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1. INLEIDING

AFFR 2018: Building Happiness en Indian Summer

De tiende editie van het AFFR markeerde in
2018 enkele belangrijke ontwikkelingen voor
het festival. Een bredere selectie van films,
een verjonging van het publiek, een grotere
internationale belangstelling van publiek en
filmmakers en een groter aanbod van lezingen,
debatten en aansprekende gasten uit de
(internationale) filmwereld.
De stap naar een jaarlijks festival bleek zowel
programmatisch als in publieke belangstelling
meer dan gerechtvaardigd. Als grootste
internationaal architectuur en filmfestival bleek
het AFFR opnieuw het belangrijkste ijkpunt in
het debat over stad en architectuur.
In oktober 2018 werd de 10e editie van het Architectuur
Filmfestival Rotterdam georganiseerd. Een
jubileumeditie die in meerdere opzichten het belang
van het festival zowel voor Rotterdam als internationaal,
onderstreepte.

De redactie onder aanvoering van curator Jord den
Hollander en bijgestaan door een team van kritische
kijkers, bracht een scala aan films over stad en
architectuur bij elkaar. Van portretten van meer of
minder bekende ontwerpers, activistische essays over
stedelijke urgente problemen tot beschouwingen over
de invloed van energie en klimaatverandering.
Het festival ging op woensdag 10 oktober van start
met de Europese première van The Experimental City
(Chad Freidrichs, 2017) in een uitverkocht Hofplein
Theater. De film over de zoektocht naar geluk in een
futuristische stad was de perfecte start voor het meest
geslaagde en gelaagde festival in de geschiedenis van
Het Architectuur Filmfestival Rotterdam.
Nog meer dan in voorgaande jaren liet de
programmering zien hoe breed het scala van films is
over alles wat met bouwen, ontwerpen, landschap,
gebouwde omgeving en stedelijke samenleving te
maken heeft. Filmmakers tonen in hun producties een
groeiende belangstelling voor de complexiteit van
een stedelijke samenleving en kiezen het AFFR als een
erkend podium voor een gericht en geïnteresseerd
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publiek. Het leidde tot een programmering van
bijzondere, cinematografisch hoogwaardige films,
documentaires en shorts, die aanzetten tot reflectie en
debat.
De keuze voor het thema Building Happiness wilde
vooral het optimisme laten zien dat zich manifesteert
naast de doemscenario’s rond vervuiling, dichtslibbende
steden, klimaat- en energiecrisis. Een hoopvol geluid
dat in vele films te horen was: de zoektocht naar geluk

Doel van AFFR is het organiseren van een
regelmatig terugkerend, in Rotterdam
plaatsvindend filmfestival, gericht op
het bevorderen van zowel de publieke
als de professionele belangstelling op
het gebied van architectuur, stad en
stedelijke ontwikkeling.
die altijd weer leidt tot nieuwe innovatieve ideeën en
mogelijkheden.
Zo was de openingsfilm The Experimental City de
perfecte afspiegeling van een terugkerend wensdenken.
De geschiedenis van een futuristische stad in de
zestiger jaren waar alle geluk maakbaar zou zijn. Een
Back to the Future met een hoge actualiteitswaarde.
Bijzonder was het skypegesprek na afloop met
regisseur Chad Freidrichs waarin nogmaals het belang
van het AFFR als film- en architectuurplatform werd
onderstreept.
De samenwerkingsverbanden die in voorgaande
jaren werden gestart met lokale partners en
opleidingsinstituten werden 2018 verder uitgebouwd.
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De succesvolle College Films met inleidingen en
debatten verzorgd door zes verschillende universiteiten
en academies bleek ook voor een breed publiek een
welkome aanvulling op het filmaanbod.
De bijeenkomsten met de verschillende instituten
voorafgaand aan het festival resulteerden in een hoge
actualiteitswaarde van de inleidingen.
Voorafgaand aan het festival, als een soort
vooraankondiging, werd in samenwerking met
Het Nieuwe Instituut een drukbezochte avond
georganiseerd rond het archief van HNI. Met eerst
een rondleiding door het archief met de nadruk
op de collectie uit de periode van het Russisch
Constructivisme. En aansluitend de film Away from all
Suns (Isa Willinger, 2013).

ARCHITECTURE FILM FESTIVAL ROTTERDAM
2000:
2001:
2003:
2007:
2009:
2011:
2013:
2015:

oprichting en eerste editie;
tweede editie in Culturele Hoofdstad;
laatste editie in oude vorm;
herstart in Jaar van de Architectuur;
groei en schaalvergroting;
professionalisering;
verbetering continuïteit;
verbreden programma
en vergroten publieksbereik;
2017: consolideren organisatie en merknaam;
opmaat jaarlijks festival;
2018: jaarlijks internationaal ijkpunt voor 		
film, stad en architectuur.

wereldpremiere Het Schip (Wilma Kuijvenhoven, 2018)
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Samen met de Stichting Deltametropool werd een
debat opgezet over de gevolgen van de energiecrisis,
gevolgd door de indringende film Happening, A Clean
Energy Revolution (James Redford, 2017).
Met de Rotterdamse 010 uitgevers werd een speciaal
Shorts Event georganiseerd rond de korte film met
schrijfster Melanie van der Hoorn. Haar boek Spots in
Shots kreeg zo een feestelijke doop op het festival.
Met het Rotterdamse Goethe Instituut en het
International New Town Institute werd een debat
georganiseerd rond de new town Nordweststadt bij
Frankfurt gevolgd door de film “ Nordweststadt - A
living Vision (Hagen Gotschalk, 2018).
Met BNA werd een speciaal BNA-leden event
georganiseerd rondom het thema Gebouwd Geluk: naar
aanleiding van de film Human Shelter (Boris Bertram,
2017) gingen Nathalie de Vries en Boris Bertram met
elkaar en de zaal in gesprek.
Het AFFR heeft altijd gestreefd naar een filmselectie
en programmering met een grote cinematografische
betekenis.
Met Nederlandse filmmaker Martin Koolhoven werd
een speciale avond georganiseerd waarin hij het belang
van architectuur in de speelfilm toelichtte aan de hand
van een groot aantal voorbeelden. De avond werd
zowel door de film- als architectuurliefhebber zeer
gewaardeerd. Het ligt in de bedoeling dergelijke, voor
een breed publiek toegankelijke avonden, verder uit te
bouwen.
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Ook de speciale middag, op de zondagmiddag, met
Amerikaans filmmaker en archiefonderzoeker Rick
Prelinger bleek een schot in de roos. Hij vertoonde
de Europese première van zijn Lost Landscapes of
New York en gaf toelichting op zijn werkwijze met
archiefmateriaal en vertelde over zijn eigen Prelinger
Archives en hoe iedereen daar gebruik van kan maken.
De diversiteit van de films die werden ingezonden na
onze call for entries was enorm. Ook de internationale
spreiding was weer groter dan in voorgaande jaren.
Filmmakers weten het festival steeds beter te vinden en
AFFR staat inmiddels in binnen- en buitenland voor een
gerenommeerd festival. Wat opviel waren de producties
met een zeer persoonlijke achtergrond. Verhalen over
families en hun vaak moeizame relatie tot de gebouwde
omgeving.
Hotel Jugoslavia (Nicolas Wagnieres, 2017) over de
herinnering van de grootmoeder van de filmmaker
over hoe een hotel uitgroeide tot het gezicht van een
dramatisch verlopen conflict.
Family in the Bubble (Minji Ma, 2017) was het prachtige
portret van een familie van vastgoedondernemers die
probeert te overleven na de crisis in Seoul.
In het aandoenlijke Grandma and Le Corbusier
(Marjolaine Normier, 2017) portretteert een
kleindochter Corbusiers Unité d’Habitation door te
duiken in de archieven van haar grootmoeder.

filmmakers na afloop Film Makers Brunch
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Een nieuw element was de zaterdagochtend brunch
met filmers en producenten: de Film Makers Brunch.
Een informele marktplaats waar internationale
filmmakers zich presenteerden en hun ideeën uit
konden wisselen. Het bleek een succes en het AFFR wil
deze ontmoetingsmogelijkheid nu verder uitbouwen
tot een aansprekend onderdeel in het programma om
zo nieuwe initiatieven te kunnen ondersteunen en het
internationale belang van het festival te benadrukken.
Met de steun van de leden van de King Kong business
club heeft het AFFR een groot aantal Rotterdamse
ondernemers en architecten aan zich gebonden. Het
succes van het jaarlijkse King Kong event met een
afsluitende film, zal in de komende jaren verder worden
uitgebouwd met nieuwe activiteiten. Het zakelijk
netwerk is inmiddels ondergebracht in een separatie
stichting met als doelstelling de financiële, inhoudelijke
en relationele ondersteuning van AFFR.
Vast onderdeel van het festival is de selectie van
de vijf beste films die op zondagmiddag, steeds
voor uitverkochte zalen vertoond wordt in de
Architectenweb Best of AFFR.
Traditie is inmiddels ook de afsluitende film die in
samenwerking met filmtheater LantarenVenster wordt
vertoond. Dit jaar was dat de première van de film over
kunstenaar Andy Goldsworthy, Leaning into the Wind
(Thomas Riedelsheimer, 2017).
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Naast de zeer gewaardeerde steun van de gemeente
Rotterdam, Rotterdam Festivals, Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie, BPD Cultuurfonds, Fonds 21,
Stichting Volkskracht en de King Kong business club,
is het van belang de brede steun die we ondervinden
van een groeiende groep betrokken filmmakers en
architectuurliefhebbers verder te verzilveren. Met een
gedegen, groeiend en steeds relevanter jaarlijks festival.
Als een vraagbaak voor andere gerelateerde festivals of
organisaties in binnen- en buitenland. En door continue
aanwezigheid middels online cinema PLAYTIME, via
nieuwsbrieven, redactionele berichten op de website en
aankondigingen en discussies op sociale media.
De waarde van continue aanwezigheid, culminerend
in een jaarlijks festival heeft zich bewezen in een
groter, breder en vooral jonger publiek. In de stralende
nazomer van 2018 was het Architectuur Filmfestival
Rotterdam in haar 10e editie wederom een blakend
internationaal middelpunt van film, stad en architectuur.

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

Meet The Makers talkshow AFFR 2018

2. PROGRAMMA
Building Happiness
Centrale thema in het jubileumjaar van AFFR in
2018 was Building Happiness: wat is de bijdrage van
architectuur in de zoektocht naar geluk? Met een
groeiend collectief besef over de aanslag op de
reserves van de aarde door menselijk gedrag, is ook het
beeld van het maakbare geluk verschoven.
Duurzaamheid, de circulaire economie, CO2 neutraal
bouwen, de kleine ecologische voetafdruk, het zijn
de dwingende uitgangspunten die de ogenschijnlijke
onschuld van het optimistische vooruitgangsdenken in
een ander perspectief plaatsen. Geluk is niet meer los
te zien van de destructieve neveneffecten.
Welk scenario voor een leefbare en sociaal
gelijkwaardige samenleving is nog haalbaar en welke
rol spelen (landschaps)architecten, ecologen en
stedenbouwkundigen hierin?

Building Happiness bleek een zeer aansprekend
onderwerp voor filmmakers en het leverde een
onverwacht rijke oogst aan bijzondere films op.
De breedte van het onderwerp bleek ook uit het
uitverkochte en levendige themadebat op donderdag
11 oktober met Saskia Steins, Marina Otero (HNI),
Michelle Provoost (INTI), Fred Schoorl (BNA) en
filmmaker Christopher Smith.
Zijn film New Town Utopia over de Londense New
Town waar het geluk voor iedereen in de zestiger jaren
gegarandeerd leek werd in aansluiting op het debat
getoond.
Dit debat zette de toon voor het verdere festival.
Wederom heeft het Architectuur Filmfestival
Rotterdam in 2018 met het jaarthema Building
Happiness een actueel, uiterst urgent en complex
mondiaal probleem aan de orde gesteld. Een groot
aantal cinematografisch hoogwaardige films stipte in
meer of mindere mate dit thema aan.

The Experimental City (Chad Freidrichs, 2017)
The Experimental City (Chad Freidrichs,
2017): Over een megalomaan plan dat
in de zestiger jaren werd ontwikkeld om
aan te tonen dat de problemen van grote

steden oplosbaar waren.
Een utopisch building happiness voor
250.000 inwoners op het platteland
van Minnesota; de ultieme droom van

wetenschapper Spilhaus.
Een fascinerende tijdreis vol aanstekelijke
sciencefiction uit de zestiger jaren die nu,
50 jaar later, actueler is dan ooit.
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Family in the Bubble (Minji Ma, 2017)

New Town Utopia (Christopher Ian Smith, 2018)

Grandma and Le Corbusier (Marjolaine Normier, 2017)

Melting Souls (Xavier Destors, 2017)
Family in the Bubble (Minji Ma,
2017): Het klassieke verhaal van een
exploderende housing bubbel verteld
als een bloedstollende familiekroniek.
De setting is Seoul, miljoenenstad met
een ongekende bevolkingsdichtheid.
De ouders van filmmaakster Minji Ma,
zochten decennia geleden hun geluk in
de grote stad en verdienden schatten aan
de handel in huizen. Tot de bubble barst.
De internationale huizencrisis in een
notedop en aangrijpend verteld.
New Town Utopia (Christopher Ian Smith,
2018): “De hele wereld wil naar dit nieuwe
Utopia komen kijken”, riep de minister
van Volkshuisvesting optimistisch toen
Basildon als een van de eerste New

Towns werd gebouwd. Een nieuwe stad
in Essex, vol moderne architectuur. Maar
van alle goede bedoelingen is weinig over
als de wijk beetje bij beetje vervalt. Een
bedevaartplaats voor de fans van Depeche
Mode dat er ooit begon. Een aangrijpend
relaas over de eeuwigdurende zoektocht
naar Utopia.
Grandma and Le Corbusier (Marjolaine
Normier, 2017):
Het appartement
van haar grootmoeder in het Unité
d’Habitation van Le Corbusier in Marseille
brandde volledig uit, maar vanwege de
monumentale status van het gebouw
moet het identiek worden herbouwd.
Kleindochter en filmmaakster Marjolaine
Normier volgt de verbouwing en het

leven van haar grootmoeder die al 60 jaar
in het gebouw woont. Vol humor vertelt
ze het verhaal van het glorieuze verleden
van de mythische Cite Radieuse van
Marseile en zijn bewoners.
Melting Souls (Xavier Destors, 2017):
Het is de meest vervuilde stad ter
wereld, Norilisk, Siberië. De atmosfeer is
vergiftigd, de grond zwaar verontreinigd,
het kwik daalt er in de winter onder de 40
graden. Gebouwd door dwangarbeiders
onder Stalin om er de kostbare metalen
uit de grond te kunnen halen. Een
beklemmende film over het leven in
een onmogelijke stad. Maar ook, een
hartverscheurend mooi lloflied op de
Russische ziel.

AFFR JAARVERSLAG 2018
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Programmering en redactie

Publiekswaardering films

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

De veelheid aan films, shorts en documentaires kreeg
dit jaar een vergelijkbare waardering als in 2017. Er
werden 2971 stemmen uitgebracht op 54 filmtitels. In
2018 scoorden de films gemiddeld 3,9 op een schaal
van 5. In 2017 was dat een 3,8, in 2015 was dat 3,80 en
in 2013 was dat 3,78.
Een scherpe programmering rondom het thema
Building Happines werd erg sterk gevonden. Het
themadebat op donderdag was wederom een goede
inhoudelijke kapstok voor het verdere festival.

Via de call for entries kwamen dit jaar 210 films binnen.
Dat waren er iets meer dan in 2017, Via internationale
netwerken van AFFR en door eigen scouting van de
redacteuren zijn er nog eens 115 films op de longlist
gezet.
Uit de ruim 325 films zijn 54 lange films en 27 korte
films geselecteerd. Met in totaal 81 films is het AFFR
2018 gelijk aan 2017 en iets compacter dan in 2015
toen 95 films vertoond werden. De keuze voor een
compacter festival komt de inhoudelijke verdieping en
de versterking van het merk AFFR ten goede.

Publieksfavoriet in 2018 was de prachtig gefilmde
documentaire Leaning into the Wind van Thomas
Riedelsheimer die tijdens AFFR de Nederlandse
premiere kende en aansluitend aan het festival in
roulatie ging. Een grote productie over land art
kunstenaar Andy Goldsworthy die wereldwijd lovend
ontvangen werd, maar qua thema zeker thuis hoort op
AFFR.

Alle films zijn met ingang van 2018 ingevoerd in
database programma FilmChief. Dit programma maakt
dat inzenders vollediger gegevens aanleveren en
zelf invoeren, selectieprocedures soepeler en meer
systematisch verlopen en de communicatie tussen
redactieleden en filmtechniek beter verloopt.

Dat thema’s als kunst en design op AFFR thuishoren
bewijst ook de hoge waardering voor de films zoals
Planeta Petrila (Andrei Dascalescu, 2016; op nummer
3) over een verlaten kolenmijn in Roemenie waar oud
mijnwerker en kunstenaar Ion Barbu met uitzinnige
beelden een nieuwe wereld creeert. Maar ook het
symptathieke How to steal a chair (Konstantinos
Kambouroglou, 2017; op nummer 7) over een design
verzamelaar Delialis die wanhopig probeert een nieuwe

PUBLIEKSWAARDERING FILMPROGRAMMERING

1
2
3
4
5
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15

Leaning into the Wind: Andy Goldsworthy
Last Days in Shibati
Planeta Petrila
Family in the Bubble
Do More with less
The Lost Landscape of New York
How to Steal a Chair
Brazil
Ford House
Human Shelter
This Cold Life
Taste of Cement
Habaneros
Mole Man
Melting Souls

Thomas Riedelsheimer, 2017
Hendrick Dusolier, 2017
Andrei Dascalescu, 2016
Minji Ma, 2017
Mario Novas, 2017
Rick Prelinger, 2018
Konstantinos Kambouroglou, 2017
Terry Billiam, 1985
Spirit of Space, 2017
Boris Bertram, 2017
Darren Man, 2017
Ziad Kalthoum, 2017
Julien Temple, 2017
Guy Fiorita, 2017
Xavier Destors, 2017

GEMIDDELDE WAARDERING AFFR 2018 (over 54 films uit 2971 stemmen)

4,48 / 5,00
4,47
4,44
4,31
4,29
4,23
4,22
4,22
4,20
4,14
4,10
4,09
4,08
4,07
4,06
3,9

/ 5,00
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plek te vinden voor de collecie van een gesloten
designmuseum in Thessaloniki.
Goed gedraaide, aangrijpende beschouwingen van
grootstedelijke ontwikkelingen worden door AFFR
publiek eveneens gewaardeerd. Met Last Days in Shibati
(Hendrik Dusolier, 2017) op nummer 2, een protret
van de Chineze vooruitgangsdrift ten koste van de
traditionele woonwijken (hutongs) die meedogenloos
met de grond gelijk gemaakt worden. Of op nummer
5: Do more with Less (Mario Novas, 2017) met
een degelijk portret van jonge Latijns Amerikaanse
architecten die met minimale middelen menselijke
schaal ontwerpen in de dynamiek van de hedendaagse
metropool.
Maar het persoonlijk verhaal blijft onvermijdelijk een
gewaardeerde leidraad in de door AFFR geslecteerde
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films: Family in the Buble (Minji Ma, 2017) over de
overlevingsdrift van een familie voor en na de crisis
in Seoul; Mole Man (Guy Fiorita, 2017) over de
authistische Ron die in een verlaten mijnstreek in de
VS zichzelf een eigen, gelukkig universum bouwt. Maar
ook Taste of Cement (Ziad Karthoum, 2017) met het
aangrijpend verhaal over Syrische vluchtelingen die als
gastarbeider werken op enorme bouwplaatsen in het
snel groeiende Beirut.
Dat het uiteindelijk neerkomt op een hoogwaardige
cinematografische kwaliteit blijkt uit het grote aantal
prachtig gefotografeerde films en documentaires in de
top 15: Melting Souls (Xavier Destors, 2017), Habaneros
(Julien Temple, 2017), Human Shelter (Boris Bertram,
2017 en de waanzinnige verzameling found footage van
Rick Prelinger in zijn filmische lezing The Lost Landscape
of New York.

Leaning into the Wind (Thomas Riedelsheimer, 2018)

Planeta Petrila (Andrei Dascalescu, 2016)

Last Days in Shibati (Hendrik Dusolier, 2017)

AFFR JAARVERSLAG 2018
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Mole Man (Guy Fiorita, 2017)

Human Shelter (Boris Bertram, 2017)

Habaneros (Julien Temple, 2017)

Taste of Cement (Ziad Karthoum, 2017)

3. FESTIVAL SPECIALS

opening AFFR 2018: Europese premiere The Experimental City in Hofplein Theater

De volgende speciale evenementen werden tijdens
AFFR 2018 georganiseerd:
AFFR X SALONSALON – HAPPY CITY! (do 20/09,
17u00 SalonSalon in Het Industriegebouw: 325
bezoekers)
Op donderdag 20 september werd de tentoonstelling
Happy City! feestelijk geopend: een unieke expositie
van maquettes van de meest gelukzalige ontwerpen van
Rotterdamse ontwerpbureaus. Tijdens de opening werd
ook het programma van AFFR 2018 bekend gemaakt en
het thema Building Happiness toegelicht. De expositie
werd samengesteld in samenwerking met Salon Salon,
de onlangs geopende expositieruimte van Studio Beige
in de voormalige aula van Maaskants Industriegebouw.
Salon Salon toonde eerder werk van internationale
kunstenaars als Schilte & Portielje, Silvia B., Madeleine
Berkhemer, Freudenthal / Verhagen en Tonio de Roover.
De expositie was van 20 september tot 15 oktober vrij
te bezoeken.

AFFR @ THURSDAY NIGHT LIVE! – Het
Nieuwe Instituut (do 04/10, 20u00 met rondleiding
door archief om 18u00: 95 bezoekers)
Rondom het thema architectuur, film en archief

organiseerden AFFR en Het Nieuwe Instituut een
speciale avond over het conserveren van erfgoed:
gebouwd of op papier. Voorafgaand aan de
filmvertoning werd een rondleiding georganiseerd
door het archief van Het Nieuwe Instituut. Er werd
een grote reeks tekeningen getoond van Nederlandse
architecten die zich begin vorige eeuw lieten inspireren
door het Russisch Constructivisme. Of die het Russiche
Constructivisme beïnvloed hebben.
Vervolgens werd de film Away From All Suns (Isa
Willinger, Germany 2013 | AFFR 2015) vertoond, een
intrigerend portret van drie Moskovieten die ieder op
een eigen manier proberen constructivistisch erfgoed
van de ondergang te redden.

Opening AFFR 2018 – Europese première
The Experimental City (wo 10/10, 20u30 Theater

Hofplein, grote zaal: 498 bezoekers)
De tiende editie van AFFR opende met de Europese
première van The Experimental City (Chad Freidrichs,
2017), een verbluffende documentaire over The
Minnesota Experimental City. A megalomaniac plan
developed in the 1960s to show that the growing
problems of big cities could be resolved. Air pollution,
mobility, waste collection, energy use: the city offered a
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solution for everything. The film is a fascinating journey
through time, filled with attention-grabbing science
fiction from the 1960s; 50 years later, it seems more
relevant than ever. Na afloop vond een Q&A plaats met
de filmmaker in LA via een livestream. In de foyer waren
er uiteraard drankjes en muziek om deze jubileumeditie
te vieren.

Happening: a Clean Energy Revolution
– Deltametropool event (do 11/10, 17u00,

LantarenVenster: 40 bezoekers)
Na de vertoning Happening: a Clean Energy Revolution
organiseerde Vereniging Deltametropool i.s.m. Jelte
Boeijenga een debat over de energietransitie en de
rol van de maatschappij hierin. Nederland heeft zich
gecommitteerd aan klimaatdoelen voor 2030. Dit vergt
een immense transitie met een enorme ruimtelijke
en maatschappelijke impact. Hoe gaat die transitie
eruitzien?
James Redford, reist voor zijn documentaire Amerika
rond op zoek naar antwoorden op die vraag. Tijdens zijn
reis door het Amerikaanse energielandschap, blijkt het
antwoord op deze vraag onderwerp van een politieke en
maatschappelijke machtsstrijd. Hoe werkt dit proces in
Nederland? Daarover na de film een kort gesprek aan
de hand van een Rotterdams voorbeeld.

King Kong business event (do 11/10, 18u30

Restaurant Las Palmas en LantarenVenster zaal 1: 185
bezoekers)
Christchurch 22 februari 2011. Een aardbeving
vaagt De King Kong business club is het zakelijk
netwerkprogramma van AFFR. Bedrijven en
ondernemers uit de bouw- en vastgoedsector
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verbinden hun naam aan het Architectuur Filmfestival
Rotterdam en ondersteunen het festival financieel,
relationeel en inhoudelijk.
AFFR organiseerde dit jaar voor de vierde keer het
King Kong business event: een exclusieve film- en
netwerkavond voor de leden van de King Kong business
club en hun relaties. De avond begon met een walking
dinner in restaurant NHOW, aansluitend vond de
vertoning van Human Shelter (Boris Bertram, 2017)
plaats: de avant-première van een reis om de wereld op
zoek naar de ware betekenis van het begrip Home. De
avond werd afgesloten met een feestelijke borrel in de
foyer.

Building Happiness debat – i.s.m. BNA and
AIR (do 11/10, 20.30, LantarenVenster zaal 3: 125

bezoekers)
In samenwerking met BNA en AIR organiseerde
AFFR een debat over het thema ‘Building Happiness’.
Onder leiding van Saskia Steins wordt de bijdrage van
architectuur in de zoektocht naar geluk onderzocht.
Hoezeer zijn we ons in de huidige hoogconjunctuur
bewust van het feit dat ons vooruitgangsdenken niet
meer is los te zien van destructieve neveneffecten:
klimaatverandering, sociale ongelijkheid, culturele
conflicten en terreur. Is het maakbaar geluk en de
leefbare stad slechts voor een klein deel van de
wereldbevolking bereikbaar of liggen er kansen voor
iedereen? En wat kunnen we leren van bijvoorbeeld de
New Towns uit de tijd dat de maakbare samenleving
nog een vanzelfsprekendheid was? Een gesprek met
Michelle Provoost (INTI), Fred Schoorl (BNA), Marina
Otero (HNI) en Christopher Smith, regisseur van New
Town Utopia, die aansluitend vertoond wordt.

themadebat Building Happiness i.s.m. BNA en AIR
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Human Shelter – BNA event (vr 12/10, 14u45,

LantarenVenster zaal 1: 65 bezoekers)
In de film Human Shelter maakte de Deense regisseur
Boris Bertram een fascinerende reis op zoek naar
antwoord op de vraag wanneer een onderdak een thuis
wordt. De reis leidt van een vluchtelingenopvang in
Irak naar het noordelijkste puntje van Noorwegen. De
prachtig gefilmde documentaire doet je verbazen over
de menselijke verscheidenheid. Na afloop ging Jord
den Hollander met filmmaker Boris Bertram en BNAvoorzitter Nathalie de Vries in gesprek over het streven
naar gebouwd geluk.

Nordweststadt: a living vision – event Goethe
Institut (vr 12/10, 18u15, LantarenVenster: 75

bezoekers)
Om het tekort aan woningen in Frankfurt op te lossen,
wordt in de jaren zestig op 161 hectare landbouwgrond
een heel nieuwe stad uit de grond getrokken. Een
zogeheten ‘Raumstadt’, een groene stad, ontstaan op
de tekentafel als het toppunt van gebouwd geluk. De
film stelt de vraag wat er vijftig jaar later over is van alle
goede bedoelingen.
Na afloop van de film werd in een gesprek,
georganiseerd door Goethe Institut, nader ingegaan op
de toekomst van new towns zoals Nordweststadt.

14

Masterclass Martin Koolhoven (vr 12/10, 21.00

Lantarenvenster zaal 3: 128 bezoekers)
Regisseur en film kenner Martin Koolhoven (o.a.
Oorlogswinter en Brimstone) ging aan de hand van
filmfragmenten in op de rol van architectuur in
de Nederlandse film. Een levendig gesprek tussen
Koolhoven, Jord den Hollander en een uitverkochte
zaal werd gevolgd door de vertoning van Brazil (Terry
Gilliam, 1985).

AFFR College Films (za 13/10, 13u00 – 21u00

LantarenVenster: 180 bezoekers)
Academici van KABK Den Haag, Willem de Kooning
Academy, University of Amsterdam, University of
Technology Delft and the Amsterdam and Rotterdam
Academy of Architecture geven 20 minuten durende
introducties op films. Vanuit hun eigen expertise
reflecteren zij op de film en het onderwerp van de film.
Met onder andere Rachel Keeton, Ernie Mellegers,
Esther Kokmeijer, Petra Brouwer, Mark Minkjan, Armina
Pilav, Hank Scholtens, Sasa Radenovich en Jeroen
Visschers.

Archined Tips (LantarenVenster: 120 bezoekers)
De redactie van online platform Archined struinde
door het programma van AFFR 2018 en tipt drie

openingsavond AFFR 2018: Hofplein Theater uitverkocht

AFFR X SALON SALON - HAPPY CITY!

AFFR JAARVERSLAG 2018
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Opening AFFR 2018: live Q&A Chad Friedrichs (The Experimental City) vanuit VS

Opening AFFR 2018: feest in foyer Hofplein Theater

films waarvan zij vindt dat deze bijzonder zijn en door
iedereen gezien moeten worden. De films worden
vooraf gegaan door een inleiding door een Archined
correspondent: Cartucho, vr 15.00, Pop Aye, za 22.30
en Crossed Words - Matta Clark, zo 14.45.

Meet The Makers – AFFR talkshow (za 13/10,

foyer LantarenVenster 14.30 en 16u00)
Geen festival zonder filmmakers. Op zaterdag
interviewde curator Jord den Hollander in wee sessie
drie filmmakers die aan tafel elkaars films en de relatie
tussen film stad en architectuur bediscussieerden. Veel
filmclips en ideeën achter het thema Building Happiness
passeerden de revu.

Film Makers Brunch (za 11.00, foyer Lantaren

Venster: 65 filmmakers en gasten)
Voorafgaand aan de talkshow werd speciaal voor de
aanwezige filmmakers en festivalgasten een brunch
geserveerd, waarbij filmmakers hun op het festival
gepresenteerde film in een minuut toelichten. Er
ontstond een levendige discussie, er werden nieuwe
contacten gelegd en ervaringen uitgewisseld. Deze
ontmoeting werd door 65 aanwezigen zeer waardevol

gezien en zal in 2019 verder worden uitgewerkt.

Spots in Shots (za 13/10, 12.45 LV zaal 6: 62

bezoekers)
Cultureel antropoloog Mélanie van der Hoorn
deed onderzoek naar korte films met een focus op
architectuur en stedelijke ontwikkeling. Zij stelde de
vraag hoe de korte film betekenis kan geven aan de
gebouwde omgeving. Het onderzoek resulteerde in het
boek Spots in Shots – Narrating the Built Environment,
dat op AFFR 2018 gepresenteerd werd. Aansluitend
werden drie bijzondere korte architectuurfilms
vertoond.

Architectenweb Best Of AFFR

(zo 08/10, 13.00 – 20.00 Lantarenvenster zaal 1: 445
bezoekers over 5 films)
Wegens groot succes in 2017 vertoonde AFFR dit jaar
opnieuw samen met mediapartner Architectenweb
de vier beste films van deze festivaleditie in een
aaneengesloten serie op de laatste dag van het festival.
Er werden 96 passe-partouts voor de Architectenweb
Best Of AFFR verkocht; de overige 25 stoelen werden
los verkocht.
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Masterclass Rick Prelinger: The Lost
Landscapes of New York (zo 14/10, 16.45

Lantarenvenster zaal 1: 142 bezoekers)
Auteur, archivaris én filmmaker Rick Prelinger, founder
van The Prelinger Archives (een collectie van 6000
korte educatieve, promotionele en amateurfilms)
komt een speciale lezing geven over de filmische
geschiedenis van New York. Aan de hand van niet
eerder vertoond amateur- en archieffilmmateriaal
toont hij op verbluffende wijze veranderingen en
ontwikkelingen in het stedelijk landschap van New York.

Satellietfestival AFFR in Groningen (za 07/10

en zo 08/10 Groninger Forum, Groningen: 360
bezoekers)
Voor de vijfde keer op rij organiseerden Platform GRAS
en AFFR een pocketeditie van het Architecture Film
Festival Rotterdam: het AFFRiG. Er werden 6 films
geselecteerd uit het programma van AFFR die tezamen
een reflectie vormen op actuele ontwikkelingen in de
Groninger stadsontwikkeling.
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Foyer programma LantarenVenster

(do 11/10– zo 14/10, 12.00-01.00: foyer LV)
De belangrijkste eyecatcher in de foyer was opnieuw
een collage van twintig billboards ontworpen
door Studio Beige. De installatie werkte als een
aandachtstrekker van buitenaf bekeken, als aankleding
van de ruimte van binnenuit bekeken. Bovendien was
het een perfect decor voor interviews, portetten en
groepsfoto’s.
In de leeshoek van de foyer was een PLAYTIME-lounge
ingericht. Op drie grote beeldschermen draaide continu
een loop van films uit de collectie van online cinema
PLAYTIME. De lounge werd intensief gebruikt om film
te kijken en heeft tegelijkertijd nadrukkelijk de aandacht
gevestigd op online cinema PLAYTIME.
Boven de kassa van Lantaren Venster en in de coulissen
van de grote zaal is met banners en lichtprojecties het
beeldmerk van AFFR gecommuniceerd. Als decor in de
grote zaal zijn opnieuw 2 x 10 omklede tl-bakken door
Thijs Niessen Spatial Design gebruikt.
In de foyer draaiden verschillende DJ’s elke avond van
22.00 tot 01.30 livemuziek.

King Kong business event in NHOW

King Kong business event: borrel na afloop filmvertoning in foyer LantarenVenster

AFFR JAARVERSLAG 2018
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Film College

Masterclass Martin Koolhoven

Premiere Het Schip (Wilma Kuijvenhoven, 2018)

PLAYTIME lounge in foyer LantarenVenster
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foyer LantarenVenster

foyer LantarenVenster

Masterclass Rick Prelinger: Lost Landscapes of New York

Masterclass Rick Prelinger: Lost Landscapes of New York

4. PLAYTIME EN WEBSITE
Het AFFR is het hele jaar door te bezoeken. In oktober
in de zalen van LantarenVenster met een exclusief
programma met shorts, documentaires en films over
stad en architectuur. De rest van het jaar online bij de
AFFR online cinema PLAYTIME, waarop AFFR telkens
een deel van de programmering van de afgelopen
editie vertoont. Zo houdt het festival het hele jaar door
contact met zijn publiek, en kan het een baken zijn voor
liefhebbers van architectuur en filmmakers, die gebruik
kunnen maken van het rijke AFFR-archief. Je betaalt per
film, maar wie lid wordt van vriendenprogramma Club
Fountainhead kijkt het hele jaar gratis, in totaal zo’n 52
films per jaar.
In de periode augustus – november ligt de focus van
AFFR op het festival. De website nodigt primair uit tot
het bezoeken van het festival en zijn activiteiten. De

nieuwspagina vormt daarbij een belangrijke basis. Zodra
het programma bekend is, is het vooral een mozaïek
van beeld en filmbeschrijvingen die bezoekers van de
website moeten verleiden het festival te bezoeken.
Voor de volgende editie zal de website iets aangepast
worden, waarbij het programma prominenter wordt
gepresenteerd.
De website bestaat uit de volgende onderdelen:
- ACTUEEL: nieuwsberichten
- FESTIVAL: Thema / Programma / Films / Specials;
- PLAYTIME online cinema: Video On Demand;
- ARCHIEF: magazines, foto’s, interviews en trailers van
voorgaande edities;
- portal Club Fountainhead vriendenclub;
- portal King Kong business club zakelijk netwerk;
- Fondsen / Partners / Sponsors.

AFFR JAARVERSLAG 2018
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5. PARTNERS, BEZOEKERS EN
GASTEN
Programmapartners
AFFR werkt nauw samen met allerlei instituten en
onderwijsinstellingen. Bij de editie van 2018 waren de
inhoudelijk betrokken programmapartners:
AIR, Amsterdam Academy of Architecture, Archined,
Architectenweb, BNA, Delft University of Technology,
Goethe Institut, Het Industriegebouw, Het Nieuwe
Instituut, KABK The Hague, LantarenVenster,
Platform GRAS, Rotterdam Academy of Architecture,
Salon Salon, University of Amsterdam, Vereniging
Deltametropool, Failed Architecture, Willem de
Kooning Academy.
De inbreng van de programmapartners is onmisbaar in
de ontwikkeling van programma voor AFFR. De schil
van studenten en betrokkenen vormt een belangrijk
deel van ons publiek. De samenwerking wordt de
komende jaren verder uitgewerkt en bestendigd.

Bezoekersaantallen
In 2018 werden de films, talkshows en specials van het
AFFR door 6121 bezoekers bezocht. Dat is ten opzichte
van 2017 een toename van 7%. Er werden in totaal 53
films vertoond, waarvan elf films meerdere keren. In
totaal waren er 72 vertoningen met een gemiddelde van
58 bezoekers per filmvertoning.
De specials van AFFR 2018 trokken in totaal 1064
bezoekers. Onder de specials rekent AFFR de volgende

AANTAL BEZOEKERS AFFR 2018

festivalonderdelen: het themadebat, de masterclass
met Martin Koolhoven, Meet the Makers Talkshow,
de openingsavond in Hofplein Theater, het King Kong
Business event, Thursday Night Live en de speciale
AFFR-editie van Salon Salon.
De filmvertoningen tijdens ons satellietfestival in
Groningen trok 360 bezoekers.
Het aantal uitgenodigde internationale gasten was
dit jaar vergelijkbaar met voorgaande edities: AFFR
verwelkomde zo’n 125 buitenlandse gasten. Het aantal
internationale gasten dat op eigen gelegenheid naar
Rotterdam komt blijft groeien. Het aantal buitenlandse
studenten, ontwerpers, filmmakers en -liefhebbers dat
in Nederland verblijft en via een regulier kaartje naar
AFFR komt is niet gemeten. Maar in de foyer blijkt de
dominerende taal het Engels.
AFFR wordt voor film- en festivalmakers een steeds
belangrijkere ontmoetingsplek. De Meet The Makers
talkshow was een geslaagd moment waarop aanwezige
filmmakers elkaar konden ontmoeten en elkaars werk
konden bespreken. Voorafgaand aan de talkshow
werd een Film Makers Brunch georganiseerd wat een
daverend succes was. Ervaringen werden uitgewisseld,
kennis gedeeld en nieuwe samenwerkingen aangegaan.

Publieksonderzoek
In 2018 heeft AFFR zelf een publieksonderzoek laten
uitvoeren door Hendrik Beerda Brand Consultancy.
Datzelfde onderzoek werd in 2017 ook verricht in
vertoning
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opdracht van Rotterdam Festivals. De opzet van het
publieksonderzoek zal in 2019 op een andere manier
worden vormgegeven.

•

Het resultaat is als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd.
De vragenlijst is verstuurd naar bezoekers die een
online ticket kochten bij LantarenVenster of Theater
Rotterdam.
De belangrijkste resultaten uit het onderzoek (87
respondenten) op een rij:
• Met een cijfer 7,9 is de waardering voor AFFR goed;
• Het festival wordt in algemene zin bijzonder
gewaardeerd;
• De bezoeker voelt zich ook in 2018 relatief sterk
verbonden met het festival;
• Bezoekers geven aan graag terug te komen;
• Het festival wordt gezien als creatief, sympathiek
en uniek;
• Locatie en organisatie worden hooggewaardeerd;

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Het internationale aspect aan het AFFR is voor
bezoekers een belangrijke reden om te komen;
Programmering, website en magazine zijn
belangrijkste pijlers in de festivalervaring;
Het overgrote deel van de AFFR bezoekers is heavy
user van cultuur;
Relatief veel bezoekers komen alleen;
Mensen die samen het festival bezoeken komen
met hun partners of vrienden;
De belangrijkste informatiebron zijn de sociale
media;
AFFR verjongt; 40% van de respondenten is tussen
de 20 en 30 jaar oud;
48% van de respondenten is ouder dan 40 jaar;
75% van de respondenten komt uit de regio
Rijnmond;
23% van de respondenten is student;
44% van de respondenten is professional op het
gebied van architectuur en stedenbouw.
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De bezoekers van de films zelf blijven voor een groot
deel film-, stad- en architectuurliefhebbers met een
opvallend groot aandeel niet-Nederlands-sprekenden.
Door een nadrukkelijke toename van meer stad-,
maatschappij- en stedelijke ontwikkeling gerelateerde
films die goed bezocht en hooggewaardeerd werden,
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.

LantarenVensterpas: er werden 1158 kortingskaartjes
verkocht.

Sales

Een belangrijke publiekstrekker is de Architectenweb
Best of AFFR-pas (€ 33,50): vijf speciaal geselecteerde
films op zondag, allen re-runs: 73 stuks verkocht.
De Festivalpas was vereenvoudigd tot een passepartout à € 87,50 waarvan er 18 stuks verkocht zijn.
De Gastenpas is 59 keer uitgereikt aan (buitenlandse)
gasten en filmmakers.

Het is duidelijk dat de samenwerkingsverbanden met
verschillende programmapartners tot een aanmerkelijke
verjonging van het publiek leiden. Er is aan de (online)
kassa bijna drie keer meer gebruik gemaakt van
Studenten- of CJP-korting of van een Cineville- of

Deze samenwerking heeft tot veel publiciteit geleid
op onderwijsinstituten en in uitingen van onder
andere CJP, Cineville en LantarenVenster. Daar stond
tegenover dat de verdrievoudiging van het gebruik
van de kortingspassen de recettes gedrukt heeft. Daar
kwam nog eens bij dat dit jaar een euro per online
verkocht ticket in rekening werd gebracht.
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Architectenweb Best of AFFR
Festivalpas
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kortingskaartjes

Club Fountainhead
Met het vriendenprogramma Club Fountainhead kregen
leden 20% korting op filmkaartjes, gratis toegang tot
PLAYTIME online cinema op de website van AFFR en
een vrijkaartje voor de openingsfilm van het festival
in Jeugdtheater Hofplein. AFFR heeft in 2018 veertig
Club Fountainhead leden. Het plan is om hier in 2019
een flinke boost aan te geven.

King Kong business club
De uiterst succesvolle King Kong business club is
verder uitgegroeid naar 22 leden in 2018. De King Kong

73
18
59
1158

vijf films à € 33,50
passen à €87,50
gasten
CJP/student/Cineville/LantarenVenster

Business Club is het zakelijk netwerkprogramma van
AFFR. Tweeëntwintig bedrijven hebben hun naam aan
het Architectuur Film Festival Rotterdam verbonden
en ondersteunen het festival financieel, relationeel
en inhoudelijk. AFFR organiseerde tijdens het festival
op donderdagavond voor de leden van King Kong
Business Club en hun relaties een exclusieve film- en
netwerkavond.
Het programma van het King Kong Business Event
bestond uit een diner in NHOW met aansluitend de
vertoning van Human Shelter (Boris Bertram, 2018)
in zaal 1 van LantarenVenster. De bijeenkomst was
wederom een groot succes. Zo’n 185 professionals
uit de bouw- en vastgoedwereld kwamen bijeen en
maakten kennis met het fenomeen architectuurfilm.
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A Midsummer Night’s Cinema
In juni 2018 vertoonde AFFR tijdens de Midsummer
Night’s Cinema de film Mole Man van Guy Fiorita als
voorpremière van de officiële vertoning tijdens AFFR
2018. De film werd vertoond in de expeditiestraat
van het Industriegebouw, het markante monument
van Maaskant. Er waren 70 bezoekers. Het was een
koude avond, maar erg gezellig en de film werd hoog
gewaardeerd. Tijdens deze editie werd er in hetzelfde
weekend ook een film door Roffa Mon Amour vertoond
(25 bezoekers).
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Het evenement is een samenwerking tussen Het
Industriegebouw (HIG) waar AFFR kantoor houdt en
AFFR. Voor HIG is de avond een belangrijke bijdrage
aan een brede programmering, voor AFFR is de
openlucht-filmavond een belangrijke opmaat naar het
festivalseizoen: hiermee wordt de communicatie over
het aankomend festival opgestart. Bovendien werd
dit jaar de avond gecombineerd met een inhoudelijke
avond met 20 Kritische Kijkers over de filmselectie.

A Midsummer Night’s Cinema: 24 juni 2018

A Midsummer Night’s Cinema: 24 juni 2018

Opening AFFR 2018 door Joep Mol en Jord den Hollander

Opening AFFR 2018
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King Kong business event 2018

AFFR 2018 vrijwilligers in LantarenVenster

Minji Ma, regisseur Family in a Buble

Hagen Gottschalck, regisseur Nordtweststadt

Christina Vandenkerckhove, regisseur Rabot

Boris Bertram, regisseur Human Shelter
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July Bellard, regisseur 6129 m2

6. ORGANISATIE EN BESTUUR
De organisatie van AFFR is in 2018 verder
geprofessionaliseerd. Het bestuur staat wat meer op
afstand en bestaat nu uit 4 personen. Uitvoerende
taken liggen volledig bij een professionele organisatie
bestaande uit een redactieteam en een projectteam,
waarbinnen een twaalftal ZZP-ers op freelance basis
werkzaamheden verrichten. De compacte organisatie
heeft een doelgericht resultaat: een hoogwaardig
filmfestival en een actuele website. De algehele leiding
en de eindverantwoordelijkheid voor het festival
ligt bij de festivaldirecteur. De festivaldirecteur legt
verantwoording af aan het stichtingsbestuur.
De organisatie programmeert en produceert een
jaarlijks festival AFFR en een website met online
cinema PLAYTIME. Zij faciliteert twee platforms:
Club Fountainhead en de King Kong business club.
Alle overige activiteiten zoals gastprogrammering,
satellietprogramma en locatievertoningen staan
volledig los van de organisatorische activiteiten van
AFFR.
De twee kernactiviteiten van AFFR zijn het organiseren
van een festival met films, debat, talkshows en

filmcolleges en het programmeren van online cinema
PLAYTIME. In de organisatie van AFFR worden hiertoe
de volgende taken vervuld:
1. filmresearch: scouting en rubricering films,
aanvraag screeners en copies;
2. festivalprogrammering: scouting, rubricering,
waardering en selectie films, samenstellen van een
database en een festivalprogramma;
3. redactie debatten, talkshows en filmcolleges:
research en redactie debatten en talkshows,
uitnodigen gasten, selectie en voorbereidingen
filmcolleges;
4. webredactie: bijhouden website, programmeren
PLAYTIME, redactionele artikelen
5. productie: techniek, logistiek, inrichting, catering;
6. sales & marketing: sponsoring,
vriendenverenigingen (King Kong business club,
Club Fountainhead), ticketing en festival specials;
7. communicatie: communicatie doelgroepen,
perscontacten, huisstijl, festivalbeeld, coördinatie
grafisch ontwerp;
8. projectondersteuning: administratie, financiën,
CRM, planning, praktische afhandeling films en
filmtransport.
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Per 1 januari 2018 zag de organisatie van AFFR er als
volgt uit:
festivaldirecteur: Joep Mol
curator: Jord den Hollander
film en database: Cristina Ampatzidou
film, tekst en debat: Jeroen Slot
film- en printresearch: Renate Bergsma
marketing, communicatie en pers: Gilles de Sitter
sociale media: Angela Otto
productie: Jeanine Roelse
productieassistentie: Laurence Gijsen
techniek: Frank Koppelmans
filmprojectie: Martin Putto en Hans de Ruiter
techniek assistentie: Michelle Koppelmans
Kritische Kijkers: Peter Bosma, Giulia di Pietro, Chris
Luth, Mark Minkjan, Joeri Pruys, Yvonne Rijpers,
Matthijs van ‘t Hoff, Marina van den Bergen, Floor van
Ditshuyzen, Michiel van Raaij, Hanne Verwoert, Jeroen
Visschers, Arthur Wortmann, Marieke Berkers, Meta
van Drunen, Ania Molenda, Dan Hassler Forest, Tracy
Metz, Charlotte Thomas
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Bestuur:
Jacob van Rijs, voorzitter
Marieke Berkers, penningmeester
Carine Eijsbouts, secretaris
Rob Vester, lid
grafisch concept & ontwerp: Studio Beige
webdevelopment: Rob Peters
leader: Harold Houdijk
vertaling: Billy Nolan
fotografie: Sander van Wettum
moodfilms: Hans Wessels
Ook dit jaar werd het festival mogelijk gemaakt dankzij
de inzet van een vijftigtal enthousiaste vrijwilligers.
AFFR bedankt hen en alle betrokken filmmakers,
lezinggevers andere enthousiastelingen.
Per 15 februari 2019 is het kantoor van AFFR gevestigd
in het pand Delftsestraat 33, unit 4.04, 3013AE
Rotterdam. AFFR dankt VPS en gemeente Rotterdam
voor de schappelijke gebruiksvoorwaarden.

7. CAMPAGNE, COMMUNICATIE
EN PERS
Het Architectuur Filmfestival
Rotterdam bouwt aan geluk
De editie van 2018 was voor AFFR haar eerste in
jaarlijkse hoedanigheid. Dat viel voordelig uit voor
de naamsbekendheid van het festival. De nieuwe
vormgevingslijn werd weliswaar totaal anders
neergezet, maar had een duidelijke connectie met het
2017-thema wat de continuïteit en vertrouwdheid onder
het publiek ten goede kwam. Het AFFR trok dit jaar
ruimt zes procent meer bezoekers ten opzichte van
2017. Het uitzonderlijke warme herfstweer bleek geen
belemmering voor de AFFR-bezoeker de gang naar
LantarenVenster te maken. Het was gezelliger dan ooit,
mensen waren ook blij zich in de koele bioscoopzalen
te laten meevoeren door het uitzonderlijke aanbod van
shorts, documentaires, bijzondere lezingen en debatten.
De relatie met de onderwijsinstellingen is door de
jaarlijkse terugkeer van het AFFR verbeterd. Hoewel
AFFR zich nadrukkelijk richt op een breed publiek, blijft
het festival in toenemende mate in trek bij studenten en
professionals uit de bouw-, architectuur- en planologiesector. Maar ook filmliefhebbers – een doelgroep die
erg op festivals gericht is – weten AFFR te vinden.
Iedereen die houdt van film en documentaires zou
minstens een of twee films moeten zien op het AFFR.
De sfeer is uitstekend – blijkt ook dit jaar weer uit de
hoge publiekswaardering – de betrokkenheid hoog,
het programma is breed en divers. De toegangsprijs
lag dit jaar iets hoger, iets boven de prijs van een
regulier filmkaartje. De AFFR-bezoeker krijgt daarvoor
veel extra’s: een subtiel vormgegeven magazine met
beeldmateriaal, interviews en achtergrondartikelen.
Het festivalgevoel in de foyer van LantarenVenster,
waar filmmakers, architectuurprofessionals en publiek
elkaar ontmoeten, de talkshows, die dit jaar plaatvonden
als gratis toegankelijk event in de centrale hal. Voor
iedereen bij te wonen, in een ontspannen sfeer. De
openingsfilm vond dit jaar plaats in het Hofplein Theater
dat gehuisvest is in het markante Technikon van de
vermaarde architect H.A. Maaskant.
De diversiteit onder het publiek vergt een meervoudige
inrichting van het communicatieplan. Aan de ene
kant wil het AFFR de professionals bedienen. Zij
kennen de weg naar het AFFR, en zien het festival
als een prettige manier elkaar te ontmoeten
(netwerk) en komen voor een goed samengesteld

programma. Daarin kan het AFFR faciliteren door
goed curatorschap (ook dit jaar werkte AFFR weer
succesvol samen met Architectenweb door een Best
of AFFR-serie te verkopen). Ook de samenwerkingen
met de verschillende bouwkundige faculteiten was
dit jaar intensiever en vruchtbaarder. Er werden meer
studenten bereikt, niet alleen door de faculteiten te
voorzien van veelzijdig promotiemateriaal, maar ook
door docenten actief te laten deelnemen als inleider
op het festival zelf en in veel gevallen zelfs hot-topics
uit vertoonde films te bespreken tijdens de colleges.
Het AFFR is ook voor het onderwijs een interessante
partner die je wegwijs maakt in de wereld van film en
architectuur. AFFR blijft het hele jaar door online actief
met PLAYTIME, de online cinema van AFFR. Leden
kijken gratis, maar je kunt de films ook ‘pay per view’
afrekenen.
AFFR wil ook het brede publiek bedienen. Dat doet
het festival door in de communicatie te zoeken
naar aanknopingspunten met liefhebbers van film
en cultuur in het algemeen. Het gaat dan meer om
het communiceren van één specifieke film voor
een specifieke doelgroep, hoe breed die dan ook
gedefinieerd is.

Marketingstrategie
AFFR wil een festival zijn voor iedere liefhebber van
film, architectuur, cultuur en design. Of dat nu over
landschapsarchitectuur of stedenbouw gaat, AFFR
toont een breed programma voor een breed publiek
binnen dat segment. Dit jaar heeft AFFR meer ingezet
op een heldere social media strategie. waarbij de
nadruk lag op het brede aanbod uit het programma met
aantrekkelijke voorproefjes op films als onderdeel van
een branded online campagne. Er is meer ingezet op:
• korte impressies op instagram
• online advertenties op belangrijke sites van partners
• online advertenties op sociale media
• mailings (playtime, algemene nieuwsbrief, donateurs,
medewerkers van architectenbureaus, filmliefhebbers)
• gepersonaliseerde verspreiding van het magazine
AFFR wil persoonlijker worden in haar uitingen.
Hyperpersonalisatie is misschien te veel moeite voor
een te gering resultaat, maar een meer persoonlijke
benadering is goed. Dat doet AFFR al richting hun
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directe peergroups. Daar zitten individuen in die AFFR
kent, dat zijn de mensen die vrijwel zeker komen. Maar
AFFR wil ook al die andere - minstens zo belangrijke
- “gewone” bezoekers goed en kortdaad bedienen.
Daarbij is de vraag: hoe beleeft een Individu een bezoek
aan AFFR? Waar heeft hij erover gelezen? Hoe beleeft
hij het festival? Wat mist hij in de programmering en de
beleving van het festival? Kortom, hoe ziet de customer
journey van de AFFR-bezoeker eruit? Hoe kunnen we
hem ‘fan’ maken van AFFR?

Visuele identiteit
Studio Beige maakte voor de 2018-editie een
vervolgstap op het beeld uit 2017: uitdagend, fris,
feestelijk en nieuwsgierig makend. Een grafisch ontwerp
met gewaagde kleuren, die telkens in drie verschillende
varianten terug te zien waren in de campagne. Een
variant voor de peperbussen (reclamezuilen), het
magazine én online banners. Nieuw dit jaar is de
vouwflyer, die het complete programma in een
oogopslag toont. De A5-flyer zit niet meer in het pakket
van uitingen; de vouwflyer wordt ook volgend jaar weer
ingezet.

Campagne
In Rotterdam is er een brede A0 en A2 posteren flyercampagne uitgezet. In september, bij de
bekendmaking van het AFFR-programma, is er
begonnen met een uitgebreide binnencampagne van

03/09/2018 14:37

A2 posters en flyers. De posters waren op meer dan
400 plekken te zien (alle Rotterdamse bibliotheken,
cafés, Hoge Scholen, universiteitsgebouwen et cetera).
Bij deze campagne wordt onderscheid gemaakt tussen
‘vrije’ plekken en frames. Op drukbezochte plekken
verspreid over de regio groot Rotterdam zijn ook flyers
neergelegd, op zo’n 300 plekken.
De A0-campagne van Centercom bleek het meest
doeltreffend. De driehoek-borden vallen, zeker
vergeleken met de A2 campagne, erg op. De campagne
is niet goedkoop, maar is de investering waard.
Centercom startte een deel van de campagne een
week eerder dan gepland, zonder extra kosten. De
campagne was naar inziens van AFFR en Studio Beige
te laat zichtbaar in het centrumgebied. De volgende
keer zullen er exacte locaties worden afgesproken met
Centercom.
Kooijman Publiciteit verzorgt de beplakking van
tientallen peperbussen in Rotterdam. AFFR heeft in
2018 acht stuks laten beplakken. Een speciaal billboardontwerp was daar voor nodig. De kosten zijn vergeleken
met de A0-campagne laag. In combinatie met de A0campagne van Centercom zijn peperbussen onmisbaar.
De flyer, met een overzicht van festival-highlights, is
verspreid in een oplage van vijfduizend, verzorgt door
de kultuurkoerier die culturele rondes verzorgt in de
regio Rotterdam. De Kultuurkoerier is vergeleken met
bijvoorbeeld een andere aanbieder als de Flyerman wel
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prijzig. En aan het effect van zo’n brede campagne valt
te twijfelen. Ook bioscopen in Rotterdam zijn voorzien
van flyers.
Het magazine staat bol van artikelen, interviews
en aantrekkelijk fotomateriaal. De uitgave is het
visitekaartje van het festival. Het magazine was
gratis verkrijgbaar tijdens het festival en is bij het
uitkomen half september verspreidt door het AFFR
promotieteam (twee studenten) die persoonlijk langs
vrijwel alle middelgrote en grote architectenbureaus
in Rotterdam zijn gegaan. De bezorging was dit jaar
persoonlijker en efficiënter. Het magazine is ook
verspreid op de universiteiten en Hoge Scholen van
Amsterdam, Delft, Eindhoven en Rotterdam.
Met Rail TV is AFFR ook zichtbaar op alle grote en
middelgrote stations in Nederland. Rail TV is een
onafhankelijke organisatie die geheel kosteloos
cultureel aanbod promoot. De organisatie heeft in
haar eigen stijl met bewegend beeldmateriaal uit
geprogrammeerde films van AFFR 2018 een prachtige
compilatie gemaakt.
De ijzersterke en feestelijke AFFR-trailer die Harold
Houdijk maakte voor het festival is ingezet op alle
sociale media (twitter, instagram en Facebook) en
werd voor iedere film tijdens AFFR vertoond in de
zalen van Theater Rotterdam en LantarenVenster. In
aanloop naar het festival werd de trailer ook vertoond
in de bioscoopzalen van LantarenVenster, als onderdeel
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van het reclameblok. En tijdens de voorstellingen van
PleinBioscoop op het Schouwburgplein in augustus.
Een verkorte bewerking van de trailer was te zien
op het 170 m2 grote digitale beeldscherm The Wow
Rotterdam pal tegenover Rotterdam CS. Deze
regelmatige vertoning wordt ter beschikking gesteld
door Rotterdam Festivals.
Overzicht print- en buitencampagne
• 8 peperbussen van Kooijman Publiciteit en
Rotterdam Festivals
• 190 A0 driehoek-borden van Centercom
• 400 A2 vrije plakplaatsen en frames van de
kultuurkoerier
• 300 A2 vrije plakplaatsen van de Flyerman
• 300 poster- en flyerplekken van de kultuurkoerier
• 3500 magazines en 7500 programmaflyers
op A3 rondgebracht bij ontwerpbureaus,
onderwijsinstellingen, culturele instituten en horeca
in heel Zuid Holland
• Dagelijkse vertoning banner Pleinbioscoop
• Faculteiten bouwkunde
• 15 seconde trailer op WOW billboard stationsplein
• Rail TV op NS Stations

Onlinecampagnes en sociale media
Website

De website van AFFR is voor de zomer van 2017
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Architecture Film Festival Rotterdam Explores "Building Happiness" in Historic and Contemporary Design

Architecture Film Festival Rotterdam Explores "Building Happiness" in
Historic and Contemporary Design
05:00 - 12 October, 2018 | by Lindsay Duddy
Share in Whatsapp

In recent years, architecture film festivals have erupted around the globe providing critics, theorists, and all
architectural thinkers with an additional median for architectural expression and discussion. The symbiotic
relationship between architecture and film stems from architecture’s e�ect on its built environment and its
determined social/cultural impact.

vernieuwd en in de zomer van 2018 verbeterd.
Opvallend zijn de twee standen waarin de website gezet
kan worden: de festivalstand en de PLAYTIME-stand.
AFFR wil het hele jaar door bereikbaar en zichtbaar zijn.
Door telkens nieuwe films in de online Cinema Playtime
te tonen en te promoten bedien je het publiek het hele
jaar door, 24/7 en wereldwijd.

Sociale media

AFFR heeft dit jaar het aantal posts op Social Media
verviervoudigd. Op youtube, Facebook en Instagram.
Er is veel meer gebruik gemaakt van de vaak prachtige
trailers die producenten aanleveren ter promotie van
de films. Ook heeft AFFR Moodfilmpjes laten maken
van alle festivaldagen en zijn er interviews gedaan met
prominente gasten en sprekers van het festival.
AFFR heeft ook via Twitter en Facebook geadverteerd.
In de aanloop van het festival zorgt dat voor een
breed bereik onder geïnteresseerden en de schil van
potentiële bezoekers daaromheen. Die advertenties
liepen uiteen van het boosten van de algemene
festivaltrailer (die enorm aansloeg) en het promoten
van specifieke films die als facebook-event werden
gepromoot. In 2018 moet AFFR strakker omgaan met
het promoten van het aanbod. Er moet meer branded
content komen, waarbij de merknaam in de film of
beeld zit verwerkt en continu het thema en urgentie
van het festival onder de aandacht brengt. Voor het
verspreiden van artikelen geldt dat ook. De afzender
en de festivaldata springen dan voortdurend in het

oog.
Ook moet branded content meer engagement
As the international audience grows and new genres emerge, architecture film festivals have come to encompass
opleveren.
Wat
speelt
er lectures,
in deandarchitectuur?
Hoe the
maak
more than just the film’s
initial viewing;
programs,
discussions are organized, enhancing
of the viewing material . Architecture Film Festival Rotterdam (AFFR) is celebrating its tenth
jeintellectual
een impact
levendig
platform online? AFFR is te veel aan het
edition this October by exploring the concept of “building happiness” in an age when we seek to build a more
zenden;
de
interactie
moet
worden
sustainable world
- a challenge
for both historic
and contemporary
design.opgezocht.
By using ArchDaily, you agree to our Terms of Use, Privacy Policy and Cookie Policy.
If
wantMan
to make the best of your experience on our site, sign-up.
1.you
Mole

Mole Man Trailer
Overzicht
online campagne

I ACCEPT

•
•
•
•
•
•

f

Facebook ads
Twitter ads
Banners op partnersites
Nieuwsbrieven AFFR
Nieuwsbrieven partners
Trailer AFFR

G

Fi

it

De Facebookpagina van AFFR telt nu bijna 6200
likes. De meeste fans komen uit Nederland
(Rotterdam, Amsterdam en Delft) gevolgd door
de landen Mexico, Italië, Verenigde Staten en
India. De meest gesproken taal is Engels, gevolgd
door Nederlands. De grootste groep fans is tussen
de 25 en 34 jaar. De Twitteraccount heeft 1485
volgers.
AFFR zet Twitter, Facebook en instagram in
tijdens het festival. Voor abrupte wijzigingen
in het programma is twitter een handige tool.
Het is handig om twee of drie teamleden toe te
laten tot het social-team, zodat bezoekers snel
antwoord krijgen op hun vragen. AFFR krijgt met
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name vragen binnen over locatie, aanvangstijden
en verkoopinformatie. De meeste vragen komen
binnen via Messenger van Facebook.
AFFR moet slimmer omgaan met de
publicatietools die Facebook biedt. Het
crossposten van video’s met de locaties
bijvoorbeeld, waardoor video’s makkelijker viraal
gaan.
De Facebookpagina van AFFR telt nu bijna 6700
likes. De meeste fans komen uit Nederland
(Rotterdam, Amsterdam en Delft) gevolgd door
de landen Mexico, Italië, Verenigde Staten en India.
De meest gesproken taal is Engels, gevolgd door
Nederlands. De grootste groep fans is tussen de
25 en 34 jaar.

Branding op locatie
AFFR had dit jaar twee festivallocaties: LantarenVenster
en Hofplein Theater.
In LantarenVenster heeft Studio Beige vorig jaar een
ontwerp gemaakt voor de City for Sale-corner, een
installatie van manshoge makelaarsborden met de
kenmerkende City for Sale uitstraling, én de PLAYTIME
Lounge, een plek voor ontspanning en bezinning, met
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monitoren waarop fragmenten uit het archief van
PLAYTIME te zien waren. In de PLAYTIME Lounge stond
een zuil met de mogelijkheid je in te schrijven voor de
nieuwsbrief, in ruil voor een gratis film van de AFFR
online cinema PLAYTIME.
Beide installaties zijn in 2018 opnieuw gebruikt met
een vernieuwde bedrukking in de vormgeving van de
campagne 2018. De installatie van makelaarsborden is
ook opgesteld in de foyer van openingslocatie Hofplein
Theater.

Free publicity
Over het thema Building Happiness is in 2018 veel
geschreven. In de aanloop naar het festival verschenen
er regelmatig redactionele artikelen over AFFR en de
verschillende films:
In gedrukte pers onder andere NRC Rotterdam katern,
De Volkskrant, Financieel Dagblad, Trouw, Filmkrant, Uit
Magazine Rotterdam, CJP magazine.
In online pers onder andere in Vers Beton, Uit
Agenda, Nieuwsbrief Theater Rotterdam, Nieuwsbrief
Lantarenvenster, ArchDaily, de Architect, Architectuur.
nl, Archined, Architectenweb, Blauwe Kamer,
Erop Uit, indebioscoop.com, Duitslandinstituut,
weekendinrotterdam, Cineville, CJP, Havenloods.

ARCHITECTURE FILM FESTIVAL ROT TERDAM PRESENTS:

A MIDSUMMER
NIGHT’S CINEMA

FRIDAY JUNE 22 | 22:30 HRS

MOLE MAN
Guy Fiorita (2017)

SATURDAY JUNE 23 | 22:30 HRS

TANGERINE
Sean Baker (2015)

LOCATIE
HET INDUSTRIEGEBOUW
expeditiestraat

A MIDSUMMER NIGHT’S CINEMA
IS SUPPORTED BY:

TICKETS
AFFR.NL

AFFR.NL
FACEBOOK.COM/AFFR2017
TWITTER.COM/AFFR

AFFR
10 - 14 OCT. 2018

facebook.com/AFFR2018
twitter.com/affr
instagram.com/affrfilmfestival

#affr2018
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