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1. INLEIDING

De stad versnelt, architectuur verandert. Film 
en video zijn direct wereldwijd beschikbaar.  
AFFR verandert mee: het festival verhoogt 
zijn frequentie en toegankelijkheid. Met een 
filmfestival dat ieder jaar georganiseerd gaat 
worden en een website die altijd en overal te 
bezoeken is. Beide platforms bieden ruimte 
voor inhoudelijke verdieping en een breder 
bereik. Want in een tijd waarin beeld over 
stedelijk leven real-time de wereld rond gaat, 
is de rol van AFFR als ijkpunt in het debat over 
stad en architectuur belangrijker dan ooit.

In oktober 2017 werd de 9e editie van het Architectuur 
Filmfestival Rotterdam georganiseerd. Het festival 
was wederom een groot succes. De redactie onder 
aanvoering van curator Jord den Hollander en 
bijgestaan door een team van kritische kijkers, heeft 
een scala aan films over stad en architectuur gescout, 
geselecteerd en in een prikkelend programma 
bijeengebracht. Portretten van meer of minder 
bekende ontwerpers, activistische essays over urgente 
problemen, hilarische reflecties op lang vervlogen tijden 
en verstilde beelden van grote schoonheid.

Het begrip ‘architectuurfilm’ is in ons 17-jarig bestaan 
uitgegroeid tot een brede verzameling van filmische 
producties over alles wat met bouwen, ontwerpen, 
landschap, gebouwde omgeving en stedelijke 
samenleving te maken heeft. Het belangrijkste 
criterium voor de programmering van AFFR is dat 
het bijzondere, cinematografisch hoogwaardige films, 
documentaires en shorts betreft, die aanzetten tot 
reflectie en debat. 

Dit jaar heeft AFFR meer dan ooit programmapartners 
gevonden met wie deze doelstelling van filmische en 

inhoudelijke verdieping wordt bereikt. Zo organiseerden 
we een College Day: zes onderwijsinstituten verzorgden 
voorafgaand aan een spraakmakende film een 20 
minuten durend college. De reeks werd geopend met 
een debat over internationaal architectuuronderwijs 
door Archiprix International.
Naar aanleiding van een film over de aardbeving in 
Christchurch zette Stichting Deltametropool een 
debat op touw over Smart Cities en de veerkracht 

AFFR 2017 in filmtheater LantarenVenster Rotterdam
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van de stedelijke samenleving. Stichting Hoogbouw 
discussieerde over duurzaamheid en stadsherstel na 
afloop van een fascinerende film over de renovatie 
van een Parijse woontoren. Journalist Bas Blokker 
interviewde via een livestream diplomaat en schrijver 
Peter Knoope over de vernietiging van cultureel 
erfgoed als oorlogsstrategie. Stroom Den Haag belegde 
een filmisch debat over de speelruimte in de stad, 
gemodereerd door Tracy Metz. 

Van alle onderwerpen die we terugvonden in ruim 300 
ingezonden en gescoute films was het meest opvallende 
thema de globalisering van stad en vastgoedmarkt 
en de daaruit volgende problemen van gentrificatie, 
massatoerisme, speculatie en het dreigende verlies 
van stedelijke authenticiteit. Dit was de aanleiding 
om AFFR 2017 het motto City for Sale – De Stad als 
Investeringsmodel mee te geven. Op donderdagavond 
werd dit thema uitgebreid worden bediscussieerd 
met de filmmaker van Die Stadt als Beute en andere 
deskundigen.

ARCHITECTURE FILM FESTIVAL ROTTERDAM

2000:  oprichting en eerste editie; 
2001:  tweede editie in Culturele Hoofdstad; 
2003:  laatste editie in oude vorm; 
2007:  herstart in Jaar van de Architectuur;
2009:  groei en schaalvergroting;
2011:  professionalisering;
2013:  verbetering continuïteit;
2015:  verbreden programma  
 en vergroten publieksbereik;
2017:  consolideren organisatie en merknaam;  
 opmaat jaarlijks festival.

Doel van AFFR is het organiseren van een 
regelmatig terugkerend, in Rotterdam 
plaatsvindend filmfestival, gericht op het 
bevorderen van zowel de publieke als de 
professionele belangstelling op het gebied van 
architectuur, stad en stedelijke ontwikkeling.

AFFR signaleert ontwikkelingen in stad en 
architectuur, agendeert deze ontwikkelingen 
door het programmeren van films en geeft zo 
richting aan het internationale debat over de 
stedelijke samenleving.

AFFR draaide zoals altijd om veel films en filmmakers 
van over de hele wereld. Samen met hen en al onze 
relaties en bezoekers vierden we op woensdag 4 
oktober een groots openingsfeest in de Rotterdamse 
Schouwburg na afloop van de wereldpremière van de 
swingende feel-good movie Cholet (Isaac Niemand, 
Brazilië 2017) over de Boliviaanse architect Freddy 
Mamani.
De volgende vier dagen vonden in LantarenVenster 
tal van speciale filmvertoningen en premières plaats, 
uiteraard gevolgd door een Q&A. Op vrijdagavond 
stonden de beste films en hun makers centraal in 
de spetterende talkshow ‘Meet The Makers’. Dit 
evenement werd wereldwijd gestreamd. Na afloop vond 
er een feestelijke borrel met alle aanwezig filmmakers 
en producenten plaats.

Voor wie geen keuze kon maken zetten we zondag de 
vijf favorieten op een rij in de reeks Architectenweb 
Best of AFFR. Het festival werd afgesloten met de 

wereldpremiere De Pier  (Jeroen Visser, 2017)
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filmklassieker Koyaanisqatsi (Godfrey Reggio, 1982), 
voorzien van een nieuwe live score door Britse jazz 
formatie GoGo Penguin.
In 2017 lanceerden we ook onze nieuwe website en de 
daaraan gekoppelde online cinema PLAYTIME. Elke 
twee weken programmeren we nieuw gescoute films en 
films uit het rijke archief van ons festival. 

Naast de zeer gewaardeerde steun van de gemeente 
Rotterdam, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 
Nederlands Filmfonds, Fonds 21 en Stichting 
Volkskracht, is het van belang het groeiend succes van 
ons zakelijk netwerk, de King Kong business club te 
vermelden. De 20 leden, afkomstig uit de Nederlandse 
bouw- en vastgoedsector, droegen niet alleen financieel 
bij aan AFFR 2017; zij zorgden ook voor inhoudelijke 
ondersteuning en een vergaande verbreding van ons 
publiek. 

Het festival is door het afstoten van satellietlocaties, 
randprogrammering en niet-festival- gerelateerde 
netwerkprogramma’s een stuk compacter geworden. 
AFFR concentreert zich zodoende meer op zijn 
kernactiviteit en bewerkstelligt zo meer inhoudelijke 
verdieping en een groter publieksbereik. 

De hoge waardering van de filmprogrammering, de 
positieve feedback in een uitgebreid publieksonderzoek 
en het gestegen gemiddeld bezoek per voorstelling 
tonen aan dat we met die doelstelling op de goede weg 
zitten. 
AFFR komt in Rotterdam, in Nederland en in de rest van 
de wereld meer en meer bekend te staan als het podium 
voor film, stad en architectuur.

Het succes van AFFR 2017 heeft bestuur en directie van 
de stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam doen 
besluiten om met ingang van 2018 het festival jaarlijks 
te laten plaats vinden.

Het Architectuur Filmfestival Rotterdam stelt 
zich de komende vier jaar ten doel het festival 
inhoudelijk verder te verdiepen en steviger 
te verankeren in zijn lokale, nationale en 
internationale netwerk.

filmmakers na afloop Meet The Makers talkshow



2. PROGRAMMA

City for Sale
De negende editie van het Architectuur Filmfestival 
Rotterdam had als thema City for Sale. AFFR onder-
zocht aan de hand van een reeks films over dit onder-
werp de gevolgen van internationale kapitaalstromen 
op de samenstelling van de stad en haar inwoners: 
architectuur als toeristische trekpleister, gebouwen als 
investeringsobjecten, en de stad als verdienmodel. 

De leefbaarheid van de stad staat onder druk. Het 
leven in de stad is populair en bouwgrond schaars. 
Stadsontwikkeling is niet langer een overheidstaak. 
Mondiale geldstromen vinden hun weg naar 
vastgoedprojecten in steden over de hele wereld. 
In ruil voor enorme rendementen verrijzen dure 
appartementen en penthouses voor de happy few. Het 
aanbod dure koopwoningen stijgt, terwijl huurwoningen 
worden opgekocht als beleggingsobject.  Expats 
betalen hoge huren met gemak; toeristen kopen 
via Airbnb een authentieke stadsbeleving. Deze 
ontwrichtende dynamiek verdeelt de stad in centra 

van gelijken: hoog- en laagopgeleiden, armen en rijken, 
ouderen en jongeren. Groepen die elkaar nauwelijks nog 
ontmoeten. 
Zijn dit de groeistuipen van welvarende steden die we 
moeten omarmen, of is een tegenwicht geboden omdat 
de gevolgen anders niet te overzien zijn? Welke rol is 
er in deze ontwikkeling weggelegd voor ontwerpers en 
beleidsmakers? Hoe kunnen filmmakers worden inge-
zet om lokale gemeenschappen te mobiliseren? Kan 
architectuur verschillen overbruggen? Of is het nog 
slechts een in stenen en beton gegoten symbool van de 
toenemende kloven in de maatschappij?

Meer dan ooit heeft het Architectuur Filmfestival 
Rotterdam in 2017 met het jaarthema City for Sale een 
actueel, uiterst urgent en complex mondiaal probleem 
aan de orde gesteld. Een groot aantal cinematografisch 
hoogwaardige films stipte in meer of mindere mate dit 
thema aan. In het openingsdebat op donderdag 5 okto-
ber discussieerden filmmakers, journalisten en beleid-
smakers over het thema. Dit debat zette de toon voor 
het verdere festival.

Dispossession – the Great Social Housing Swindle (Paul Sng, 2017)
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Dispossession – the Great Social 
Housing Swindle (Paul Sng, 2017): Een 
fascinerend overzicht van de falende 
woningbouwpolitiek van de afgelopen 
decennia in Engeland laat zien hoe het 
neo-liberale denken de scheidslijn tussen 
rijk en arm in de steden vergrootte. Aan 
de ene kant een chronisch tekort aan 
sociale woningbouw, aan de andere kant 
een niets ontziende oorlog over winsten 
in de vrije sector.

Die Stadt als Beute (Andreas Wilcke, 
2016): Berlijn dreigt ten onder te gaan 
aan zijn eigen succes. Prijzen van huur- 

en koopwoningen stijgen exponentieel 
doordat de stad overspoeld wordt 
door buitenlandse investeerders. Een 
onthutsende film over rücksichtsloze 
handelaars in vastgoed en het groeiende 
verzet onder de bevolking van de stad.

Earthquake Tourism (Left Hand Rotation 
Collective, 2017): De toeristenstroom 
die Lissabon overspoelt heeft hetzelfde 
effect als de aardbeving die de stad in 
1755 verwoestte. De oude stad verdwijnt 
en maakt ruimte voor hotels, duur 
vastgoed en toerisme. De monocultuur 
die zo ontstaat is in deze film goed te zien. 

Construction Lines (Max Colson, 
2017): Een vlijmscherpe, korte animatie 
over ondergrondse woonwensen van 
miljonairs in Londen toont de veerkracht 
en mondigheid van de Londenaren die 
vechten voor de leefbaarheid in hun stad. 

Dream Empire (David Borenstein, 2016):
Een hilarische film over de inzet 
van buitenlanders als exotisch 
marketinginstrument dat marktwaarde 
van nieuwe vastgoedprojecten moet 
vergroten in de razendsnel groeiende 
Chinese stad Chongqing. 

 Dream Empire

Earthquake Tourism

Construction Lines

Die Stadt als Beute
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Programmering en redactie

Het programma werd samengesteld door curator Jord 
den Hollander en filmredacteur Cristina Ampatzidou. 
Zij werden redactioneel bijgestaan door web- en 
magazineredacteur Jeroen Slot en door debatredacteur 
Anne van Summeren. Film- en printresearch was in 
handen van Renate Bergsma.  De filmredactie kreeg 
ook dit jaar weer ondersteuning van een twintigtal 
Kritische Kijkers: ervaren filmkijkers die reflecteerden 
op het jaarthema en films inhoudelijk beoordeelden. 

Via de call for entries kwamen dit jaar 180 films 
binnen. Dat waren er aanmerkelijk minder dan in 2015, 
wat met name te verklaren is doordat er scherper 
inzendingscriteria zijn geformuleerd en doordat 
de oproep op specifieker platforms is uitgezet. Via 
internationale netwerken van AFFR en door eigen 
scouting van de redacteuren zijn er nog eens 125 films 
op de longlist gezet. 
Uit de ruim 300 films zijn 57 lange films en 28 korte 
films geselecteerd. Met in totaal 84 films is het AFFR 
2017 dus iets compacter dan in 2015 toen 95 films 
vertoond werden en er bovendien meer re-runs 
plaatsvonden. De keuze voor een compacter festival 
komt de inhoudelijke verdieping en de versterking van 
het merk AFFR ten goede.
Alle films zijn met ingang van 2017 ingevoerd in een 
nieuw database programma FilmChief. Dit programma 
maakt dat inzenders vollediger gegevens aanleveren 
en zelf invoeren, selectieprocedures soepeler en 
systematischer verlopen en de communicatie tussen 

redactieleden en filmtechniek beter verloopt. De 
tijdsinvestering die de implementatie van FilmChief dit 
jaar kostte zal zich terugverdienen in een efficiëntere 
organisatie en soepeler selectieproces de komende 
jaren.

Publiekswaardering films

Het programma in het algemeen en de separate films 
in het bijzonder kregen dit jaar een hogere waardering 
dan in 2015. Er werden 1905 stemmen uitgebracht op 
56 films. In 2017 scoorden de films gemiddeld 3,89 op 
een schaal van 5. In 2015 was dat 3,80 en in 2013 was 
dat 3,78.

Een scherpe programmering rondom het thema City 
for Sale werd erg sterk gevonden. Het openingsdebat 
op donderdag was een goede inhoudelijke kapstok voor 
het verdere festival.

Er was de vaste reeks Ego-Docs met grote namen van 
architecten zoals Eero Saarinen – the Architect who saw 
the future (Peter Rosen, 2016), Having a Cigarette with 
Alvaro Siza (Iain Dilthey, 2016),  en Big Time (Kaspar 
Astrup Schröder, 2017) over Bjarke Ingels. Maar ook 
onbekender namen kwamen aan bod: architect Vann 
Molyvan in The Man Who Built Cambodia (Christopher 
Rompré, 2015), de Italiaanse architecte Didi Contractor 
in Marrying the Earth to the Building (Steffi Giaracuni, 
2017), fotograaf Josef Koudelka in Shooting Holy Land 
(Galid Baram, 2016) en fotograaf Toni Hafkenscheid in 
Relics of the Future (Rob Lindsay, 2017).

PUBLIEKSWAARDERING FILMPROGRAMMERING

1 What We Have Made (Fanny Tondre, 2016: 71') 4,65 / 5,00
2 Dream Empire (David Borenstein, 2016: 73') 4,64
3 Samurai Architect: Tadao Ando (Shigenori Mizino & Yu Nakamura, 2017: 52') 4,57
4 Didi Contractor - Marrying the Earth to the Building (Steffi Giaracuni, 2017: 80') 4,50
5 The Pier (Jeroen Visser, 2017: 45, WERELDPREMIERE) 4,45
5 Cholet - The Work of Freddy Mamani (Isaac Niemand, 2017: 64', WERELDPREMIERE) 4,33
6 The Destruction of Memory (Tim Slate, 2015: 81') 4,31
8 The Road (Zanbo Zhang, 2015: 95') 4,27
9 Roger D'Astous (Etienne Desrosiers, 2016: 103') 4,27
10 Some Kind of Joy: The Inside Story of Grimshaw (Sam Hobkinson, 2016: 60'), 4,23
11 After Spring (Steph Ching & Ellen Martinez, 2016: 101') 4,22
12 Five Seasons:  the Gardens of Piet Oudolf (Thomas Piper, 2017: 76'; WERELDPREMIERE) 4,22
13 Work in Progress: Leaning Towers (René Daalder, 2018: 65'; masterclass) 4,17
14 Koudelka: Shooting Holy Land (Gilad Baram, 2016: 70') 4,15
15 Bowlingtreff (Thomas Beyer & Adrian Dorschner, 2015: 61') 4,15

GEMIDDELDE WAARDERING AFFR 2017 (over 54/57 films uit 1905/4802 stemmen) 3,89 / 5,00
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Onder de noemer 100 jaar Russische Revolutie 
werden filmische parels over het Sovjet-tijdperk 
geprogrammeerd: Bloki (Konrad Krolikowski, 2017) 
over het kleurrijk dagelijks leven in de Poolse 
communistische hoogbouw, Bowlingtreff (Thomas 
Beyer en Adrian Dorschner, 2015) een weemoedige film 
over rebelse tijden in een ondergronds bowlingcentrum 
in Leipzig vlak voor de val van de muur, The Novgorod 
Spaceship (Andrei Rozen, 2016) over de perikelen rond 
een leegstaand theater uit de jaren ’60 in Rusland 
en Togliattigrad (Frederico Schiavi en Gian Piero 
Paolombini, 2014), een knappe reconstructie van 
de vriendschap tussen de Italiaanse communistische 
partij en de Sovjet-Unie, die leidde tot de bouw van 
een nieuwe stad in de toendra rondom een uit Italië 
verplaatste Fiat-fabriek.

Publieksfavoriet was de zwart-wit gedraaide film What 
We Have Made (Fanny Tondre, 2016) over het werk op 

een Franse bouwplaats en de dromen en gedachten van 
de bouwvakkers. Maar ook een filmisch onderzoek naar 
de rol van hotels in cinema in The Hotel (Kristian Petr, 
2015) gold als een hoogtepunt. Terwijl het vier minuten 
durend Grenfell Tower (Joe Gilbert, 2017) de kracht van 
een lang shot en een poëtische tekst bewijst.

AFFR 2017 opende met de wereldpremière van 
Cholet – the Work of Freddy Mamani (Isaac Niemand, 
2017). Dit was een met minimale middelen maar met 
veel liefde gedraaide, feestelijke en spraakmakende 
film over het werk van self-made architect Mamani in 
het verbluffende landschap van El Alto, een voorstad 
van La Paz op 4200m hoogte. Voldoende materiaal 
voor een levendig debat over kitsch en authenticiteit 
in architectuur, de preoccupaties over stedelijke 
ontwikkeling in Zuid-Amerika en de emancipatie van 
minderheden zoals Mamani’s Aymara.

Relics of the Future

Big Time

The Hotel
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The Hotel

Site of Sites

Pingouins au Danemark

The Novgorod Spaceship

What we have made



3. FESTIVAL SPECIALS

Vanuit de doelstelling om in 2017 het festival inhoudelijk 
verder te verdiepen en steviger te verankeren in zijn 
lokale, nationale en internationale netwerk, is het 
programma dit jaar compacter en nog meer gefocust 
op inhoud en cinematografische kwaliteit dan voorheen. 
Deze focus versterkt het profiel van AFFR, wat zijn 
positionering in het veld van festivals en instellingen op 
het gebied van film, stad en architectuur onderstreept.

Opnieuw is er een reeks specials samengesteld; deze 
zijn echter alleen op de festivallocatie georganiseerd. 
De satellietevenementen die in 2015 veel productietijd 
in beslag namen (AV-wandeling Katendrecht, installaties 
Pakhuis Meesteren, workshop Stop Motion SKVR, 
wereldwijde livestreaming opening) zijn dit jaar 
geschrapt. 
Er zijn door AFFR zelf geen netwerkevenementen 
georganiseerd – de organisatie van het 
netwerkevenement voor de King Kong business club 
daargelaten. Er is echter wel ruimte gegeven aan de 
organisatie van een aantal netwerkevenementen door 
festivalpartners zelf: Rotterdam Partners organiseerde 
een presentatie van het IABx On Culture rapport en 
Stichting Hoogbouw organiseerde een evenement 
rondom een filmvertoning. Beide evenementen 

brachten extra publiek naar het festival en zorgden voor 
extra inkomsten, maar waren nauwelijks een belasting 
voor organisatie en programma. 
De volgende speciale evenementen werden tijdens 
AFFR2017 georganiseerd:

Opening AFFR 2017 – wereldpremière 
Cholet, the Work of Freddy Mamani
(wo 04/10, 20u30 Theater Rotterdam grote zaal: 
655 bezoekers)
De negende editie van AFFR opende met de 
wereldpremière van de film Cholet – the Work of 
Freddy Mamani van de Braziliaanse filmmaker Isaac 
Niemand. Dit uptempo portret van de eigenzinnige 
self-made architect Mamani in El Alto (La Paz, 
Bolivia) werd hooggewaardeerd. Tijdens de Q&A met 
filmmaker Niemand werd breed gediscussieerd over 
de uitzinnige, barokke gebouwen in psychedelische 
kleuren van Mamani: is dit inheemse kunst of kitsch 
van wereldklasse? En hoe verhoudt de westerse 
architectuurwereld zich tot deze spontane creaties 
van de gesloten gemeenschap van Aymara? De grote 
zaal van Theater Rotterdam was met 655 bezoekers 
nagenoeg uitverkocht. Het openingsfeest in de foyer 
duurde tot diep in de nacht.

opening AFFR 2017: wereldpremiere Cholet - the Work of Freddy Mamani



AFFR JAARVERSLAG 2017 12

King Kong business event
(do 05/10, 18u30 Restaurant Las Palmas en 
LantarenVenster zaal 1: 152 bezoekers)
De King Kong business club is het zakelijk 
netwerkprogramma van AFFR. Bedrijven en 
ondernemers uit de bouw- en vastgoedsector 
verbinden hun naam aan het Architectuur Filmfestival 
Rotterdam en ondersteunen het festival financieel, 
relationeel en inhoudelijk. 
AFFR organiseerde dit jaar voor de derde keer het 
King Kong business event: een exclusieve film- en 
netwerkavond voor de leden van de King Kong business 
club en hun relaties. De avond begon met een walking 
dinner in restaurant Las Palmas, aansluitend vond de 
vertoning van Big Time (Kaspar Astrup Schroder, 2017) 
plaats: de avant-première van een openhartig protret 
van de Deense Starchitect Bjarke Ingels. De avond werd 
afgesloten met een feestelijke borrel in de foyer.

City for Sale debat – i.s.m. Goethe Institut
(do 05/10, 20.30, LV zaal 3: 122 bezoekers)
In samenwerking met het programmapartner Goethe 
Instituut organiseerde AFFR een debat over het 
thema City for Sale. Over de voor- en nadelen van 
internationale geldstromen voor de stad; gebouwen 
als investeringsobjecten; architectuur als toeristische 
trekpleister en de stad als verdienmodel. Wordt het 
leven in de stad bedreigd? En wat kunnen de bewoners 
zelf doen?  Met Andreas Wilcke (regisseur Die Stadt 
als Beute), Saskia Naafs (stadssocioloog), Klaus 
Lüber (journalist en Berlijnkenner), Arnold Reijndorp 
(planoloog en geograaf), Willem Sulsters (directeur 
Gebiedskwaliteit Stadsontwikkeling) en Thom Aussems 
(directeur woningcorporatie Trudo Eindhoven).
 

IABx On Culture – 
presentatie rapport Rotterdam Partners
(do 06/10, 12u00, LV zaal 1: 245 bezoekers)
In een publiek toegankelijke conferentie presenteerde 
de International Advisory Board on Culture haar advies 
over de toekomst van de culturele sector in Rotterdam. 
De commissie onder voorzitterschap van Jan Peter 
Balkenende en bestaande uit Michael Shanks, Francine 
Houben, Peter Aspden, Robert Palmer, Yasha Young, 
Siobhan Burger en Burckhard Kieker, sprak in 2017 
met partners, publiek en overige betrokkenen in de 
Rotterdamse culturele sector. Tijdens de conferentie 
hebben zij hun bevindingen nader toegelicht; het 
rapport werd in ontvangst genomen door wethouder 
Pex Langenberg en burgemeester Ahmed Aboutaleb.

The Art of Recovery – debat Deltametropool
(vr 06/10, 12u30, LV zaal 6: 37 bezoekers)
Christchurch 22 februari 2011. Een aardbeving vaagt 
een groot deel van het oude centrum weg. Nieuw-
Zeelands dichtstbevolkte stad verliest naast 185 
inwoners ook het bruisende culturele hart. Over wat 
er daarna gebeurt, gaat de film ‘The Art of Recovery’ 
(2015).
Na de vertoning The Art of Recovery organiseert 
Vereniging Deltametropool onder leiding van Yvonne 
Rijpers en Paul Gerretsen een debat over de vraag ‘Hoe 
integreer je tijdelijke initiatieven en maatschappelijke 
energie in institutionele planning en ontwikkeling?’ Aan 
de hand van een aantal geslaagde voorbeelden werd de 
vraag gesteld of het is gelukt om tijdelijke initiatieven in 
een permanente stedelijke ontwikkeling op te nemen. 
Wat is de meerwaarde en hoe kan dat in de toekomst 
beter vorm krijgen?

openingsdebat City for Sale i.s.m. Goethe Institut
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High-Rise event: Slightly Modified Housing – 
event Stichting Hoogbouw
(vr 06/10, 16.00 LV zaal 1: 39 bezoekers)
De film Slightly Modified Housing (Guillaume Meigneux, 
2016) laat de renovatie zien van een sterk verouderd 
appartementencomplex in Parijs door het beroemde 
architectenbureau Lacaton en Vasalle. Over deze 
renovatie en andere manieren om hoogbouw te 
renoveren werd na afloop van de film doorgepraat met 
Klaas de Boer (voorzitter van Stichting Hoogbouw) 
en Nanne De Ru (founder Powerhouse Company). De 
stichting probeert door kennis te delen het denken over 
hoogbouw in Nederland naar een hoger plan te tillen.

Meet The Makers – AFFR talkshow
(vr 06/10, 20u15 LV zaal 1: 45 bezoekers en livestream 
YouTube: 85 kijkers)
Curator Jord den Hollander en journalist Tracy Metz 
interviewden zeven filmmakers over hun fascinaties, de 
films die zij hebben gemaakt en de moeilijkheden waar 
ze tegenaan liepen. De makers gingen met hen en met 
elkaar in gesprek over de relatie tussen film, stad en 
architectuur. Aanwezig waren Isaac Niemand (Cholet, 
the work of Freddy Mamani), Thomas Piper (Five 
Seasons, the gardens of Piet Oudolf), Jeroen Visser 
(The Pier), Magali Roucaut (Behind the Stone Wall), 

Joe Gilbert (Streets in the Sky, Grenfell, a.o.), Thomas 
Beyer & Adrian Dorschner (Bowlingtreff) en Andrei 
Rozen (Novgorod Spaceship). Buiten de gasten waren 
in de zaal 45 bezoekers aanwezig. De talkshow werd 
via YouTube live gevolgd door 85 kijkers wereldwijd. De 
talkshow is terug te kijken op affr.nl.

AFFR College Day
(za 07/10, 12u45 – 22u00 LV: 490 bezoekers)
Academici van verschillende universiteiten en 
academies gaven deze dag 20 minuten durende 
inleidingen bij films. Vanuit hun expertise proberen 
ze ons anders te laten kijken naar architectuur, 
stedenbouw, of bepaalde aspecten daarvan. Met Sasa 
Radenovic (Academie van Bouwkunst Amsterdam) 
over Slumbering Concrete, Jorge Mejiia Hernandez (TU 
Delft) over The Man who built Cambodia en Francis 
Kéré, Wouter Veldhuis (Academie van Bouwkunst 
Rotterdam) over Whose City?, Petra Brouwer 
(Universiteit van Amsterdam) over Reko City en 
Bowlingtreff, Maarten Hajer (Universiteit van Utrecht) 
over Chinese New Flower en Cyclologica, Bas Blokker 
(NRC) over The Destruction of Memory en Tim Verlaan 
(Universiteit van Amsterdam) over Bloki. De inleidingen 
werden zeer goed ontvangen en brachten ook veel 
studenten naar het festival.

filmcollege Jeroen Visschers (AvB Rotterdam)

Meet the Makers talkshow
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Satellietfestival AFFRiG
(za 07/10 en zo 08/10 Groninger Forum, 
Groningen: 195 bezoekers)
Voor de vierde keer op rij organiseerden Platform 
GRAS en het Groninger Forum een pocketeditie van 
het Architecture Film Festival Rotterdam: het AFFRiG. 
Er werden 10 films geselecteerd uit het programma 
van AFFR die tezamen een reflectie vormen op actuele 
ontwikkelingen in de Groninger stadsontwikkeling. 
Zaterdag 7 oktober: 13:00 Bulkland; 14.30 Copan; 16.00 
Tourist go Home; 19:30 Cholet; 21:00 Dream Empire.
Zondag 8 oktober; 11.00 India in a Day; 12.30 See 
tomorrow; 14.30 Dispossession; 16.30 All Winter Spring 
Summer Fall; 19.00 Citizen Jane.

Archiprix International 2017
(za 07/10, 12u45 LV zaal 4: 46 bezoekers)
Voor de derde opeenvolgende keer presenteerde 
Archiprix International haar projecten van het 
afgelopen jaar in een zelfgeproduceerde film. In 
Ahmedabad, India werkten ruim 100 van ’s werelds 
beste afstudeerders samen gedurende de workshops 
die Archiprix in samenwerking met CEPT University 
organiseerde. De workshops met als titel ‘Making 
Habitat - Megacity, Micronarratives’ gaan in op actuele 

opgaven die spelen in Ahmedabad en die exemplarisch 
zijn voor veel wereldsteden. In de 45 minuten durende 
film Archiprix International Ahmedabad laten Arne 
Verbrugh en Christiaan van Schermbeek zien wat er 
gebeurt als je de beste jonge ontwerpers samenbrengt 
in de dynamische metropool Ahmedabad.

AFFR Secret Preview: Big Time 
(Kaspar Astrup Schröder, 2017; 
za 07/10, 20u15 LV zaal 1: 146 bezoekers)
Voor de tweede keer organiseerde AFFR een Secret 
Preview. Het format is uit nood geboren: de redactie 
scout een nieuwe film over stad of architectuur, maar 
de producenten kiezen ervoor de film op een groter 
platform als IDFA of IFFR in première te laten gaan. 
AFFR spreekt vervolgens met de makers af dat de film 
in een besloten, niet gecommuniceerde vertoning op 
AFFR in avant-première mag gaan: de AFFR Secret 
Preview. Dit jaar ging het om de film Big Time van 
Kaspar Astrup Schroder: een openhartig protret van 
de Deense starchitect Bjarke Ingels over zijn werk, 
zijn leven en de keerzijde van de roem. Wegens grote 
aanloop werd de film verplaatst naar zaal 1; het format 
heeft dusdanige naam gekregen dat de AFFR Secret 
Preview ook in 2018 weer zal worden georganiseerd.

King Kong business event in Las Palmas

King Kong business event in Las Palmas
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The City: an adventure playground? – debat 
STROOM Den Haag
(zo 08/10, 13.00 LV zaal 1: 83 bezoekers)
Wat voor stad zien we als we kijken door de lens van 
spelen? In het door programmapartner STROOM Den 
Haag georganiseerde debat ging Tracy Metz (schrijver 
en journalist) in gesprek met Esmé Valk (kunstenaar, 
onderzoek naar adventure playgrounds), Saša Radenovic 
(architect, onderzoek naar speelmogelijkheden in 
Sarajevo met Aldo van Eyck als vertrekpunt) en Jeroen 
van Mastrigt (artistiek directeur van FreedomLab, 
innovatie-strateeg met een achtergrond in game 
design) in gesprek over de playful city aan de hand 
van door de deelnemers gekozen filmfragmenten. 
Aansluitend aan het debat vond de wereldpremière 
van de film De Pier van Jeroen Visser, over de pier van 
Scheveningen plaats.

Architectenweb Best Of AFFR 
(zo 08/10, 13.00 – 20.00 LV zaal 1: 
445 bezoekers over 5 films)
Wegens groot succes in 2015 vertoonde AFFR dit jaar 
opnieuw samen met mediapartner Architectenweb 
de vijf beste films van deze festivaleditie in een 
aaneengesloten serie op de laatste dag van het festival. 
Er werden 78 passe-partouts voor de Architectenweb 
Best Of AFFR verkocht; de overige 50 stoelen werden 
los verkocht. De geprogrammeerde films waren: 
Some Kind of Joy – the Inside Story of Grimshaw (Sam 

Hopkins 2016), The Novgorod Spaceship (Andrei Rozen, 
2017), Relics of the Future (Rob Linday, 2017), The New 
Nationalgalerie (Ina Weisse, 2017) en What We Have 
Made (Fanny Tondre, 2016).

Work in Progress: Leaning Towers 
(René Daalder, 2018; 
zo 08/10, 14.45 LV zaal 6: 90 bezoekers)
AFFR vertoonde exclusief en voor een gelimiteerd 
publiek de ruwe versie van Leaning Towers, een film 
over Rem Koolhaas door zijn vroegere vriend en 
medestudent op de filmacademie René Daalder. Meer 
dan vier jaar werkte Daalder aan dit meest persoonlijke 
portret van Rem Koolhaas ooit. De film is nog in 
ontwikkeling en werd ingeleid door Bernard Leupen.

Slotconcert: 
KOYAANISQATSI & GoGo Penguin
(zo 08/10, 20.30 LV zaal 16: 286 bezoekers)
AFFR 2017 werd dit jaar afgesloten met de 
filmklassieker KOYAANISQATSI – Life out of 
Balance (Godfrey Reggio,1982). De hypnotiserende 
documentaire over de relatie tussen mens, natuur 
en technologie werd destijds voorzien van een 
indrukwekkende soundtrack door Philip Glass. Het 
Britse jazztrio GoGo Penguin schreef voor de film een 
nieuwe soundtrack die live werd vertolkt tijdens de 
vertoning van de film.

Work in Progress:  Leaning Towers - Rene Daalder

Stroom debat: The City - an adventure playground?
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Foyer programma openingslocatie
(wo 04/10, 20u30 – 01.00: Theater Rotterdam)
De in de foyer van Theater Rotterdam aanwezige 
videowall (12m breed, 2,5m hoog) is speciaal voor de 
openingsavond geprogrammeerd door Harold Houdijk 
van Asteroids. Een compilatie van trailers, de AFFR2017 
leader, de Cycling Cities installatie van AFFR2015 en 
bewegende grafiek van AFFR logo en campagnebeeld 
gaf de foyer een spectaculair feestelijk aanzien. Een 
orkestje (Convoi Exceptionel) bij de inloop en een DJ 
tijdens de naborrel maakten de Grand Opening AFFR 
2017 af.

Foyer programma LantarenVenster 
(wo 05/10 – zo 08/10, 12.00-01.00: foyer LV)
De belangrijkste eyecatcher in de foyer was een collage 
van twintig billboards ontworpen door Studio Beige 
gebaseerd op het AFFR 2017 campagnebeeld en het 
thema City for Sale als een verzameling verkoopborden 
verbeeldend. De installatie werkte als een 

aandachtstrekker van buitenaf bekeken, als aankleding 
van de ruimte van binnenuit bekeken. Bovendien was 
het een perfect decor voor interviews, portetten en 
groepsfoto’s.
In de leeshoek van de foyer was een PLAYTIME-lounge 
ingericht. Op drie grote beeldschermen draaide 
continu een loop van films uit de collectie van online 
cinema PLAYTIME. Een groot billboard nodigde uit tot 
het achterlaten van NAW-gegevens voor een gratis 
PLAYTIME-film thuis. De lounge werd intensief gebruikt 
om film te kijken en heeft tegelijkertijd nadrukkelijk de 
aandacht gevestigd op de VOD-functionaliteit van de 
AFFR-website.
Boven de kassa van Lantaren Venster en in de coulissen 
van de grote zaal is met banners en lichtprojecties het 
beeldmerk van AFFR gecommuniceerd. Als decor in 
de grote zaal zijn opnieuw 2 x 10 omklede tl-bakken 
door Thijs Niessen Spatial Design gebruikt. In de foyer 
draaiden verschillende DJ’s elke avond van 22.00 tot 
01.30 livemuziek.

Opening AFFR 2017 - Theater Rotterdam

Opening AFFR 2017 - Theater Rotterdam

Opening AFFR 2017 - Theater Rotterdam, videowall: Harold Houdijk - Asteroids
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PLAYTIME lounge

PLAYTIME lounge

foyer LantarenVenster

foyer LantarenVenster



4. PLAYTIME / WEBSITE

In 2017 is de website www.affr.nl volledig vernieuwd. De 
filmdatabase die op de vorige website publiek ontsloten 
werd is van de website gehaald. Om de exclusiviteit 
van het festival te borgen zal de database enkel intern 
worden ontsloten: tegen vergoeding van de kosten 
kunnen de filmgegevens voor gastprogrammering 
worden gebruikt. 

Op de nieuwe website speelt online streaming een 
belangrijke rol: de in 2014 opgezette online cinema 
PLAYTIME is verder uitgebouwd en beter ontsloten. 
Er zijn continu 12 films uit het rijke archief van AFFR 
te bekijken; elke twee weken worden twee films 
vervangen, zodat er het hele jaar door 52 verschillende 
films te zien zijn. Je betaalt per film, maar wie lid wordt 
van vriendenprogramma Club Fountainhead kijkt het 
hele jaar gratis.

In de periode december – juli opent de website op 
de pagina PLAYTIME, zodat bezoekers vooral een 
gevoel zullen krijgen van een online, 24/7 filmfestival. 
Tegen een bescheiden vergoeding zijn films over stad 
en architectuur te bekijken die in eerdere edities van 
AFFR werden vertoond. Dit wekt interesse in films over 

stad en architectuur en werkt als een teaser voor het 
eigenlijke festival. Tegelijkertijd kunnen bezoekers van 
voorgaande edities films die ze gemist hebben alsnog 
terugkijken, wat de binding met het festival verhoogt.

In de periode augustus – november opent de website 
in de festivalstand. Hierbij nodigt de website primair uit 
tot het bezoeken van het festival en zijn activiteiten. De 
nieuwspagina vormt daarbij een belangrijke basis. Zodra 
het programma bekend is, is het vooral een mozaïek 
van beeld en filmbeschrijvingen die bezoekers van de 
website moeten verleiden het festival te bezoeken. 

Studio Beige heeft de website vormgegeven. Rob 
Peters heeft de website gebouwd.
De nieuwe website bestaat uit de volgende onderdelen:
- ACTUEEL: nieuwsberichten
- FESTIVAL: Thema / Programma / Films / Specials;
- PLAYTIME online cinema: Video On Demand;
- ARCHIEF: magazines, foto’s, interviews en trailers van 
voorgaande edities;
- portal Club Fountainhead vriendenclub;
- portal King Kong business club zakelijk netwerk;
- Fondsen / Partners / Sponsors.
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5. PARTNERS, BEZOEKERS EN 
GASTEN

Programmapartners
De bij AFFR 2017 inhoudelijk betrokken 
programmapartners zijn: Academy of Architecture 
Amsterdam, Academy of Architecture Rotterdam, 
Archiprix International, Architectenweb
Delft University of Technology, Goethe Instituut, 
LantarenVenster, Stichting Hoogbouw, Platform GRAS, 
Rotterdam Partners, STROOM Den Haag, Universiteit 
van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Vereniging 
Deltametropool en Vrije Universiteit Amsterdam.
De inbreng van de programmapartners is onmisbaar in 
de ontwikkeling van programma voor AFFR. Middels 
de programmapartners wordt tevens een veel brede 
publiek bereikt. De samenwerking zal daarom de 
komende jaren verder worden uitgewerkt.

Bezoekersaantallen
Het aantal bezoekers van films en specials op de 
festivallocatie ligt in 2017 ruim 4% hoger dan de 
voorgaande festivaleditie: 5472 bezoekers ten opzichte 
van 5253 bezoekers in 2015. Dit is een minder sterke 
groei dan de voorgaande jaren, wat in lijn is met het 
besluit tot een compact festival zonder satellietlocaties 
en netwerkevenementen. Een festival dat zich richt op 
inhoudelijke verdieping middels film, lezing en debat.

Met 64 voorstellingen (57 films en 7 re-runs) en 
4802 bezoekers was in 2017 het gemiddeld bezoek 
met 75 bezoekers per filmvoorstelling aanmerkelijk 

hoger dan de 70 bezoekers per voorstelling in 2015 
(68 voorstellingen: 52 films en 16 re-runs) en 4732 
bezoekers. 
Ook het bezoek van de 6 specials in 2017 was met 670 
bezoekers en 112 bezoekers per special aanmerkelijk 
beter bezocht dan in 2015 toen 521 mensen een van de 
7 specials bezochten (74 bezoekers per special). 

Het satellietprogramma bleef in 2017 beperkt tot 
een satellietprogrammering met 7 voorstellingen in 
Groningen tijdens het festival (195 bezoekers) en 85 
kijkers naar de live stream van de Meet The Makers 
talkshow via YouTube. 
Doordat we dit jaar geen filmische installatie op een 
satellietlocatie (Pakhuismeesteren, 425 bezoekers 
in 2015) en geen georganiseerde livestreaming 
van de opening op 10 internationale locaties (670 
bezoekers) organiseerden ligt het totaal bezoekers van 
satellietprogramma met 280 personen een veelvoud 
lager dan de 1371 in 2015. 

Het aantal uitgenodigde internationale gasten was 
dit jaar vergelijkbaar met voorgaande edities. Het 
aantal internationale gasten dat op eigen gelegenheid 
naar Rotterdam komt blijft groeien. AFFR wordt 
voor film- en festivalmakers een steeds belangrijker 
ontmoetingsplek. De Meet The Makers talkshow was 
een geslaagd moment waarop vijfentwintig aanwezige 
filmmakers elkaar konden ontmoeten en elkaars werk 
konden bespreken. Dit evenement zal volgende editie 
op zaterdagmiddag worden georganiseerd.

AANTAL BEZOEKERS AFFR 2017

1 Cholet - The Work of Freddy Mamani (inclusief openingsavond) 2 voorstellingen 761
2 Big Time (King Kong business event en AFFR Secret Preview) 2 voorstellingen 361
3 Koyaanisqatsi & GoGo Penguin filmconcert 1 voorstelling 286
4 The New National Gallery 2 voorstellingen 189
5 Relics of the Future 2 voorstellingen 181
6 The Novgorod Spaceship 2 voorstellingen 177
7 Samurai architect, Tadao Ando 1 voorstelling 127
8 City for Sale 1 voorstelling 122
9 What We Have Made 2 voorstellingen 120
10 Five Seasons: The gardens of Piet Oudolf 1 voorstelling 101

Some Kind of Joy: The Inside Story of Grimshaw 2 voorstellingen 100
The Hotel 1 voorstelling 97
Citizen Jane: Battle for the City 1 voorstelling 91
Slumbering Concrete 1 voorstelling 91
Whose City? 1 voorstelling 91
Work in Progress: Leaning Towers 1 voorstelling 90
Togliatti(grad) 1 voorstelling 89
It's all a Plan 1 voorstelling 88
Istanbul Echoes 1 voorstelling 84
Chinese New Flower 1 voorstelling 83
overige voorstellingen 37 voorstellingen 1473

TOTAAL BEZOEKERS FILMVOORSTELLLINGEN 64 voorstellingen 4802 bezoekers

King Kong business event Las Palmas 1 evenement 152
City for Sale Openingsdebat (ism Goethe Institut) 1 debat 122
Making Habitat - Archiprix International 1 debat 46
IABx On Culture - debat Rotterdam Partners 1 evenement 245
Meet the Makers - talk show AFFR 1 talkshow 45
City Adventure Playground - Stroom Debat 1 debat 60
TOTAAL BEZOEKERS SPECIALS 6 specials 670 bezoekers

TOTAAL BEZOEKERS FESTIVALLOCATIE (FILMS+SPECIALS) 70 5472

Satellietfestival AFFR in Groningen 7 voorstellingen 195
Live Streaming Meet The Makers Talkshow 1 livestream 85
TOTAAL BEZOEKERS SATELLIETPROGRAMMA 8 voorstellingen 280 bezoekers

TOTAAL BEZOEKERS AFFR 2017 78 voorstellingen 5752 bezoekers
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TOTAAL BEZOEKERS FILMVOORSTELLLINGEN 64 voorstellingen 4802 bezoekers

King Kong business event Las Palmas 1 evenement 152
City for Sale Openingsdebat (ism Goethe Institut) 1 debat 122
Making Habitat - Archiprix International 1 debat 46
IABx On Culture - debat Rotterdam Partners 1 evenement 245
Meet the Makers - talk show AFFR 1 talkshow 45
City Adventure Playground - Stroom Debat 1 debat 60
TOTAAL BEZOEKERS SPECIALS 6 specials 670 bezoekers

TOTAAL BEZOEKERS FESTIVALLOCATIE (FILMS+SPECIALS) 70 5472
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BEZOEKERSAANTALLEN AFFR VOORGAANDE JAREN

AFFR 2009 2011 2013 2015 2017

Festivallocatie 3729 4100 +10% 4484 +9% 5253 +17% 5472 +4%

Satellietlocatie 0 300 716 +138% 1371 +91% 280 -80%

AFFR TOTAAL 3729 4400 +18% 5200 +18% 6624 +27% 5752 -13%

Publieksonderzoek
AFFR heeft met steun van Rotterdam Festivals een 
publieksonderzoek laten verrichten door Hendrik 
Beerda Brand Consultancy. Het resultaat is als bijlage bij 
dit jaarverslag gevoegd. De vragenlijst is verstuurd naar 
bezoekers die een online ticket kochten bij Lantaren 
Venster of Theater Rotterdam. De belangrijkste 
resultaten uit het onderzoek met 145 respondenten:
• Met een cijfer 8,1 is de waardering voor AFFR hoog 

te noemen;
• De bezoeker voelt zich relatief sterk verbonden 

met het festival;
• Het festival wordt vooral als creatief en inspirerend 

gezien;
• Locatie en organisatie worden hooggewaardeerd;
• Programmering, website en magazine zijn relatief 

belangrijk in de festivalervaring;

• Bijna de helft van de bezoekers bezoekt minder 
vaak cultuur, maar komt toch naar AFFR;

• De meerderheid bezoekt het festival met meerdere 
mensen;

• De belangrijkst informatiebron voor bezoekers zijn 
de uitingen van het festival zelf;

• 35% van de respondenten is jonger dan 40;
• 45% komt van buiten Rotterdam;
• 86% van de bezoekers is hoogopgeleid;
• 61% van de respondenten is geen professional en 

komt dus uit interesse, liefde voor film of de stad. 

De bezoekers van de films zelf blijven voor een groot 
deel film-, stad- en architectuurliefhebbers met een 
opvallend groot aandeel niet-Nederlands-sprekenden. 
Door een nadrukkelijke toename van meer stad-, 
maatschappij- en stedelijke ontwikkeling gerelateerde 
films die goed bezocht en hooggewaardeerd werden, 
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valt een verbreding van de doelgroep waar te nemen: 
stad- en filmliefhebbers die niet primair op het thema 
architectuur afkomen weten steeds vaker AFFR te 
vinden.

Sales

Het is duidelijk dat de samenwerkingsverbanden met 
verschillende programmapartners tot een aanmerkelijke 
verjonging van het publiek leiden. Er is aan de (online) 
kassa bijna drie keer meer gebruik gemaakt van 
Studenten- of CJP-korting of van een Cineville- of 
LantarenVensterpas: 977 kortingskaartjes in 2017 tegen 
366 in 2015.
Deze samenwerking heeft tot veel publiciteit geleid 
op onderwijsinstituten en in uitingen van onder 
andere CJP, Cineville en LantarenVenster. Daar stond 

tegenover dat de verdrievoudiging van het gebruik 
van de kortingspassen de recettes gedrukt heeft. Daar 
kwam nog eens bij dat dit jaar een euro per online 
verkocht ticket in rekening werd gebracht.
Het aantal witjes (vrijkaartjes voor gasten, 
programmapartners en speciale passen) is nagenoeg 
gelijk gebleven: 1326 in 2017 tegen 1345 in 2015.
Een belangrijke publiekstrekker is de Architectenweb 
Best of AFFR-pas (€ 33,50): vijf speciaal geselecteerde 
films op zondag, allen re-runs: 73 stuks verkocht (80% 
meer dan in 2015). 
De Festivalpas was vereenvoudigd tot een passe-
partout à € 87,50 waarvan er 31 stuks verkocht zijn: 
40% meer dan in 2015. 
De Gastenpas is 37 keer uitgereikt aan (buitenlandse) 
gasten en filmmakers.
De in 2015 nog gebruikte CollegeTour passepartout en 
de ArchinedTrail zijn dit jaar komen te vervallen.

SPECIALE TICKETS AFFR 2017

Architectenweb best of AFFR 73 paspartouts à € 33,50
Festivalpas 31 passen à € 87,50
Gastenpas 37 passen
CLUB FOUNTAINHEAD 27 lidmaatschappen à € 49,50
kortingskaartjes 977 CJP/Student/Cineville/LantarenVenster

SPECIFICATIE BEZOEKERSAANTALLEN 2015 / 2017

AFFR 2015 2017 2015 2017 2015 2017

Filmvoorstellingen 4732 4802 68 64 70 75
Specials 521 670 7 6 74 112
Satellietprogramma 1371 280 26 8 53 35

AFFR TOTAAL 6624 5752 101 78 66 74

BEZOEKERS VOORSTELLINGEN BEZOEKERS / VOORSTELLING

Club Fountainhead

Het vriendenprogramma Club Fountainhead is verder 
uitgebouwd: Club Fountainhead-leden krijgen voor 
€ 49,50 per jaar een jaar lang toegang tot PLAYTIME 
online cinema op de website van AFFR, 10% korting 
op festivalkaartjes, een kaartje voor de opening van 
het festival en een kaartje voor de AFFR Secret 
Preview. Dit programma heeft rond het festival ruim 
27 vrienden opgeleverd. Het vriendenprogramma zal 
in de aanloop naar de volgende festivaleditie verder 
worden uitgebouwd en met name van een automatisch 
incassosysteem worden voorzien.

King Kong business club

De in 2015 reeds uiterst succesvolle King Kong 
business club is in 2016 en in 2017 verder uitgegroeid 
naar 20 leden in 2017. De King Kong Business Club 
is het zakelijk netwerkprogramma van AFFR. Twintig 
bedrijven hebben hun naam aan het Architectuur Film 
Festival Rotterdam verbonden en ondersteunen het 
festival financieel, relationeel en inhoudelijk. AFFR 
organiseerde tijdens het festival op donderdagavond 
voor de leden van King Kong Business Club en hun 
relaties een exclusieve film- en netwerkavond.
Het programma van het King Kong Business Event 
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bestond uit een diner in Restaurant Las Palmas 
met aansluitend de vertoning van Big Time (Kaspar 
Astrup Schroder, 2017) in zaal 1 van LantarenVenster. 
De bijeenkomst was wederom een groot succes. 
Honderdvijftig professionals uit de bouw- en 
vastgoedwereld kwamen bijeen en maakten kennis met 
het fenomeen architectuurfilm. 

A Midsummer Night’s Cinema

Na een uitverkochte editie in 2016 organiseerde AFFR 
op donderdag 6 juli 2017 opnieuw een Midsummer 
Night’s Cinema in de openlucht. Deze keer werd de 
film El Hombre de al Lado (The Man Next Door) van de 

Argentijnse regisseurs Mariano Cohn & Gastón Duprat 
vertoond in de expeditiestraat van Het Industriegebouw 
aan de Goudsesingel. Er waren 125 bezoekers, wegens 
dreigend onweer werd de vertoning op het laatste 
moment naar binnen verplaatst.
Het evenement is een samenwerking tussen Het 
Industriegebouw (HIG) waar AFFR kantoor houdt en 
AFFR. Voor HIG is de avond een belangrijke bijdrage 
aan een brede programmering, voor AFFR is de 
openlucht-filmavond een belangrijke opmaat naar het 
festivalseizoen: hiermee wordt de communicatie over 
het aankomend festival opgestart. Bovendien werd 
dit jaar de avond gecombineerd met een inhoudelijke 
avond met 20 Kritische Kijkers over de filmselectie.
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6. ORGANISATIE EN BESTUUR

De organisatie van AFFR heeft in 2017 een grote 
professionaliseringsslag gemaakt. Het bestuur is wat 
meer op afstand komen te staan. Uitvoerende taken 
liggen nu volledig bij een professionele organisatie 
bestaande uit een redactieteam en een projectteam, 
waarbinnen een tiental ZZP-ers op freelance basis 
werkzaamheden verrichten. De compacte organisatie 
heeft een doelgericht resultaat: een hoogwaardig 
filmfestival en een actuele website. De algehele leiding 
en de eindverantwoordelijkheid voor het festival 
ligt bij de festivaldirecteur. De festivaldirecteur legt 
verantwoording af aan het stichtingsbestuur. 
De organisatie programmeert en produceert een 
jaarlijks festival AFFR en een website met online 
cinema PLAYTIME. Zij faciliteert twee platforms: 
Club Fountainhead en de King Kong business club. 
Alle overige activiteiten zoals gastprogrammering, 
satellietprogramma en locatievertoningen staan los van 
de organisatorische activiteiten van AFFR.

De twee kernactiviteiten van AFFR zijn het organiseren 
van een festival met films, debat, talkshows en 
filmcolleges en het programmeren van online cinema 
PLAYTIME. In de organisatie van AFFR worden hiertoe 
de volgende taken vervuld:
1. filmresearch: scouting en rubricering films, beheer 

database, aanvraag screeners en copies;
2. festivalprogrammering: waardering en selectie 

films, samenstellen festivalprogramma;
3. redactie debatten, talkshows en filmcolleges: 

research en redactie debatten en talkshows, 
uitnodigen gasten, selectie en voorbereidingen 
filmcolleges;

4. webredactie: bijhouden website, programmeren 
PLAYTIME, redactionele artikelen

5. productie: techniek, logistiek, inrichting, catering;
6. sales & marketing: sponsoring, 

vriendenverenigingen (King Kong business club, 
Club Fountainhead), ticketing en festival specials;
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7. communicatie: communicatie doelgroepen, 
perscontacten, huisstijl, festivalbeeld, coördinatie 
grafisch ontwerp; 

8. projectondersteuning: administratie, financiën, 
CRM, planning, praktische afhandeling films en 
filmtransport.

Per 1 januari 2017 zag de organisatie er als volgt uit: 

festivaldirecteur: 
Joep Mol
 
redactieteam:
curator: Jord den Hollander
film, website en magazine: Jeroen Slot
film en database: Cristina Ampatzidou
talkshow, debatten en lezingen: Anne van Summeren
film- en printresearch: Renate Bergsma
 
projectteam:
projectmanagement: Moritz Geremus
productie: Jeanine Roelse
marketing, communicatie en pers: Gilles de Sitter
techniek: Frank Koppelmans
filmprojectie: Martin Putto en Hans de Ruiter
grafisch concept & ontwerp: Studio Beige
webdevelopment: Rob Peters

leader: Harold Houdijk
vertaling: Billy Nolan

Kritische Kijkers: 
Marina van den Bergen, Marieke Berkers, Peter Bosma, 
Floor van Ditshuyzen, Meta Van Drunen, Matthijs van 
’t Hoff, Christel Leenen, Chris Luth, Eva Magnuskowa, 
Mark Minkjan, Ania Molenda, Giulia di Pietro, Joeri 
Pruys, Michiel van Raaij, Yvonne Rijpers, Elsbeth 
Ronner, Kuba Szutkowski, Hanne Verwoert, Jeroen 
Visschers, Cor Wagenaar, Sander Woertman en Arthur 
Wortmann

Bestuur:
Jacob van Rijs, voorzitter
Marieke Berkers, penningmeester
Carine Eijsbouts, secretaris
Rob Vester, lid

Ook dit jaar werd het festival mogelijk gemaakt dankzij 
de inzet van een vijftigtal enthousiaste vrijwilligers. 
AFFR bedankt hen en alle betrokken filmmakers, 
lezinggevers andere enthousiastelingen. 

Per 1 februari 2017 is het kantoor van AFFR gevestigd 
in Het Industriegebouw, Goudsesingel 158 – unit 
4.3, 3011KD Rotterdam. AFFR dankt HIG voor de 
schappelijke huurvoorwaarden.



7. CAMPAGNE, COMMUNICATIE 
EN PERS

AFFR: voor filmfreaks, vakidioten en 
culturele alleseters 
Het Architectuur Filmfestival Rotterdam is er voor 
een breed publiek. De organisatie richt zich op 
liefhebbers van film en architectuur, design en cultuur 
in het algemeen. Het festival biedt zijn bezoekers 
een gevarieerd programma. Van documentaires over 
actuele stedelijke ontwikkelingen of de geschiedenis 
van landschapsarchitectuur tot debatten en speelfilms. 
Om dat gevarieerde publiek te bereiken zoekt AFFR 
samenwerkingen met onderwijsinstituten, culturele 
organisaties en stadspartijen en zoekt AFFR publiciteit 
via landelijke en regionale (dag)bladen en nationale 
en internationale online platforms. AFFR maakt ieder 
jaar een offlinecampagne die breed wordt uitgezet in 
Rotterdam, en op bepaalde locaties in Den Haag, Delft, 
Groningen, Utrecht en Amsterdam. De onlinecampagne 
heeft zowel een nationaal als wereldwijd bereik.   

Het festival is ook een evenement voor professionals 
uit de sectoren film, architectuur, stedenbouw, 
landschapsarchitectuur of design. Deze groep vormt 
minstens 30% van de bezoekers. AFFR heeft deze 
doelgroep stevig aan zich weten te binden, door 
slimme partnerships aan te gaan en op maat gesneden 
programma’s aan te bieden middels debatten, films en 
talkshows. 
Door de inzet van het uitgebreide netwerk weet AFFR 
ook werk uit handen te geven. Geef partners de ruimte 
om te organiseren binnen de kaders van AFFR en er 
verschijnen publieksgroepen die op een unieke en 
ongedwongen manier kennis maken met het AFFR. De 
medewerkers van AFFR hebben allemaal een raakvlak 
met stedenbouw, architectuur, film of cultuur. Er is 
vanuit het bedrijfsleven belangstelling voor de King 
Kong business club van AFFR, die inmiddels twintig 
leden telt.

Marketingstrategie
AFFR wil een festival zijn voor iedere liefhebber 
van film, stad en architectuur. Of het nu over 
landschapsarchitectuur, de bouwsector of over de 
stedelijke samenleving gaat, AFFR toont een breed 
programma van cinematografisch hoogwaardige 
producties voor een breed publiek binnen verschillende 
segmenten. 
In 2017 is een begin gemaakt met het meer 

concentreren op op maat gesneden (content)
marketing. De strategie wordt afgestemd op de 
interesses van potentiële bezoekers. Dat gebeurt met:
• online advertenties op belangrijke sites van 

partners;
• online advertenties op sociale media;
• gepersonaliseerde mailings (PLAYTIME, algemene 

nieuwsbrief, donateurs, medewerkers van 
architectenbureaus, filmliefhebbers);

• gepersonaliseerde verspreiding van het magazine.

AFFR is persoonlijker geworden in zijn uitingen. 
Hyperpersonalisatie is misschien te veel moeite voor 
een te gering resultaat, maar een meer persoonlijke 
benadering is goed. Dat doet AFFR al richting zijn 
directe peer groups. Daar zitten individuen in die AFFR 
kent, dat zijn de mensen die vrijwel zeker komen. 
Maar AFFR wil ook al die andere - minstens zo 
belangrijke - “gewone” bezoekers goed en kordaat 
bedienen. Daarbij is de vraag: hoe beleeft een 
Individu een bezoek aan AFFR? Waar heeft hij erover 
gelezen? Hoe beleeft hij het festival? Wat mist hij in 
de programmering en de beleving van het festival? 
Kortom, hoe ziet de customer journey van de AFFR-
bezoeker eruit? Hoe kunnen we hem ‘fan’ maken van 
AFFR?

Visuele identiteit
Studio Beige ontwierp voor AFFR 2017 een uitdagend, 
fris, feestelijk en nieuwsgierig makend campagnebeeld. 
Een grafisch ontwerp met gewaagde kleuren, die 
telkens in drie verschillende varianten terug te zien 
waren in de campagne. Een roze variant voor de 
peperbussen (reclamezuilen), het magazine én online 
banners. Een zwarte en een mosgroene variant voor de 
A0- en A2-posters en de Nederlands- en Engelstalige 
flyer. De campagne heeft het thema City for Sale op 
een aantrekkelijke manier weten te presenteren. Een 
serieus maatschappelijk onderwerp, feestelijk verpakt. 
AFFR is een feest om je op te verheugen, een feest 
waar je bij wilt zijn. 

Campagne
In Rotterdam is er een brede A0 en A2 poster- 
en flyercampagne uitgezet. In september, bij de 
bekendmaking van het AFFR-programma, is er 
begonnen met een uitgebreide binnencampagne van A2 
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posters en flyers. De posters waren op meer dan 400 
plekken te zien (alle Rotterdamse bibliotheken, cafés, 
hogescholen, universiteitsgebouwen et cetera). Bij deze 
campagne wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vrije’ 
plekken en frames. Op zo’n 300 drukbezochte plekken 
verspreid over de regio groot Rotterdam zijn ook flyers 
neergelegd. 

De A0-campagne van Centercom bleek het meest 
doeltreffend. De driehoek-borden vallen, zeker 
vergeleken met de A2 campagne, erg op. Kooijman 
Publiciteit verzorgde de beplakking van tientallen 
peperbussen in Rotterdam. Een speciaal billboard-
ontwerp was daar voor nodig. In combinatie met de A0-
campagne van Centercom zijn peperbussen onmisbaar. 
De flyer, met een overzicht van festival-highlights, is 
verspreid in een oplage van vijfduizend, verzorgd door 
de Kultuurkoerier die culturele rondes verzorgt in de 
regio Rotterdam. Ook bioscopen in Rotterdam zijn 
voorzien van flyers. 

Het magazine staat bol van artikelen, interviews 
en aantrekkelijk fotomateriaal. De uitgave is het 
visitekaartje van het festival. Het magazine was gratis 
verkrijgbaar tijdens het festival en is bij het uitkomen 
half september verspreid door het AFFR promotieteam 
(twee studenten) die persoonlijk langs vrijwel alle 
middelgrote en grote architectenbureaus in Rotterdam 
zijn gegaan. Het magazine is ook verspreid onder 
alle architectuuropleidingen in Nederland en bij alle 
betrokken programmapartners op het festival.

Met Rail TV is AFFR ook zichtbaar op alle grote en 
middelgrote stations in Nederland. Rail TV is een 
onafhankelijke organisatie die geheel kosteloos 
cultureel aanbod promoot. De organisatie heeft in 
haar eigen stijl met bewegend beeldmateriaal uit 
geprogrammeerde films van AFFR 2017 een prachtige 
compilatie gemaakt. 

De ijzersterke en feestelijke AFFR-trailer die Harold 
Houdijk maakte voor het festival is ingezet op alle 
sociale media (Twitter, Instagram en Facebook) en 
werd voor iedere film tijdens AFFR vertoond in de 
zalen van Theater Rotterdam en LantarenVenster én 
op de videowand in de foyer van Theater Rotterdam. In 
aanloop naar het festival werd de trailer ook vertoond 
in de bioscoopzalen van LantarenVenster, als onderdeel 
van het reclameblok.  

Overzicht print- en buitencampagne
• 8 peperbussen van Kooijman Publiciteit en 

Rotterdam Festivals;
• 190 A0 driehoek-borden van Centercom;
• 400 A2 vrije plakplaatsen en frames van de 

Kultuurkoerier;
• 300 A2 vrije plakplaatsen van de Flyerman;
• 300 flyerplekken van de Kultuurkoerier;
• 5000 magazines waarvan een groot deel naar 50 

programma partners en onderwijsinstituten en 100 
Rotterdamse architectenbureaus;

• Vertoning trailer AFFR en posters Pleinbioscoop
• Rail TV op NS Stations
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Onlinecampagnes en sociale media

Nieuwe website
AFFR is voor de zomer overgestapt op een gloednieuwe 
website. Opvallend zijn de twee standen waarin de 
website gezet kan worden: de festivalstand en de 
PLAYTIME-stand. AFFR wil het hele jaar door bereikbaar 
en zichtbaar zijn. Door telkens nieuwe films in de 
online cinema PLAYTIME te tonen en te promoten 
bedient AFFR het publiek het hele jaar door, 24/7 
en wereldwijd. Vanaf het festival is via het non-profit 
programma van Google PLAYTIME continu gepromoot 
en werd er ingezet worden op het werven van leden 
voor Club Fountainhead.  

Online advertenties en branded content
AFFR heeft veel via Twitter en Facebook geadverteerd. 
In de aanloop van het festival zorgde dat voor een 
breed bereik onder geïnteresseerden en de schil van 
potentiële bezoekers daaromheen. Die advertenties 
liepen uiteen van het boosten van de algemene 
festivaltrailer (die enorm aansloeg) en het promoten 
van specifieke films die als Facebook-event werden 
gepromoot. 
Er is een groei gerealiseerd in branded content 
waarbij de merknaam in de film of beeld zit verwerkt 
en continu het thema en urgentie van het festival 
onder de aandacht wordt gebracht. De afzender en de 
festivaldata springen voortdurend in het oog. Branded 
content zal meer engagement opleveren; de interactie 
wordt steeds meer opgezocht.  

Overzicht online campagne
• Facebook ads
• Twitter ads
• Banners op partnersites
• Nieuwsbrieven AFFR
• Nieuwsbrieven partners
• Trailer AFFR

Social media en social care
AFFR zet Twitter en Facebook in ook tijdens het 
festival. Twitter is gebruikt voor wijzigingen in het 
programma. Nagenoeg alle fims zijn als separate post 
op social verschenen. Qua interactie krijgt AFFR met 
name vragen binnen over locatie, aanvangstijden en 
verkoopinformatie. De meeste vragen komen binnen 
via Messenger van Facebook.

Overzicht online campagnes
• Online banners op Facebook, Architectenweb en 

Archined;
• Gepromote advertenties op Twitter;
• Festivaltrailer;
• Trailer op videowand Theater Rotterdam.
De Facebookpagina van AFFR telt nu bijna 6200 likes. 
De meeste fans komen uit Nederland (Rotterdam, 
Amsterdam en Delft) gevolgd door de landen Mexico, 
Italië, Verenigde Staten en India. De meest gesproken 
taal is Engels, gevolgd door Nederlands. De grootste 
groep fans is tussen de 25 en 34 jaar. De Twitteraccount 
heeft 1485 volgers.
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Branding op locatie
AFFR had dit jaar twee festivallocaties: LantarenVenster 
en Theater Rotterdam. Als openingslocatie bleek 
Theater Rotterdam een schot in de roos. Met wat 
precies programmeerwerk, wist Harold Houdijk een 
aanstekelijke en tot in de puntjes verzorgde ‘branded 
movie’ te maken die in een loop werd afgespeeld op de 
immense videowand in de foyer van Theater Rotterdam.

In LantarenVenster heeft Studio Beige een ontwerp 
gemaakt voor de City for Sale-corner, een installatie 
van manshoge makelaarsborden met de kenmerkende 
City for Sale uitstraling, én de PLAYTIME Lounge, een 
plek voor ontspanning en bezinning, met monitoren 
waarop fragmenten uit het archief van PLAYTIME te 
zien waren. In de PLAYTIME Lounge stond een zuil met 
de mogelijkheid je in te schrijven voor de nieuwsbrief, 
in ruil voor een gratis film van de AFFR online cinema 
PLAYTIME.  

Free publicity
Over het thema City for Sale is in 2017 veel geschreven. 
Gentrificatie is een hot topic waar in de media (NRC, 
Volkskrant, De Groene Amsterdammer, VPRO 
Tegenlicht) veel aandacht aan besteed wordt. In de 
aanloop van het festival verschenen er wekelijks 
artikelen over de stad als commodity. In de laatste drie 
weken voor het festival verschenen er vele redactionele 
artikelen over AFFR en de verschillende films: 

Gedrukte pers:
NRC Handelsblad: voorbeschouwingen door Tracy 
Metz, 
NRC Rotterdam katern: interview met AFFR-voorzitter 
Jacob van Rijs (MVRDV), 
De Volkskrant: interview Jord den Hollander, 
Financieel Dagblad: vier pagina tellend katern met 
filmtips AFFR,
Trouw: thematisch artikel,
Filmkrant: kort artikel, 
Uit Magazine Rotterdam: filmtips,
CJP magazine: filmtips.
Genootschap Onze Taakl

Radio:
Radio 1 – De Ochtend (KRO NCRV): special over AFFR 
met Tracy Metz
Rotterdam Late Night: live talkshow met Isaac Niemand 
en Joep Mol

Online pers:
Vers Beton (interview met Tony Hafkenscheid), Uit 
Agenda, Nieuwsbrief Theater Rotterdam, Avro’s 
CloseUP, Nieuwsbrief Lantarenvenster, ArchDaily, 
website Tracy Metz, de Architect, Architectuur.
nl, ArchiNED, Architectenweb, Blauwe Kamer, 
Erop Uit, indebioscoop.com, Duitslandinstituut, 
weekendinrotterdam, VPRO, Cineville, CJP, 
Havenloods.
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THE ARCHITECTURE FILM FESTIVAL 
ROTTERDAM IS SUPPORTED BY:

ACADEMY OF ARCHITECTURE AMSTERDAM
ACADEMY OF ARCHITECTURE ROTTERDAM
ARCHIPRIX INTERNATIONAL
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

UNIVERSITY OF AMSTERDAM
UTRECHT UNIVERSITY
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 

AFFR WISHES TO THANK ALL FILM MAKERS, 
LECTURERS, VOLUNTEERS AND MEMBERS OF CLUB 
FOUNTAINHEAD!
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