit voor het 
populaire drama Incendies. Eerder in het festival stond 
de UPCinema-dag geprogrammeerd, bedoeld als drem-
pelverlagende activiteit voor bezoekers die het IFFR nog 
niet eerder bezochten. De dag bood een programma met 
publieksfavorieten Somewhere, Blue Valentine en Biutiful. 
Voor de eigen UPC-relaties en -klanten deed de Preview 
Tour van 
Les amours imaginaires vier steden aan en werd tijdens 
het festival een speciale editie van Kids Only georganiseerd. 
De UPC Twittermuur die in de Doelen was opgesteld 
was met vijf  meter de grootste twittermuur van Nederland 
en sprong dus behoorlijk in het oog. Via een toetsen-

bord of  de smartphone konden bezoekers hun liefde 
voor film met de hele wereld delen.

Met de Volkskrant vierde het IFFR eveneens een jubileum: 
het was de dertigste maal dat de krant als festivalsponsor 
optrad. De samenwerking resulteerde ook dit jaar weer 
in een speciale programmakrant. Een dag voor de start 
van de kaartverkoop werd die als bijlage toegevoegd aan 
het kunst- en cultuurkatern van de Volkskrant, in een 
oplage van 355.000. De redactie van de eerste helft van 
deze Volkskrant IFFR-special ligt bij de kunstredactie 
van de krant, die garant staat voor een onafhankelijke 
inhoud. Het IFFR neemt de tweede helft voor zijn 
rekening. Daarin staat alle belangrijke programma- en 
service-informatie opgenomen. De bijlage was gedurende 
de hele festivalperiode op de festivallocaties gratis 
verkrijgbaar. Alleen het programma voor het slotstuk, 
de Volkskrantdag, ook dit jaar weer op de allerlaatste 
(zon)dag geprogrammeerd, stond er niet in vermeld: 
deze marathondag wordt immers samengesteld uit de 
lijst van publieksfavorieten. Het begint inmiddels een 
mooie traditie te worden dat deze dag, met achtduizend 
bezoekende Volkskrant-lezers, al weken voor het festival 
compleet uitverkocht is. Veel gasten van de Volkskrant-
dag zagen voor het eerst het nieuwe LantarenVenster op 
de Kop van Zuid van binnen. 
Terug van weggeweest was de talkshow VPRO Late 
Night... in de Kleine Zaal van de Rotterdamse Schouw-
burg, met als gastheer Ernest van der Kwast. 

Ook deze editie konden VPRO-leden weer naar een spe-
ciale VPRO-dag: de Preview-dag met daarin een selectie 
van films uit het programma bleef  behouden en de 
VPRO-Filmnacht maakte zijn debuut. Die was een suc-
cesvolle en swingende kruisbestuiving van korte films, 
de speelfilms Les amours imaginaires en 127 Hours en live 
muziek geprogrammeerd door 3VOOR12: Balthazar, Lola 
Kite en Hudson Mohawke. Gedurende het festival deed 
de VPRO met Rotterdam XL op Nederland 2 vijf  maal 
verslag van het festival. De presentatie van dit speciale 
festivalmagazine was in handen van Sarah Meuleman en 
The Madd-voorman Dave von Raven. Als vanouds baatten 
de Volkskrant en VPRO samen de cinema.nl-stand in de 
Doelen uit. Er verscheen ook een handzaam boekje in 
samenwerking met cinema.nl, met daarin een overzicht 
van alle XL-activiteiten.

SponSoRInG & FondSEnWERVInG

Overige sponsors
Tal van andere sponsors droegen bij aan het succes van 
de veertigste editie. Nieuwe partners waren Jameson, 
ING Car Lease en OV-fiets. Jameson associeert zich in 
het buitenland al jaren met cinema en trakteerde de 
liefhebbers op de Jameson Film Experience. Een expe-
rience was het zeker, want het selecte gezelschap werd 
per veerboot naar de RDM Campus op de Heijplaat 
vervoerd voor een vertoning van 127 Hours. Op de party 
na afloop waren internationale dj’s en cocktails goed 
voor veel feestvreugde.
Het vervoer van de vele festivalgasten gebeurde met 27 
personenauto’s, mini-vans en busjes uit het wagenpark 
van ING Car Lease. De auto’s waren speciaal voor de 
gelegenheid bestickerd en stonden duidelijk zichtbaar 
geparkeerd voor de Doelen. 
Het festival was dit jaar weidser opgezet dan ooit, met 
veertig XL-locaties door de hele stad en LantarenVenster 
niet langer op een steenworp afstand van het Schouw-
burgplein. De nieuwe sponsor OV-fiets maakte het 
gemakkelijk voor de bezoekers alle festivallocaties te 
bereiken. De XL-pas gaf  niet alleen toegang tot alle extra 
activiteiten, maar was ook een jaarabonnement op OV-
fiets met twee gratis ritten. Alle fietsers (ook zij die op hun 

eigen stalen ros kwamen) konden hun fiets gratis parke-
ren in een bewaakte fietsenstalling, waar kunstenaars hun 
artistieke kwaliteiten op de wanden loslieten.

Modeontwerper Antoine Peters en Eastpak sloegen 
de handen ineen om van de festivaltas iets bijzonders 
te maken. Een speciale ‘limited XL edition’, door de 
eigenaar naar eigen smaak in te kleuren, sloot aan bij 
het Out of  Fashion-programma. Eastpak stelde ook de 
prijzen beschikbaar voor de Fashion Film Competition 
die voor modestudenten en jonge ontwerpers werd 
georganiseerd binnen het Out of  Fashion-programma. 

Face Culture verzorgde de dagelijkse videoverslaggeving 
op de site en CCCP de bumpers en visuele aankondigingen 
in de zalen. Het transport van de filmrollen en ander 
materiaal dat van en naar Rotterdam vervoerd moest 
worden was dit jaar opnieuw in de vertrouwde handen 
van Fedex.

De Tiger Business Lounge
De Tiger Business Lounge is de zakenvriendenclub van 
het IFFR. Bedrijven die deel uitmaken van de TBL dragen 
het festival niet alleen een warm hart toe, maar zijn er 

SponSoRInG & FondSEnWERVInG

Ik tweet dus ik besta: dankzij UPC konden festivalbezoekers via de grootste twittermuur van Nederland in de Doelen zien wat er op Twitter over het IFFR 
werd geschreven.
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ook daadwerkelijk bij betrokken. Het ambassadeur-
schap is in handen van burgemeester Ahmed Aboutaleb. 
Het ledental groeide het afgelopen jaar van 27 naar 35. 
Geruime tijd voor de jubileumeditie lichtte het festival 
in de Kunsthal voor de leden van de TBL een tipje van de 
programma-sluier op, tijdens de preview-avond in 
november. Dat het festival een geweldig platform tot 
relatiemarketing biedt is de meeste partners niet 
ontgaan. Aangesloten bedrijven konden op de eerste 
festivaldonderdag hun relaties uitnodigen voor de Tiger 
Business Lounge-avond, in aanwezigheid van burge-
meester Aboutaleb. De aanwezigen kregen er de film 
Somewhere van Sofia Coppola te zien en werden 
geïnformeerd over het Tiger Film Mecenaat. Op die 
avond traden Men at Work TV produkties en Hogeschool 
Rotterdam als nieuwe leden toe. Andere nieuwe leden 
sinds vorig jaar zijn Virtual Affairs, Bilderberg Parkhotel, 
ING, Groot Handelsgebouw en Manhave Vastgoed. 
Voor TBL-leden bestaat de mogelijkheid een ontvangst 
te organiseren voor eigen relaties die, afhankelijk van de 
wensen van de organisatie, in grootte kunnen variëren 
tot maximaal achthonderd personen. Tijdens het festival 
vond een groot aantal van dergelijke bijeenkomsten 
plaats, waaronder een avond van het Ontwikkelingsbedrijf  
Rotterdam met zo’n tweehonderd gasten. 

Subsidiënten
Het IFFR wordt structureel gesubsidieerd door de Ge-
meente Rotterdam en het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. 
Omdat de VPRO zich terugtrok als sponsor van de Tiger 
Awards Competitie is het festival op zoek naar een nieuwe 
sponsor. Deze editie nam het Prins Bernhard Cultuurfonds 
het prijzengeld van €15.000 voor de drie winnende films 
voor zijn rekening. Ook de korte film heeft een eigen 
competitie. Elk van de drie winnaars in die competitie kon 
rekenen op een geldbedrag van €3.000. De Tiger Short 
Competition werd dit jaar omgedoopt tot de Rotterdam 
Tiger Awards Competitie voor Korte Films, vanwege de 
adoptie door het Chief  Marketing Office Rotterdam. Het 
CMO koos voor de adoptie omdat korte, en met name 
experimentele films goed passen bij de stad Rotterdam. 

Het XL-programma vergde een verregaande samenwer-
king met andere instellingen in de stad. Deze samenwerking 
werd mogelijk gemaakt dankzij steun van Rotterdam 
Festivals. De uitbreiding naar Rotterdam Zuid met het 
nieuwe LantarenVenster betekende meer dan alleen 
een extra locatie en maakte profilering van het festival 

op de Kop van Zuid wenselijk. De uitbreiding van de 
festival-locaties met ook het nieuwe LantarenVenster 
op de Wilhelminapier is mogelijk gemaakt dankzij een 
extra bijdrage van de Dienst Kunst en Cultuur. Het 
SNS REAAL Fonds ondersteunde het Out of  Fashion 
programma, bestaande uit een reeks filmvoorstellingen, 
een tentoonstelling en een serie lezingen verzorgd door 
Premsela, Dutch Platform for Design and Fashion. 
De tentoonstelling werd vormgegeven door tijdschrift 
Glamcult met ondersteuning van Culturele Supermarkt 
Rot(t)terdam.  

Cinema Reloaded, het vernieuwende crowdfunding-
project van het IFFR, ontving een bijdrage van het 
VSBfonds. Water Tiger Inn, een speciaal filmprogramma 
in combinatie met een interactieve installatie, werd 
mede mogelijk gemaakt door Council for Cultural 
Affairs Taiwan, Hong Kong Economic Trade Office 
Brussels, Taipei Artist Village, Shi Nian Theatre en 
Taiyan Puppet Theatre Company.

Hivos, Elise Mathilde Fonds en het eigen Hubert Bals 
Fonds  verleenden financiële ondersteuning voor het 
Signals-onderdeel Raiding Africa. Het Prins Claus Fonds 
maakte het mogelijk om een aantal Afrikaanse filmmakers 
over te laten komen en bood hen daarmee de gelegen-
heid aanwezig te zijn op de Raiding Africa Day.

Het Hubert Bals Fonds wordt ondersteund door het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, Hivos Cultuurfonds, 
Stichting Doen en Stichting Dioraphte. 

Diverse educatieve activiteiten en jongerenprojecten 
zoals We Are Next, 40” Film-workshops en Not Kidding 
werden mogelijk gemaakt door bijdragen van 
respectievelijk het SNS REAAL Fonds en de Stichting 
Bevordering van Volkskracht; het Fonds voor Cultuur-
participatie en de Erasmusstichting, en de Stichting 
van Leeuwen van Lignac. 

Het IFFR is de volgende instellingen dankbaar voor hun 
bijdrage aan de totstandkoming van de afgelopen editie 
van het festival: Mondriaan Stichting, Fonds Podium-
kunsten, US Embassy, Franse Ambassade, Poolse 
Ambassade, Griekse Ambassade, Cultuur Instituut 
Roemenië. 

SponSoRInG & FondSEnWERVInG SponSoRInG & FondSEnWERVInG

Burgemeester en Tiger Business Lounge-ambassadeur Ahmed Aboutaleb opende het TBL-diner, voor de leden én hun relaties.

Een traditie op de laatste zondag: de Volkskrantdag boordevol publieksfavorieten.



40 TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM74 40 TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM 75

FInAncIËn

De exploitatierekening 2010-2011 is 
uitgekomen op een positief resultaat 
van €197.693. Hiervan wordt €22.265 
toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
van het Hubert Bals Fonds, €31.090 aan 
het bestemmingsfonds OCW en €19.500 
aan de bestemmingsreserve Ziekteverzuim 
waardoor een bedrag van  €124.838 kan 
worden toegevoegd aan de algemene 
reserve.

De totale recette (inclusief  educatie) is ruim €170.000 
hoger dan begroot. Reden hiervoor is dat er nog vlak 
voor het festival is gekozen voor een prijsverhoging van 
de filmtickets. Daarnaast is door verschillende geslaagde 
marketingacties een hogere zaalbezetting gerealiseerd. 
Tevens is er in verband met het veertigjarig bestaan 
gekozen voor een veertigtal extra jubileumlocaties.  

Dit boekjaar is een aparte stichting opgericht waarin 
de Tiger Friends-gelden zijn ondergebracht. Deze 
inkomsten komen aldus niet meer terug in de functio-
nele exploitatierekening.  

De sponsorinkomsten zijn zo’n €150.000 lager dan 
begroot. Beide hoofdsponsoren KPN en Robeco zijn 
gestopt in boekjaar 2009-2010. Gelukkig is er dit jaar 
in UPC een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Ook zijn 
er nog enkele andere nieuwe subsponsoren gevonden, 
zoals Jameson en OV-fiets, maar de ontvangen spon-
sorgelden maken de beoogde drie hoofdsponsorschap-
pen niet volledig goed. De vooruitzichten voor nieuwe 
sponsoren zijn positief. 

Verder zijn afgelopen boekjaar incidentele subsidies 
ontvangen voor de jubileumeditie: €200.000 vanuit 
de Gemeente Rotterdam en €41.000 van Rotterdam 
Festivals. 

Vooruitlopend op de onzekere financiële toekomst 
voor de culturele instellingen is bewust ingezet op een 
groot positief  resultaat om het eigen vermogen te doen 
groeien, zodat eventuele tegenvallers opgevangen 
kunnen worden in de toekomst. Voorafgaand aan het 
festival heeft het festival hier een grote eerste stap 
kunnen zetten mede door een aantal nieuwe sponsoren, 
een prijsstijging en een zeer kritische bezuinigings-
ronde.

FuncTIonELE EXpLoITATIEREKEnInG 2010-2011

    begroting 
  2010-2011 2010-2011 2009-2010 
  in € in € in €

BATEn     
Directe opbrengsten   
Publieksinkomsten  2.346.844   2 .024.000   2 .145.976  
Sponsorinkomsten   527.584  680.000   334.527  
Overige inkomsten   273.874   172.375   222.796 
Totaal opbrengsten  3.148.301   2.876.375   2.703.299  
   
Subsidies / Bijdragen   
Subsidie ministerie van OCW   1.287.401   1.191.598   1.273.014 
Subsidie provincie  -   -   -  
Subsidie gemeente Rotterdam  1.240.000   1.240.000   1.135.000 

Overige subsidie en bijdragen
Subsidies uit publieke middelen   1.771.938   1.260.000   1.554.568 
Subsidies uit private middelen   719.922   641.630   694.014
Bijdragen van VSBfonds   18.794  50.000   75.000 
Totaal subsidies / bijdragen   5.038.055  4.383.228   4.836.596  
Som der baten  8.186.356   7.259.603   7.539.895
     

LASTEn    
Beheerslasten: personeelskosten  462.741   554.804  446.451
Beheerslasten: materiële lasten  556.621   538.075   401.821 
Subtotaal beheerslasten  1.019.363  1.092.879  848.272 
  
Activiteitenlasten: personeelskosten  1.970.375 1.705.915   2.079.075 
Activiteitenlasten: materiële lasten   3.882.536 3.276.680   3.456.211  
Subtotaal activiteitenlasten  5.852.910   4.982.595   5.535.285  
 
Activiteitenlasten: personeelskosten HBF  80.950  82.756   75.039 
Activiteitenlasten: materiële lasten HBF  1.077.417  981.374  1.074.979
Subtotaal activiteitenlasten HBF  1.158.367  1.064.130  1.150.018 

Activiteitenlasten: overige lasten 4 .630-  150.000  2.438-
Subtotaal overige lasten 4 .630-  150.000  2.438- 
   

Som der lasten 8.026.010  7.289.603  7.531.137 
    
Saldo rentebaten en -lasten 37.348  30.000  51.185 
    
Saldo exploitatierekening 197.693  0  59.943  
    
Onttrekking (toevoeging) aan bestemmingsreserve HBF   22.265  -  45.694
Onttrekking (toevoeging) aan bestemmingsfonds OCW  31.090  2 .406 -
Onttrekking (toevoeging) aan overige reserves  19.500  - -
Onttrekking (toevoeging) algemene reserve 124.838  0  11.844 
    

realisatierealisatie
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Het IFFR draait op de inzet van vele 
medewerkers en vrijwilligers. Gedurende 
het verslagjaar had het IFFR twintig 
medewerkers in vaste dienst (17,5fte), 
daarnaast hadden acht mensen een contract 
voor een bepaalde periode (6,3fte). 
In tijdelijke functies leverden mensen met 
een kort dienstverband, zelfstandigen, 
stagiaires (10), vrijwilligers (756) en 
medewerkers in dienst van toeleveranciers 
een bijdrage. 

Het organiseren van een internationaal filmfestival 
als het IFFR is bij uitstek mensenwerk. Het festival 
illustreert de noodzaak van de spreekwoordelijke 
‘vele handen’. Veel van die handen zijn van vrijwilligers: 
het IFFR is een van de grootste meerdaagse festivals van 
Nederland en zou met zijn huidige omvang en kwaliteit 
onmogelijk zijn zonder de inzet van vrijwillige en 
tijdelijke krachten. Het IFFR prijst zich gelukkig met de 
onbezoldigde en enthousiaste inspanningen van vele 
honderden vrijwilligers, waarop het jaarlijks mag rekenen. 
Zij zetten zich met hart en ziel in voor het festival en 
bepalen daarmee mede het gezicht van het IFFR.

Binnen de kernorganisatie van het IFFR voltrokken 
zich enkele wijzigingen in het afgelopen jaar. Per juli 
2010 is Janneke Staarink, de nieuwe zakelijk directeur, 
aangetreden. Zij kende de culturele sector al goed vanuit 
eerdere functies en was hiervoor algemeen directeur  bij 
het Oerol-festival op Terschelling. Verder trok het IFFR 
een nieuwe coördinator Educatie & Jongerenmarketing 
aan: Cindy Beck. Zij is sinds 1 juni 2010 in dienst. Het 
festival nam ook afscheid van een aantal mensen. Linda 
Holleman, manager Sponsoring trad na een kort dienst-
verband in november uit dienst. De organisatie heeft 
ervoor gekozen de functie vooralsnog niet opnieuw op te 
vullen. In plaats daarvan is de afdeling Sponsoring uitge-
breid met een tijdelijke freelancer. Danielle Burg is per 
augustus 2010 uit dienst getreden als medewerker Secre-
tariaat. Haar functie is per 1 september overgenomen 
door Mirjam Klootwijk, die ook directiesecretaresse is. 

Het IFFR nam afgelopen jaar afscheid van twee oud-
gedienden. Gerrit Peters droeg als manager Productie 
sinds jaar en dag zijn steentje bij aan een soepele productie 
van het festival. Programmeur Erwin Houtenbrink stelde 
vanaf  begin jaren negentig zijn brede kennis en zijn 
liefde voor film in dienst van het festival. Tevens zwaaide 

de organisatie Dominique Henskens, manager Mar-
keting & Communicatie, in november 2011 uit. Haar 
functie is de rest van het jaar op interim-basis overgeno-
men door Afke Duinkerken, die gedetacheerd was door 
De MediaVilla.  

Melissa van der Schoor verruilde haar tijdelijke aanstel-
ling voor een jaarcontract op de afdeling Programma, 
ter vervanging van Inge de Leeuw, die naast de organisatie 
van haar eigen Out of  Fashion-programma nog verschil-
lende ondersteunende programmataken voor haar 
rekening nam. 

Ook de samenstelling van het bestuur is in 2010 
gewijzigd. In augustus vond een bestuurswisseling 
plaats: Peter Delpeut heeft na bijna acht jaar als 
algemeen bestuurslid plaats gemaakt voor Mart 
Dominicus, regisseur en scenarioschrijver. Naast voor-
zitter Melle Daamen en penningmeester Hans van der 
Vlist bestaat het bestuur nu uit Frans van Gestel, 
Francine Houben en Rudy Stroink. Het bestuur kwam 
dit verslagjaar vier maal bijeen. 

 

oRGAnISATIE En BESTuuR

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 
TG Tiger Award-winnende film (kort of  lang)

Tiger Awards competitie 

ip The Sky Above, Brazilië Sérgio Borges
ep Todos tus muertos, Colombia Carlos Moreno
ip Headshots, Duitsland, Oostenrijk Lawrence Tooley
wp Wasted Youth, Griekenland Argyris 
  Papadimitropoulos, 
  Jan Vogel
ep The Image Threads, India Vipin Vijay
ep Rainy Seasons, Iran Majid Barzegar
ip Love Addiction, Japan Uchida Nobuteru
ip Vete más lejos, Alicia, Mexico Elisa Miller
wp Gromozeka, Rusland Vladimir Kott
ip Finisterrae, Spanje Sergio Caballero
wp Flying Fish, Sri Lanka Sanjeewa 
  Pushpakumara
ep Eternity, Thailand Sivaroj Kongsakul
ep The Journals of Musan,  Park Jung-Bum
 Zuid-Korea 
ip Bleak Night, Zuid-Korea Yoon Sung-Hyun

Rotterdam Tiger Awards competitie voor Korte Film 

wp After Empire, België Herman Asselberghs
 Stardust, België Nicolas Provost
 Home Movie, Canada John Price
 Mirages, Canada, Frankrijk Emanuel Licha
ip Beyond-ism, China Sun Xun
 1989 (When I Was Five Years Old) Thor Ochsner
 Denemarken 
 Versions, Duitsland, Noord-Korea Oliver Laric
 Players, Finland, Nederland Pilvi Takala
 La dame au chien, Frankrijk Damien Manivel
wp Lubaben, Frankrijk, Roemenië Eva Pervolovici
wp Slow Action, Groot-Brittannië Ben Rivers
 A Short Film About War Jon Thomson
 Groot-Brittannië Alison Craighead 
  It, Heat, Hit, Groot-Brittannië Laure Prouvost
 Otolith III, Groot-Brittannië The Otolith Group
 Out, Israël Roee Rosen
wp I lupi, Italië Alberto De Michele 
ip Maria Theresia und ihre  Roland Rauschmeier 
 16 Kinder, Oostenrijk, Duitsland Ulu Braun 
 Maska, Polen Brothers Quay
 A History of Mutual Respect Gabriel Abrantes  
 Portugal Daniel Schmidt

 Mercúrio, Portugal Sandro Aguilar

 Bread for Bird, Rusland Aleksandra Strelyanaya
ip End Transmission, Taiwan,  James T. Hong
 Nederland, Duitsland  Chen Yin-Ju
ep Immortal Woman, Thailand Jakrawal Nilthamrong
ep These Hammers Don’t Hurt Us  Michael Robinson
 VS
wp The Story of Elfranko Wessels Erik Moskowitz  
 VS, Canada Amanda Trager

Bright Future

 En el futuro, Argentinië Mauro Andrizzi
ip El agua del fin del mundo Paula Siero
 Argentinië
wp El invierno de los raros Rodrigo Guerrero
 Argentinië
 Animal Kingdom, Australië David Michôd
wp Le Grand’Tour, België Jérôme le Maire
wp Grande Hotel, België Lotte Stoops
 Illégal, België, Luxemburg,  Olivier Masset-Depasse
 Frankrijk 
 The Joy, Brazilië Felipe Bragança  
  Marina Meliande
ip Neverquiet (Film of Wonders) Felipe Bragança  
  Marina Meliande  
  Karim Aïnouz  
  Ivo Lopes Araujo  
  Gustavo Bragança 
  Helvécio Marins  
  Jr., Clarissa Campolina  
  Caetano Gotardo  
  Soares, Raphael  
  Mesquita, Leonardo  
  Levis, Carolina  
  Durão, Andrea Capella  
  Marco Dutra, Juliana  
  Rojas, Collective Film  
  by 14 directors
 Shelter, Bulgarije Dragomir Sholev
 You Are Here, Canada Daniel Cockburn
 Small Town Murder Songs Ed Gass-Donnelly
 Canada
ip Primordial Ties, Canada Otto Buj
 Les amours imaginaires, Canada Xavier Dolan
 Lucía, Chili Niles Atallah
ip Ocaso, Chili,  Théo Court
 Dominicaanse republiek
ep Tape, China Li Ning
ep The Old Donkey, China Li Ruijun
ep Fortune Teller, China Xu Tong
ep The Piano in a Factory, China Zhang Meng
wp Black Blood, China, Frankrijk Zhang Miaoyan
 The High Life, China, Hong Kong Zhao Dayong
 Jean Gentil, Dominicaanse  Laura Amelia Guzmán 
 republiek, Mexico, Duitsland Israel Cárdenas
ep 678, Egypte Mohamed Diab
 Fleurs du mal, Frankrijk David Dusa
 Simon Werner a disparu... Fabrice Gobert
 Frankrijk
 Julien, Frankrijk Gaël Lépingle
 El Sicario Room 164, Frankrijk Gianfranco Rosi
ip La BM du Seigneur, Frankrijk Jean-Charles Hue
 Un poison violent, Frankrijk Katell Quillévéré
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ip Je suis un No Man’s Land Thierry Jousse
 Frankrijk
 Attenberg, Griekenland Athina Rachel Tsangari
ep Tyrannosaur, Groot-Brittanië Paddy Considine
 Las marimbas del infierno Julio Hernández  
 Guatemala, Frankrijk, Mexico Cordón
 Adrienn Pál, Hongarije,  Ágnes Kocsis
 Nederland, Frankrijk, Oostenrijk
 Parked, Ierland, Finland Darragh Byrne
 Sensation, Ierland, Nederland Tom Hall
 Off the Beaten Track, Ierland,  Dieter Auner
 Roemenië
 Autumn, India Aamir Bashir
ep Soul of Sand, India Sidharth Srinivasan
 Nainsukh, India, Zwitserland Amit Dutta
ip Belkibolang, Indonesië Agung Sentausa, Ifa  
  Isfansyah, Tumpal  
  Christian Tampubolon,  
  Rico Marpaung,  
  Anggun Priambodo,  
  Azhar Lubis, RICO  
  Surya Pratama, Edwin,  
  Sidi Saleh
ep Qarantina, Irak, Duitsland Oday Rasheed
 Gesher, Iran Vahid Vakilifar
 The Wanderer, Israël Avishai Sivan
 I Am Jesus, Italië Valerie Gudenus  
  Heloisa Sartorato
ip Hot as Hell: The Deadbeat  Okuda Yosuke
 March, Japan  
wp Paraísos artificiales, Mexico Yulene Olaizola
wp The Day I Disappeared AtoVS Bandeh 
 Nederland, Iran Ghiasabadi 
 Novena, Paraguay, Nederland Enrique Collar
 Outbound, Roemenië Bogdan George Apetri
 Morgen, Roemenië, Frankrijk,  Marian Crisan
 Hongarije
wp I Love You, Rusland Alexander Rastorguev  
  Pavel Kostomarov
 Tilva Rosh, Servië Nikola Lezaic
ep Breakfast, Lunch, Dinner Wang Jing, Anocha  
 Singapore Suwichakornpong, 
  Kaz Cai
wp Water Hands, Singapore, Servië,  Vladimir Todorovic
 Montenegro
wp Color perro que huye, Spanje Andrés Duque
 Aitá, Spanje José Maria de Orbe
ep Karma, Sri Lanka Prasanna Jayakody
 Pinoy Sunday, Taiwan, Filipijnen, Ho Wi-ding
 Japan, Frankrijk
 Zephyr, Turkije Belma Bas
 Majority, Turkije Seren Yüce
ip Speak, Uganda, Zuid-Afrika Yes! That’s Us
 La vida útil, Uruguay, Spanje Federico Veiroj
ep Gravity Was Everywhere Brent Green
 Back Then, VS 
wp The Last Buffalo Hunt, VS Lee Anne Schmitt
wp Bad Posture, VS Malcolm Murray
wp A Little Closer, VS Matthew Petock
ip Septien, VS Michael Tully
wp New Jerusalem, VS R. Alverson
 The Crab, VS Rona Mark
 Aardvark, VS, Argentinië Kitao Sakurai

 My Perestroika, VS,  Robin Hessman
 Groot-Brittanië
wp Behind the Red Motel Door TheWorldFamous Ike
 VS, Mexico
 A Small Town Called Descent Jahmil XT Qubeka
 Zuid-Afrika
 End of Animal, Zuid-Korea Jo Sung-Hee
wp Anyang, Paradise City Park Chan-Kyong
 Zuid-Korea
wp Characters, Zuid-Korea Son Kwang-Ju
 Pure, Zweden Lisa Langseth
wp Twin Brothers, 53 Scenes from Axel Danielson
 a Childhood, Zweden, 
 Denemarken
ip Hinter diesen Bergen Michael 
 Zwitserland, Duitsland Krummenacher
wp Imagine, the Sky Brigitte Uttar 
 Zwitserland, Sierra Leone Kornetzky
  

Spectrum  

 Noir océan, België, Frankrijk,  Marion Hänsel
 Duitsland
 Cirkus Columbia, Bosnië en  Danis Tanovic
 Herzegovina
 Curling, Canada Denis Côté
 Incendies, Canada Denis Villeneuve
ip La fille de Montréal, Canada Jeanne Crépeau
wp Blinding, Canada Steve Sanguedolce
 Post Mortem, Chili, Mexico Pablo Larraín
 Winter Vacation, China,  Li Hongqi
 Zwitserland
 Studien zum Untergang des Klaus Wyborny
 Abendlands, Duitsland
 Drei, Duitsland Tom Tykwer
 Unter Dir die Stadt, Duitsland,  Christoph Hochhäusler
 Frankrijk
 My Joy, Duitsland,Oekraïne Sergei Loznitsa
ip Hawi, Egypte, Qatar Ibrahim El Batout
ep Chassis, Filipijnen Adolfo B. Alix Jr.
ip Presa, Filipijnen Adolfo B. Alix Jr.
wp Kommander Kulas: The One  Khavn De La Cruz
 and Only Concert of the 
 Amazing Kommander Kulas 
 and His Poor Carabao in the 
 Long and Unwinding Road of 
 Kamias, Filipijnen  
ip Son of God, Filipijnen,  Khavn De La Cruz  
 Denemarken Michael Noer
 La belle endormie, Frankrijk Catherine Breillat
ip L’ illusion comique, Frankrijk Mathieu Amalric
 Chantrapas, Frankrijk, Georgië Otar Iosseliani
 Film socialisme, Frankrijk,  Jean-Luc Godard
 Zwitserland
 Never Let Me Go, Groot-Brittannië Mark Romanek
 This Is England ‘86 Shane Meadows 
 Groot-Brittanië Tom Harper
wp Zohra: A Moroccan Fairytale Barney Platts-Mills
 Groot-Brittannië, Marokko Sophie Fiennes
 Over Your Cities Grass Will 
 Grow, Groot-Brittannië, Nederland,  
 Frankrijk
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ep Merry-Go-Round, Hong Kong Mak Yan Yan, Clement  
  Cheng
 Love in a Puff, Hong Kong Pang Ho-cheung
 Tender Son - The Frankenstein  Kornél Mundruczó
 Project, Hongarije, Duitsland, 
 Oostenrijk 
ep Virgin Goat, India Murali Nair
 The White Balloon, Iran Jafar Panahi
 The White Meadows, Iran Mohammad Rasoulof
ip Butterfly L’Attesa, Italië Tonino De Bernardi
 La nostra vita, Italië, Frankrijk Daniele Luchetti
ip Hospitalité, Japan Fukada Koji
wp Karate-Robo Zaborgar, Japan Iguchi Noboru
 Pure Asia, Japan Katashima Ikki
 Outrage, Japan Kitano Takeshi
 Haru’s Journey, Japan Kobayashi Masahiro
 13 Assassins, Japan Miike Takashi
 Zebraman 2: Attack on Zebra Miike Takashi 
 City, Japan 
ip Kaidan - Horror Classics, Japan Ochiai Masayuki  
  Tsukamoto Shinya  
  Lee Sang-Il 
  Kore-eda Hirokazu
wp Sleep, Japan Sakaguchi Katsumi
 Cold Fish, Japan Sono Sion
 The Tiger Factory, Maleisië, Japan Woo Ming Jin
 Verano de Goliat, Mexico,  Nicolás Pereda
 Canada
wp Je vis dans le rêve de ma mère Jan Willem van Dam
 Nederland
wp Hoy como ayer, Nederland,  Bernie IJdis
 Argentinië
 King of Devil’s Island Marius Holst
 Noorwegen, Frankrijk, Polen  
wp Rose and Jasmine, Oostenrijk Michael Pilz
wp AUN - The Beginning and 
 the End of All Things Edgar Honetschläger
 Oostenrijk, Japan
 Essential Killing 
 Polen, Noorwegen, Ierland,  Jerzy Skolimowski
 Hongarije
ep The Mill and the Cross Lech Majewski
 Polen, Zweden
wp The Baron, Portugal Edgar Pera
 Mistérios de Lisboa Raúl Ruiz
 Portugal, Frankrijk
 O estranho caso de Angélica Manoel de Oliveira
 Portugal, Spanje, Frankrijk, Brazilië
 The Autobiography of Nicolae Andrei Ujica
 Ceausescu, Roemenië
 Tuesday, After Christmas Radu Muntean
 Roemenië
 Aurora, Roemenië, Frankrijk,  Cristi Puiu
 Zwitserland, Duitsland
ip A Stoker, Rusland Alexey Balabanov
 Silent Souls, Rusland Alexey Fedorchenko
 Truce, Rusland Svetlana Proskurina
 Dad, Slovenië Vlado Skafar
ip Silent Sonata, Slovenië, Ierland,  Janez Burger
 Finland, Zweden  
 Biutiful, Spanje, Mexico Alejandro González  
  Iñárritu
ep The Red Eagle, Thailand Wisit Sasanatieng
 Surviving Life, Tsjechië, Slowakije Jan Svankmajer

 127 Hours, VS Danny Boyle
 The Fighter, VS David O. Russell
 Blue Valentine, VS Derek CianFrankrijk
wp Quality Control, VS Kevin Jerome Everson
 Somewhere, VS Sofia Coppola
wp Imagens de uma cidade perdida Jon Jost
 VS, Portugal, Zuid-Korea
 Poetry, Zuid-Korea Lee Chang-Dong
 Songs of Love and Hate Katalin Gödrös
 Zwitserland

 
Spectrum 
Shorts  

ip Los teleféricos, Argentinië Federico Actis
 Zhest, Argentinië Gastón Solnicki
 Rosa, Argentinië Mónica Lairana
wp Love, Jealousy and Wanting  Gregg Smith
 to Be in Two Places at Once  
 Argentinië, Frankrijk
 720 Degrees, Bangladesh Ishtiaque Zico
 Etrangère, België Christophe Hermans
wp Etrange étranger, België Jean-Philippe Dauphin
ip Royaume du O, België Joaquin Breton
ip Think About Wood, Think  Manon de Boer
 About Metal, België, Nederland 
ip Oh, België,Frankrijk Anouk De Clercq
ip A Couple, Brazilië Lara Lima
 Estação, Brazilië Márcia Faria
ip In the Absence of Light,  Fern Silva, Fern Silva
 Brazilië, VS
 Darkness Prevails Alexandre Larose
 Ville Marie, Canada 
 Shutter, Canada Alexi Manis
 Thalé, Canada Barry Doupé
ip SEE/SAW, Canada Charles Egleston
ep Self Improvement, Canada Clint Enns
ep Road Movie - Slow Emergency Elle Flanders, Tamira  
 Canada Sawatzky
 Bad Ideas for Paradise, Canada Emily Vey Duke  
  Cooper Battersby
 Beauty Plus Pity, Canada Emily Vey Duke  
  Cooper Battersby
 Being Fucked Up, Canada Emily Vey Duke  
  Cooper Battersby
wp Lesser Apes, Canada Emily Vey Duke  
  Cooper Battersby
 Sahara Sahara, Canada Geoffrey Pugen
 Mokhtar, Canada Halima Ouardiri
 The Cave, Canada Helen Haig-Brown
ip The Fire Theft, Canada Isabelle Hayeur
 File Under Miscellaneous Jeff  Barnaby
 Canada
ep Kinestasis, Canada John Kneller
 sun moon stars rain, Canada Leslie Supnet
wp Choke, Canada Michelle Latimer
ep The Orange, Canada Nick Fox-Gieg
 8th Avenue, Canada Paul Wong
ip Even Flowers Wake Up in  Tara Khalili
 the Morning, Canada 
ep On the Way to the Sea Tao Gu
 Canada, China
ip Tai ping chuan, China Hai Bo
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ip Positive, China Tan Tan
ip Forgotten Column, China Zhou Xiao-hu
ip Maya, Cuba Pedro Pío Martín Pérez
ep Insideout, Denemarken Tonje Alice Madsen
 Drift, Duitsland Christina von Greve
 The External World, Duitsland David OReilly
 Variationen, Duitsland Helga Fanderl
 The Anarchist Banker  Jan Peter Hammer
 Duitsland
 Reconstructing Damon Jeanne Faust
 Albarn in Kinshasa, Duitsland
 München-Berlin Wanderung Oskar Fischinger
 Duitsland
 marxism today (prologue) Phil Collins
 Duitsland
 Am anderen Ende, Duitsland Philipp Doering 
wp Six Easy Pieces, Duitsland Reynold Reynolds
 Gömböc, Duitsland Ulrike Vahl
 Remisequenz, Duitsland Xenia Lesniewski
 Threesome, Duitsland,  Johannes Dullin
 Noorwegen, Nederland
 In Free Fall, Duitsland,  Hito Steyerl
 Oostenrijk
wp En espera, Ecuador Gabriela Calvache
ip Mount of Forgetfulness Hala Elkoussy
 Egypte
 This Quality, Egypte Rosalind Nashashibi
 Where Is My Dog?, Ethiopië Miguel Llansó, 
  Yohannes Feleke
 The Painting Sellers, Finland Juho Kuosmanen
ip Travelogue, Finland, Jani Ruscica
 Groot-Brittannië
 Mauvaise graine, Frankrijk Bénédicte Pagnot
 Where the Boys Are, Frankrijk Bertrand Bonello
 Mapping Journey, Frankrijk Bouchra Khalili
 Hand Work, Frankrijk Cédric Gaul-Berrard
 Las Vegas Shadows, Frankrijk Christophe Guérin
 Et voilà le travail (That’s It!) Florette Eymenier
 Frankrijk
 Babel, Frankrijk Hendrick Dusollier
 Après le feu, Frankrijk Jacques Perconte
 Les barbares, Frankrijk Jean-Gabriel Périot
 Les voisins, Frankrijk Jules Zingg
 Petit tailleur, Frankrijk Louis Garrel
 Toujours moins, Frankrijk Luc Moullet
 Prelude 02, Frankrijk Maria Kourkouta
 Prelude 03, Frankrijk Maria Kourkouta
 Prelude 06, Frankrijk Maria Kourkouta
 Prelude 07, Frankrijk Maria Kourkouta
 Interieur, Frankrijk Olivier Dutel
 La voûte, Frankrijk Philippe Rouy
ip Gibellina Vecchia, Frankrijk Raphaël Zarka
 Jardin du soleil, Frankrijk Rose Lowder
 Rien d’extraordinaire Rose Lowder
 Frankrijk
wp Yoshido (Les autres vies) Sébastien Betbeder
 Frankrijk
 Relrap erdnetne suov ed 
 edalam dner em aç, Frankrijk Yves-Marie Mahé
 El juego, Frankrijk, Argentinië Benjamin Naishtat
ep Ouverture, Frankrijk, Canada Christopher Becks
 Tre ore, Frankrijk, Italië Annarita Zambrano
wp Mina, Frankrijk, Roemenië Eva Pervolovici

 Shadows of Silence Pradeepan Raveendran
 Frankrijk, Sri Lanka
 Charlemagne 3: Pastrami 
 Recordings, Frankrijk, VS Pip Chodorov
wp Drexciya, Ghana, VS Akosua Adoma Owusu
 Casus belli, Griekenland Yorgos Zois
ip Tiong Bahru, Groot-Brittanië,  Christine Molloy, Joe  
 Singapore Lawlor
 Pulmo Marina, Groot-Brittannië Aurélien Froment
ep The Future’s Getting Old Like  Beatrice Gibson
 the Rest of Us, Groot-Brittannië 
 7’, Groot-Brittannië Clare Gasson
 The Tent, Groot-Brittannië Elizabeth Price
ip Nulepsy, Groot-Brittannië Jessica Sarah Rinland
 A Walk with Nigel Louis Henderson
 Groot-Brittannië
 Beep, Groot-Brittannië Matthew Fleming
 Collide-o-scope Naren Wilks
 Groot-Brittannië
ip Silent Things, Groot-Brittannië Rob Brown
wp Crises of Capitalism RSA
 Groot-Brittannië
 Album Matter, Groot-Brittannië Sebastian Buerkner
ip Triband, Groot-Brittannië Sebastian Buerkner
ep Horse Glue, Groot-Brittannië Stephen Irwin
ip Tame Time, Groot-Brittannië Stina Wirfelt
 NYX, Groot-Brittannië, Duitsland Claire Hooper
 Cities of Gold and Mirrors Cyprien Gaillard
 Groot-Brittannië, Mexico, 
 Duitsland
wp Random Strangers Alexis Dos Santos
 Groot-Brittannië, Nederland
wp ... Just That Sort of a Day, India Abhay Kumar
 Doctor, Nurse & the Patient Angshuman Barkakoty
 India
ip Windows 4:3, India Angshuman Barkakoty
 Vakratunda Swaha, India Ashish Avikunthak
wp Stasis, India Ashwin Bhaskaran
ep Six Strands, India Chaitanya Tamhane
 The Furnished Room, India Priyanka Chhabra
wp At the Stairs, India Rajesh S. Jala
 The Rotten Apple, India Ravulapalli Srinath
 Out of Thin Air, India Samreen Farooqui,  
  Shabani Hassanwalia
 Doyam, India Shakeel Mohammed
wp I Am Micro, India Shumona Goel 
  Shai Heredia
 Germ, India Snehal Nair
 Dissolution, India Umesh Vinayak  
  Kulkarni
wp The Voice of God, India,  Bernd Lützeler
 Duitsland
 1001 Irans, Iran, Spanje,Italië Firouzeh Khosrovani
wp Il giardino della speranza,  Antonello Faretta
 Italië
ip Beijing Double Happiness Sergio Ponzio   
 Italië Cristina Nisticò
ep Landscape, Semi-surround Eriko Sonoda
 Japan
 Vanishing Point, Japan Hosogane Takuya
ip Ishii Yuya Short Film  Ishii Yuya
 Collection, Japan 
ep Midori-ko, Japan Kurosaka Keita
ep Inter View, Japan Makino Takashi

BIJLAGE 1 
TITELS

ip Garden, Japan Ryohei Shimada
 Varfix, Japan Tanaka Kotaro
 Alice in the Underworld:  Terashima Mari
 The Dark Märchen Show!!  
 Japan
ip Shibuya - Tokyo, Japan Tomonari Nishikawa
ep Tokyo - Ebisu, Japan Tomonari Nishikawa
 The Mechanism of Spring, Japan Wada Atsushi
ep Exhalation, Japan, Maleisië Edmund Yeo
 Milk for Lambs, Kazakstan Almagul Menlibayeva
ip Pencil Against Ants, Kirgizië Mirlan Abdykalykov
ep The Earrings, Kirgizië Nargiza Mamatkulova
ip Then I See Tanja, Kroatië Juraj Lerotic
wp Famous Last Words, Maleisië Ho Yuhang
wp Fatiha, Maleisië Margaret Bong
wp No One Is Illegal, Maleisië,  Ho Yuhang
 Nederland 
 O salão azul, Mozambique Luciana Hees
 Ghost of Icarus, Nederland Amos Mulder
 Licht, Nederland André Schreuders
wp Hotel Nachtclub, Nederland Arianne Olthaar
 Brothers of Metal, Nederland Arno Coenen
 Plank, Nederland Billy Pols
wp Theta Rhythm, Nederland Bojan Fajfric
wp De ongekende vrijheidsdrang  Chanoah Jap Ngie
 van soldaat L.B., Nederland 
wp Olifantenvoeten, Nederland Dan Geesin
 Birth of a Nation, Nederland Daya Cahen
wp Cuore, Nederland eddie d
 Majesteit, Nederland eddie d
wp Traject, Nederland Edward Luyken
wp Our Newspaper, Nederland Eline Flipse
 Dawn, Nederland Erwin Olaf
 The Origin of Creatures Floris Kaayk
 Nederland
wp Tiger Eyes, Nederland Frank Scheffer
 Flashings in the Mirror Jasper Elings
 Nederland
 Aurore, Nederland Jean-Julien Pous   
  Denis Huneau
 Marbre, Nederland Jérôme Schlomoff
wp Groeien, Nederland Johan Rijpma
 Tegels, Nederland Johan Rijpma
 City of Progress, Nederland Justin Bennett
 Liquidator, Nederland Karel Doing
wp Mijn inbreker en ik, Nederland Kaweh Modiri
 A Dream, Nederland L.A. Raeven  
  Daan Appels
wp The Procrastinators 11:  Lernert & Sander
 Cindy Hoetmer, Nederland
 Sta ik, Nederland Lisa Maduro
 O quam tristis, Nederland Maite Abella
 The Boat, Nederland Marco Pando
wp Triptiek - Beelden van een Paul van den Wilden- 
 koninkrijk, Nederland berg, Jan Ketelaars 
 Everytime, Nederland Persijn Broersen  
  Margit Lukács
wp Crosscuts, Nederland Regina Kelaita  
  Tijmen Hauer
 De blauwe bus, Nederland Sanne Kortooms
 Battery Cage, Nederland Studio Smack
wp CTRL ALT ESC from Rotterdam Worm collective
 Nederland 

 Through a Fine Screen Zachary Formwalt
 Nederland, Portugal 
wp Mastering Bambi, Nederland, VS Persijn Broersen  
  Margit Lukács
ip This Is Not Dying, Nieuw-Zeeland Nova Paul
 Woman of the World  Ane Lan
 Noorwegen
ip That We Can No Longer Do Matias Rygh  
 Noorwegen Mathias Eriksen
 
ip The Birds Know Petter Napstad
 Deafness, Oekraïne Myroslav Slaboshpyts- 
  kyi
 ... a car ..., Oostenrijk Carola Dertnig
 Film ist mehr als Film Gustav Deutsch
 Oostenrijk
 Sa, 29. Juni/Arctic Circle Gustav Deutsch
 Oostenrijk
 Mouse Palace, Oostenrijk Harald Hund 
  Paul Horn
ip Endeavour, Oostenrijk Johann Lurf
ip Herna, Oostenrijk Josef  Dabernig
wp Machination 84, Oostenrijk Lia
 Coming Attractions, Oostenrijk Peter Tscherkassky
 The Future Will Not Be  Sasha Pirker
 Capitalist, Oostenrijk 
ip DEEPHORIZON Oostenrijk 
 UBERMORGEN.COM
ip Hohe blaue Gebirge, Flüsse  Borjana Ventzislavova
 und goldene Ebenen 
 Oostenrijk, Bulgarije 
wp Facade, Pakistan Iram Parveen Bilal
 Wall and Tower, Polen, Israël,  Yael Bartana
 Nederland 
ip Insert, Portugal Filipa César  
  Marco Martins
 O estrangeiro, Portugal Ivo M. Ferreira
ip Na escola, Portugal Jorge Cramez
 Arquivo, Portugal Sandro Aguilar
ip Remains, Portugal Sandro Aguilar
 Sem movimento, Portugal Sandro Aguilar
 Voodoo, Portugal Sandro Aguilar
ep Lisboa-Província, Portugal SVSna Nobre
ep My Vote, Roemenië Monica Lazurean- 
  Gorgan, Andrei 
  Gorgan
 Birmingham Ornament  Andrey Silvestrov 
 (Fragments 37, 38, 43, 44) Yuri Leiderman
 Rusland 
wp First Snow, Rusland Evgeny Abyzov
wp Sea of Desires, Rusland Shota Gamisonia
 I Already Am Everything I Want  Dane Komljen
 to Have, Servië 
wp One Day I Forgot and Used My  Charles Lim Yi Yong
 Hands, Singapore 
ep When the End of Winter Is  Sherman Ong 
 Almost Spring, Singapore  
wp Estado de cambio, Spanje David Bestué   
  Marc Vives
 In ictu oculi, Spanje Greta Alfaro
ip Ámár, Spanje Isabel Herguera
ip Los orígenes del marketing León Siminiani 
  Spanje 
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ip Amanar Tamasheq, Spanje Lluís Escartín
wp Burquita roja, Spanje Valeriano López
ep Cry When It Happens, Spanje, VS Laida Lertxundi
ip The Police Game, Taiwan Meng-Jie Lai
ip Cherie Is Korean-Thai, Thailand Nawapol Thamrongrat- 
  tanarit
ep My Father, Thailand Pimpaka Towira
wp Terribly Happy, Thailand Pimpaka Towira
ip All That Remains, Thailand Wichanon Somumjarn
 A Tale of Heaven, Thailand,  Phuttiphong 
 Japan Aroonpheng
 A Time Shared Unlimited Zachary Epcar
 Tsjechië, VS
 Ebedi dönüs, Turkije, Nederland Sander Breure, 
  Witte van Hulzen
ep Rough Boy, Uganda Fred Kigozi
ip Kengere, Uganda Peter Muhumuza Tukei
ep Grandma, a Thousand Times Mahmoud Kaabour
 Verenigde Arabische Emiraten, 
 Qatar, Libanon
 Black Trip #2, VS Aldo Tambellini
ip Caroline Golum As, VS Andrew Lampert
wp Pro-Trusion, VS Antonio Tibaldi
 Trypps #7 (Badlands), VS Ben Russell
ep Trans Trans (Transformers  Bradley Eros, 
 Transformed), VS Tim Geraghty 
 The Last Days of British  Catherine Sullivan, 
 Honduras, VS Farhad Shamini
wp Horizontal Intimacy, VS Cho Seoungho
 Selected Works, VS Cynthia Maughan
ep Hearts Are Trump Again, VS Dani Leventhal
ep Shrimp Boat Log, VS David Gatten
ip ...These Blazeing Starrs!, VS Deborah Stratman
 Prim Limit, VS eteam
ep Possessed, VS Fred Worden
 Route 666, VS George Kuchar
ep All That Sheltering Emptiness  Gina Carducci, 
 VS Mattilda Bernstein 
  Sycamore
ep Anne Truitt, Working, VS Jem Cohen
wp Dressage, VS Julika Rudelius
ep Wasteland, VS Kathleen Quillian
 Beyond Enchantment, VS Lawrence Jordan
wp Juanita, VS Nina Yuen
ip The Voyagers, VS Penny Lane
 Aliki, VS Richard Wiebe
wp Rayning, VS Robert Todd
wp Imperceptihole, VS Robert Todd, 
  Lori Felker
ep Bust Chance, VS Stephanie Barber
ep Slave Ship, VS T. Marie
 Get Out of the Car, VS Thom Andersen
ip The Ascent of Man, VS Tommy Hartung
 All Flowers in Time, VS, Canada Jonathan Caouette
 Jan Villa, VS, India Natasha Mendonca
 Japan Tapes, VS, Japan Dan Asher
ip dolls vs dictators, VS,  Martha Colburn
 Nederland  
 ZedCrew, Zambia, Canada Noah Pink
 Casting, Zweden Åsa Ersmark
ip Holkis, Zweden Elin Magnusson
wp When We Dead Awaken, Zweden Johan Svensson
 Three Poems By Spoon Jackson #1 Michel Wenzer
 Zweden 

 Weights of Sorrow, Zweden Ninja Miori
ip Populus tremula, Zweden, VS Benj Gerdes, Jennifer  
  Hayashida
ep Angela, Zwitserland David Maye
ip Mak, Zwitserland Géraldine Zosso

Signals
nathaniel dorsky  

 Alaya, VS Nathaniel Dorsky
 Arbor Vitae, VS Nathaniel Dorsky
 Aubade, VS Nathaniel Dorsky
 Compline, VS Nathaniel Dorsky
 A Fall Trip Home, VS Nathaniel Dorsky
 Hours for Jerome, VS Nathaniel Dorsky
 Love’s Refrain, VS Nathaniel Dorsky
ep Pastourelle, VS Nathaniel Dorsky
 Pneuma, VS Nathaniel Dorsky
 Sarabande, VS Nathaniel Dorsky
 Song and Solitude, VS Nathaniel Dorsky
 Threnody, VS Nathaniel Dorsky
 Triste, VS Nathaniel Dorsky
 Variations, VS Nathaniel Dorsky
 The Visitation, VS Nathaniel Dorsky
 Winter, VS Nathaniel Dorsky

Signals
F.J. ossang  

 L’ affaire des divisions Morituri F.J. Ossang
 Frankrijk 
 La dernière énigme, Frankrijk F.J. Ossang
 Vladivostok, Frankrijk F.J. Ossang
 Zona inquinata, Frankrijk F.J. Ossang
 Docteur Chance, Frankrijk, Chili F.J. Ossang
 Dharma Guns, Frankrijk, Portugal F.J. Ossang
 Le trésor des îles chiennes F.J. Ossang 
 Frankrijk, Portugal  
 Silencio, Frankrijk, Portugal F.J. Ossang
 Ciel éteint!, Frankrijk, Rusland F.J. Ossang 

   
Signals
Agustí Villaronga  

 Fuck Them All, Frankrijk Agustí Villaronga
 El passatger clandestí Agustí Villaronga
 Frankrijk, Spanje  
 99,9, Spanje Agustí Villaronga
 Al-Andalus: las artes islámicas 
 en España, Spanje Agustí Villaronga
 Després de la pluja, Spanje Agustí Villaronga
 El mar, Spanje Agustí Villaronga
 El niño de la luna, Spanje Agustí Villaronga
 Pa negre, Spanje Agustí Villaronga
 Tras el cristal, Spanje Agustí Villaronga
 Al-Mayurka (Fragments), Spanje Agustí Villaronga
 Anta mujer, Spanje Agustí Villaronga
 El drac de na Coca, Spanje Agustí Villaronga
 Laberint, Spanje Agustí Villaronga
 Miquel Bauçà: poeta invisible Agustí Villaronga
 Spanje  
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Pedagogía aplicada, Spanje Agustí Villaronga
Aro Tolbukhin - En la mente del asesino Agustí Villaronga, 
Spanje, Mexico Lydia Zimmermann,  
  Isaac Pierre Racine 
   

Signals
Raiding Africa 

wp O emigrante, Angola Henrique Narciso  
  ‘Dito’
wp Moamba Chinesa, Angola, China Henrique Narciso  
  ‘Dito’
wp My Father’s House, China,  Zhao Dayong
 Hong Kong 
wp Les Boulistes 1, Congo-Brazzaville Les Boulistes
wp Les Boulistes 2, Congo-Brazzaville Les Boulistes
wp Les Boulistes 3, Congo-Brazzaville Les Boulistes
wp Les Boulistes 4, Congo-Brazzaville Les Boulistes
wp Les Boulistes 5, Congo-Brazzaville Les Boulistes
wp Les Boulistes 6, Congo-Brazzaville Les Boulistes
wp Les Boulistes 7, Congo-Brazzaville Les Boulistes
wp Les Boulistes 8, Congo-Brazzaville Les Boulistes
wp Les Boulistes 9, Congo-Brazzaville Les Boulistes
wp Les Boulistes 10 Les Boulistes
 Congo-Brazzaville 
wp Les Boulistes 11 Les Boulistes
 Congo-Brazzaville 
wp Les Boulistes 12 Les Boulistes 
 Congo-Brazzaville 
wp ZUT, Congo-Brazzaville, China Amour Sauveur Memy
ep Lobi (hier/demain) Kristin Rogghe, Pierre 
 Congo-Kinshasa, België Kigoma, Mekhar Azari,  
  Tocha Zaventen,  
  Amourabinto Lukoji,  
  Rek Kandol, Eric  
  Biansueki, Androa  
  Mindre, Matthias De  
  Groof
ip Chips and Liver Girls Caroline Kamya, Boris
 Denemarken, Uganda B. Bertram
 When China Met Africa Nick Francis, Marc
 Groot-Brittanië, Frankrijk Francis
ip Elmina, Groot-Brittanië, Ghana Emmanuel Apea Jr.
wp Love Born of Chopsticks Emile-Aime Chah  
 Kameroen, China Yibain
wp Homage to the Buddha -  Nicole Schafer
 of Africa, Malawi, Zuid-Afrika  
wp Subverses, Mozambique,  Ella Raidel
 Oostenrijk
wp The Trip, Rwanda, China Yves Montand 
  Niyongabo
 Memory (work in progress) Yves Montand 
 Rwanda, Finland, Denemarken Niyongabo, Iris Olsson
wp Fire Fly, Uganda, China Caroline Kamya
wp Snake, Uganda, China Samson Ssenkaaba  
  ‘Xenson’
 Imani, Uganda, Zweden Caroline Kamya
wp Li Xia’s Salon, Zuid-Afrika, China Omelga Mthiyane

Signals
out of Fashion  

 Patch Up Pull Over Niek Pulles
 Raf’s Army, België,  Pierre Debusschere
 Groot-Brittannië 
ip Flight, Canada Gene Doe
wp Bible Black, Denemarken Tao Nørager
 Alexanderplatz, Duitsland Nicolas Trembley
ip Les petites sorcières, Frankrijk agnès b.
wp Une sorte de journal vidéo agnès b.
 Frankrijk 
 Men’s Presentation - Fall/ Maison Martin
 Winter 2005-2006, Frankrijk Margiela
 Men’s Presentation - Spring/  Maison Martin
 Summer 2002, Frankrijk Margiela
 Men’s Presentation - Spring/ Maison Martin
 Summer 2011, Frankrijk Margiela
 Women’s Show - Fall/Winter  Maison Martin
 1993-1994, Frankrijk Margiela
 Women’s Show - Fall/Winter  Maison Martin
 1999-2000, Frankrijk Margiela
 Women’s Show - Fall/Winter  Maison Martin
 2004-2005, Frankrijk Margiela
 Women’s Show - Spring/Summer Maison Martin
 1997, Frankrijk Margiela
 Women’s Show - Spring/Summer Maison Martin
 1998, Frankrijk Margiela
 Women’s Show - Spring/Summer Maison Martin
 2002, Frankrijk Margiela
 Women’s Show Fall/Winter  Maison Martin
 1998-1999 (Extract), Frankrijk Margiela
 Seeds, Frankrijk Tenzin Dazel
 Encounters, Groot-Brittannië Ana Rajcevic
 Childhood Storage Anna-Nicole Ziesche
 Groot-Brittannië  
 Wonderwood, Groot-Brittannië Brothers Quay
 Collection 01, Groot-Brittannië Hektor Piotr Kowalski
wp Flashback, Groot-Brittannië Joost Vandebrug
 Hedi Who..., Groot-Brittannië Joost Vandebrug
 To Lee, with Love, Nick Nick Knight 
 Groot-Brittannië  
 The Lost Explorer Tim Walker
 Groot-Brittannië  
 Skateistan: To Live and Skate  Orlando von Einsiedel
 Kabul, Groot-Brittannië, 
 Afghanistan  
wp East Fifteen, Groot-Brittannië,  Joost Vandebrug
 Nederland  
 Rabbit Hole, Ijsland Gudmundur 
  Hallgrimsson
ip L’ inconciliabilità dell’amore Michela Buttignol,  
 Italië Gianluca Maria 
  Contaldi
 First Spring, Italië Yang Fudong
 Temporal Meditations, Italië,  Hussein Chalayan
 Griekenland  
 Ansokunobasyo, Japan Masataka Ohta
 Pyuupiru 2001-2008, Japan Matsunaga Daishi
 Naquid, Japan Mote Sinabel Aoki
 GilApple, Japan, Hong Kong Jun Takahashi
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 Dissertation on Permeation:  Nakamura Hiroki
 Harmony versus Convergence  
 Japan, Italië, VS 
wp Shooting Stars Never Return Julie Barranger 
 Japan, Frankrijk  
 La vitesse et la pierre Igor Zimmermann,  
 Marokko, Zweden,  Frode Fjerdingstad,  
 Noorwegen, Libië Marcus Palmqvist
wp The Elbow Room, Nederland Anne-Britt Visbeen  
  Visbeen
 Painted Series, Nederland Elle Verhagen, Carmen  
  Freudenthal
 Adam, Nederland Eve Keskinen
 Différance, Nederland Jasper de Bruin, Bart  
  Voorbergen
wp Definite, Nederland Jelke Landman
wp Fashion for Dizzy People Jerom Fischer Fischer
 Nederland 
wp Under Cover, Nederland Michelle-Aimée van  
  Tongerloo
wp Decisions, Nederland Paul Bellaart
 Stereopsis, Nederland Pauline van Dongen
 Kaleidoscope Eyes, Nederland Romy Tielman
ep Waiting, Nederland Zara Zerny
 Anaesthetics, Turkije Hussein Chalayan
 Claremont, VS Ari Marcopoulos
 No Way Back, VS Ari Marcopoulos
 Black Swan, VS Darren Aronofsky
ip Act da Fool, VS Harmony Korine
ip Aanteni, VS Todd Cole
 String Theory, VS Zach Gold
 Missoni, VS, Italië Kenneth Anger
ip My Logical Private Parts, Park Hasisi
 Zuid-Korea 

Signals
Red Westerns  

 The Eighth, Bulgarije Zako Heskiya
 Die Söhne der Großen Bärin 
 DDR Josef  Mach
 Chingachgook, die große Richard Groschopp 
 Schlange, DDR  
 The Law and the Fist, Polen Jerzy Hoffman, Edward  
  Skórzewski
 The Actress, the Dollars and  Mircea Veroiu
 the Transylvanians, Roemenië  
 Lemonade Joe, Tjechoslowakije Oldrich Lipsky
 The Seventh Bullet, USSR Ali Khamraev
 The Red Poppies of Issyk-Kul B. Shamshiev
 USSR  
 The Elusive Avengers, USSR Edmond Keosayan
 By the Law, USSR Lev Kuleshov
 The Extraordinary Adventures  Lev Kuleshov
 of Mr. West in the Land of the 
 Bolsheviks, USSR  
 The Thirteen, USSR Mikhail Romm
 At Home Among Strangers, a  Nikita Mikhalkov
 Stranger at Home, USSR  
 Meeting at the Old Mosque,  Sukhbat Khamidov
 USSR  
 No One Wanted to Die, USSR Vitautas Zalakiavichus
 White Sun of the Desert, USSR Vladimir Motyl 

Signals: 
Water Tiger Inn  

 The Swordswoman of Chen Kengran
 Huangjiang, China  
 The Swordsman in Double Flag  He Ping
 Town, China  
 Red Heroine, China Wen Yimin
 Reign of Assassins, China,  Su Chao-pin, John Woo
 Hong Kong, Taiwan  
 The Ghost with Six Fingers:  Chan Lit-ban 
 Part 1, Hong Kong  
 Golden Swallow, Hong Kong Chang Cheh
 Duel to the Death, Hong Kong Ching Siu-tung
 Killer Clans, Hong Kong Chu Yuan
 King Boxer, Hong Kong Jeong Chang-Hwa
 Executioners from Shaolin Lau Kar-leung 
 Hong Kong  
 Pedicab Driver, Hong Kong Sammo Hung
 Zu: Warriors from the Magic  Tsui Hark
 Mountain, Hong Kong 
 Yip Man, Hong Kong Wilson Yip
 Ashes of Time Redux, Hong Kong Wong Kar-wai
 The Story of Wong Fei-hung,  Wu Pang
 Part 1: Wong Fei-hung’s Whip 
 That Smacks the Candle 
 Hong Kong 
 Fong Sai Yuk, Hong Kong Yuen Kwai
 Drunken Master, Hong Kong Yuen Woo-ping
 Dragon Gate Inn, Taiwan King Hu
 Legend of the Mountain, King Hu
 Taiwan  
 

Signals
Regained  

 Machete Maidens Unleashed! Mark Hartley
 Australië  
 Night Mayor, Canada Guy Maddin
ip Voulez-vous coucher avec God?, Michael Hirsh, 
 Canada Jack Christie
 Herz aus Glas, Duitsland Werner Herzog
 Eika Katappa, Duitsland Werner Schroeter
 Der Tod der Maria Malibran Werner Schroeter
 Duitsland 
wp Sodankylä Forever, Finland Peter von Bagh
wp The Makes, Frankrijk Eric Baudelaire
 Souvenirs d’une année à  Françoise Spira
 Marienbad, Frankrijk  
 Free Radicals - A History of  Pip Chodorov 
 Experimental Cinema  
 Frankrijk 
 Finding the Telepathic Cinema  David Blair
 of Manchuria, Frankrijk, 
 Groot-Brittannië 
 De stad die nooit rust  Andor von Barsy
 Nederland
 Evolution of the Red Star, VS Adam Beckett
 unc., VS Bruce Lane
 Bondage Girl, VS Chris Langdon
 Venusville, VS Chris Langdon, Fred  
  Worden
 The Divine Miracle, VS Daina Krumins

BIJLAGE 1 
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 Dead Reckoning, VS David Wilson
 Eclipse Predictions, VS Diana Wilson
 Throbs, VS Fred Worden
 Hand Held Day, VS Gary Beydler
 Venice Pier, VS Gary Beydler
ep Atomic Sublime, VS Jesse Lerner
 Mirror People, VS Kathy Rose
wp Another Occupation, VS Ken Jacobs
 A Letter to Elia, VS Kent Jones, Martin  
  Scorsese
 Documentary Footage, VS Morgan Fisher
 7362, VS Pat O’Neill
 By the Sea, VS Pat O’Neill 
  Robert Abel
 Death of the Gorilla, VS Peter Mays
 Bertha’s Children, VS Roberta Friedman,  
  Grahame Weinbren
 Future Perfect, VS Roberta Friedman  
  Grahame Weinbren
 Where Is the Black Beast, VS Simon Lee, Algis  
  Antanas Kizys
 Olivia’s Place, VS Thom Andersen
 --- ------, VS Thom Andersen  
  Malcolm Brodwick
 Once and Future Kodachrome 1 Divers 
 Once and Future Kodachrome 2 Divers 
  

Signals: not Kidding  
pERFoRMAncES  

 Kitchen Secrets: Abner Preis Workshop Part 2
 Kitchen Secrets: Esther Urlus Workshop
 Kitchen Secrets: Home Movies
 Kitchen Secrets: Low-Tech.NL Workshop
 Kitchen Secrets: Paul Butler Collage Party
 Kitchen Secrets: Abner Preis Workshop #1
 Kitchen Secrets: Maki Ueda and the Palmtop Theatre
 Kitchen Secrets: Roderik Bosensell Animated Gifs
 Kitchen Secrets: Theatergroep Max Acteren voor de Camera
 Parental Guidance: Because We Are Visual
 Parental Guidance: Chekhov for Kids
 Parental Guidance: David Blair - The Living Telepathy of   
 the Manchurian Movietalkers
 Parental Guidance: From XL to XS Party 
 (from fatness2fitness)
 Parental Guidance: Gabriel Lester Prelude Show
 Parental Guidance: Hun Afrika
 Parental Guidance: Igor Kovalyov - Animating Flashbacks
 Parental Guidance: Lewis Klahr - Prolix Satori
 Parental Guidance: Low-Tech.NL
 Parental Guidance: Matt Hulse & Friends
 Parental Guidance: Matti Kutt - Sky Song
 Parental Guidance: Nitrate Explosion VJ Night
 Parental Guidance: Serge Onnen - Ombromanie
 TV Dinners: Herman Asselberghs
 TV Dinners: Jungle Look
 TV Dinners: Leaving the Nest
 TV Dinners: Octocat & Co
 TV Dinners: Phil Mulloy Goodbye Mister Christie
 TV Dinners: Quay Brothers
 TV Dinners: Quick, Quick Slow
 TV Dinners: The Young Duke & Battersby
 TV Dinners: Valentin Kobrin

 Whiteboard Jungle
   

Made in Rotterdam  
 New Saint, Nederland Allard Detiger
 The Squirrel and the Swallow Arjen Boeve
 Nederland  
 Happy Street, Nederland Bas Roeterink
 Clothes On, Clothes Off Debbie Kleijn
 Nederland  
 Requiem for a residential area Ferri Ronteltap
 Nederland 
 Restlucht, Nederland Genja E. Ferschtman
wp Je kom toch?, Nederland Gerard Meuldijk
  Willemijn Schellekens
 Love’s Winter, Nederland Gulsah Dogan
 Ted, Nederland Jan Louter
wp Valdrift, Nederland Jasper Wessels
 Looking for Apoekoe, Nederland Karel Doing
 010-Foto Rotterdam, Nederland Marc Schmidt
 Ocobar’s American Bioscope -  
 Faith, Nederland 
wp Vestiaire, Nederland Martijn J. Kramp
 Son of Babylon, Nederland Mohamed Al-Daradji
wp Oogziekenhuis ‘Een gebouw  Netty van Hoorn
 met een ziel, waar het oog 
 hoofdzaak is, wordt vanuit het 
 hart geheeld., Nederland  
 I Paint, I Write, I Paint, Nederland Peter Scholten
wp Daklopers, Nederland Ramaz Melashvilli
 The Taste of the Soul, Nederland Robbert So Kiem Hwat
wp Donnie, Nederland Willem Baptist
 Unit 7, Nederland Zoli Schwarcz 
   

Surprise film 2011   

 Rabbit Hole, VS
  

Slotfilm 2011  
 
 The Fighter, VS
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BIJLAGE 2
XL-LocATIES

het festival manifesteerde zich groter dan ooit, met 
feestelijke activiteiten op deze veertig (extra) festival-
locaties. 

1. Rotterdamse Schouwburg 
Koen Theys – The Final Countdown

2. Schouwburgplein 
Parfum d’IFFR 

3. piet Zwart Instituut
Imagine an Audience

4. de doelen
Cine Qua Non filmwinkel

5. de doelen
Water Tiger Inn

6. WoRM & Fitness First
The WORM Abnorminal Fitness Club

7. club Zonder concessies
Michael Hirsch – Voulez vous coucher avec God? 

8. Your Space
Not Kidding

9. Groot handelsgebouw
Peggy Ahwesh – The Ape of  Nature 

10. Tsjechisch centrum Rotterdam
Jan Svankmajer – Surviving Film 

11. Alliance Française Rotterdam 
David Blair – The Movietalkers of  the Manchurian Telepathic Cinema 

12. centrum Beeldende Kunst
Guillaume Paris – Permanent Eternity 

13. Laurens Antonius Binnenweg
Home Sweet Home Movie 

14. printRoom
Flip Collectie 

15. huis Sonneveld/nAi
Juliana Borinski – Liquid Crystal Displays

16. chabot Museum
Igor Kovaljov – Cruel to Be Kind

17. Museum Boijmans Van Beuningen
Tijdreis door de kunst

18. de Kunsthal Rotterdam
Johan Kramer – Vaarwel super8-film!

19. natuurhistorisch Museum
Leslie Thornton – (((((Binoculars))))) 

20. V2_Institute for the unstable Media
Maki Ueda – Palm Top Theatre

21. TEnT
Martin Arnold – Hypnagogic

22. Showroom MAMA
Abner Preis – The Adventures of  The Great Abnerio

23. Ro Theater
Teatro Cinematico 

24. Academiegalerie BLAAK10
Cinegraphic/Photomatic

25. Mgho
Brothers Quay – The Black Drawings

26. het oogziekenhuis Rotterdam
Werktank – Statics + Reverse Blinking

27. Maritiem Museum Rotterdam
Hans op de Beeck – Sea of  Tranquility

28. nederlands Fotomuseum
Andor Von Barsy – Een Rotterdamse fotograaf

29. pakhuismeesteren
Telco Systems – 12_Series

30. hotel new York
Ella Raidel – Hotel Africa 

31. new orleans
Rosa Barba – Untitled (Maasvlakte 2)

32. Theater Zuidplein
Cinema Slam

33. Sub urban Video Lounge
Valentin Stefanoff  – The World Is Too Much with Us II

34. nationaal onderwijsmuseum
Beloff/Maddin/AMVK – Learning to Dream

35. Rot(t)terdam
Out of  Fashion

36. West–Kruiskade
Chinees Nieuwjaar 

37. Gemeentearchief Rotterdam
Tussen Kunst en Kino

38. het Schieblock
Limboland – Limboland 3D 

39. cucoSA Rotterdam
Attraction of  the Opposites

40. prinses Theater
Cinema West – Ashes of  Time Redux en Chungking Express 

Script- en projectontwikkeling 

Aral  Oezbekistan                            Ella Vakkasova €10.000
Betok Maleisië  Sherman Ong  €10.000
Bull Down! Brazilië Gabriel Mascaro €10.000
Cactus Flower Egypte Hala Elkoussy  €9.000
Conurbano Argentinië Gregorio Cramer €10.000
Dos disparos  Argentinië  Martín Rejtman €10.000
Germania  Argentinië Maximiliano Schonfeld €10.000
Ibn Battuta Algerije Tariq Teguia  €10.000
Karma Police Thailand Visra Vichit-Vadakan €10.000
Mai Morire Mexico Enrique Rivero €10.000
Marustali, India India Geethu Mohan Das €10.000 
Melaza Cuba Carlos Lechuga €10.000 
La Mujer de Barro Chili Sergio Castro San-Martín €10.000
Oxhide 3 China  Liu Jiayin  €10.000 
Past Love Thailand Lee Chatametikool €10.000 
Plemya Oekraïne Myroslav Slaboshpytskiy €10.000 
Rey Chili Niles Atallah  €10.000 
La Tercera Orilla Argentinië Celina Murga  €10.000 
Tree Shade Mexico  Pedro Gonzalez-Rubio €10.000 
Straw Man China Peng Tao  €10.000 
Tormentero Mexico Ruben Imaz Castro €10.000 
La Ultima Tierra Paraguay  Pablo Lamar  €10.000 
While Waiting For You Sri Lanka Prasanna Vithanage €10.000 

digitale productie

Confusion Na Wa  Nigeria Kenneth Gyang €20.000 
If It Is Not Now, Then When? Maleisië James Lee  €20.000 
Lukas Nino Filipijnen John Torres  €20.000
Las marimbas del infierno Guatemala Julio Hernández Cordón €20.000 
Steel is the Earth Filipijnen Mes de Guzman €20.000
Through the Windshield Sri Lanka Vimukthi Jayasundara €20.000 
Las Voces Mexico Carlos Armella €20.000 

postproductie en eindfinanciering

A alegria  Brazilië Felipe Bragança en Marina Meliande  €30.000
Agonistes, The Myth of Nation Filipijnen Lav Diaz  €20.000 
Ausencias Argentinië Milagros Mumenthaler €30.000
Black Blood China Miaoyan Zhang €20.000
Cornelia at Her Mirror Argentinië  Daniel Rosenfeld €30.000
Flying Fish Sri Lanka Sanjeewa Pushpakumara €25.000
Harud India Aamir Bashir  €20.000
Hawi Egypte Ibrahim El Batout €25.000
Ocaso Chili Théo Court  €20.000
The Old Donkey China Li Ruijun  €20.000
Paraísos artificiales Mexico Yulene Olaizola €25.000
Tilva Rosh Servië Nikola Lezaic  €25.000
Winter Vacation China Li Hongqi  €30.000

hubert Bals Fonds selectie. ondersteunde projecten in 2010
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distributie

Amakula Mobile Cinema Oeganda Amakula Kampala International Film Festival €15.000 
Chaque jour est une fête Libanon Dima El-Horr (distributie in Libanon: MC Distribution) € 15.000 
Manuel de Ribera Chili Christopher Murray en Pablo Carrera (distributie in Chili: Jirafa) €10.000 
Qarantina Irak Oday Rasheed (distributie in Irak)   €15.000 
Year Without a Summer Maleisië Tan Chui Mui (distributie in Maleisië)  €15.000 

hBF Awards

Durban FilmMart, Durban International Film Festival, Zuid-Afrika: HBF Award aan Tok Tokkie (Zuid-Afrika, Jenna Cato Bass), €5.000 
Goa Film Bazaar, NFDC, India: HBF Award aan Temple (India, Umesh Kulkarni), €5.000      
 

hBF plus    
titel / land / regisseur / Nederlandse producent / bijdrage

De Jueves a Domingo Chili Dominga Sotomayor  Circe Films, Amsterdam €50.000 
Solo Uruguay Guillermo Rocamora  Volya Films, Rotterdam  €50.000
Tanta Agua Uruguay Ana Guevara en Leticia Jorge  IDTV Films, Amsterdam €50.000
Villegas Argentinië Gonzalo Tobal  NFI Productions, Rotterdam €50.000

Speciale projecten

Directors Across Borders Script and Project Development Workshop, Armenië, Yerevan Golden Apricot Film Festival, €10.000
East Timor Film Production Workshop, Oost-Timor, Dili FilmWorks, €10.000
Maisha Filmmakers and Technical Lab, Oeganda, Musarait Kashmiri, €10.000
Film Industry Forum, Indonesië, Jakarta International Film Festival,  €2.000
Projectbijdrage aan Raiding Africa (IFFR 2011), diverse Afrikaanse landen/China, €25.000  
    
Eigen initiatieven

Cinema Mondial Tour, €13.453

hBF harvest. hBF ondersteunde projecten, te zien tijdens IFFR 2011
    

Tiger Awards competitie 

Eternity Thailand  Sivaroj Kongsakul
Flying Fish Sri Lanka  Sanjeewa Pushpakumara
The Image Threads India  Vipin Vijay  

Return of the Tiger

If the Seed Doesn’t Die Roemenië  Sinisa Dragin 
The Year Without a Summer Maleisië  Tan Chui Mui

Bright Future

A alegria Brazilië  Felipe Bragança en Marina Meliande 
Black Blood China  Miaoyan Zhang 
Gesher Iran  Vahid Vakilifar 
Harud India  Aamir Bashir 
Jean Gentil Dominicaanse Republiek/Mexico  Laura Amelia Guzmán en Israel Cárdenas 
Lucía Chili  Niles Atallah 
Las marimbas del infierno Guatemala  Julio Hernández Cordón 
Ocaso Chili/Dominicaanse Republiek Théo Court 
The Old Donkey China  Li Ruijun 
Paraísos artificiales Mexico  Yulene Olaizola 
Qarantina Irak  Oday Rasheed 

Soul of Sand India  Sidharth Srinivasan 
Tilva Rosh Servië  Nikola Lezaic 
La vida útil Uruguay  Federico Veiroj 
Zephyr Turkije  Belma Bas

Spectrum

Hawi Egypte  Ibrahim El-Batout 
Kommander Kulas Filipijnen  Khavn De La Cruz 
My Joy Oekraine  Sergey Loznitsa  
Post Mortem Chili  Pablo Larraín 
Verano de Goliat Mexico  Nicolás  Pereda 
Virgin Goat India  Murali Nair 
Winter Vacation China  Li Hongqi
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M U N D U S

Taiwan  rocks!

cineMart Selectie. Geselecteerde projecten in 2011
titel / productiebedrijf  / regisseur

    
Ali, the Goat, and Ibrahim  Arizona Films (Egypte, Frankrijk) Ibrahim El Batout   
Blutsbrüder unafilm e.K. (Duitsland) Ann-Kristin Reyels
Bull Down! Desvia, Símio Filmes, Malbicho Films (Brazilie, Uruguay) Gabriel Mascaro
Camiel Borgman Graniet Film (Nederland) Alex van Warmerdam
The Cyclops Kinotar Oy (Finland) Jukka-Pekka Valkeapää
The Daddy Non-Stop Production (Rusland) Andrey Zvyagintsev
The Feast 3 Legged Dog Films, Resolute Films & Entertainment (Canada) Ed Gass-Donnelly
The Fifth Season Bo Films, Entre Chien et Loup, Molenwiek Film (België, Nederland) Peter Brosens, Jessica Woodworth 
Hmyz (Insects)   Athanor Film Production Company Llc., C-GA film Ltd.  Jan Svankmajer
 (Tsjechië, Slowakije) Prime Time / IDTV Film B
In the Fog Ma.Ja.De Fiction, Salvador-D (Duitsland, Rusland, Nederland) Sergei Loznitza
El Instructor Devenir Cine, Donna films (Argentinië, Frankrijk, Spanje) Santiago Otheguy
K.R.E.V?! Hepp Film AB, Kamoli Films (Zweden, Denemarken) Marietta von Hauswolff  von Baumgarten
Karma Police Hidden Rooster Films (Thailand) Visra Vichit-Vadakan
Kid Prime Time (België) Fien Troch
The King of the Cats Scythia Films, zeroFunction Productions (Canada)  Daniel Cockburn 
Lasting Moments Manana, Pandora Filmproduktion (Polen, Duitsland) Jacek Borcuch  
Loud.  AKA Film-Makedonija, Family Affair Films (Macedonië, Nederland) Aneta Lesnikovska
The Mechanicals Green Park Pictures (Australië) Leon Ford
Metafysica Rots Filmwerk BV, Circe Films BV (Nederland) Esther Rots
A Midnight Supper Ecce Films (Frankrijk) Shalimar Preuss
The Night of Thousand Hours Minotaurus Film, Amour Fou Filmproduktion, La Parti Production  Virgil Widrich
 (Luxemburg, Oostenrijk, België)   
Overnight Keren Cogan Productions, Phanta Vision Film International,  Joke Liberge
 Minds Meet (Nederland, België)
Post tenebras lux  No Dream Cinema, Mantarraya Producciones (Mexico) Carlos Reygadas
Providence July August Productions (Israël) Yaelle Kayam
The Sky Above Us LEV Pictures, Art & Popcorn, unafilm e.K.  Marinus Groothof
 (Nederland, Servië, Duitsland)
A Spell to Ward off the Darkness  Vitakuben, Rouge International (Duitsland, Frankrijk) Ben Russell, Ben Rivers
Suriya Trois Film Co. Ltd. (Thailand) Wisit Sasanatieng
Touch Me Not Manekino Film, Atopic/Third Home France, 4 Proof  Film  Adina Pintilie
 (Roemenië, Frankrijk)
Tree Shade  Mantarraya Producciones, Xcalakarma (Mexico) Pedro Gonzalez-Rubio
Under Electric Clouds Metrafilms (Rusland, Oekraïne) Alexey German Jr
Underground Fragrance House on Fire (Taiwan, Frankrijk) Song Pengfei 
We Are Dead Hugofilm productions gmbh (Zwitserland) Tobias Nölle
Wellengang Prisma Film- und Fernsehproduktion GmbH (Oostenrijk) Hugo Vieira da Silva, Heidi Wilm
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Hong Kong - Asia Film Financing 
Forum (HAF)
Independent Filmmaker Project 
(IFP), VS
International Filmfestspiele Berlin 
(Berlinale Co-Production Market), 
Duitsland
Marché du Film Cannes (Producer’s 
Network), Frankrijk
Paris Cinema (Paris Project), Frankrijk
Sarajevo Film Festival (CineLink), 
Bosnië & Herzegovina 

Binger Filmlab, Nederland
EYE Film Instituut Nederland
KODAK, Nederland, Frankrijk
Mediadesk Nederland 
NCP, Nederland
Residence du Festivals, Cinéfondation 
(Cannes), Frankrijk
Rotterdam Media Commission, 
Nederland 

Ateliers du Cinéma Européen (ACE), 
Frankrijk
Creative Scotland, Groot-Brittanië
Durban FilmMart/Durban Film Office, 
Zuid-Afrika
European Audiovisual Entrepreneurs 
(EAvE), Luxemburg
Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, 
Duitsland
Fundación TyPA, Argentinië
Independent Filmmaker Project 
(IFP),VS
Irish Film Board
Israel Film Fund
Korean Film Council (KOFIC) 

Medienboard Berlin-Brandenburg, 
Duitsland
National Film Development Corpora-
tion India
Nederlands Fonds voor de Film
New Zealand Film Commission 
PROIMAGENES COLOMBIA
Royal Film Commission, Jordanië
Rotterdam Media Fonds, Nederland
Secretaria de Estado de Cultura do Rio 
de Janeiro, Brazilië
Screen Australia
Telefilm Canada 
Vlaams Audiovisueel Fonds, België
Wallonie Bruxelles Images, België

cineMart partnerships met 
andere festivals en markten

Andere internationale 
partners van cineMart 2011

Rotterdam Lab partners 2011
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coLoFon

Hoofdredactie 
Anton Damen, Afke Duinkerken, Else de Jonge 

Bijdragen 
Cindy Beck, Joost Broeren, Edwin Carels,  Iwana 
Chronis, Ludmilla Cvikova, Marit van den 
Elshout, Paul van der Graaf, Peter van Hoof, 
Chinlin Hsieh, Juliette Jansen, Eva de Jong, 
Elsbeth Jongsma, Barbara Korpershoek, Lotte 
Kroese, Inge de Leeuw, Sietse Meijer, Kim van 
der Meulen, Maricke Nieuwdorp, Henriette 
Poelman, Nicole Sante, Chris Schouten, 
Janneke Staarink, Gerwin Tamsma, Rutger 
Wolfson, Bert-Jan Zoet, Gertjan Zuilhof  

Fotografie 
Nichon Glerum, Lucia Guglielmetti, Hedwig 
Hupkes, Ruud Jonkers, Felix Kalkman, Corinne 
de Korver, Nadine Maas

Ontwerp
75B, Rotterdam

Drukwerk 
Veenman Drukkers, Rotterdam 

Oplage 
500 

Met dank aan Jeroen Zwaard, Veenman 
Drukkers

Het jaarverslag is een uitgave van Stichting 
Filmfestival Rotterdam. 
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