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REAL-TIME CITY
De stad versnelt, architectuur verandert. Film en video zijn
direct wereldwijd beschikbaar. AFFR verandert mee:
het festival verhoogt haar frequentie en toegankelijkheid.
Met een filmfestival dat ieder jaar in Rotterdam georganiseerd
wordt en een website die overal en altijd te bezoeken is.
Beide platforms bieden ruimte voor inhoudelijke verdieping.
Want in een tijd waarin film 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.
stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam,
28 januari 2016

inhoud
1.	Inleiding

5

2.	Profiel AFFR

7

3.	Prestaties / kernactiviteiten

12

4.	Publieksbereik

16

5. Meerwaarde voor Rotterdam

21

6.	Organisatie

24

7. Gegevens 

27

4

volle zaal bij opening AFFR 2015

Private Walk Katendrecht door TG Space

AFFR BELEIDSPLAN 2017-2020

5

AFFR BELEIDSPLAN 2017-2020

1. Inleiding
AFFR onderzoekt de relatie tussen film, stad en architectuur,
verbindt een breed publiek met nieuwe en bestaande plekken
in de stad en bevestigt de kracht van Rotterdam als
Architectuurstad.

In acht edities is het Architectuur Filmfestival Rotterdam
uitgegroeid tot een toonaangevend internationaal podium
voor films over stad en architectuur. AFFR heeft daarmee een
grote bijdrage geleverd aan het imago van Rotterdam als filmen architectuurstad en een onderscheidende positie
verworven naast gerenommeerde instituten als IFFR, AIR, Het
Nieuwe Instituut en de Internationale Architectuur Biënnale.
Het festival is stevig geworteld in het Rotterdamse culturele
circuit, het geniet een grote landelijke bekendheid en het
heeft een sterk groeiend internationaal netwerk.
AFFR brengt niet alleen een breed publiek uit Rotterdam en
Nederland samen, maar ook een grote groep stadslief
hebbers, architecten en filmmakers uit de rest van de wereld.
Het tweejaarlijks festival is een belangrijk, internationaal
ijkpunt voor actuele ontwikkelingen in het stedelijk leven.
In het totale culturele aanbod van Rotterdam biedt het
AFFR een programma dat twee belangrijke dragers van
de Rotterdamse identiteit, architectuur en film, verbindt.
Een maatschappelijk georiënteerd programma met films over
stad en architectuur, maar ook met excursies, debatten,
lezingen, redactionele artikelen en het actief bij elkaar
brengen van groeperingen uit verschillende culturele
bloedgroepen. Afzonderlijke filmvertoningen op bijzondere
plekken – de Secret Cinema’s en Rooftop Cinema’s – bieden
bezoekers een onverwacht en rijk beeld van de grote
diversiteit en dynamiek van de stad Rotterdam.
In 2015 is AFFR begonnen haar netwerk uit te bouwen door
nieuwe spelers en doelgroepen nadrukkelijker aan zich te
binden. Er werd een vriendenvereniging Club Fountainhead
opgericht en en een zakelijk netwerk King Kong Business Club.
Daarnaast is gekozen voor verbreding van het festival met
nieuwe programmaonderdelen zoals het AIR-AFFR netwerk
programma, de Architectenweb Best of AFFR, Stop Motion
City en AFFR College Tour.
De filmprogrammering volgens het model AFFR heeft de
afgelopen 15 jaar zowel landelijk (door lokale architectuur- en
debatcentra) als internationaal (door onderwijsinstituten en
nieuw opgerichte festivals) navolging gekregen. AFFR heeft
daar als adviseur en programmeur een belangrijke bijdrage
aan geleverd.

Met de solide basis die in de afgelopen jaren is gecreëerd,
wil het AFFR de komende jaren haar positie verder
uitbouwen door:
• de organisatie van een jaarlijks (in plaats van tweejaarlijks)
festival als kernactiviteit van AFFR;
• de verdere ombouw naar een open, samenwerkende en
project gerelateerde organisatie;
• de professionalisering in bestuur, organisatie en
financiering;
• de verbreding én verdieping van netwerk en
programmering.
AFFR wil hiermee de herkenbaarheid van het festival
vergroten en de continuïteit van de organisatie borgen.
Juist door een jaarlijkse productie wordt het festival steviger
verankerd in de cultuuragenda van de stad en krijgt het
festival een nog grotere verbondenheid met Rotterdam.
Mediapartners, sponsoren en programmapartners zijn beter
aan een jaarlijks festival te binden en maken verdieping van
het programma en vergroting van het publieksbereik
mogelijk.
Naast het jaarlijks festival concentreert AFFR zich op de
website met de daarin geïntegreerde online cinema
PLAYTIME. Het vriendenprogramma Club Fountainhead en
het zakelijk netwerk King Kong Business Club zullen verder
worden uitgebouwd. Met King Kong Business Club wordt niet
alleen een nieuwe doelgroep aangesproken, maar wordt ook
gestreefd naar een degelijke financiële basis die garant staat
voor de continuïteit van het festival.
Door de focus op een jaarlijks festival en online cinema
PLAYTIME, door inhoudelijke verdieping en door uitbreiding
en consolidatie van het netwerk, zal de positie van AFFR in
het veelzijdige spectrum van film, stad en architectuur in
Rotterdam worden versterkt.

6

festivallocatie LantarenVenster

filmische installatie in Pakhuismeesteren

AFFR BELEIDSPLAN 2017-2020

7

AFFR BELEIDSPLAN 2017-2020

2. Profiel AFFR
2.1 Missie
DOELSTELLING
Het Architectuur Filmfestival Rotterdam heeft
tot doel 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 en
stedenbouw, en voorts al hetgeen in de ruimste
zin van het vorenstaande verband houdt of
daaraan bevorderlijk kan zijn.
Deze bij de oprichting van het AFFR in 2000 omschreven
doelstelling is nog onverminderd van kracht. Het is een
formule gebleken die in Rotterdam stevig wortel heeft
geschoten en die nationaal en internationaal weerklank
heeft gevonden in tientallen nieuwe festivals waar film en
architectuur samenkomen. Het AFFR heeft hierin als pionier,
en later steeds meer als kennisbank en stimulator, een grote
rol gespeeld.
AFFR heeft een groot lokaal, nationaal en internationaal
netwerk opgebouwd waarbinnen het opereert als een
toonaangevend en kritisch instituut. Door de sterke groei
van internet, de opmars van sociale media en de
vereenvoudiging van het film maken, is film een steeds
belangrijker rol gaan spelen in het denken en communiceren
over onze gebouwde omgeving. Film is niet langer alleen een
representatie van deze omgeving, maar ook een onderzoeks
instrument voor opleidingen, ontwerpers en maatschap
pelijke organisaties.
AFFR heeft in de periode 2013-2016 haar activiteiten en
ambities aanzienlijk uitgebreid: verbreding van het programma
en vergoten van het publieksbereik stonden daarbij voorop.
AFFR groeide uit tot veel meer dan een festival waar
“architectuurfilms” worden vertoond om daarmee “de
belangstelling op het gebied van architectuur en stedenbouw”
te vergroten: het festival werd een belangrijke factor in het
debat over ontwikkelingen en veranderingen in de stad.
Om de continuïteit van het festival te borgen en de positie
ten opzichte van anderen te versterken, zal de komende
jaren gestreefd worden naar een nog meer onderscheidend
profiel: meer verdieping en een nog sterker agenderende,
thematische programmering.

AFFR stelt zich de komende vier jaar
ten doel het festival inhoudelijk verder
te verdiepen en steviger te verankeren
in haar Rotterdamse, nationale en
internationale netwerk.

KERNACTIVITEIT

De belangrijkste activiteit van AFFR is het organiseren van
een veelzijdig filmfestival waarin nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van film, stad en architectuur worden getoond,
geanalyseerd en bediscussieerd.
Het festival zal vanaf 2017 jaarlijks worden georganiseerd.
Met het verhogen van de frequentie
• kan de toenemende hoeveelheid relevante, kwalitatief
hoogwaardige films beter tot uiting komen;
• kan er in programmering sneller worden ingespeeld op
actuele onderwerpen en thema’s;
• is er meer ruimte voor inhoudelijke verdieping;
• kunnen publiek en partners intensiever bij het festival
worden betrokken;
• kan de organisatie efficiënter worden ingericht.
Naast het jaarlijks festival zal AFFR zich gaan concentreren
op het uitbouwen van de website als online platform voor
films (PLAYTIME) en informatie over films en thema’s in het
jaarlijks festival.
Om de binding met het publiek en netwerk van AFFR te
versterken zullen het vriendenprogramma Club
Fountainhead en het zakelijk netwerkprogramma King Kong
Business Club verder worden uitgebouwd.

PROFILERING

AFFR en Rotterdam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Rotterdam profileert zich als internationale stad voor
hedendaagse architectuur; AFFR draagt daar als oudste en
grootste architectuur filmfestival ter wereld aan bij. Dit doet
zij samen met instituten als AIR, IABR, SKVR en Het Nieuwe
Instituut. Maar ook met kleinere initiatieven als Archiguides,
Parfum de BoemBoem, Roffa Mon Amour, UrbanTVguide en
Inspiring Cities.
Het Architectuur Filmfestival Rotterdam onderscheidt
zich in alle gevallen nadrukkelijk door de focus op film,
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video en audiovisuele media als drager van het onderzoek
naar en debat over ontwikkelingen in stad en architectuur.
Dit onderscheidend vermogen maakt AFFR tot een
onmisbare, unieke schakel in het Rotterdamse stadsdebat.
Juist door een focus op een jaarlijks festival en online cinema
zal AFFR zich in de toekomst blijven onderscheiden en op het
scherpst van de snede bijdragen aan de profilering van
Rotterdam als architectuur- en festivalstad.
Op nationaal niveau spelen zowel het festival als de website
een belangrijke rol in het debat over stad en architectuur.
AFFR trekt steeds meer bezoekers uit de rest van Nederland
naar Rotterdam. Door het festival jaarlijks te organiseren
zal de merknaam sterker worden en de aantrekkingskracht
toenemen. Tegelijkertijd zijn de website en de database van
AFFR een belangrijke bron van kennis en informatie voor
onderwijsinstituten en lokale architectuurcentra in heel
Nederland. AFFR treedt op veel plaatsen op als
gastprogrammeur of inleider. Beide rollen maken AFFR
op nationaal niveau tot een uniek en waardevol instituut.
Op internationaal niveau is AFFR het eerste, het oudste en
nog steeds het grootste filmfestival over stad en architec
tuur. In veel landen heeft AFFR navolging gekregen in
nieuwe architectuur filmfestivals. AFFR speelde daarin veelal
een adviserende en programmerende rol. AFFR wordt
internationaal zeer gewaardeerd om deze voortrekkers
positie. Deze positie zal worden uitgebouwd in activiteiten
zoals live streamings en gastcuratorschap. Daarnaast wordt
met een aantal internationale partners onderzocht hoe er
op redactioneel niveau kan worden samengewerkt in het
gezamenlijk scouten en beoordelen van films en het
gezamenlijk uitbouwen van de database.
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2.2 Visie
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 en lokalisering;
2015	verbreden programma en vergroten
publieksbereik.
2017-2020	verdieping in jaarlijks festival en online
cinema.

Door de ten doel gestelde verdieping en verankering wordt
het Architectuur Filmfestival Rotterdam nog meer het
podium waar aan de hand van filmvertoningen nieuwe
ontwikkelingen in stad en architectuur worden onderzocht
en bediscussieerd.

Artistieke ambities

Het aanbod van kwalitatief hoogwaardige films over
stedelijke processen en architectuur is de afgelopen jaren
toegenomen. Dat is mede het gevolg van een groeiende
belangstelling bij filmmakers voor stedelijke ontwikkelingen
en de maatschappelijke gevolgen daarvan. De films spelen
een steeds grotere rol bij het debat over stad en architectuur
binnen academies en universiteiten, maar ook bij een
groeiend geïnteresseerd publiek.
Het AFFR wil zijn rol in deze ontwikkeling versterken door
een programmering die niet alleen inhoudelijk, maar ook
cinematografisch interessant is. Met de grotere naams
bekendheid weten steeds meer grote filmproducties het
AFFR te vinden en kan nog meer ingezet worden op
onderscheidende kwaliteit. Na jaren van opbouw en
groei zet het AFFR de komende jaren in op verdieping
en thematisering om zich daarmee nog meer
onderscheidend te maken.

Inhoudelijke ambities

Er zal inhoudelijke verdieping worden bewerkstelligd door
concentratie op een jaarlijks festival en online cinema
PLAYTIME. De redactie van AFFR zal de samenwerking met
internationale festivalpartners en met nationale en lokale
programmapartners uitbouwen. De signalerende en
agenderende functie van AFFR zal nog meer bepalend zijn.
Binnen het jaarlijks festival komt de inhoudelijke verdieping
tot uitdrukking in programmaonderdelen als debatten,
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filmcolleges en talkshows. De website van AFFR wordt
omgebouwd tot online cinema PLAYTIME, waarbij
geprogrammeerde films en videoproducties worden
voorzien van redactionele artikelen. Het hieraan gekoppelde
debat zal vooral via sociale media gevoerd worden.

Zakelijke ambities

Op zakelijk niveau streeft AFFR een verdere
professionalisering na. Daarbij zal de reeds ingezette
verschuiving van publieke naar private financiering worden
doorgezet. De uitbouw van King Kong Business Club is een
belangrijk onderdeel van de private financiering: dit zakelijk
netwerk draagt niet alleen bij aan meer financiële
draagkracht, maar ook aan de gewenste inhoudelijke en
relationele verbreding van het festival.
De organisatie van AFFR zal verder worden aangescherpt
door een nadrukkelijker rol voor de redactieteam en het
projectteam. De festivaldirecteur zal hierbij een
coördinerende rol vervullen en zowel op zakelijk als artistiek
vlak de eindeverantwoordelijkheid dragen.
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2.3 Strategie
AFFR signaleert trends in de snel
veranderende gebouwde omgeving,
agendeert deze ontwikkelingen door het
programmeren van films en geeft zo
richting aan het lokale, nationale en
internationale debat over stad en
architectuur.
AFFR beweegt zich als signalerend en agenderend (online)
festival binnen een breed krachtenveld van film, stad en
architectuur. Juist in deze specifieke combinatie van drie
relatief autonome vakgebieden gebieden schuilt de kracht
van AFFR.
Deze kracht wordt versterkt door een scherpe, inhoudelijke
redactievoering door het AFFR redactieteam en een
compacte, aansprekende projectrealisatie door het AFFR
projectteam. Redactie- en projectteam hebben elk hun
eigen taken en verantwoordelijkheden. Zij vormen een
slagvaardige organisatie met een doelgericht resultaat: een
jaarlijks festival 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.
Om de positie van Architectuur Filmfestival Rotterdam
lokaal, landelijk en internationaal te versterken, werkt AFFR
de komende vier jaar aan een verdere verbreding van het
programma en een vergroting van het publieksbereik.
Dat doet AFFR vanuit inhoudelijke verdieping en een focus
op haar kernactiviteit: de programmering van een jaarlijks
festival en een bijbehorende website met video on demand.
Het vriendenprogramma Club Fountainhead en het zakelijk
netwerkprogramma King Kong Business Club zullen verder
worden uitgebouwd.
Een drietal eerder ontwikkelde activiteiten – satelliet
programma, locatievertoningen en gastprogrammering – zal
niet langer tot de kernactiviteit van AFFR behoren. Deze
activiteiten worden door separate projectteams met een
eigen inhoudelijke, organisatorische en financiële verant
woordelijkheid onder AFFR vlag uitgevoerd.
Door de focus op een jaarlijks terugkerend festival en online
cinema PLAYTIME, door inhoudelijke verdieping en door
uitbreiding en consolidatie van het netwerk, zullen de
identiteit en positie van AFFR in het veelzijdige spectrum
van film, stad en architectuur worden versterkt.
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In de uitbouw van programma wordt samengewerkt met een
brede range Rotterdamse, landelijke en internationale
partners:

Onderwijspartners

De inhoudelijke verdieping zal worden gerealiseerd in
samenwerking met een reeks onderwijsinstituten zoals de
Academie van Bouwkunst Rotterdam en Amsterdam,
Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft en de Universiteit
van Utrecht. Deze instituten waren in voorgaande edities al
betrokken bij het opzetten van AFFR College Tour. Met deze
partners kan onderzoek worden opgezet en zal tijdens het
jaarlijks festival een reeks filmcolleges worden samengesteld.

Programmapartners

De samenwerking met programmapartners zoals SKVR,
Vereniging Deltametropool, Stroom Den Haag, Stichting
Hoogbouw, Architectenweb en Archined zal worden
voortgezet in de programmering van komende, jaarlijkse
festivals. De programmapartners dragen inhoudelijk bij aan
thematisering, filmselectie, en de opzet van inleidingen,
Q&A’s, discussies en debatten tijdens het jaarlijks festival.
Eerdere samenwerkingsverbanden met initiatieven als
Archiguides, Parfum de BoemBoem, Roffa Mon Amour,
UrbanTVguide of Inspiring Cities kunnen op projectbasis in
satelliet programmering of locatievertoningen worden
uitgewerkt.

Netwerkpartners

De samenwerking met AIR in het netwerkprogramma
tijdens AFFR 2015 zal worden voortgezet in de ontwikkeling
van satellietprogramma rondom de jaarlijkse festivals.
Beide organisaties hebben vergelijkbare doelstellingen en
aandachtsvelden. Het grote netwerk en de aanjagende
functie in het stadsdebat van AIR zijn complementair aan
de reflecterende en agenderende werking van architectuur
filmfestival AFFR. Een eerste aanzet voor verdere samen
werking met AIR wordt gegeven tijdens de Rotterdam
Architecture Week in 2016.
Ook met partners zoals BNA, Rotterdam Partners, IABR of
Het Nieuwe Instituut kan in de toekomst satellietprogram
mering rondom de jaarlijkse festivals worden gerealiseerd.

Locatiepartners

Filmtheater LantarenVenster is ook de komende jaren een
voor de hand liggende locatiepartner voor het jaarlijks
festival. LantarenVenster heeft een centrale positie in het
Rotterdamse culturele veld, heeft de juiste faciliteiten 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. AFFR en LantarenVenster onderzoeken de
mogelijkheden voor het gezamenlijk uitwerken van een
aantal netwerkevenementen in de satellietprogrammering
rondom het festival.
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Zakelijke partners

Met het zakelijk netwerk in de King Kong Business Club
worden lokaal en landelijk opererende organisaties en
bedrijven bijeengebracht in een jaarlijks netwerkevenement
tijdens het festival. De zakelijke partners zorgen door hun
sponsorbijdragen voor een versterking van de financiële
positie van AFFR. Daarnaast versterkt dit zakelijk netwerk de
inhoudelijke en relationele verbinding met de vakgebieden
architectuur, vastgoed, bouw en stedelijke ontwikkeling.

Internationale partners

Op projectbasis verzorgt AFFR gastprogrammering voor
festivals en evenementen in binnen- en buitenland.
Daarnaast onderzoekt AFFR met een aantal internationale
partners of het mogelijk is om scouting, beoordeling en
selectie van films in gezamenlijkheid uit te voeren. Dit zou
kunnen resulteren in een gedeelde database van films over
stad en architectuur waar verschillende internationale
partnerfestivals input aan geven en gebruik van maken.
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3. Prestaties /
kernactiviteiten
3.1 Prestaties
periode 2013-2016
In 2015 werd met groot succes de 8e editie van het
Architectuur Filmfestival Rotterdam georganiseerd. Het
festival was wederom groter, inhoudelijker en gevarieerder
dan ooit tevoren. AFFR groeit en komt in Rotterdam, in
Nederland en in de rest van de wereld meer en meer bekend
te staan als het podium voor film over stad en architectuur.
Deze groei werd nadrukkelijk beoogd in het beleidsplan
2013-2016:
1.		filmprogrammering rond actuele vraagstukken in
ruimtelijke ordening en media;
2.		vertoning van nieuwste filmproducties op het gebied van
architectuur en stedenbouw;
3.		ontsluiten van informatie over relevante films door
middel van database, blogs en streams op de website ten
behoeve van kennisuitwisseling;
4.		stimuleren van actief gebruik van film in stedelijke
processen en het stimuleren van hoogwaardige
verbeelding van stad en architectuur in film;
5.		creëren van een inspirerend ontmoetingsmoment voor
een internationaal film-, architectuur en festivalpubliek.
In de subdoelstellingen 1, 2 en 5 is AFFR de afgelopen jaren
zeer wel geslaagd, blijkens de groeiende bezoekers aantallen
en publiekswaardering. In 2013 was een spectaculaire
opening op locatie (Feniksloods II) met een uiterst actuele
documentaire (The Competition) het bewijs van de belang
stelling voor film en debat over actuele ruimtelijke en
architectonische vraagstukken.
Het feit dat AFFR op nationaal niveau (filmvertoningen in
lokale architectuur- en debatcentra) en internationaal niveau
(filmprogrammering in onderwijsinstituten en op nieuw
opgerichte architectuur filmfestivals) navolging vindt,
bewijst dat de doelstellingen ruimschoots gehaald zijn.
Subdoelstelling 3 leidde tot de uitbouw van de website
www.affr.nl met een zeer uitgebreide database van ruim
2500 films en documentaires. Er werd een start gemaakt
met online cinema PLAYTIME: leden van vriendenprogramma
Club Fountainhead krijgen elke week een nieuwe online film
aangeboden. Op de website staan redactionele artikelen
over film, stad en architectuur. Er is een agenda, er
verschijnen artikelen over actuele ontwikkelingen in stad en
architectuur, er worden recensie geschreven over

geprogrammeerde films. De website wordt veelvuldig
gebruikt voor programmering door derden.
Discussie en debat vindt niet plaats op de site: hier zijn
sociale media als Facebook, Twitter en Instagram de website
voorbij gesneld. Een probleem van de vrij toegankelijke
database is dat alle research-, scouting- en redactiewerk van
AFFR wordt verricht en vrijgegeven zonder dat daar een
verdienmodel aan hangt.
Subdoelstelling 4 is indirect bereikt: het festival laat de
relevantie van film voor discussie over stedelijke en
architectonische ontwikkelingen zien. De programmering van
goede films toont de kracht van stad en architectuur in film.
AFFR heeft in de periode 2013-2016 gewerkt aan lokale
programmering en locatievertoningen. Op allerlei festivals in
binnen en buitenland, op allerlei onderwijsinstituten over de
hele wereld en in allerlei architectuur- en debatcentra heeft
AFFR aan gastprogrammering gedaan.
Tegelijkertijd is met een reeks Rooftop Screenings in 20132014 en een reeks Secret Cinema’s in 2014-2015 het grote
succes van thematische filmvertoningen op bijzondere
plekken in de stad Rotterdam bewezen.
In de festivaleditie 2015 is een grote stap gezet in het
verbreden van het programma en vergroten van het
publieksbereik. Tijdens het festival werden tal van nieuwe
programmaonderdelen geïntroduceerd: College Tours, de Best
of AFFR dag, een workshop Stop Motion City en een
multimediatour door Katendrecht.
Het publiek werd meer bij AFFR betrokken middels het
vriendenprogramma Club Fountainhead. Voor zakelijke relaties
is de King Kong Business Club opgericht. Het lokale netwerk
werd verder uitgebouwd in een samenwerking met AIR.

13

3.2 Prestaties
periode 2017-2020
KERNACTIVITEITEN
De kernactiviteiten van het Architectuur Filmfestival
Rotterdam bestaan uit de volgende onderdelen.

Jaarlijks festival AFFR:

AFFR is met ingang van 2017 een jaarlijks terugkerend
festival. Het format wijkt niet veel af van het tot nu toe
ontwikkelde format, behalve dat het festival in program
mering een stuk compacter zal zijn en dat een groot aantal
randactiviteiten wordt losgekoppeld van de
festivalorganisatie.
De belangrijkste onderdelen van het festival zijn:
• een openingsavond waarbij AFFR zich wereldwijd profileert
middels een live streaming.
• een King Kong business event, waar het zakelijk netwerk van
AFFR jaarlijks feestelijk bijeenkomt tijdens een filmisch
diner;
• een select aantal films over stad en architectuur,
waaronder een aantal wereldpremières;
• Q&A’s, discussies en debatten al dan niet georganiseerd in
samenwerking met programmapartners;
• een reeks filmcolleges met een inleiding van 20 minuten
door een deskundige, een film en een Q&A na afloop,
georganiseerd in samenwerking met onderwijspartners;
• een Best of AFFR dag met o.a. de openingsfilm en de
winnaar van de publieksprijs.
• een aantal talkshows waarin het thema van het festival
besproken wordt met gasten, filmmakers en deskundigen
aan de hand van filmfragmenten uit het festivalprogramma.

PLAYTIME:

De website van AFFR wordt in 2016 volledig vernieuwd.
De database die op de huidige website publiek ontsloten is
verdwijnt van de website. AFFR heeft jarenlang geprobeerd
een verdienmodel te ontwikkelen uit het open source
ontsluiten van films, filmbeschrijvingen, trailers en recensies.
Dit heeft echter financieel te weinig opgeleverd. Om de
exclusiviteit van het festival te borgen zal de database enkel
intern worden ontsloten. Tegen vergoeding van de kosten
kan deze voor gastprogrammering worden gebruikt.
De in 2014 opgezette online cinema PLAYTIME zal verder
worden uitgebouw en beter worden ontsloten. Op de nieuwe
website zal online streaming een belangrijke rol spelen. Een
deel van de video’s zal vrij toegankelijk zijn, een deel (de
grotere filmproducties) kan tegen betaling per film bekeken
worden. De redactie van AFFR zal in samenwerking met
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internationale festivalpartners films selecteren en van
redactionele artikelen of recensies voorzien.
De nieuwe website bestaat uit de volgende onderdelen:
• AFFR festivalprogramma;
• PLAYTIME online cinema;
• festival en PLAYTIME gerelateerde redactionele artikelen
en recensies;
• vriendenpagina’s (Club Fountainhead /
King Kong business club).
Op termijn zal de database in een gezamenlijk
samenwerkingsverband van internationale partners
(onderwijsinstituten en architectuur film festivals) verder
worden uitgebouwd en onderling worden ontsloten.
Elk festival scout in zijn eigen regio de nieuwste films op het
gebied van stad en architectuur. Buiten de festivalbegroting
zal er aan internationale fondswerving gedaan worden om
zo een gezamenlijke internationale redactie op te zetten.

King Kong Business Club:

De King Kong Business Club is het zakelijk
netwerkprogramma van AFFR. Het wordt een jaarlijks
terugkerend evenement waarin AFFR een groeiend bouw-,
vastgoed- en stadsontwikkeling gerelateerd netwerk laat
kennis maken met film over stad en architectuur. Met de King
Kong Business Club levert AFFR een concrete bijdrage aan
het Rotterdamse en landelijke stadsdebat op het hoogste
niveau.
King Kong zal groeien tot maximaal twintig leden: bedrijven
en ondernemers die hun naam verbinden aan het
Architectuur Film Festival Rotterdam en het festival
financieel, relationeel en inhoudelijk ondersteunen. AFFR
organiseert tijdens het festival voor de leden van King Kong
Business Club en hun relaties een exclusieve film- en
netwerkavond.
Naast het feit dat King Kong Business Club een belangrijke
netwerkfunctie heeft, is het ook een manier om jaarlijks een
substantieel bedrag aan private (sponsor)gelden binnen te
halen en daarmee de continuïteit van AFFR te borgen.

Club Fountainhead:

Club Fountainhead zal als vriendenvereniging verder worden
uitgebouwd. Het moet vooral worden gezien als een
kostendekkende manier om het vaste publiek van AFFR
hechter aan het festival te binden. Met Club Fountainhead
krijg je korting op je tickets, ga je gratis naar de opening en
kun je gratis PLAYTIME kijken.
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NEVENACTIVITEITEN
Op projectbasis kunnen naar gelang behoefte en vraag van
partners de volgende nevenactiviteiten worden ontwikkeld.

Satellietprogramma:

Een reeks beproefde onderdelen uit de afgelopen festivals
zal niet langer door AFFR zelf worden georganiseerd:
netwerkbijeenkomsten, workshops, jeugdprogramma,
rondleidingen en buitenlocaties.
Deze programmaonderdelen kunnen als satellietprogramma
aan het jaarlijks festival worden gekoppeld, maar zullen door
derden worden georganiseerd en gefinancierd. AFFR biedt
deze satellieten een plek in het programma en in de
communicatie. Het satellietprogramma is in programma of
thema gekoppeld aan AFFR en wordt nadrukkelijk onder de
vlag van AFFR gecommuniceerd.
Satelliet programma kan worden geprogrammeerd in een
zaal van de festival locatie, maar kan uiteraard ook op een
andere locatie worden georganiseerd: parallelle locaties die
enkel in programmering en communicatie aan AFFR worden
gekoppeld.
Satellietprogramma moet ruim voor aanvang festival
worden vastgesteld middels een programmavoorstel en
een begroting. AFFR keurt het programmavoorstel goed
en neemt het satellietprogramma op in de programmering
en communicatie van het festival.
De satelliet onderdelen zijn financieel en organisatorisch
onafhankelijk van AFFR. De redactie van AFFR staat de
respectievelijke organisaties bij in de inhoudelijke ontwik
keling van de verschillende satellietprogrammaonderdelen.
De kosten zullen separaat worden begroot en van dekking
worden voorzien; deze vallen dus niet onder onderhavige
meerjarenbegroting.

Locatievertoningen:

De succesvolle locatievertoningen (Secret Cinema, Rooftop
Screenings) die AFFR in 2013-2016 tussen de tweejaarlijkse
festivals organiseerde zullen worden voortgezet. Dit zal
echter los van de kernactiviteit van het jaarlijks festival
gebeuren. Er zal worden gezocht naar een partner die dit als
onafhankelijk project onder AFFR vlag wil organiseren.
De kosten zullen separaat worden begroot en van dekking
worden voorzien; deze vallen dus niet onder onderhavige
meerjarenbegroting.
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Gastprogrammering:

Door de database van de website te halen zal de rol van de
AFFR-redactie als gastprogrammeur versterkt worden. Hier
zal een kostendekkende vergoeding voor gerekend worden.
Programmering kan plaats vinden voor:
• evenementen in Rotterdam en omgeving;
• lokale architectuurcentra in Nederland;
• internationale festivals;
• leden van Club Fountainhead en King Kong business club.
De kosten zullen separaat worden begroot en van dekking
worden voorzien; deze vallen dus niet onder onderhavige
meerjarenbegroting.
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Q&A na aﬂoop film

Satellietprogramma workshop Stop Motion City
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4. Publieksbereik
4.1 Publieksbereik
periode 2013-2016
Tijdens het festival 2013 lag het aantal bezoekers met 4484
ruim 9% hoger dan in 2011. Het aantal bezoekers van de
satellietlocaties in Groningen en Heerlen is ruimschoots
verdubbeld. In 2015 ligt het aantal bezoekers van het festival
ruim 17% hoger dan de voorgaande festivaleditie: 5255
bezoekers.
Daar zijn de bezoekers van de installaties in Pakhuismeesteren
(425 personen), het satellietfestival in Groningen (275
personen) en de buitenlands kijkers naar de live streaming
van de opening (670 personen) nog niet mee geteld.
Tezamen komen deze satellietlocaties op 1371 personen,
wederom een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande
jaar. Het totaal aantal bezoekers van AFFR inclusief het
satellietprogramma komt in 2015 uit op 6625 bezoekers.
De 315 bezoekers van de AIR AFFR netwerk evenementen in
2015 zijn een duidelijk signaal dat de ingezette verbreding
van doelgroepen werkt: het is mogelijk om specifieke
doelgroepen naar het festival te trekken en daarmee het
festival financiële draagkracht te geven, in te bedden in
landelijke netwerken, maar ook meer algemene bekendheid
te genereren.
De 1365 bezoekers van programmaonderdelen
georganiseerd met inhoudelijke programmapartners
bewijzen opnieuw dat inhoudelijke verbreding werkt en niet
alleen het festival zelf meer diepte geeft, maar ook
specifieke doelgroepen, gebonden aan de specifieke
programmapartners naar het festival trekt.

De bezoekers van de films zelf zijn voor een aanmerkelijk deel
architectuurliefhebbers uit Rotterdam en omgeving, met een
opvallend groot aandeel niet-Nederlands-sprekenden.
De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 30 en 50 jaar.
Door een nadrukkelijke toename van meer stad-,
maatschappij- en stedelijke ontwikkeling gerelateerde films
die goed bezocht en hoog gewaardeerd werden, 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.
Deze trend is in de sales bevestigd door een verbreed aanbod
van specifieke passen en arrangementen:
• Festivalpas: gratis toegang tot 5 dagen festival;
• Architectenweb Best of AFFR pas: 4 geselecteerde films
op zondag;
• Archinedtrail: 3 kritische films op vrijdag;
• AFFR College Tour: 3 films in een architectuur en een
landschappelijke collegereeks op zaterdag.
Daarnaast wordt doelgroepverbreding beoogt met een
aantal (landelijke) kortingspassen geldig die daartegenover
(landelijke) publiciteit genereerden: CJP, Cineville en
LantarenVenster Strippenkaart.
Er is een begin gemaakt met het vriendenvereniging Club
Fountainhead: leden krijgen voor een jaar lang toegang tot
PLAYTIME Online Cinema op de website van AFFR, 10%
korting op festivalkaartjes, een kaartje opening festival en
een kaartje voor de Global Home Club Night. Dit programma
heeft rond het festival ruim 20 vrienden opgeleverd. Club
Fountainhead zal in de aanloop naar de volgende
festivaleditie verder worden uitgewerkt.

BEZOEKERSAANTALLEN t.o.v. VOORGAANDE JAREN
AFFR
Festivallocatie
Satellietlocaties

2009
3729
0

2011
4100 (+10%)
300

2013
4484 (+9%)
716 (+138%)

2015
5253 (+17%)
1371 (+91%)

AFFR TOTAAL

3729

4400 (+18%)

5200 (+18%)

6624 (+27%)
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De belangrijkste stap in de verbreding van het festival vond
echter plaats met de oprichting van de King Kong Business
Club.
De King Kong Business Club is de zakelijke netwerkvereniging
van AFFR. Zes bedrijven hebben hun naam aan het
Architectuur Film Festival Rotterdam verbonden en onder
steunen 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.
De eerste bijeenkomst was een groot succes. Tachtig
professionals uit de bouw- en vastgoedwereld kwamen bijeen
en maakten kennis met het fenomeen architectuurfilm en
-festival. De potentie van het zakelijk netwerk is groot en zal
voor volgende edities verder worden uitgewerkt.
Het aantal uitgenodigde gasten was in 2015 even groot
als voorgaande editie: ruim 90 in totaal. Het aantal inter
nationale gasten dat op eigen gelegenheid naar Rotterdam
kwam is echter sterk gegroeid. AFFR wordt voor film- en
festivalmakers een steeds belangrijker ontmoetingsplek.
Met de Global Home Club Night een serieus begin gemaakt
met het verder formaliseren en uitbouwen van deze
internationale bijeenkomstfunctie.
De belangrijkste stap in de internationalisering van het
festival was de live streaming van de openingsavond. Met 670
aanwezigen op 10 internationale locaties, de live verbinding
van opening en Q&A en de interactie tussen de
internationale locaties en Rotterdam middels Twitter, heeft
AFFR zijn naam verstevigd als internationaal platform voor
film over stad en architectuur. Het format zal in de volgende
editie van AFFR verder worden uitgewerkt.
Het lokaal netwerk is in 2015 verder verstevigd door een
zestal Secret Cinema’s: thematische filmvertoningen op een
bijzondere architectonische of stedelijke locatie, die pas
bekend gemaakt wordt op het moment dat de bezoekers
op een vooraf aangegeven OV-station verzamelen.
Daarnaast is middels gastredacteurschap bij negen
bijeenkomsten van Inspiring Cities, in een voorstelling van
Het Nieuwe Instituut, in de voorbereiding van Metropolitan
Fieldtrips en tijdens de Dakendagen, het Rotterdamse veld
bediend van films over stad en architectuur en tegelijkertijd
het lokale netwerk versterkt.
Het nationale en internationale netwerk is in 2015 eveneens
uitgebreid en versterkt door gastprogrammeringen in:
• Groningen (satellietlocatie AFFR 2015, Platform GRAS);
• Utrecht (Aorta);
• Den Haag (Stroom);
• Tilburg (CAST);
• Eindhoven (Dutch Design Week);
• Mexico (Mextropoli);
• Beijing (Beijing Design Week);
• Taipei (Designers Week Taiwan).
De website werd rond het festival dagelijks bezocht door
1700 unieke personen in 2013 en 2250 personen in 2015.
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In de perioden tussen de festivals ligt dat gemiddeld op 160
unieke bezoekers per dag.
Het aantal volgers op Twitter groeide van 350 begin
2013 tot 1320 eind 2015.
Het aantal likes en vrienden op Facebook groeide van 1100
begin 2013 naar 5000 volgers eind 2015.
AFFR is in 2015 ook actief geworden op Instagram.
Bovenstaande getallen met betrekking tot sociale media zijn
nog zeer bescheiden. De komende jaren zal worden gewerkt
aan uitbouw van communicatie langs sociale mediakanalen.
Sociale media zijn voor AFFR vooral een manier om de
discussie aan te jagen, trends te onderzoeken en
ontwikkelingen te duiden. Berichtgeving leidt naar festival en
website, waar de verdieping plaats vindt.

4.2 Publieksbereik
periode 2017-2020
Uit een publieksonderzoek in 2011 bleek dat 75% van het
AFFR-publiek werkzaam is in stadsontwikkeling of
architectuur. 34% is tussen 25 en 37 jaar oud en 63% komt uit
Rotterdam. De meeste mensen bezoeken meer dan 1 film en
ze kennen het festival via alle soorten media, mond-totmond, uitnodiging, social media en oude media, zonder dat
er één type bovenuit steekt. De verschillende doelgroepen
reageren anders op de verschillende benaderingen: daar
waar geïnteresseerden en pers gevoelig zijn voor nieuwtjes
en gimmicks, zijn filmliefhebbers en professionals meer
gericht op specifieke films.
In 2015 is een begin gemaakt met een uitgebreider
definiëren van de doelgroepen van AFFR:
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Doelgroepsegmentering
Doelgroepsegmenten
(P=primaire doelgroep)

Omschrijving

Leeftijd

Inkomen

Omvang

Locatie

1 De Architect (P)
(architecten, ruimtelijk
ontwerpers,
stedenbouwkundigen,
landschapsarchitecten,
stedelijk onderzoekers,
planologen, ingenieurs,
architectuurhistoricis,
stadssociologen, geografen,
vervoer- en
verkeerskundigen)

Vanuit creatie en kritische
kennis meewerkend aan en
reflecterend op de ruimtelijke
ordening

25-60

Hoger

1+2+3+4
Circa
20.000
(tot
50.000)

Rotterdam,
Nederland,
internationaal

2 De Ontwikkelaar (P)
Vastgoed-ontwikkelaars,
corporatiemedewerkers,
gebiedsontwikkelaars,
makelaars,
gebouwbeheerders,
bouwbedrijven en beleggers

Vanuit eigendom,
economische en
maatschappelijke motieven
meewerkend aan de fysieke
realisatie van stedelijke
projecten

25-60

Hoogst

Rotterdam,
Nederland,
internationaal

3 De Ambtenaar (P)
Beleidsambtenaren,
beleidsadviseurs, bestuurders.

Vanuit het publiek belang
kaders stellend aan ruimtelijke
ordening, procesbegeleidend, onderzoekend
en project-begeleidend.

25-60

Hoogst

Rotterdam,
provincies,
Nederland,
internationaal

4 De Architectuurstudent
Bachelor en (post-)
masterstudenten

Studerend aan een vol/deeltijd
relevante vakopleiding, via
curriculum of vrije tijd
geïnteresseerd in
filmprogramma

17-30
jaar

Laag

5 De (Film)festivalganger
Cultuurliefhebbers,
filmmakers, eventbezoekers.

Vanuit liefhebberij zin in een
feestelijk samenzijn met film
of andere culturele uitdaging.

17-100
jaar

Alle

6 De Stadsliefhebber
Kennissen van de andere
doelgroepen, kunst en
cultuurliefhebbers,
grootstedelingen,
stadsactivisten.

Vanuit liefhebberij
geïnteresseerd in stedelijke
ontwikkelingen en
architectuur, niet
beroepsmatig.

17-100
jaar

MiddenHoog

Rotterdam,
Nederland,

7 De Andere Student
Cultureel geïnteresseerden,
kennissen van andere
doelgroepen, filmliefhebbers.

Studerend, maar geen
architectuur

17-24
jaar

Laag

internationaal
Rotterdam,
Randstad

Nederland en
buitenland,
internationaal

5+6+7:
68.000 +
10.000

Rotterdam,
Nederland
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De in voorgaande periode ingezette groei van het festival zal
worden doorgezet. Vanaf 2010 wordt gestreefd naar een
jaarlijkse groei van festivalbezoekers met minimaal 10%:
2017: 5800
2018: 6400
2019: 7050
2020: 7800
NB. Bezoekers van satellietlocaties (1371 bezoekers in 2015)
zijn buiten beschouwing gelaten.
Het aantal bezoekers van de website zal naar verwachting
tijdens en rond de festivals toenemen met een vergelijkbaar
percentage.
AFFR gaat de komende jaren steeds meer communiceren via
sociale media (Twitter, Facebook en Instagram). Het is de
verwachting dat het aantal volgers en likes sterk zal
toenemen.
Het streven is om op termijn het aantal tegen betaling
afgespeelde films op online cinema PLAYTIME gelijk te laten
zijn aan het aantal bezoekers van het jaarlijks festival.
Dat betekent dat het aantal bezoekers van de website tussen
de festivals door een veelvoud gaat zijn van de 160 bezoekers
per dag tot nu toe.
In de aanloop naar het eerste jaarlijks festival in 2017 zal een
grote campagne worden opgezet en een voorproefje van het
jaarlijks festival worden gegeven in oktober 2016. Dit
evenement van een dag zal worden gebruikt om het vaste
publiek van AFFR te laten weten dat het festival jaarlijks
wordt. Tegelijkertijd zal dat moment de vernieuwde website
PLAYTIME worden gelanceerd en wordt er gewerkt aan een
flinke toename van het aantal Club Fountainhead leden:
2016: 100 leden
2017: 200 leden
2018: 235 leden
2019: 270 leden
2020: 300 leden.
Het zakelijk netwerk King Kong Business Club zal in
opnieuw bijeenkomen rond de festivaldag in oktober 2016.
De bedoeling is om het aantal leden dan te laten groeien van
6 naar 10. Dat betekent dat het bijbehorende business event
100 aanwezigen zal tellen. In 2017 hopen we de King Kong
Business Club tot 20 leden te laten doorgroeien.
Het business event zal dan 200 aanwezigen hebben.
De business club zal om redenen van exclusiviteit niet groter
groeien dan deze 20 leden.
Het aantal genodigde (inter)nationale gasten van AFFR zal
jaarlijks eveneens met 10% toenemen:
2017: 100 gasten;
2018: 110 gasten;
2019: 115 gasten;
2020: 130 gasten.
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Voor de verschillende festivalonderdelen wordt gestreefd
naar volle zalen:
talkshows: 2 x 225 personen
collegefilms: 5 x 100 personen
Best of AFFR: 4 x 125 personen
Opening: uitverkocht + 1000 aanwezigen internationale live
streaming.
De projectmatige aanpak van satellietprogrammering,
locatievertoningen en gastprogrammering maakt dat de
bezoekersaantallen van deze evenementen en
programmaonderdelen buiten beschouwing van de
kernactiviteiten van AFFR vallen. Het aantal evenementen
alsmede het aantal bezoekers zal moeten blijken uit het
animo onder partners om met AFFR op projectbasis een
activiteit te organiseren en publiek mee te werven.
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Q&A via Twitter tijdens live
streaming opening
AFFR 2015
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5. Meerwaarde
voor Rotterdam
culturele infrastructuur
Rotterdam

In de afgelopen 15 jaar heeft het AFFR een steeds belangrijker
positie ingenomen naast de instellingen die in Rotterdam van
oudsher het culturele gezicht van architectuur en stedenbouw
bepaalden zoals AIR, het Nieuwe Instituut en de Internationale
Architectuur Biënnale. Door de opzet van het AFFR, de
compacte en eigenzinnige programmering van films over
steden en architectuur heeft het AFFR een duidelijk gezicht
en is er feitelijk geen sprake van overlap met de andere
architectuurinstellingen, wel een collegiale uitwisseling.
Vooral de samenwerking met AIR heeft grote meerwaarde
omdat het grote netwerk en de aanjagende functie in het
stadsdebat van AIR complementair is aan de reflecterende
en agenderende werking van architectuur filmfestival AFFR.
Door de combinatie van film en architectuur, een
eigenzinnige en onderzoekende programmering en een
kritische maatschappelijke houding heeft het AFFR niet
alleen een groot publiek aan zich weten te binden, maar is
het festival ook richtinggevend voor vele nationale en
internationale organisaties die zich bezig houden met
architectuur en stedelijke problematiek.
Voor de stad Rotterdam , die zich wil profileren als
architectuur- en filmstad, is het AFFR inmiddels een
natuurlijke en aansprekende partner. Niet alleen tijdens het
festival zelf, maar ook als medespeler bij de vele lokale
initiatieven die er gedurende het jaar in de stad worden
ontplooid. Voor al die kleinere en grotere initiatieven
fungeert het AFFR met zijn database en website met
achtergrondverhalen als een bron van kennis en inspiratie.
Naast het festival heeft het AFFR zich in Rotterdam ook weten
te onderscheiden met een opvallende reeks filmvertoningen
op bijzondere plekken. Met de Secret Cinema’s werden met
filmvertoningen en lezingen in prive woningen van
uitzonderlijke architectuur, bijzondere plekken voor een breed
publiek ontsloten. Met de roof top cinema’s op daken op
plekken in de stad die in ontwikkeling zijn versterkten de films
het verhaal achter de nieuwe ontwikkelingen.
De positie van het AFFR naast grote filmfestivals als het
Rotterdamse IFFR en het IDFA in Amsterdam is inmiddels
door een groot en geïnteresseerd publiek erkend. Met films
en documentaires die zelden te zien zijn op andere festivals
geeft het AFFR een overzicht van de ordening en chaos in
steeds sneller groeiende steden. Voor professionals en een
breed publiek is het AFFR daarmee een ijkpunt geworden voor
de actualiteit in de architectuur, stedenbouw en planning.

Met de vele activiteiten die het AFFR tijdens en buiten het
eigen festival heeft ontplooid heeft het in grote mate
bijgedragen aan het imago van architectuurstad Rotterdam.
Als grootste festival van zijn soort in de wereld heeft het
AFFR zich inmiddels internationaal gepositioneerd als
agenderende en kritische organisatie. Filmmakers uit alle
hoeken van de wereld weten het AFFR inmiddels te vinden
en kiezen het festival voor hun premières. Maar ook vele
bezoekers uit het buitenland komen naar Rotterdam en
combineren hun festivalbezoek met een bezoek aan de
jongste architectuur. Met de bijzondere opening van het
2015 AFFR werd de openingsfilm naar 10 internationale
festivals gestreamed waarmee ook voor het publiek het
internationale netwerk van het AFFR zichtbaar werd.

Raakvlakken met andere sectoren

In AFFR komen drie verschillende vakgebieden samen: film,
architectuur en stedenbouw. Het festival is dus al 15 jaar een
voorbeeld van kruisbestuiving tussen vakgebieden en
doelgroepen. Maar de verbreding van programma en het
vergroten van het publieksbereik zet door. De vakwereld van
architectuur, bouw, vastgoed en stadsontwikkeling heeft het
AFFR de afgelopen jaren steeds beter weten te vinden en te
waarderen.
Net als in het recente verleden zullen bruggen worden
geslagen naar ontwerpers, onderwijs, ontwikkelaars,
bestuurders en andere partijen die de stad maken.
Organisaties als Platform 31, EDBR, Deltametropool, maar
ook de beroepsorganisatie BNA zien het AFFR als een ideaal
en toegankelijk platform voor hun jaarlijkse bijeenkomsten.
Inmiddels kiezen ook grote architectenbureaus voor een op
maat gesneden programma tijdens het AFFR.
Met de in 2015 opgerichte King Kong business club slaat het
AFFR een nieuwe weg in door een zakelijk netwerk op te
bouwen van bedrijven die hun naam verbinden aan het
festival en zodoende AFFR financieel, inhoudelijk en
relationeel ondersteunen. Het zakelijk netwerk komt jaarlijks
bij elkaar tijdens het festival in een King Kong business event.
De sectoren bouw, vastgoed, projectontwikkeling en beleid
worden zo nadrukkelijk aan AFFR gekoppeld.
De uitbouw van de reeks filmcolleges gebeurt op basis van
een aantal instituten uit de onderwijssector waaronder de
Academies van Bouwkunst Rotterdam en Amsterdam,
Erasmusuniversiteit, TU Delft en Universiteit van
Amsterdam.
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AFFR onderschrijft het belang om sectoren bij elkaar te
blijven brengen en om met elkaar in debat te gaan over de
perspectieven voor de stad. Het AFFR wil dan ook de
komende jaren de ontwerpwereld en de andere stedelijke
professionals aan zich blijven binden door middel van
gerichte programmering van het tweejaarlijks festival en de
uitbouw van de website.
AFFR doet mee met het initiatief van Afdeling Cultuur en
Sport, AIR en Stipo om te onderzoeken hoe de
kruisbestuiving tussen stedelijk ontwikkeling georiënteerde
Rotterdamse programmeurs kan worden versterkt. Met
deelname aan dit initiatief zorgt AFFR voor sterker
verankering in de stad en nauwer samenwerking met
verwante partijen. De samenwerking zal op het
Stadmakercongres 2016 leiden tot een gezamenlijk
actieprogramma Kruisbestuiving.

Verlevendiging binnenstad
Rotterdam

Het AFFR verbindt in Rotterdam twee ambities: Rotterdam
als architectuurstad en Rotterdam als film(festival)stad. Juist
door een helder profiel zal het AFFR in de toekomst
aantrekkelijk blijven voor vele instellingen en het publiek. Een
breed publiek dat een vrolijk filmfestival over stad en
architectuur waardeert. Als een van de festivals in het brede
aanbod van festivals en evenementen in de Rotterdamse
binnenstad, draagt ook AFFR bij aan de verlevendiging van
de binenstad. Twee keer zo veel zelfs, nu het festival jaarlijks
wordt.
Cultuur hoort ook uitspraken te doen over sociaal
maatschappelijke vraagstukken, maar niet alle
kunstdisciplines lenen zich daar even goed voor. Een
filmfestival over steden en architectuur is als geen ander
evenement in het culturele circuit in staat om op een
laagdrempelige manier het debat te voeren over sociaal
maatschappelijke vraagstukken.
Naast een geplande stad, waarin de professionals de stad
proberen te ontwikkelen, onderscheiden we daarin ook de
geleefde stad. Dat is de stad zoals die wordt ontwikkeld en
ervaren door gebruikers. Het bij elkaar brengen van de
wereld van de geplande en geleefde stad geeft inzichten
voor sociaal maatschappelijke vraagstukken.
Er is een groeiend aanbod van films die inzicht willen geven in
stedelijke/maatschappelijke processen. Stadslandbouw,
hergebruik door bewoners van leegstaande gebouwen,
individueel opdrachtgeverschap, tijdelijk gebruik en
buurtactiviteiten zijn enkele van die onderwerpen. De films
kunnen als voorbeeld dienen voor lokale activiteiten, maar
kunnen ook iets vertellen over identiteit of het overleven in
de grote stad. Door middel van informatie over het aanbod
van films en het meedenken over mogelijke projecties,
locaties en passende onderwerpen wil het AFFR een rol
spelen in het maatschappelijk/stedelijk debat en de
verlevendiging van de Rotterdamse binnenstad.

AFFR BELEIDSPLAN 2017-2020
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Solid Family door Boomhuttenfest

talkshow met makers en ournalisten , foto AFFR
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6. Organisatie AFFR
Stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam
kent de volgende organisatiestructuur:

Bestuur

organisatie

Festival Directeur
Redactieteam:

Projectteam:

• filmresearch
• database
• website / PLAYTIME
• festivalprogrammering
• debatten / talkshows /
filmcolleges

• projectondersteuning:
uitvoering/administratie/CRM/
financiën/huisvesting
• productie/techniek
• communicatie
• sales/marketing

Club
Fountainhead

FESTIVAL
&
PLAYTIME

King Kong
Business Club

gastprogrammering

satellietprogramma

locatievertoningen

kernactiviteit

nevenactiviteit
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De organisatie van AFFR bestaat uit een redactieteam en
een projectteam met elk eigen taken en verantwoordelijk
heden. De compacte organisatie heeft een doelgericht
resultaat: een jaarlijks festival 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 twee kernactiviteiten van AFFR zijn het organiseren van
een jaarlijks 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:
• filmresearch: scouting en rubricering films, beheer
database, aanvraag screeners en copies;
• festivalprogrammering: waardering en selectie films,
samenstellen festivalprogramma;
• redactie debatten, talkshows en filmcolleges: research en
redactie debatten en talkshows, uitnodigen gasten,
selectie en voorbereidingen filmcolleges;
• webredactie: bijhouden website, programmeren
PLAYTIME, redactionele artikelen
• productie: techniek, logistiek, inrichting, catering;
• sales & marketing: sponsoring, vriendenverenigingen (King
Kong business club, Club Fountainhead), ticketing en
festival specials;
• communicatie: communicatie doelgroepen,
perscontacten, huisstijl, festivalbeeld, coördinatie grafisch
ontwerp;
• projectondersteuning: administratie, CRM, planning,
praktische afhandeling films en filmtransport.
• financiën: aanvragen subsidies, opstellen en bewaken
begroting, jaarverslag
Daarnaast onderhoudt de organisatie van AFFR de
vriendenvereniging Club Fountainhead en het zakelijk
netwerk King Kong Business Club.
Op basis van vraag, tegen een kostendekkende vergoeding
en los van de kernactiviteiten, kan de organisatie worden
ingezet ten behoeve van gastprogrammering, de
ontwikkeling van satellietprogramma en het organiseren van
locatievertoningen. Deze activiteiten vallen buiten de
kernactiviteiten van AFFR en staan daarmee los van het
onderhavig beleidsplan 2017-2020 en de bijbehorende
meerjarenbegroting.
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foyer festivallocatie LantarenVenster

foyer tijdens opening AFFR 2015
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7. Gegevens AFFR
bestuur:
Jord den Holander (voorzitter)
Theo Hauben (penningmeester)
Jeroen Laven (plv secretaris)
Petra Rutten
directie:
Joep Mol

AFFR - Architecture Film
Festival Rotterdam
Zomerhofstraat 84
3032CM Rotterdam
postbus 26286
3002EG Rotterdam
E-mail joep@affr.nl
telefoon +31 6 52052526
Website www.affr.nl
Twitter @affr #affr15
Facebook www.facebook.com/AFFR2015
Instagram affrfilmfestival
LinkedIn linkd.in/affrgroup
KvK 24307198
BTW 8089.3354.1.B.01
IBAN NL29INGB0003113586
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