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SPIEGEL VOOR  
DE STAD

In twintig jaar tijd is AFFR uitgegroeid tot een 
internationaal toonaangevend platform voor film 
over stad en architectuur. Rotterdam, de stad die 
zich nadrukkelijk profileert als architectuurstad, is 
een vanzelfsprekende locatie voor het filmfestival. 
Het succes van AFFR heeft zich vertaald in een 
verhoogde frequentie van jaarlijkse edities met een 
breed opgezet programma vol bijzondere films, 
inleidingen en debatten over de meest actuele, 
verrassende en urgente ontwikkelingen in de 
gebouwde omgeving. Een toegankelijk en druk
bezocht festival vol ontmoeting, film, verhalen en 
discussie over Rotterdam en de rest van de wereld. 
Een filmfestival als een spiegel voor de stad.

Stichting Architectuur  
Filmfestival Rotterdam, 
28 januari 2020

ARCHITECTUUR 
FILMFESTIVAL 
ROTTERDAM
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3 ARCHITECTUUR FILMFESTIVAL 
ROTTERDAM
AFFR is al twintig jaar het grootste en meest toon
aangevende internationale podium voor films over 
stad en architectuur. Het festival programmeert 
bijzondere, cinematografisch hoogwaardige films, 
documentaires en shorts met een focus op stedelijk 
leven van over de hele wereld. Met de stad Rotterdam 
als thuisbasis.
Sinds 2017 – het begin van de lopende 
Cultuurplanperiode – is AFFR een jaarlijks terugkerend 
festival. De verhoogde frequentie biedt ruimte aan een 
actueler en inhoudelijker programma, intensiveert de 
samenwerking met programmapartners, geeft conti
nuïteit aan de organisatie en bereikt door intensiever 
communicatie een jonger en meer divers publiek.  

De editie van 2019 brak alle records aan bezoekers, 
gasten en internationale belangstelling. Met een 
groei van bijna 25% ten opzichte van het voorgaande 
jaar heeft het festival bewezen een vooraanstaande 
plek in het culturele veld van Rotterdam in te nemen. 
De innovatieve benadering van AFFR wordt alom 
gewaardeerd; het filmfestival wordt door velen gezien 
als een onmisbaar ijkpunt met een unieke focus op 
stad en architectuur. 

AFFR stelt zich de komende vier jaar ten doel het 
diverse en vernieuwende karakter van het festival 
uit te bouwen, de continuïteit van de organisatie te 
borgen, het publiek verder te verbreden en het  
programma verder te verdiepen. 

Daarom wordt de programmering van onderzoe
kende, verrassende en relevante films over stad en 
architectuur verder aangescherpt, wordt meer dui
ding gegeven middels inleidingen, debat, vraagge
sprekken en masterclasses en wordt de agenderende 
functie van het festival versterkt door een explicieter 
thematisering van onderwerpen. 
Vier programmaonderdelen worden verder uitge
bouwd: innovatie en talentontwikkeling in de Film & 
Architecture Studio, interconnectiviteit in het AFFR 
Film Forum en inclusiviteit in Rotterdam Speciaal en 
het King Kong business event.

AFFR is een sterk lokaal, nationaal én internationaal 
merk. De organisatie is compact, professioneel en 
veelzijdig en heeft een groot netwerk opgebouwd 
van filmmakers, stedenbouwers, architecten, onder
zoekers en bestuurders. AFFR zal de komende jaren 
intensiever samenwerken met verwante culturele 
organisaties in Rotterdam en omgeving om samen in 
een gevarieerd aanbod van programmaonderdelen 
een nog breder en meer divers publiek te bereiken.

Graag zetten wij onze plannen hieronder  
verder uiteen.

1. INLEIDING

AFFR 2018
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2. PROFIEL AFFR
2.1 MISSIE

“Het Architectuur Filmfestival Rotterdam 
heeft tot doel het organi seren van een 
regelmatig terugkerend, in Rotterdam 

plaatsvindend film festival, gericht op het 
bevorderen van zowel de publieke als de 

professionele belang stel ling op het 
gebied van architectuur en stedenbouw, 

en voorts al hetgeen in de ruimste zin 
van het vorenstaande verband houdt of 

daaraan bevorderlijk kan zijn.” 
–  

Statuten oprichting Stichting Architectuur 
Filmfestival Rotterdam, juni 2000.

Deze statutair vastgelegde doelstelling van de stich
ting Architectuur Filmfestival Rotterdam is onvermin
derd van kracht. AFFR heeft zich in Rotterdam een 
onafhankelijke positie verworven tussen instituten als 
IFFR, Het Nieuwe Instituut, AIR en IABR. Het format 
van het festival met film en debat over stad en archi
tectuur heeft nationaal en internationaal weerklank 
gevonden in tientallen nieuwe festivals en evenemen
ten. AFFR heeft hierin als vernieuwende koploper, 
adviseur en curator een grote rol gespeeld.

AFFR heeft een groot lokaal, nationaal en internatio
naal netwerk opgebouwd waarbinnen het opereert 
als een toonaangevend en kritisch instituut. Film is 
steeds meer een rol gaan spelen in het denken en 
communiceren over onze samenleving en de gebouw
de omgeving. Niet langer alleen als een representatie 
van deze omgeving, maar ook als een onderzoeksin
strument voor opleidingen, ontwerpers en maat
schappelijke organisaties. Een goede film verleidt, 
prikkelt, verontrust of zet aan tot discussie. In een 
tijd van streaming en sociale media wordt kritisch 
programmeren en contextueel duiden steeds belang
rijker. AFFR heeft dit in een vroeg stadium onderkend 
en tot kernactiviteit gemaakt. 

De missie van AFFR is verbreed van een festival waar 
films worden vertoond om de belangstelling voor 
architectuur en stedenbouw te vergroten, naar een 
festival dat een breed en divers publiek laat kijken 
naar film en zo aanzet tot nadenken en discussiëren 
over de wereld waarin wij leven. 
Filmers, scenaristen en documentairemakers zijn in 
staat vernieuwende gedachtes over trage stedelijke 
veranderingsprocessen te voeden. Inclusiviteit, het 
activeren van zoveel mogelijk bevolkingsgroepen, is 
daarbij een vanzelfsprekend uitgangspunt. 

POSITIONERING AFFR
Het medium film maakt dat AFFR zich onderscheidt 
van instituten op het gebied van ontwerp, bouwen 
en stedelijke ontwikkeling. De expliciete focus op 
stad en architectuur onderscheidt AFFR van andere 
filmfestivals. 

AFFR en Rotterdam zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Rotterdam profileert zich als internationale 
stad voor hedendaagse stedenbouw en architectuur; 
AFFR draagt daar als oudste en grootste architectuur
filmfestival ter wereld aan bij. AFFR onder scheidt zich 
door de focus op film als drager van onderzoek naar 
ontwikkelingen in stad en architectuur. Dit maakt  
AFFR tot een onmisbare en unieke schakel in het 
Rotterdamse stadsdebat. AFFR zal op het scherpst  
van de snede blijven bijdragen aan de profilering van 
Rotterdam als architectuur en festivalstad.

AFFR trekt steeds meer bezoekers uit heel 
Nederland naar Rotterdam. De dichtheid en de 
kwaliteit van de programmering maakt dat AFFR zich 
onderscheidt van vergelijkbare initiatieven elders in 
Nederland. Door het festival jaarlijks te organiseren 
wordt de merknaam sterker en neemt de aantrek
kingskracht toe. AFFR laat zien wat er speelt.
De database van AFFR is door een kritische benade
ring en grote mate van actualiteit een belangrijke bron 
van kennis en informatie voor onderwijsinstituten en 
lokale architectuurcentra in heel Nederland. AFFR 
treedt op veel plaatsen op als gastprogrammeur.  
Dit maakt AFFR ook op nationaal niveau tot een uniek 
en waardevol instituut.

Internationaal heeft AFFR zich gepositioneerd als 
een solide partner voor filmmakers en producenten 
die hun producties graag in een specifieke omgeving 
willen presenteren. AFFR wordt internationaal erkend 
als een keurmerk voor inhoudelijke en cinematografi
sche kwaliteit. 
In veel landen heeft AFFR navolging gekregen in nieuwe 
architectuurfilmfestivals. AFFR speelt daarin veelal een 
adviserende en programmerende rol. AFFR wordt jaar
lijks meermaals gevraagd voor een gastcuratorschap.

“Met het enorme aanbod van bewe gend 
beeld is er een toenemen de behoefte 

aan selectie en duiding. Festivals spelen 
hierin een onmisbare rol: kritisch cura
tor schap is de basis van het succes van 
AFFR. Het film festival maakt complexe 
stede lijke problemen voor een breed en 

divers publiek toegankelijk.”
–  

Jord den Hollander, curator AFFR.



Deelnemers AFFR Film Forum 2018

Deelnemers Film & Architecture Studio AFFR 2019
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2.2 VISIE

AFFR stelt zich de komende vier jaar  
ten doel het diverse en vernieuwende 
karakter van het festival uit te bouwen, de 
continuïteit van de organisatie te borgen, 
het publiek verder te verbreden en het 
programma verder te verdiepen. 
Daartoe wordt:

1. de programmering van onderzoekende, 
verrassende en relevante films over stad 
en architectuur verder aangescherpt;

2. de duiding middels inleidingen, 
debatten, Q&A’s en masterclasses tot 
een belangrijker onderdeel van het 
programma gemaakt;
3. de agenderende functie van het festival 
door een explicieter thematisering van 
onderwerpen verder uitgebouwd. 

In het jaarlijks festival worden vier 
onderdelen nadrukkelijk uitgewerkt: de 
Film & Architecture Studio, het AFFR  
Film Forum, Rotterdam Speciaal en het 
King Kong business event.

“AFFR is nieuwsgierig en geëngageerd.  
We programmeren mooie en urgente 
films, agenderen daarmee specifieke 

ontwikke lingen in de stedelijke samen
leving en plaatsen films in een context  

met inlei dingen door deskundigen,  
gesprekken met makers en debat met 
betrokkenen. AFFR is voor Rotterdam  

als een spiegel voor de stad.” 
–  

Joep Mol, festivaldirecteur.

De ten doel gestelde verdere verdieping en verbre
ding van programma en publieksbereik moeten het 
merk AFFR verder versterken. AFFR is hét podium 
voor films over stad en architectuur. Het Architectuur 
Filmfestival Rotterdam heeft daarbij de volgende 
ambities:

FILMPROGRAMMERING:  
INCLUSIEF, KRITISCH EN 
VERNIEUWEND
AFFR zal de komende vier jaar kritisch en vernieu
wend blijven programmeren en binnen scherpe 
thema’s actuele onderwerpen blijven agenderen. 
Door het opzetten van inleidingen en debatten met 

deskundigen en het organiseren van Q&A’s en mas
terclasses met filmmakers worden films voor een 
divers publiek van context voorzien.
Daarnaast gaat AFFR op zoek naar nieuwe toepas
singen van audiovisuele media in relatie tot stad en 
architectuur. Voorstellingen waarin de relatie tussen 
gaming en architectuur wordt onderzocht, presen
taties van VRproducties of live uitvoeringen van 
muziek bij film. 

FILM & ARCHITECTURE STUDIO: 
TALENTONTWIKKELING
AFFR wil gekoppeld aan het festival de talentontwik
keling verder uitbouwen en zo blijven bijdragen aan 
onderwijsvernieuwing bij programmapartners.  
In samenwerking met de Independent School for 
the City is in 2019 de Film & Architecture Studio 
opgericht. Een vierdaagse masterclass waarin jonge 
filmmakers en ontwerpers het multidisciplinaire 
gebied van film en architectuur onderzoeken. De stu
dio zal de komende jaren worden uitgebouwd tot een 
instituut dat jonge filmmakers en ontwerpers wegwijs 
maakt op het grensvlak van de cinematografische en 
de ontwerpende discipline. 

AFFR FILM FORUM:  
INTERNATIONALE UITWISSELING
AFFR gaat haar internationale karakter nadrukkelijker 
profileren door de uitbouw van het AFFR Film Forum. 
In een vast onderdeel tijdens het festival berichten 
filmmakers over ontwikkelingen in hun land en over 
nieuwe projecten waaraan zij werken. Rotterdamse 
makers, producenten en partners worden nadruk
kelijk uitgenodigd voor het forum, wat uitwisseling 
bevordert. Zo versterken we kansen voor filmmakers 
om wereldwijd hun films te tonen en in een inclusieve 
setting op thema’s te reflecteren. Bovendien wordt de 
internationale samenwerking met andere architec
tuurfilmfestivals versterkt. 

ROTTERDAM SPECIAAL:  
LOKALE VERDIEPING
AFFR wil haar Rotterdamse wortels niet uit het oog 
verliezen. Eerder werden in samenwerking met loka
le partners zoals AIR, Goethe Institut, Vereniging 
Deltametropool, Het Nieuwe Instituut, BNA, OMI en 
Open Rotterdam specials over lokale onderwerpen 
georganiseerd. In het nieuwe programmaonderdeel 
Rotterdam Speciaal wordt een specifiek, in de stad 
actueel onderwerp breder uitgelicht met een film of 
een aantal shorts en een discussie of workshop met 
lokale deskundigen, betrokkenen en bewoners. 
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“AFFR streeft naar actieve deelname aan 
het festival door een breed en divers 

publiek. Participatie in de ontwikkeling  
van de eigen buurt, wijk of stad wordt 
gestimuleerd door het kijken van film,  
het nadenken over een onderwerp en  
het discussiëren over problemen en 

oplossingen. AFFR gaat de komende tijd 
met lokale partners actief op zoek naar 
manieren om deze publiekparticipatie 

verder uit te bouwen” 
–  

Carine Eijsbouts, bestuurslid AFFR.

2.3 STRATEGIE

Het Architectuur Filmfestival Rotterdam is een onaf
hankelijk platform voor film over stad en architectuur. 
AFFR is een sterk merk met een lokaal, nationaal én 
internationaal bereik. De organisatie is compact, 
professioneel en veelzijdig. De financiering is solide 
en evenwichtig verdeeld tussen overheidssubsidies, 
publieke fondsen, private fondsen, sponsoren en 
eigen inkomsten.
AFFR stelt zich de komende vier jaar ten doel de  
continuïteit en diversiteit van festival én organisatie  
te borgen, het publiek verder te verbreden en het  
programma verder te verdiepen.

ORGANISATIE
Om deze doelen te bereiken zal AFFR haar organisatie 
verder professionaliseren. Een compacte redactie 
scout het hele jaar door nieuwe en relevante films. 
Het internationale netwerk van festivals en filmma
kers draagt bij aan het selecteren van unieke produc
ties van over de hele wereld. Met een open oproep via 
verschillende platforms komen nog eens honderden 
potentieel interessante films binnen. Een groep 
Kritische Kijkers kijkt via de AFFRdatabase mee  
en beoordeelt online. De redactie selecteert films, 
stelt combinaties samen en organiseert op thema.  
Er worden inleidingen, debatten, vraaggesprekken  
en masterclasses georganiseerd.

PROGRAMMAPARTNERS
AFFR werkt al jaren samen met TU Delft, de 
Academies van Bouwkunst Rotterdam en 
Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Universiteit van Amsterdam, Willem de Kooning 
Academie, Koninklijke Academie Beeldende Kunsten, 
Independent School for the City, AIR, Archined, 
Architectenweb, BNA, Goethe Institut, Vereniging 
Deltametropool, stichting Hoogbouw, Het Nieuwe 
Instituut, STROOM Den Haag en Open Rotterdam. 
De lijst programmapartners wordt komende jaren 
mogelijk uitgebreid met Studievereniging Stylos, 

De Dépendance, Vers Beton, Pakhuis de Zwijger, 
TU Eindhoven, Design Academy Eindhoven en BNR 
Nieuwsradio.
De intensieve samenwerking op onderwerp zorgt voor 
versterking van de inhoud. Tevens worden via deze 
partnerschappen nieuwe en grotere doelgroepen 
bereikt. Vooral met onderwijsinstituten zal de komen
de jaren nog intensiever worden samengewerkt. 
De ambitie is dat bezoek aan het festival onderdeel 
gaat uitmaken van het curriculum. Als voorbereiding 
op festivalbezoek zullen op scholen en instituten 
architectuurfilms met inleidingen geprogrammeerd 
worden.

LOCATIEPARTNERS
Filmtheater LantarenVenster is ook de komende jaren 
een voor de hand liggende locatiepartner voor het 
festival. LantarenVenster heeft een centrale positie in 
het Rotterdamse culturele veld, heeft de juiste facili
teiten voor AFFR en is representatief voor bezoekers 
en gasten van buiten Rotterdam. De samenwerking 
tussen AFFR en LantarenVenster verloopt goed en zal 
verder worden uitgebouwd. Er wordt naar gestreefd 
elk festival af te sluiten met een gezamenlijke produc
tie op het grensvlak van film en muziek. 
De opening op woensdagavond zal plaatsvinden in 
Theater Rotterdam of een vergelijkbaar podium met 
minimaal 600 zitplaatsen.

NETWERKPARTNERS EN SPONSORING
Een belangrijke partner voor het festival is het 
zakelijk netwerk stichting King Kong business 
club. Vijfentwintig bedrijven en ondernemers uit de 
bouw en vastgoedsector ondersteunen het festival 
relationeel, inhoudelijk en financieel. Sinds 2018 is dit 
netwerk ondergebracht in een separate stichting om 
financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheden te 
scheiden.
De komende tijd zal er ter aanvulling worden gezocht 
naar een of een aantal (hoofd)sponsors die voor 
meerdere jaren hun naam aan het festival willen 
verbinden. 

PROJECTPARTNERS
Voor een aantal speciale projecten gaat AFFR op  
projectbasis langduriger partnerschappen aan. 
Met de Independent School for the City wordt de  
Film & Architecture Studio georganiseerd. 
Met verschillende internationale partnerfestivals 
wordt aan de uitbouw van het AFFR Film Forum 
gewerkt. Bovendien wordt met Europese partners 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een 
Europees netwerk van festivals op te zetten waarin 
database betreffende films, filmmakers, producenten 
en distributeurs worden gedeeld. 
Met een aantal van de eerdergenoemde en nieuwe 
Rotterdamse partners wordt de komende jaren het 
programma Rotterdam Speciaal nader vormgegeven.



Opening AFFR 2019 Theater Rotterdam, The Real Thing, Benoit Felici

Uitverkochte zaal 1 LantarenVenster AFFR 2019
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3. ACTIVITEITEN AFFR
3.1 TERUGBLIK 
ACTIVITEITEN PERIODE 
2017-2020
Tot 2017 was AFFR een tweejaarlijks festival met 
veel nevenactiviteiten zoals een uitgebreide website, 
locatievertoningen (secret cinema’s en rooftop scree-
nings) en gastprogrammering binnen andere evene
menten. In de beleidsperiode 20172020 werd een 
focus gelegd op een jaarlijks terugkerend festival als 
kernactiviteit. De doelstelling voor deze periode was 
het verbreden én verdiepen van zowel programma als 
publiek. 
Het festivalprogramma is inhoudelijker geworden 
door een scherper programmering en door de orga
nisatie van meer inleidingen, debatten, Q&A’s en 

masterclasses. Er is een groeiende groep partners 
die programmaonderdelen mee ontwikkelt en een 
nieuw publiek aanspreekt. Het zakelijk netwerk King 
Kong business club zorgt voor een solide financiële, 
publicitaire en relationele basis. Club Fountainhead is 
een vriendenclub met kortingspas die de publieksbin
ding met het festival versterkt.
De AFFRwebsite is in 2017 vernieuwd en de daarop
volgende jaren aangescherpt. De site wordt rond het 
festival zeer drukbezocht, heeft ook een zeer goede 
mobiele interface en heeft daarom de functie van het 
festivalmagazine grotendeels vervangen.  
Het in het vorig beleidsplan aangekondigde en aan  
de nieuwe website gekoppelde Video On Demand 
platform PLAYTIME is na tweeënhalf jaar proefdraai
en stopgezet. Het beperkt aantal gebruikers woog 
niet op tegen de kosten en tijdsinvestering. 

ROTTERDAMS RELEVANT @ AFFR 2019

I AM GENTRIFICATION – 
Thomas Haemmerli, 2017  
(DO 10/10. 21:00,  
278 bezoekers): 
hilarisch zelfportret van 
de activistische journalist 
Haemmerli die gedurende 
zijn internationale carrière 
verandert van slachtoffer 
in mede-veroorzaker van 
gentrificatie. Voorafgegaan 
door het themadebat Lost in 
Transition met de filmmaker 
en verschillende Rotterdamse 
experts.

ROTTERDAM ZUID ALS PROEFTUIN  
(VR 11/10, 15:00, 127 bezoekers): 

vertoning van de inleidende aflevering uit 
Rotterdam Zuid – van Boerenzij tot Smeltkroes 
(Eelco Romeijn & Perry Boomsluiter, 2019) met 

aansluitend debat over stand van zaken in de 
herontwikkeling van Rotterdam Zuid: een open 

evaluatie van de gebouwde resultaten tot nu 
toe en de uiteenlopende meningen daarover. In 

samenwerking met AIR en Open Rotterdam.
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CITY DREAMERS – Joseph 
Hillel, 2018 (VR 11/10, 18:45, 
439 bezoekers):
Europese première van een 
historisch portret van vier 
vrouwelijke architecten die 
een belangrijke rol speelden 
in architectuur en stedenbouw 
van de 20e eeuw. Nagesprek 
onder leiding van Tracy Metz 
met filmmaker en vrouwelijke 
ontwerpers over diversiteit in 
de Nederlandse bouwwereld 
en het verleggen van de focus 
van gebouwen naar buurten.  
In samenwerking met BNA.

CITY OF GOLD – Laura 
Gabbert, 2015 (ZA 12/10,  
16:30, 103 bezoekers): 
fascinerende ontdekkings-
tocht langs restaurants en 
foodtrucks in de uithoeken van 
multicultureel Los Angeles, 
van Little Ethiopia tot Korea 
Town, over de schouder van 
restaurantrecensent Jonathan 
Gold. Inleiding door culinair 
journalist Hiske Versprille en 
na afloop Chez Jan - de beste 
foodtruck van Rotterdam - 
voor de deur.

DIVIDED CITIES  
(ZA 12/10, 14:45, 82 bezoekers):

wereldpremière van een online documentaire-
reeks van The Guardian over segregatie en 
ongelijkheid in steden als Havana, Nicosia, 

Memphis, Melilla en Delhi. Aansluitend een 
gesprek met de makers over de lessen die we 

kunnen leren in Rotterdam.

NATURA URBANA – Matthew Gandi,  
2017 (ZA 12/10, 16:45, 126 bezoekers): 

de geschiedenis van Berlijn vastgelegd aan 
de hand van ecologisch onderzoek naar de 

plant diversiteit in tuinen en op braakliggende 
terreinen. Na afloop een gesprek over parallellen 
met Rotterdam met de filmmaker, Kees Moeliker 
(directeur Natuurhistorisch Museum) en Remco 

Daalder (stadsecoloog Amsterdam).
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3.2 ACTIVITEITEN 
PERIODE 2021 – 2024

AFFR 2011 – Think Global, Act Local 
AFFR 2013 – Time Machine 
AFFR 2015 – Global Home 
AFFR 2017 – City for Sale 
AFFR 2018 – Building Happiness 
AFFR 2019 – Lost in Transition

Iedere editie van het Architectuur Filmfestival 
Rotterdam krijgt een thema mee. Dit thema is een 
duiding van een tijdgeest, het kenmerk van een 
actuele ontwikkeling of een schets van een aspect 
dat naar voren komt bij de selectie van films voor het 
aanstaand festival. Omgekeerd geeft het hoofdthema 
richting aan de selectie van films en de keuze van 
sprekers en onderwerpen. Maar vooral is het thema 
een communicatiemiddel om nieuwsgierigheid te 
wekken en relevantie uit te stralen. 

FILMPROGRAMMA
De redactie van AFFR zoekt continu naar hoogwaar
dige speelfilms, documentaires, shorts, animaties en 
audiovisuele installaties die actuele ontwikkelingen in 
architectuur, stad en samenleving weerspiegelen. 
Eind februari wordt een oproep tot inzending uitge
schreven via de website, nieuwsbrief (3665 interna
tionale abonnees), het netwerk van internationale 
architectuurfilmfestivals en online platforms zoals 
FilmFreeway. De inzendtermijn sluit half mei. Tot half 
juli heeft de redactie tijd om uit honderden ingezon
den en gescoute films een cinematografisch hoog
waardig programma samen te stellen. De redactie 
wordt daarin bijgestaan door een groep van 25 tot 30 
kritische kijkers. 
Geselecteerde films worden thematisch geclusterd 
in het programma en worden zoveel als mogelijk van 
inleidingen, vraaggesprekken en discussies voorzien. 
Op deze manier wordt duiding gegeven aan actuele of 
juist historische filmproducties. 
Gemiddeld worden zo’n 85 filmtitels geselecteerd 
die in 76 blokken worden vertoond. Zo’n 12 titels 
worden twee of meer keer vertoond. Bijna 30 films 
worden voorafgegaan door een inleiding of hebben 
na afloop een debat. Elk jaar zijn ongeveer 40 filmma
kers aanwezig met wie na afloop een Q&A gehouden 
wordt. Met een paar van hen wordt een masterclass 
georganiseerd. 

PROGRAMMASPECIALS
Elke editie van AFFR begint op woensdag met een 
feestelijke openingsavond met de première van een 
spraakmakende film in aanwezigheid van de maker 
en een grote groep genodigden. De openingsavond 
vindt plaats in Theater Rotterdam of enig andere 

grote zaal met een capaciteit van minimaal 600 
personen. Na afloop wordt een groots openingsfeest 
georganiseerd dat door velen als een van de hoogte
punten in het seizoen van architectuur gerelateerde 
evenementen gezien wordt. In 2019 verwelkomde 
AFFR 750 bezoekers tijdens de openingsavond 
in Theater Rotterdam: een breed, gemêleerd 
publiek van studenten, ontwerpers, beleidsmakers, 
Rotterdamse cultureel geïnteresseerden, filmmakers 
van over de hele wereld en fans van het festival uit het 
hele land.

Op donderdag vindt traditioneel het themadebat 
plaats. Het debat gaat vooraf aan een film die nadruk
kelijk het thema in zich draagt. Filmmaker en des
kundigen gaan met elkaar in debat over de film, het 
thema en gerelateerde onderwerpen. 

Door heel het programma worden inleidingen en 
debatten georganiseerd. Redactieleden en kritische 
kijkers geven bij elke filmvertoning een korte inleiding 
van maximaal vijf minuten. Daarnaast worden inhou
delijke inleidingen van ongeveer 15 minuten gegeven 
door journalisten, onderzoekers, ervaringsdeskun
digen en academici. Wanneer het onderwerp zich 
daartoe leent zet AFFR samen met programmapart
ners compacte discussies en debatten op na afloop 
van films. 

Met de aanwezige filmmakers worden Q&A’s en 
masterclasses georganiseerd. AFFR zal de ont
vangst van het groeiend aantal buitenlandse filmma
kers, producenten distributeurs en partnerfestivals 
beter gaan structureren en de Q&A’s zowel inhoude
lijk als communicatief verder uitbouwen. De afgelo
pen edities werden masterclasses georganiseerd met 
onder andere Tomas Koolhaas, Rick Prelinger, Martin 
Koolhoven en Kadir van Lohuizen. Het streven is om 
dit aantal op te hogen naar 3 à 4 masterclasses per 
festivaleditie. 

AFFR gaat met cross-over projecten meer dan 
voorheen op zoek naar het raakvlak tussen film, 
architectuur en andere disciplines zoals muziek, 
gaming en virtual reality. Door het programmeren van 
nieuwe media met de stad als centraal thema worden 
filmmakers en ontwerpers uitgedaagd buiten hun 
eigen vakgebied te treden. Het festival gaat nieuwe 
partnerschappen aan met podia en opleidingen voor 
audiovisuele kunst.
Recente voorbeelden zijn de live performance 
Operation Jane Walk, een virtuele tocht door een 
dystopisch Manhattan in de computer game Tom 
Clancy’s The Division en de vertoning van drie 
VRproducties waarin film, stad en architectuur een 
nieuwe dimensie krijgen.

Tijdens de Best of AFFR op zondag worden vijf films 
vertoond die in de voorgaande dagen draaiden, en 
die een representatieve selectie van het programma 
weergeven, aantrekkelijk voor een divers publiek dat 
zich graag laat verrassen. 



Inleiding Jeroen Visschers AFFR 2017

Meet the Makers Talkshow met Arianne Lodeserto, Frederik Soelberg en Lucie Martin
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In de Meet The Makers talkshow op vrijdag en 
zaterdagmiddag bespreken filmmakers verschillende 
thema’s van AFFR aan de hand van filmfragmenten uit 
het festivalprogramma. De talkshow is vrij toegankelijk. 
Filmmakers, ontwerpers en stadsliefhebbers ontmoe
ten elkaar rondom de talkshow en raken in gesprek. 
De talkshow wordt in een professionele setting live 
gestreamd. Na afloop is de talkshow in zijn geheel en 
per onderwerp terug te kijken op de AFFR-website.

Na het grote succes van het AFFR Slotconcert 
in 2017 met de vertoning van de filmklassieker 
KOYAANISQATSI – Life out of Balance (Godfrey 
Reggio,1982) met live muziek van GoGo Penguin, 
zullen AFFR en LantarenVenster de komende jaren 
opnieuw het festival feestelijk afsluiten met een  
gezamenlijk georganiseerd filmconcert.

“Sinds Het Nieuwe Instituut zich niet 
langer exclusief op architectuur focust, 

IABR meer een onderzoeksinstituut 
geworden is en AIR zich met de architec
tuurmaand en het stadsmakers congres 
richt op een meer divers publiek, wordt 
AFFR en vooral de openingsavond, door 

velen gezien als hét jaarlijks architectuur
evenement in Rotterdam. Een festival 
waar je als architect, stedenbouwer of 

student absoluut bij aanwezig móet zijn!”
– 

Jacob van Rijs, voorzitter bestuur AFFR.

FILM & ARCHITECTURE STUDIO
In 2019 werd de eerste Film & Architecture Studio 
georganiseerd in samenwerking met de Independent 
School for the City. Een internationale groep van 
28 studenten en jonge professionals met een ach
tergrond in ontwerp of filmmaken nam deel aan de 
vierdaagse cursus onder leiding van curator Jord den 
Hollander met bijdragen van editor Gys Zevenbergen 
en filmmaker Lotte Schreiber.
Wegens grote belangstelling en veel positieve reac
ties zal de studio de komende jaren verder worden 
uitgebouwd. Voor 2020 staat hiervoor een reeks van 
vier vrijdagen tussen 11 september en 2 oktober 
gepland, voorafgaand aan het festival. 

AFFR sluit met de oprichting van de Film & 
Architecture Studio aan op een grote behoefte vanuit 
het onderwijs om film als onderzoeksinstrument voor 
stedelijke ontwikkelingen in te zetten. Film wordt 
steeds vaker gebruikt in een architectonische of 
stedelijke analyse of in een ontwerpproces. 
Het doel van de cursus is het leren begrijpen van 
het narratief in film. Meer specifiek de vraag hoe het 
gebruik van filmtaal kan bijdragen aan een betere visie 
op de stad. Door het opleiden van studenten en jonge 
professionals draagt AFFR bij aan de ontwikkeling van 
talent op het gebied van film, onderzoek en ontwerp.
 

Deelnemers maken kennis met de essentiële elemen
ten van het film maken en de relatie tussen film, stad 
en architectuur. Er wordt een specifiek thema en een 
concrete opdracht geformuleerd. Alle aspecten van 
onderzoek, script schrijven, een storyboard ontwik
kelen tot het filmen en monteren komen aan bod. Er 
worden films uit het programma van het aankomend 
festival geanalyseerd.
Eindresultaat is een korte filmische productie of  
analyse waarvan de besten tijdens het festival worden 
getoond. Deelname staat open voor master studen
ten en jonge professionals in architectuur, steden
bouw, journalistiek en filmproductie. 
Tijdens de studio vinden drie openbare lezingen 
plaats over cinematografie in relatie tot de gebouwde 
omgeving, story telling en de techniek van het film 
maken. Gedurende het schooljaar worden korte 
AFFRfilmpresentaties verzorgd tijdens de maande
lijkse School’s Out bijeenkomsten in de Independent 
School for the City.

ROTTERDAM SPECIAAL
AFFR organiseert al jaren Rotterdam gerelateerde 
specials. Zo werd tijdens AFFR 2019 (vrijdagmiddag 
11 oktober) de inleidende film uit de reeks Rotterdam 
Zuid – van Boerenzij tot Smeltkroes (Eelco Romeijn & 
Perry Boomsluiter, 2019) vertoond. Naar aanleiding 
hiervan werd in samenwerking met AIR een debat 
georganiseerd over stand van zaken in de herontwik
keling van Rotterdam Zuid: een open evaluatie van de 
gebouwde resultaten tot nu toe en de uiteenlopende 
meningen daarover. Open Rotterdam besteedde met 
een vooraankondiging aandacht aan het event en 
zond na afloop de reeks Rotterdam Zuid opnieuw uit. 
De zaal was met 130 aanwezigen goed gevuld.
Het programmaonderdeel Rotterdam Speciaal zal 
in nauwe samenwerking met Rotterdamse pro
grammapartners verder worden uitgebouwd. Een 
specifiek, in de stad actueel onderwerp wordt breder 
uitgelicht met een film of een aantal shorts en een 
discussie of workshop met lokale deskundigen, 
betrokkenen en bewoners. Dit programmaonderdeel 
zal in het Nederlands zijn en tegen gereduceerd tarief 
toegankelijk. Via partners zullen lokale betrokkenen 
nadrukkelijk worden uitgenodigd.

AFFR FILM FORUM
Na drie jaar is het AFFR Film Forum voor filmmakers 
uitgegroeid tot een vaste waarde binnen het festival. 
Wat begon als een uitgebreide brunch op zaterdag
ochtend in de foyer van LantarenVenster, heeft inmid
dels de vorm van een platform waar makers, produ
centen en internationale festivalorganisatoren elkaar 
kunnen ontmoeten en ideeën en projecten kunnen 
uitwisselen. In 2019 namen ruim 40 internationale 
filmmakers, producenten en organisatoren en een 
tiental lokale programmapartners deel aan het forum. 
Met dit forum wil AFFR zijn culturele rol als publieke 
kennisorganisatie benadrukken. 

https://www.affr.nl/nieuws/bekijk-de-meet-the-makers-talkshow-2/
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De uitwisseling van kennis en ervaring tussen  
makers onderling legt nieuwe internationale verban
den en draagt bij aan het versterken van het inter
nationale netwerk van filmmakers en organisatoren 
van architectuurfilmfestivals. De aanwezigheid van 
Rotterdamse filmmakers, journalisten, producenten 
en culturele partijen maakt dat ook de link met het 
Rotterdamse veld wordt versterkt en er mogelijk 
nieuwe verbindingen tussen lokale en internationale 
makers en producenten ontstaan. Het is de bedoeling 
dit internationale netwerk in de komende jaren verder 
uit te bouwen. Rotterdam wordt zo nog meer het 
internationaal middelpunt voor film over stedelijke 
ontwikkeling en architectuur.

KING KONG BUSINESS EVENT
In de week voorafgaand aan het festival wordt het 
King Kong business event georganiseerd. De stich
ting King Kong business club is het zakelijk netwerk
programma van AFFR. Vijfentwintig ondernemingen 
uit de Rotterdamse bouw en vastgoedsector verbin
den hun naam aan AFFR en ondersteunen het festival 
relationeel, inhoudelijk en financieel. In het jaarlijks 
terugkerend evenement laat AFFR dit netwerk ken
nis maken met film over stad en architectuur. Zo’n 
200 ondernemers uit de bouw en vastgoedsector 
komen feestelijk bijeen voor een diner in restaurant 
NHOW. Tijdens het diner wordt een inleidende lezing 
op de later te vertonen film gegeven. Aansluitend 
wordt een spraakmakende film vertoond in zaal 1 van 
LantarenVenster. 

SATELLIETPROGRAMMERING
Hoewel AFFR zich concentreert op het jaarlijks festi
val en alle vroegere nevenactiviteiten heeft gestaakt, 
zal AFFR blijven bijdragen aan de programmering 
van de Rotterdam Architectuur Maand (RAM). In de 
opmaat naar AFFR 2019 is samengewerkt met AIR 
en OMI tijdens RAM2019: een tweetal goed bezoch
te publieke vertoningen – sneak previews van het 
aankomend festival  in POST Podium brachten een 
divers publiek in aanraking met het fenomeen archi
tectuurfilm.  
Voor het zakelijk netwerk King Kong business club 
werd tijdens de Rotterdam Architectuurmaand een 
extra relatieavond georganiseerd in POST podium. 
Met een welkom door AIR, een inleiding door restau
ratiearchitect Kristof Houben van Braaksma & Roos 
architecten en de vertoning van een van de publieks
favorieten het voorgaande festival.  

GASTPROGRAMMERING
Los van de programmering van het jaarlijks festival 
verzorgt de redactie van AFFR gastprogrammering 
voor evenementen in Rotterdam, voor lokale archi
tectuurcentra in Nederland en voor internationale 
festivals. 
AFFR is een belangrijke vraagbaak voor filmmakers, 
architecten en organisaties binnen het vakgebied. 
Zo programmeerde AFFR recentelijk een succesvolle 
reeks in Kriterion Amsterdam en een vijfdelige reeks 
avonden voor het Architectuurcentrum Nijmegen 
over klassieke films en hun relatie met architectuur. 
Voor TU Delft werd een middag met Afrikaanse films 
geprogrammeerd tijdens de conferentie African 
Perspectives. 
AFFR treedt ook in het buitenland op als op als 
curator: de afgelopen jaren in Boekarest, Budapest, 
Praag, Copenhagen, München, Barcelona, Teheran 
en Quito. 
Het uitgebreide internationale netwerk van (veelal 
mede door het AFFR geïnitieerde) architectuurfilm
festivals elders in de wereld, zorgt voor een uitwisse
ling van kennis en filmtitels. AFFR zoekt samen met 
een aantal buitenlandse festivals naar een manier om 
de samenwerking nadrukkelijker vorm te geven.
Gastprogrammering wordt separaat begroot en vindt 
alleen doorgang als deze kostendekkend kan worden 
gerealiseerd.

“Embrace the fact that Rotterdam is a 
hub of architectural innovation. More 

cooperation – also in this field – is 
needed. [….] To make this sustainable 

and to make Rotterdam visible as a city 
of architecture: invest in establishing 

some kind of an ‘architecture expo’. Use 
existing organisations, programmes and 

events like IABR, AIR, AFFR (and many 
others) as starting points. The central 

focus should be on the role that 
architecture plays. Architecture can help 

to deal with the major global issues of 
today: migration, climate change, etc.” 

–  
Recommendation 13, 

expert edition International Advisory Board, 
IABx 2017 on Culture



Themadebat City for Sale AFFR 2017

VR producties AFFR 2019



FI
LM

 •
 C

IT
Y 

• 
A

R
C

H
IT

EC
TU

R
E

B
EL

EI
D

SP
LA

N
 2

0
21

-2
0

24
   

  A
FF

R

16

4. PUBLIEKS BEREIK 
AFFR
4.1 TERUGBLIK 
PUBLIEKSBEREIK 
PERIODE 2017-2020

De festivaleditie 2015 was de laatste in de tweejaar
lijkse cyclus van AFFR. Het aantal nevenactiviteiten in 
dat jaar en het laatste tussenjaar 2016 was hoger dan 
ooit. Er werd een uitgebreide reeks locatievertonin
gen (secret cinema’s en rooftop screenings) georga
niseerd. Tijdens het festival werd een satellietlocatie 
met twee filmische installaties ingericht. Er waren 
satellietfestivals in Groningen en Heerlen en de 
openingsceremonie en film werden live gestreamd in 
10 filmzalen van partnerfestivals over de hele wereld. 
Al deze bijkomende activiteiten tezamen leverden 
in 2015 een extra 1371 bezoekers bovenop de 5253 
bezoekers van het festival zelf. 
Deze ambitieuze aanpak heeft het festival beter gepo
sitioneerd, maar dwong wel tot een organisatorische 
heroverweging.

NAAR EEN JAARLIJKS FESTIVAL
In het beleidsplan 20172020 werd geconcludeerd 
dat de druk van nevenactiviteiten op de festivalorga
nisatie niet langer houdbaar was. Bovendien kwamen 
de nevenactiviteiten de doelstelling van AFFR niet ten 
goede. In het beleidsplan werd een focus gelegd op 
een jaarlijks terugkerend festival als kernactiviteit. 
De satellietprogrammering werd voor een groot deel 
geschrapt. De doelstelling werd aangescherpt tot 
het verbreden én verdiepen van zowel programma als 
publiek tijdens een jáárlijks festival. 

Ondanks het feit dat RRKC in 2016 het beleidsplan 
van AFFR waardeerde maar de aanvraag voor een 
bijdrage aan een jaarlijks festival niet honoreerde, is 
AFFR met ingang van de beleidsperiode 20172020 
tóch een jaarlijks festival geworden. De mening van 
RRKC dat een jaarlijks festival té ingrijpend en té 
risicovol zou zijn werd door organisatie, bestuur, 
partners en overige fondsen niet gedeeld.
Juist de versnipperde aanpak en de discontinuïteit 
tijdens een tussenjaar legden een groot beslag op de 
organisatie. En zorgden ervoor dat de publieke aan
dacht voor het festival met golven kwam.

Met de gang naar jaarlijks heeft een flinke professio
naliseringsslag plaats gevonden: de organisatie kan 
juist door jaarlijkse continuïteit efficiënter, specifieker 
en hoogwaardiger werken. Partners en fondsen heb
ben aangegeven de verhoogde frequentie te waarde
ren: samenwerking is geïntensiveerd en financiering 
geconsolideerd. 
De bezoekersaantallen over de lopende beleidsperi
ode laten zien dat de gang naar een jaarlijks festival 
een goed besluit is geweest. Het festival wordt 
bezocht door een sterk groeiend aantal bezoekers. 
Tijdens een succesvolle editie in 2019 werd een gro
ter, jonger én internationaler publiek dan ooit bereikt.  
Met een groei van bijna 25% ten opzichte van het 
voorgaande jaar heeft het festival bewezen een voor
aanstaande plek in het culturele veld van Rotterdam 
in te nemen. Ten opzichte van 2015 is het aantal 
bezoekers van het festival gestegen met 36%; als de 
satellietprogrammering wordt meegerekend is de 
stijging van het bezoekersaantal 16% ten opzichte  
van 2015.

In het beleidsplan 20172020 werd een jaarlijkse groei van 10% ten doel gesteld naar 7050 bezoekers totaal in 
2019. Uit de cijfers blijkt dat deze doelstelling ruimschoots gehaald is.

BEZOEKERSAANTALLEN AFFR 2015 - 2019

AFFR 2015 2017 2018 2019

Festival 5.253 5.472 +4% 5.761 +5% 7.157 +24,2% (+36,2% tov 2015)

Satellietprogramma 1.371 280 -80% 360 +28% 524 +45,5% (-61,8% tov 2015)

AFFR TOTAAL 6.624 5.752 13% 6.121 6,5% 7.681 25,5% (+16,0% tov 2015)
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DIVERSER PROGRAMMERING
In de programmering van filmvoorstellingen is een 
sterke verbreding in onderwerpen zichtbaar. Niet 
enkel architectuur en stedenbouw komen aan de 
orde, maar ook krachten in de stedelijke economie 
en samenleving, politieke ontwikkelingen, natuur
ontwikkeling, migratie, klimaatverandering, eet en 
subculturen worden in cinematografisch hoogwaardi
ge films, documentaires en shorts vertoond. In com
binatie met een vergrote slagkracht op sociale media 
heeft dit geleid tot een breder en meer divers publiek 
dat de filmvoorstellingen bezoekt.

Daarnaast wordt gestreefd naar meer duiding en 
context rondom de geprogrammeerde films. Met een 
groeiend aantal programmapartners worden elk jaar 

meer en scherpere thematische specials georga
niseerd: inleidingen en debatten met deskundigen, 
vraaggesprekken en masterclasses met filmmakers. 
Maar ook projecten in nieuwe media, een brede 
publiekstrekker Rotterdam Speciaal en een meer
daagse Film & Architecture Studio voor talentontwik
keling. Vanuit al deze activiteiten worden specifieke 
doelgroepen aangesproken die enthousiast respons 
geven.

De satellietprogrammering (gastprogrammering, 
inbreng Rotterdam Architectuurmaand, parallel satel
lietfestival in Groningen) is een bijkomende activiteit 
die organisatorisch en financieel los staat van de 
kernactiviteit, maar wel bijdraagt aan de versterking 
van het merk AFFR.

SPECIFICATIE BEZOEKERSAANTALLEN 2017/2018/2019

BEZOEKERS VOORSTELLINGEN BEZOEKERS/
VOORSTELLING

AFFR 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Filmvoorstellingen 4.802 4.697 5.628 64 73 69 75 64 82

Specials 670 1.064 1.529 6 7 15 112 152 102

Satellietprogramma 280 360 524 8 6 10 35 60 52

AFFR TOTAAL 5.752 6.121 7.681 78 86 94 74 71 82

Openingsfeest AFFR 2019 uitverkochte grote zaal Theater Rotterdam
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BREDER BEREIK
In onderstaand overzicht van de verkochte tickets 
is duidelijk de diversiteit in onderwerpen van zowel 
filmprogrammering als programmaspecials te zien. 
Deze variëteit aan onderwerpen onder de brede 

noemer van stad en architectuur wordt nadrukkelijk 
uitgedragen in de communicatie. Zowel qua kanalen 
als qua boodschap wordt een steeds breder en meer 
divers publiek bereikt. 

BEZOEKERSAANTALLEN AFFR 2019 aantal  
vertoningen

totaal 
bezoekers

bezoekers 
/ vertoning

1 Openingsavond AFFR 2019: The Real Thing 1 746 746
2 Anthropocene: The Human Epoch  de aarde aan menselijk eigenbelang onderworpen 2 378 189
3 The Real Thing  replica’s, authenticiteit en globalisering in de architectuur 2 294 147
4 City Dreamers  vier vrouwelijke architecten en hun invloed op stad en architectuur 3 439 146
5 I am Gentrification  persoonlijk en activistisch portret over gevolgen gentrificatie 2 278 139
6 Architecture of Infinity  filmische impressie van meditatieve ruimtes in architectuur 3 384 128
7 Natura Urbana  stadsnatuur en ecologische ontwikkeling in Berlijn 1 126 126
8 Gateways to New York  historisch portret ontwerper bruggen NYC en San Francisco 4 429 107
9 City of Gold  multicultureel Los Angeles door ogen restaurantrecensent Gold 1 103 103
10 The World before your Feet  nieuw perspectief op New York in 12.000 km wandeling 1 100 100
11 Mario Botta: the space beyond  kerken, moskeen en synagoges ontworpen door Botta 3 297 99
12 690 Vopnafjorour  intiem portret van bijna verlaten dorp in wildernis van IJsland 1 92 92
13 Jørn Utzon: The Man and The Architect  de ware persoon achter Opera House Sydney 1 88 88
14 Le Corbusier’s Century  found footage en archiefmateriaal van zijn volledig oeuvre 1 87 87
15 Lotte am Bauhaus  speelfilm over de vrouwen in ontstaan en ontwikkeling Bauhaus 1 87 87
16 Louis Kahn’s Tiger City  traditie en moderniteit versmelten in new town Bangladesh 1 86 86
17 Playtime  humor in imposant modernistisch decor, dé klassieker van Jacques Tati 1 85 85
18 Neutra: Survival Through Design  overzicht leven en werk Richard Neutra 2 166 83
19 AFFR Secret Preview  sneak preview van wereldpremière The New Bauhaus 1 78 78
20 Palladio: the spectacle of architecture  werk en invloed renaissancearchitect Palladio 1 70 70
21 A Poetic of Inhabit  ontwerp ideale gemeenschap aan Chileense kust 1 68 68
22 Doel  portret laatste inwoners, hun dromen en herinneringen in spookstad Doel 1 64 64
23 Almost Nothing  exclusieve inkijk in megalomaan project deeltjesversneller CERN 1 57 57
24 Sunnyside  vrolijk en intiem portret architect Lieberman en geluidskunstenaar Jacobs 1 52 52
25 Rams  werk en leven  industrieel ontwerper Dieter Rams 2 102 51

overige filmvoorstellingen 30 872 29

TOTAAL BEZOEKERS FILMVOORSTELLLINGEN 69 5.628 82

VR @ AFFR: 6 sets met 3 doorlopende VRfilms in foyer LV 2 385 193
King Kong business event: zakelijk netwerk bouw en vastgoed regio Rotterdam in NHOW 1 176 176
Meet the Makers: 3 talkshows met telkens 3 filmmakers, live gestreamed in foyer LV 3 360 120
Rotterdam Zuid: film/debat met betrokkenen ontwikkeling Zuid ism. AIR/Open Rotterdam 1 127 127
Divided Cities: wereldpremière online videoreportages The Guardian over segregatie 1 82 82
Lost in Transition Debate: over impact klimaatverandering, migratie en gentrificatie 1 75 75
Masterclass Kadir van Lohuizen: over het in beeld verslaan van klimaatverandering 1 74 74
Archiprix International: première film internationale prijsvraag jonge ontwerpers 1 66 66
Publieke lezingen Film & Architecture Studio: Lotte Schreiber en Gyz Zevenbergen 2 112 56
Operation Jane Walk: live performance online game Tom Clancy’s The Division 1 44 44
Film & Architecture Studio: 58 okt: cursus film en stad masterstudenten/professionals 1 28 28

TOTAAL BEZOEKERS SPECIALS 15 1.529 102

TOTAAL BEZOEKERS FESTIVAL (FILMS+SPECIALS) 84 7.157 85

AFFR @ Rotterdam Architectuur Maand  locatievertoningen POST Podium 3 154 51
The Experimental City: Breda / Eindhoven  satellietprogrammering 3 210 70
African Perspectives conference: TU Delft  satellietprogrammering 4 160 40

TOTAAL BEZOEKERS SATELLIETPROGRAMMA 10 524 52

TOTAAL AANTAL BEZOEKERS AFFR 2019 94 7.681 82
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Het belangrijkste signaal in de verbreding van het 
publieksbereik is de zichtbare verjonging en interna
tionalisering van het publiek tijdens het festival. Het 
festival is – op een aantal lokale films en debatten na 
– volledig Engelstalig. En ook onder het publiek wordt 
veel Engels gesproken. 
De verjonging bewijst zich vooral in een enorme 
respons op sociale media en in een sterke toename  
in het gebruik van kortingspassen. 
De in het vigerend beleidsplan beoogde doelgroep 
verbreding middels (landelijke) kortingspassen die 
daartegenover (landelijke) publiciteit genereren en 
nieuwe, jonge doelgroepen aanspreken (studenten
kaart, CJP, Cineville, Club Fountainhead, LV strip
penkaart, We are public) blijkt te hebben gewerkt. 
Het aantal met kortingspassen aangeschafte tickets 
steeg van 1158 in 2018 naar 1635 in 2019. 

Het gebruik van overige aangeboden passen  
en arrangementen blijft stabiel: 
•  festival/gastenpas: 4 dagen gratis toegang  

tot het festival;
•  Best of AFFR: 5 geselecteerde films op zondag;
•  Club Fountainhead: 30% kortingspas
•  Satellietevenementen zoals de AFFR

voorstellingen tijdens de Rotterdam 
Architectuurmaand. 

Passen en arrangementen hebben vooral een  
functie als communicatiemiddel en marketingtool.
Van de 7.157 bezoekers aan het festival (films en 
specials) is 88 % betalend (6300 bezoekers) en  
12% nietbetalend (857 bezoekers).

WEBSITE EN VIDEO ON DEMAND
In juni 2017 is met groot succes een nieuwe website 
gelanceerd. Een belangrijk onderdeel daarvan was onli
ne cinema PLAYTIME. Elke week werd een film van het 
voorgaande festival online gezet. Deze was voor leden 
van Club Fountainhead gratis te bekijken en voor overi
ge bezoekers tegen betaling van 2 tot 4 euro. Ondanks 
een intensieve promotiecampagne werden de streams 
maar zeer matig bekeken. Het gemiddelde lag op 12 
views in de periode van 8 weken dat een film online 
beschikbaar was. De dienst leidde niet tot de gehoopte 
groei van het aantal leden van Club Fountainhead. Het 
idee dat online cinema PLAYTIME een continue, online 
architectuur filmfestival zou zijn tussen de jaarlijkse 
fysieke festivals bleek niet te werken. 

De ontwikkeling van on demand filmkijken heeft  
de laatste jaren een enorme vlucht genomen en 
PLAYTIME bleek daarin een te kleine speler.  
De kosten wogen niet op tegen bereik en gebruik.  
In april 2019 besloot het bestuur daarom om de 
online cinema PLAYTIME stop te zetten. 
Het AFFRvriendenprogramma Club Fountainhead  
is teruggebracht tot een kortingspas die de publieks
binding met het festival versterkt. 

De website is in 2019 aangescherpt met verschil
lende functionaliteiten die bezoekers van de web
site meer verleiden het festival te bezoeken en die 

festivalbezoekers beter faciliteren in het voorbereiden 
van hun bezoek: beter overzicht van alle films, moge
lijkheden om te selecteren op dag, thema en tijdstip, 
een betere koppeling met de sales en aantrekkelijker 
presentatie van inhoudelijke artikelen. Ook de mobie
le applicatie is sterk verbeterd.

GEPRINTE MEDIA
AFFR heeft in gedrukte uitingen een herkenbare 
grafische stijl. Waar in voorgaande jaren hoofdzakelijk 
het thema gecommuniceerd werd, is in 2019 vooral 
aandacht gevestigd op de karakterisering FilmStad
Architectuur. De aandacht wordt zo meer gevestigd 
op het festival zelf en op de communicatie van het 
merk AFFR.
Het uitgebreide magazine is vervangen door een 
compacter programmafolder dat in hogere oplage 
verspreid wordt in Rotterdam, Delft en Amsterdam. 
De primaire functie is het verleiden en globaal infor
meren over het programma. Vervolgens kan de web
site worden bezocht voor meer informatie over films, 
achtergrondformatie en ticketverkoop.
In het grafisch ontwerp voor de campagne zijn ook 
banners, leaders en sjablonen voor trailers op de 
website en op sociale media ontworpen die de her
kenbaarheid van AFFR vergroten en de link met het 
programma versterken. 

SOCIALE MEDIA
Een jaarlijks steeds intensiever campagne op sociale 
media (Twitter, Facebook, Instagram) zorgt voor een 
explosieve toename in volgers en waardering. 
Op Twitter heeft @affr momenteel 1579 volgers,  
op Facebook heeft de pagina van AFFR 7135 likes  
en wordt AFFR door 7559 personen gevolgd.  
Op Instagram heeft AFFR 783 volgers. 
Voor de nieuwsbrief hebben zich in de loop der jaren 
3665 personen ingeschreven.

KING KONG BUSINESS CLUB
De in 2015 opgerichte King Kong business club is 
uitgegroeid tot een stabiele financiële, relatione
le en inhoudelijke ondersteuning voor AFFR. Het 
zakelijk netwerk van ondernemers en bedrijven uit 
de bouw en vastgoedsector in de regio Rotterdam 
is gegroeid tot 25 leden met ruim 200 relaties. Het 
netwerk is ondergebracht in een separate stichting 
met als enige doel de ondersteuning van de stichting 
Architectuur Filmfestival Rotterdam. 
AFFR organiseert in ruil voor deze ondersteuning 
voorafgaand aan het festival een relatiediner met film
voorstelling voor ongeveer 200 gasten. In het voorjaar 
wordt op een bijzondere locatie een film vertoond met 
daaraan gekoppeld en lezing en een netwerkbijeen
komst. Op verzoek van leden programmeert AFFR 
speciale vertoningen op locatie. Het zakelijk netwerk 
is een belangrijke factor in een groter en meer divers 
publieksbereik: de tweehonderd aanwezigen bereiken 
elk een achterban die over het algemeen weinig in 
aanraking komt met film en debat. 



AFFR balie en programmaflyer 2019

Chez Jan voor Lantaren Venser na afloop City of Gold
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“Als markpartijen in de bouw en 
vastgoedsector hebben wij altijd een 
zwak gehad voor Rotterdam en haar 

dynamiek. Jarenlang hebben we het NAi 
substantieel ondersteund. Maar sinds de 

overgang naar Het Nieuwe Instituut 
missen we de aansluiting met de 

architectuur en stedenbouw. In het 
Architectuur Filmfestival Rotterdam 

hebben wij een perfect alternatief 
gevonden om onze betrokkenheid met  
de Rotterdamse samenleving en haar 
architectuur en stedenbouw kenbaar  

te maken.” 
–  

Rob Vester, voorzitter stichting  
King Kong business club.

4.2 PUBLIEKSBEREIK 
PERIODE 2021 – 2024

AFFR liet over de periode 20172019 jaarlijks publiek
sonderzoek verrichten. Uit het onderzoek AFFR 
2019 verricht door R2 Research (een representatieve 
steekproef met 209 respondenten) komen de volgen
de cijfers naar voren.

Het AFFRpubliek verjongt. Tweeëntwintig procent 
van de bezoekers is tussen de 20 en 29 jaar. De nau
we samenwerking op inhoudelijke en promotionele 
gronden met diverse onderwijsinstellingen door heel 
Nederland heeft naar alle waarschijnlijkheid aan deze 

aanzienlijke verjonging van het publiek bijgedragen. 
Ook de intensieve campagne op sociale media zal 
hieraan hebben bijgedragen.

De helft van de AFFRbezoekers is werkzaam in de 
ontwerpende sector (architecten, planologen, stad
makers, landschapsarchitecten, etc.). Voor hen is en 
blijft AFFR een jaarlijks evenement waar de werelden 
van de architectuur, stedelijke ontwikkeling en bouw 
elkaar ontmoeten, waar ze kennis opdoen en kunnen 
kiezen uit het rijke filmaanbod dat het festival biedt. 

Daarnaast is er een groeiende groep van bijna 30% 
van de bezoekers niet als student of professional 
gerelateerd aan de ontwerp, bouw of filmsector. 
Dit is een duidelijk bewijs dat de doelgroep van AFFR 
breder en meer divers wordt.

AFFR geniet landelijke bekendheid. Bijna de helft van 
de bezoekers komt van buiten de regio Rotterdam, 
een bescheiden maar significant deel van de bezoe
kers komt uit het buitenland. 
Een groot deel van het publiek bezoekt het festival 
meerdere dagen, wat voor de stad Rotterdam in het 
algemeen en het festivalgevoel in het bijzonder een 
gunstige ontwikkeling is. 
Bijna tweederde van de bezoekers in 2019 bezocht 
een eerdere editie: het herhaalbezoek is hoog. 
Bovendien geven de respondenten in belangrijke 
mate aan de goede naam van AFFR door te vertellen. 

Met een rapportcijfer van 8,3 scoort AFFR bovenge
middeld ten opzichte van andere Rotterdamse festi
vals. Een groot deel van het publiek kan aangemerkt 
worden als promotor van het festival. Met name de 
locatie en het filmaanbod vallen in de smaak. AFFR 
zal in de komende editie meer promotionele aandacht 
geven aan de vaak bijzondere gasten die het festival 
ontvangt en met wie inleidingen, debatten, Q&A’s en 
masterclasses worden georganiseerd. 

DOELSTELLLING PUBLIEKSBEREIK 
2021-2024

In 2024 wil AFFR tijdens festival en 
satellietprogrammering tienduizend 
bezoekers ontvangen, waaronder een 
groeiend aantal internationale en 
landelijke bezoekers, professionals en 
breed geïnteresseerde Rotterdammers. 
De groei zal door een verbreding én 
verdieping van het programma worden 
gerealiseerd. De programmaomvang 
blijft gelijk. Er komen echter meer 
inleidingen, debatten en specials die de 
attractiviteit voor een breed geïnteres
seerd, jonger en meer divers publiek 
vergroten, waardoor de bezoekers
dichtheid (zaalbezetting) toeneemt. 

WOONPLAATS  
BEZOEKERS AFFR 2019:
Rotterdam:  52%
rest Regio Rijnmond: 3% 
rest Nederland: 33%
buitenland: 12%. 

LEEFTIJD  
BEZOEKERS AFFR 2019:
1519 jaar: 2%
2029 jaar: 22%
3039 jaar: 15%
4059 jaar: 45%
> 60 jaar: 16%

VAKGEBIED  
BEZOEKERS AFFR 2019:
Ontwerpers (architect, planoloog,  
stadsmaker etc.):  50%
Overig in bouw/vastgoed sector: 8%
Student/docent: 9%
Filmmaker/producent: 4%
Overig: 29%
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De hierboven beschreven stappen in marketing en 
communicatie zullen verder worden uitgebouwd. 
Een inhoudelijker en meer divers programma zal 
via partners, sociale media en perskanalen worden 
gecommuniceerd aan een zo breed mogelijk lokaal, 
nationaal en internationaal publiek. 

Dit alles zou moeten resulteren in een jaarlijkse groei 
van festivalbezoekers met minimaal 5% voor zowel 
het festival zelf als voor de satellietprogrammering.

PROGNOSE BEZOEKERSAANTALLEN 2021-2024

FESTIVAL SATELLIET AFFR TOTAAL

2017 5.472 280 5.752

2018 5.761 360 6.121

2019 7.157 524 7.681

2020 7.515 550 8.065

2021 7.890 580 8.470

2022 8.285 605 8.890

2023 8.700 635 9.335

2024 9.135 665 9.800

PUBLIEKSGROEPEN UIT WHIZE  
(VOORHEEN MOSAIC)
Op basis van het publieksonderzoek én het post
codeonderzoek van Rotterdam Festivals is in 2017 
en 2018 een publieksprofiel opgesteld, waarbij de 
data van deze jaren zijn samengevoegd. Het bezoe
kersprofiel van AFFR bestaat uit drie algemene doel
groepen: film en festivalpubliek, theaterpubliek en 
professionals. Het publiek dat uit het buitenland komt 
is belangrijk voor AFFR, maar wordt niet vertegen
woordigd in het Whize.

AFFR is een festival met een zeer diverse program
mering en communiceert via vele kanalen op vele 
manieren. De communicatie met de primaire doel
groep is geen eenrichtingsverkeer, maar baseert zich 
op dialoog met studenten, ontwerpers, onderzoe
kers, beleidsmakers en andere professionals in de 
brede sector stad en architectuur. 
Het festival onderhoudt direct contact met een groot 
gedeelte van de architectenbureaus in Rotterdam en 
daarbuiten, heeft contacten met talrijke onderwijs
instellingen variërend van architectuuropleidingen, 
kunstacademies en universiteiten in binnen en 
buitenland. Bovendien werkt AFFR al jaren samen 
met programmapartners op het gebied van stad en 
architectuur.
Via mailingen, websites en sociale mediakanalen van 
de programmapartners bereikt AFFR een groot deel 
van deze primaire doelgroep. Een deel van dit publiek 
komt ook terug in de Whizeprofielen.

AFFR bereikt het brede en diverse publiek via print
campagnes, een uitgekiende PRstrategie en een 
intensieve online promotiecampagne die het publiek 
verleidt en nieuwsgierig maakt naar het totale aanbod 
van het festival.

Via de kanalen van partners LantarenVenster en 
Theater Rotterdam zet AFFR specifieke, op maat 
gesneden campagnes uit, veelal via brochures, film
ladders en mailingen. De partnertheaters promoten 
vanuit hun eigen marketingafdelingen AFFR als graag 
geziene gast in het theater en dragen met trots het 
merk AFFR. 

1. HET FILM-, THEATER- EN  
FESTIVALPUBLIEK (WHIZE)
Het film en festivalpubliek van AFFR is een cultureel 
breed geïnteresseerd publiek en is bestaat vooral 
uit de Stadse Alleseters en de Digitale kijkers. Hun 
leeftijd reikt van jonge twintigers tot middelbare 
leeftijd. Ze zijn hoogopgeleid met grote verschillen in 
inkomen. Een avontuurlijke doelgroep die hun infor
matie haalt van de sociale media. Twee andere cultu
rele doelgroepen die onder het AFFRpubliek goed 
vertegenwoordigd zijn, zijn Elitaire Cultuurminnaars 
en Klassieke cultuurbezoekers. 

STADSE ALLESETERS  
(42% ROTTERDAM, 25% RANDSTAD, 
29% LANDELIJK)
Deze doelgroep is oververtegenwoordigd in het 
bezoekersprofiel van AFFR. De Stadse Alleseter is 
jong, avontuurlijk en cultureel breed geïnteresseerd. 
Binnen deze groep is het inkomensverschil groot; 
sommigen studeren nog, anderen zijn fulltime aan het 
werk. Voor de Stadse Alleseter is locatie, beleving en 
inhoud belangrijk. Ze komen met name uit de regio 
Rotterdam, Amsterdam en Utrecht.
AFFR bereikt de Stadse Alleseter door een cross 
mediale campagne: 
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•  Buitencampagne Centercom/CAR/Flyerman 
(Rotterdam & Amsterdam);

•  online kanalen AFFR (website, social media, 
nieuwsbrieven);

•  specifieke kanalen onderwijspartners (colleges, 
posters, intranet, emailings);

•  online kanalen festivallocaties Theater Rotterdam 
en LantarenVenster (website, social media, 
nieuwsbrieven);

•  Online marketing (content marketing, ads, 
banners, Facebook retargeting, website, 
Instagram, trailers op Youtube);

•  PR strategie (BNR Nieuwsradio, Filmkrant, 
Uitagenda, dagbladen);

•  Samenwerking met partners (Independent  
School for the City, AIR, Architectenweb,  
Archined en internationale blogs en websites  
over architectuur;

•  Prijsstrategie: Club Fountainhead lidmaatschap 
voor veel korting en extra’s;

•  Samenwerking met culturele platforms als  
We Are Public, Movies that Matter;

•  Extra aandacht voor aankleding festival en drinks 
& foods (foodtrucks, city dressing, banieren, 
vormgeving, extra experiences als VR).

AFFR bedient de Stadse Alleseter op inhoud door 
thema’s aan te snijden als klimaat, duurzaamheid en 
gentrificatie. Stadse Alleseters zijn geëngageerd en 
cultureel geïnteresseerd. Een goede festivalsfeer met 
extra aandacht voor eten en drinken is belangrijk voor 
deze doelgroep.

DIGITALE KIJKERS (11% ROTTERDAM,  
20% RANDSTAD, 10% LANDELIJK)
Digitale kijkers zijn ook oververtegenwoordigd in 
het bezoekersprofiel van AFFR ten opzichte van het 
Rotterdamse culturele veld. Deze doelgroep heeft 
minder te besteden dan de Stadse Alleseter en is 
gevoelig voor prijs. AFFR biedt bewust ook losse film
kaartjes aan én werkt samen met platforms als CJP 
en Cineville. Met de LantarenVensterstrippenkaart 
kun je ook films tijdens AFFR bezoeken. 
AFFR bereikt de Digitale kijker door:
•  Samenwerkingen met kortingsplatforms als 

Cineville en CJP. 
•  De Strippenkaart van LantarenVenster ook  

te laten gelden tijdens AFFR. 
•  Online marketing (content marketing, ads,  

banners, Facebook retargeting, website, 
Instagram, trailers op Youtube)

ELITAIRE CULTUURMINNAARS  
(7% ROTTERDAM, 14% RANDSTAD,  
32% LANDELIJK)
De Elitaire Cultuurminaar is een veelvuldig gebruiker 
van kunst en cultuur en een belangrijke bezoeker van 
AFFR. Voor hen is het aanbod van AFFR bovengemid
deld aantrekkelijk. Deze doelgroep leest de krant en 
bladert door brochures. 
AFFR bedient deze groep door extra randprogram
mering als lezingen en inleidingen te organiseren 

rondom het filmprogramma. Het festival bereikt de 
Elitaire Cultuurminnaar via kanalen van de partner
theaters Theater Rotterdam en LantarenVenster met 
emails, brochures, direct mails, en via de dagbladen, 
specifieke tijdschriften en radiokanalen. Deze doel
groep is ook terug te vinden in de King Kong business 
club. Ze zijn gevoelig voor luxe en bijzondere films. 
• Brochures, uitnodigingen en emailings AFFR
• Brochures en emailings partnertheaters
•  Artikelen in de dagbladen (NRC, Volkskrant, 

Groene Amsterdammer)
• Radio (Radio 1, BNR Nieuwsradio)

KLASSIEKE CULTUURBEZOEKERS  
(7% ROTTERDAM, 14% RANDSTAD,  
32% LANDELIJK)
De klassieke cultuurbezoeker komt echt naar 
Rotterdam voor AFFR. Deze doelgroep is oververte
genwoordigd in het landelijke beeld van Mosaic.  
Ook deze doelgroep bereikt AFFR via de kanalen van 
de partnertheaters, maar meer via traditionele media 
(Radio, dagbladen en brochures). Klassieke cultuurbe
zoekers zijn gesteld op comfort, locatie en bereikbaar
heid en komen naar het festival voor een specifieke 
film. Ze willen graag weten waar ze aan toe zijn. 
•  Emailings van programmapartners en  

eigen kanalen
• Website
• Direct mail via maandagenda programmapartners
• Dagbladen (Volkskrant, NRC, VPROgids)
• Brochures partnertheaters en brochure AFFR

2. PROFESSIONALS EN STUDENTEN
AFFR is ook een festival waar studenten, architecten, 
stedenbouwkundigen én filmmakers elkaar treffen, 
kennis maken en van elkaar leren. Film, stad en archi
tectuur weten elkaar te vinden op AFFR. Het festival 
organiseert vele activiteiten die aantrekkelijk zijn voor 
deze grote maar specifieke doelgroep. Zo was er in 
2019 voor het eerst een Film & Architecture Studio, 
die AFFR organiseerde in samenwerking met de 
Independent School for the City voor een internatio
nale groep van 28 studenten en jonge professionals 
met een achtergrond in ontwerp of film.
Met het verder uit te bouwen evenement Rotterdam 
Speciaal betrekt AFFR zowel bewoners en betrok
kenen als beleidsmakers, architecten, stedenbouw
kundigen en studenten bij de stand van zaken in de 
ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam. 
Het AFFR Film Forum is een ontmoetingsplek voor 
binnen en buitenlandse filmmakers, waar werk aan 
elkaar gepresenteerd wordt en er ruimte is voor uit
wisseling van ideeën en projecten. Geïnteresseerde 
professionals zijn van harte welkom.
Met de King Kong Business Club staat AFFR ook 
nauw in contact met het bedrijfsleven. In de week 
voorafgaand aan het festival wordt het King Kong 
business event georganiseerd. De stichting King 
Kong business club is het zakelijk netwerkprogramma 
van AFFR.



Opening AFFR 2019 foyer Theater Rotterdam

Publiek opening AFFR 2019
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5. ORGANISATIE AFFR
Stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam kent de volgende organisatiestructuur:

BESTUUR 
(46 personen, onbezoldigd)

JAARLIJKS 
FESTIVAL

FESTIVAL DIRECTIE
+ administratieve ondersteuning

0,60 FTE

Organisatie: 2,61 FTE

REDACTIE
filmresearch 
filmdatabase

programmering
content website & 

programmauitingen
inleidingen/debatten
talkshows/specials

0,79 FTE

PRODUCTIE
planning & logistiek

locatie & techniek
aansturing vrijwilligers

floor management
horeca & overnachtingen

0,37 FTE

Film & Architecture  
Studio

AFFR Film  
Forum

gastprogrammering satellietprogrammering

King Kong 
 Business Event

Rotterdam  
Speciaal

COMMUNICATIE
public relations

pers
marketing

sales
website/nieuwsbrief

sociale media
campagne
0,50 FTE

TECHNIEK
printresearch

prepareren & conversie
filmtechniek
operateurs

talkshowtechniek
0,35 FTE
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De organisatie van AFFR (totaal 4806 uur per 
jaar/2,61 FTE, alle medewerkers op freelance basis) 
bestaat uit vier teams van professionele ZZPers die 
relatief zelfstandig opereren en elk eigen taken en 
verantwoordelijkheden hebben. De compacte orga
nisatie heeft een doelgericht resultaat: een jaarlijks 
festival en een aantal speciale evenementen. De alge
hele coördinatie en eindverantwoordelijkheid voor het 
festival ligt bij de festivaldirecteur. De festivaldirec
teur legt verantwoording af aan het stichtingsbestuur.

REDACTIE: bestaande uit een curator, een filmre
dacteur en een tekst en debatredacteur (totaal 1446 
uur / 0,79 FTE); verantwoordelijk voor scouting en 
rubricering van films, beheer van de filmdatabase, 
waardering en selectie van films, thematiseren en 
rubriceren, samenstellen van het filmprogramma, 
research en redactie van debatten en talkshows, 
uitnodigen van inleiders, filmmakers, gasten,  
voorbereiden van filmcolleges en Q&A’s, hospitality, 
redactionele artikelen en filmteksten voor website  
en programmauitingen.

COMMUNICATIE: bestaande uit een PR en com
municatiedeskundige, een marketing en salesma
nager en een socialmediaofficer (totaal 924 uur/0,50 
FTE); verantwoordelijk voor public relations, marke
ting, ticketsales, vulling en functioneren website en 
nieuwsbrief, uitingen op sociale media, gedrukte en 
online campagne.

PRODUCTIE: bestaande uit een productieleider en 
een productieassistent (totaal 688 uur/0,37 FTE); 
verantwoordelijk voor planning en logistiek, locatie en 
techniek, aansturing vrijwilligers, floor management, 
horeca en overnachtingen.

TECHNIEK: bestaande uit een printresearcher en 
bookingsmanager, een filmtechnicus en twee ope
rateurs (totaal 644 uur/0,35 FTE); verantwoordelijk 
voor het contacteren van filmproducenten en vast
leggen van rechten, het maken van afspraken over 
onkostenvergoedingen met makers, het prepareren 
en converteren van filmbestanden, het verzorgen van 
de projectie, het verzorgen van techniek in talkshow 
en debat. 

FESTIVALDIRECTIE: bestaande uit een festivaldi
recteur met administratieve ondersteuning (totaal 
1104 uur/0,60 FTE); verantwoordelijk voor algehele 
coördinatie en afstemming, eindverantwoordelijk 
voor alle onderdelen en volledig festival, verantwoor
ding verschuldigd aan het stichtingsbestuur. 

Het bestuur van stichting Architectuur Filmfestival 
Rotterdam bestaat uit 4 tot 6 leden volgens bijge
voegd profiel en aftreedschema. Het bestuur komt 
5 tot 6 keer per jaar bijeen en opereert onbezoldigd. 
Zie ook de statuten en het bestuursreglement voor 
functioneren volgens Governance Code Cultuur.

De stichting King Kong business club is een zelf
standige organisatie met als doel de financiële, 
inhoudelijke en relationele ondersteuning van AFFR. 
Jaarlijks wordt na afloop van het festival een bijdrage 
vastgesteld van maximaal het aantal leden maal de 
jaarbijdrage aan de King Kong business club.



Lezing Bulldozer Polititcs door Leopold Lambert AFFR 2019

Wereldpremiere De Pier, Jeroen Vissers 2017
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6. ROTTERDAMS 
CULTUURBELEID  
2021 – 2024
Het Architectuur Filmfestival Rotterdam voldoet in 
velerlei opzichten aan de uitgangspunten van de 
Rotterdamse Cultuurvisie: 

AFFR is inclusief. De films die AFFR programmeert 
tonen Rotterdam een caleidoscoop van complexiteit, 
diversiteit en creativiteit in de stedelijke samenleving. 
Ontwikkelingen, problemen en uitdagingen die ook 
het superdiverse Rotterdam ervaart zijn terug te 
vinden in films en debatten tijdens het festival. Door 
samenwerkingen aan te gaan met maatschappelijke 
partners als AIR, Open Rotterdam, Independent 
School for the City, Het Nieuwe Instituut, De 
Dépendance, Vers Beton, Erasmus Universiteit, 
Willem de Kooning Academy, Academie van 
Bouwkunst en vele anderen, worden nieuwe doel
groepen bereikt. De verbreding en verjonging van 
het publiek is al jaren merkbaar en zal de komende 
beleidsperiode nadrukkelijk worden doorgezet.

Zowel de filmwereld als de bouwwereld worden van 
oudsher gedomineerd door ‘de witte man’. Daar komt 
verandering in en AFFR werkt daar actief aan mee.  
De redactie zoekt actief naar films door en over vrou
welijke en nietwesterse filmmakers en architecten, 
we engageren vrouwelijke en buitenlandse sprekers, 
juist om te laten zien dat het traditionele witte man
nelijke perspectief in de architectuur plaatsmaakt 
voor een veel bredere, inclusieve benadering van wat 
architectuur kan betekenen voor het welbevinden en 
de verbinding van iedereen die woont en werkt in een 
stedelijke omgeving. 

Aanvankelijk was AFFR vooral een festival voor 
filmliefhebbers en ontwerpers, veelal hoogopgeleid 
en actief betrokken bij de reflectie op en ontwik
keling van de stedelijke samenleving. Sinds 2017 
werkt AFFR actief aan het benaderen van nieuwe 
doelgroepen: jong, internationaal en wereldwijs. 
Samenwerking met eerdergenoemde program
mapartners en een verhoogde activiteit op sociale 
media zijn daar belangrijke factoren in. Een en ander 
zoals in hoofdstuk 4.2 uiteengezet. 

Met vier projecten worden de komende beleidspe
riode vier doelgroepen nadrukkelijk aan het festival 
gekoppeld: de Film & Architecture Studio (jonge 
makers en ontwerpers), AFFR Film Forum (lokaal en 

internationaal filmtalent en programmapartners), 
King Kong business club (regionale bouw en vast
goedsector), Rotterdam Speciaal (Rotterdammers 
die eerder in minderheid naar AFFR kwamen zoals 
Stedelijke Toekomstbouwers en Wijkgerichte 
Vrijetijdsgenieters).

Doordat AFFR als filmfestival het toegankelijke medi
um film voorop stelt als middel om maatschappelijke, 
culturele en sociaal economische problemen aan de 
orde te stellen, is het festival ten principale laagdrem
pelig en inclusief. De setting van het festival – vijf 
dagen in LantarenVenster en Theater Rotterdam: 
centrale, vrij toegankelijke plekken in de stad – maakt 
het festival gastvrij en herkenbaar. AFFR is daarmee 
een bouwsteen voor een inclusieve culturele sector. 
Een proces dat samen met de vele programmapart
ners wordt gedragen.

AFFR is innovatief. Het medium film wordt door 
digitalisering steeds toegankelijker. Film maken is 
laagdrempelig en heeft een potentieel groot bereik. 
AFFR zoekt naar nieuwe cultuuruitingen, nieuwe toe
passingen van film in relatie tot stad en architectuur. 
Met een live onderzoek naar de relatie tussen gaming 
en architectuur of met de vertoning van verschillende 
virtual reality producties. 
Innovatie valt voor AFFR samen met educatie. Met 
lezingen, Q&A’s, masterclasses en debatten draagt 
AFFR bij aan de vernieuwing van het onderwijs op 
Nederlandse academies en universiteiten. Ook voor 
evenementen en festivals in het buitenland is AFFR 
een vaste vraagbaak en curator. In samenwerking met 
de Independent School for the City wordt de Film & 
Architecture Studio verder uitgebouwd: talentont
wikkeling in een vierdaagse masterclass waarin jonge 
filmmakers en ontwerpers het multidisciplinaire 
gebied van film en architectuur onderzoeken.  
Een en ander is uiteengezet in hoofdstuk 3.2.
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AFFR is interconnectief. Van oudsher werkt het 
festival samen met een veelheid aan partners. Van 
organisaties in het veld van de architectuur zoals 
BNA, AIR, Archined en Architectenweb, tot partijen in 
de stedelijke ontwikkeling zoals Independent School 
for The City, OMI, Open Rotterdam en Vereniging 
Deltametropool. De samenwerking met onderwijsin
stituten als Academies voor Bouwkunst Rotterdam 
en Amsterdam, Institute for Housing and Urban 
Development Studies (IHS / EUR), Willem de Kooning 
Academy, KABK Den Haag, TU Delft en Universiteit 
van Amsterdam maakt dat lezingen en debatten 
worden verdiept en een steeds breder, jonger en 
diverser publiek bij het festival wordt betrokken. Ook 
het eerdergenoemde zakelijk netwerk King Kong 
business club is een belangrijke, groeiende connectie  
met het brede veld in de bouw en vastgoedsector. 
Een en ander is nader toegelicht in hoofdstuk 2.3.
Het AFFR Film Forum zal de komende jaren zorgen 
voor nieuwe connecties tussen filmmakers, ontwer
pers, onderwijsinstellingen, culturele instituten en 
podia: nationaal en internationaal. Het ecosysteem 
van film, stad en architectuurgerelateerde instituten 
waar AFFR onderdeel van uitmaakt wordt versterkt 
en uitgebreid. Dat alles met het doel getalenteerde 
makers te verbinden met een breed en divers publiek. 

AFFR is internationaal. Aan de drie i’s uit de 
Rotterdamse Cultuurvisie voegt AFFR nadrukkelijk 
een vierde toe. Als internationaal filmfestival heeft 
AFFR niet alleen een groot, divers Rotterdams 
publiek en een groeiende nationale bekendheid, 
maar ook een enorm mondiaal netwerk. AFFR staat 
als oudste en grootste architectuurfilmfestival al 
jaren wereldwijd instituten en organisaties bij die op 
vergelijkbare wijze met film het debat over stad en 
architectuur willen faciliteren. Wereldwijd is een hele 
reeks architectuurfilmfestivals is naar Rotterdams 
model tot bloei gekomen. Een groot aantal organi
satoren van deze festivals bezoekt jaarlijks AFFR. 
Steeds meer internationale filmmakers met een 
interesse in stedelijke ontwikkeling bezoeken AFFR 
en leren zo architectuurstad Rotterdam beter kennen. 
In Nederland groeit de faam van dit internationale, 
Engelstalig evenement. Bovendien weten jonge, 
buitenlandse makers en ontwerpers die in Nederland 
wonen en werken AFFR steeds beter te vinden.

Live Performance Operation Janewalk
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Kassa LantarenVenster AFFr 2019

Publiek foyer LantarenVenster AFFR 2019

Publiek Meet the Makers Talkshow foyer LantarenVenster AFFR 2019

Publiek AFFR 2019
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7. CODES CULTUUR  
2021 – 2024
7.1 CODE CULTURELE 
DIVERSITEIT
Zowel de bouwkunst en stedelijke ontwikkeling als 
de filmindustrie in Nederland, Europa en elders in 
de wereld zijn lange tijd een zaak geweest van (witte) 
mannen. Daar is in relatief korte tijd een duidelijke 
kentering in gekomen. De helft van de studenten 
aan architectuuropleidingen en op filmacademies in 
Nederland is inmiddels vrouw. AFFR ziet dat als een 
wenselijke en noodzakelijke ontwikkeling en stelt 
zich dan ook nadrukkelijk tot doel een zo breed en 
divers mogelijke schakering van films en activiteiten 
te presenteren die niet alleen een weerslag zijn van 
stromingen en ontwikkelingen in de bouwkunst en 
vormgeving van openbare ruimten, maar die ook 
ingaan op de veranderde eisen die een inclusieve ste
delijke woon en werkomgeving stelt aan architecten 
en bouwers/projectontwikkelaars. Festivalthema’s als 
‘Building Happiness’ en ‘Lost in Transition’ speelden 
daar al op in. 

Qua publiek wil AFFR in 2024 de volledige, superdi
verse samenleving van Rotterdam bereiken: iedereen 
kent AFFR en weet dat in het tweede weekend van 
oktober in LantarenVenster relevante en verrassen
de films over de ontwikkeling van de stad vertoond 
worden. Het programma is een afspiegeling van de 
onderwerpen die er in Rotterdam spelen, een reflec
tie in films van over de hele wereld op de actualiteit in 
de stad. Het personeel – voor zover daar sprake van 
is gezien het feit dat AFFR werkt met bevlogen vrijwil
ligers en vakkundige ZZPers – is voor de helft man 
en de helft vrouw. Leeftijd en afkomst weerspiegelen 
de samenstelling van het publiek: jong, internationaal 
en uit verschillende vakgebieden afkomstig. Voor de 
partners met wie het programma van AFFR wordt 
ontwikkeld geld eveneens dat er sprake is van een 
brede afspiegeling van de Rotterdamse samenleving. 

In de voorgaande hoofdstukken is de concrete aan
pak naar een (nog) meer divers festival uitgebreid 
uiteengezet.

7.2 CODE FAIR 
PRACTICE
Zoals in hoofdstuk 5 uiteengezet bestaat de organi
satie van AFFR (totaal 4806 uur per jaar/2,61 FTE; alle 
medewerkers op freelancebasis) uit vier teams van 
vakkundige ZZPers die relatief zelfstandig opereren 

en elk eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. 
Met de medewerkers worden aan het begin van elk 
festivaljaar afspraken gemaakt over te verrichten 
werkzaamheden en de uren die daaraan besteed 
worden. Op basis van een bescheiden uurtarief 
wordt een vergoeding voor een totale opdracht 
overeengekomen. 
In deze overeenkomst is een clausule opgenomen dat 
bij tegenvallende dekking van de begroting in de loop 
van het jaar het aantal te verrichten werkzaamheden 
(en naar rato de vergoeding) teruggebracht kan wor
den. Hier is echter nog nooit gebruik van gemaakt. 
In de evaluaties blijkt nogal eens dat het aantal uren 
overschreden wordt; er wordt dan geprobeerd de uur 
inschatting het jaar daarop realistisch bij te stellen. 
Soms worden werkzaamheden geschrapt of naar 
anderen gedelegeerd. 

Voor de begroting 20212024 is op basis van voorge
nomen activiteiten een realistische inschatting van 
de uren gemaakt. Structureel onderbetaalde werk
zaamheden en tijdsoverschrijdingen bij onder andere 
curator, festivaldirecteur, salesmanager en sociale 
media officer zijn bijgesteld. Bovendien zijn er twee 
nieuwe functies in het leven geroepen ter ontlasting 
van anderen: een pers officer en administratieve 
ondersteuning.
Daarnaast zijn de rekentarieven met 10% verhoogd. 
Deze uurtarieven zijn nog steeds niet marktconform, 
maar – gezien het niveau waarop de vergoedingen 
lagen in 2015 –  wel eerlijker. Vanwege de schaarse 
middelen in de culturele sector worden de voorge
stelde vergoedingen in de begroting AFFR 20212024 
door festivaldirectie en bestuur als eerlijk en realis
tisch gezien.

7.3 GOVERNANCE  
CODE CULTUUR
Directie en bestuur van stichting AFFR onderschrij
ven de acht principes uit de Governance Code 
Cultuur 2019. Een en ander zoals uiteengezet in de 
bijlagen: Formulier I Governance, AFFRbestuurs
profielen en AFFRbestuursreglement.
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Playtime, Jacques Tati

Culinair journalist Hiske Versprille geeft inleiding City of Gold 

Masterclass Rising Water door Kadir van Lohuizen 
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Govert Schilling geeft inleiding bij Earthrise AFFR 2019

Rotterdam Zuid als Proeftuin met Bart Cosijn, Arzu Ayikgezmez,  
Evert Kolpa en Joris Molenaar

Lotte Schreiber tijdens Film & Architecture Studio



Openingsfeest AFFR 2019 Theater Rotterdam

Q&A met Benoit Felici over The Real Thing tijdens opening AFFR 2019
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BESTUUR
Jacob van Rijs (voorzitter)
Marieke Berkers (penningmeester)
Carine Eijsbouts (secretaris)
Rob Vester

FESTIVALDIRECTEUR 
Joep Mol 

CURATOR
Jord den Hollander

STICHTING  
ARCHITECTUUR  
FILMFESTIVAL  
ROTTERDAM

Delftsestraat 33, unit 4.04
3013AE Rotterdam

postbus 26286
3002EG Rotterdam

E-mail joep@affr.nl
telefoon +31 6 52052526

website www.affr.nl
Twitter @affr
Facebook AFFR2020
Instagram affrfilmfestival
LinkedIn Architecture Film Festival Rotterdam

KvK 24307198
BTW 8089.3354.1.B.01
IBAN NL29INGB0003113586

COLOFON BELEIDSPLAN
vormgeving: Studio Beige / Joany Anthonio
fotografie: Sander van Wettum

8. GEGEVENS AFFR



LantarenVenster tijdens AFFR 2019
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