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3 Het Architectuur Filmfestival Rotterdam beleef-
de in 2019 een zeer succesvolle elfde editie. Alle 
records aan bezoekers, gasten en internationale 
belangstelling werden gebroken. Met een groei 
van bijna 25% ten opzichte van het voorgaande 
jaar heeft het festival bewezen een vooraan-
staande plek in het culturele veld van Rotterdam 
in te nemen. 

AFFR is een sterk lokaal, nationaal én internationaal 
merk. De innovatieve benadering van AFFR wordt 
alom gewaardeerd; het filmfestival wordt steeds meer 
gezien als een onmisbaar ijkpunt met een unieke 
focus op stad en architectuur. 
Sinds 2017 is AFFR een jaarlijks terugkerend festi-
val. De verhoogde frequentie biedt ruimte aan een 
actueler en inhoudelijker programma, intensiveert de 
samenwerking met programmapartners, geeft conti-
nuïteit aan de organisatie en bereikt door intensiever 
communicatie een jonger en meer divers publiek.  
Het Architectuur Filmfestival Rotterdam is uitge-
groeid tot het grootste en meest toonaangevende 
internationaal platform voor films over de gebouwde 
omgeving. Het festival programmeert bijzondere, 
cinematografisch hoogwaardige films, documentai-
res en shorts met een focus op stedelijk leven van 
over de hele wereld. En plaatst deze in een context 
met inleidingen door deskundigen, gesprekken met 
makers en debat met betrokkenen. 

AFFR stelt zich ten doel het diverse en vernieuwende 
karakter van het festival uit te bouwen, de continuïteit 

1. INLEIDING

Volle zalen tijdens AFFR 2019

van de organisatie te borgen, het publiek verder te 
verbreden en het programma verder te verdiepen. 
Daarom is in 2019 de programmering van onder-
zoekende, verrassende en relevante films over stad 
en architectuur verder aangescherpt. Er is dit jaar 
meer duiding gegeven middels inleidingen, debat, 
vraaggesprekken en een masterclass. De agende-
rende functie van het festival werd verbeeld met een 
pakkend thema – Lost in Transition – dat in een aantal 
verschillende programmaonderdelen werd uitge-
werkt: gentrificatie, klimaatverandering, migratie en 
segregatie. 
Er zijn in 2019 drie nieuwe programmaonderdelen 
geïntroduceerd: de Film & Architecture Studio, het 
AFFR Film Forum en een Rotterdam Special over 
de ontwikkelingen op Zuid. Het King Kong business 
event is inhoudelijk verder uitgebouwd. 

De programmering was in 2019 breder én inhoudelij-
ker dan voorheen. Gecombineerd met een intensiever 
campagne op sociale media en via programmapart-
ners heeft dit geleid tot een aanmerkelijke verbreding 
van de bezoekers. Uit waarneming en onderzoek blijkt 
dat de het publiek jonger, internationaler en meer 
divers was dan alle voorgaande festivals. 

In dit jaarverslag AFFR 2019 lichten we een en ander 
graag nader toe.



AFFR 2019 IN 10 FILMS EN SPECIALS

THE REAL THING – Benoit Felici, 
2018 (o.a. WO 09/10, 20:30, 1.040 
bezoekers):
fascinerende zoektocht naar identiteit 
en authenticiteit in de hedendaagse 
architectuur. Van de Tower Bridge 
in China, de Sint-Pieter in Ivoorkust 
tot de Taj Mahal in een Indiaas dorp: 
sinds er wordt gebouwd wordt er 
gekopieerd. Om een generieke 
new town een gezicht te geven, om 
macht uit te stralen of in stille aan-
bidding voor een overleden geliefde. 
OPENINGSFILM, Europese première 
in aanwezigheid filmmaker. 

GATEWAYS TO NEW YORK: OTHMAR H. 
AMMAN AND HIS BRIDGES – Thomas Witz, 

2019 (o.a. DO 10/10, 17:00, 429 bezoekers): 
Europese première van een adembenemende 

documentaire vol historisch beeldmateriaal over 
de Zwitserse immigrant en constructeur Amman, 

die de beroemde bruggen van New York en San 
Francisco ontwierp en zo het beeld van deze 

steden voorgoed veranderde.
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2. FILMPROGRAMMA
LOST IN TRANSITION
In het debat over architectuur, stad en landschap 
komen steeds vaker dezelfde thema’s terug: de ener-
gietransitie, de klimaatverandering, de uitputting van 
de natuurlijke bronnen en de groeiende sociale onge-
lijkheid in de maatschappij. AFFR onderzocht deze 
thema’s onder het motto Lost in Transition. Welke rol 
kunnen ontwerpers, stadmakers en bouwers spelen 
in de transitie naar een andere, betere wereld? Welke 
mentale omslag zal er moeten plaatsvinden om 
steden weer leefbaar te maken? En op welke manier 
kunnen filmmakers de urgentie hiervan voelbaar en 
zichtbaar maken?

Met het thema Lost in Transition onderzocht AFFR de 
grote dilemma’s van deze onzekere tijd: een filmische 
reflectie op de maatschappelijke en technologische 
uitdagingen die op ons afkomen en de gevolgen daar-
van voor de gebouwde omgeving. In de filmprogram-
mering werden de uitersten van het transitieproces 
waarin onze wereld zich bevindt opgezocht. Van het 
meest apocalyptische beeld tot de meest optimis-
tische utopie. En alle speelfilms, documentaires en 
shorts die zich daartussenin bewegen. Deze werden 
geprogrammeerd in combinatie met inleidingen 
door deskundigen, vraaggesprekken met makers en 
debatten met betrokkenen. 
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I AM GENTRIFICATION – 
Thomas Haemmerli, 2017 
(o.a. DO 10/10. 21:00, 278 
bezoekers): hilarisch zelf-
portret van de activistische 
journalist Haemmerli die 
gedurende zijn internationale 
carrière verandert van slacht-
offer in mede-veroorzaker van 
gentrificatie. Voorafgegaan 
door het themadebat Lost in 
Transition met de filmmaker en 
verschillende experts op het 
gebied van de samenleving in 
transitie.

CITY DREAMERS – Joseph 
Hillel, 2018 (o.a. VR 11/10, 
18:45, 439 bezoekers): Europese 
première van een historisch por-
tret van vier vrouwelijke architec-
ten die een belangrijke rol speel-
den in architectuur en stedenbouw 
van de 20e eeuw. Nagesprek onder 
leiding van Tracy Metz met film-
maker en vrouwelijke ontwerpers 
over diversiteit in de Nederlandse 
bouwwereld en het verleggen van 
de focus van gebouwen naar buur-
ten. In samenwerking met BNA.

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

de inleidende aflevering uit Rotterdam Zuid – 
van Boerenzij tot Smeltkroes (Eelco Romeijn & 

Perry Boomsluiter, 2019) met aansluitend debat 
over stand van zaken in de herontwikkeling 

van Rotterdam Zuid: een open evaluatie van de 
gebouwde resultaten tot nu toe en de uiteenlo-

pende meningen daarover. In samenwerking met 
AIR en Open Rotterdam.

MARIO BOTTA, THE SPACE BEYOND – 
Loretta Dalpozzo, 2018 (o.a. VR 11/10, 21:00, 

297 bezoekers): De Zwitserse architect Botta 
ontwierp over de hele wereld kerken, synagogen 

én moskeeën. Een prachtig gefilmd, zeldzaam 
open portret van deze bijzondere architect en zijn 

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

NATURA URBANA – Matthew Gandi, 2017 (ZA 
12/10, 16:45, 126 bezoekers): de geschiedenis 
van Berlijn gereconstrueerd aan de hand van 
ecologisch onderzoek naar de plantdiversiteit in 
tuinen en op braakliggende terreinen. Na afloop 
een gesprek over parallellen met Nederlandse 
steden met de filmmaker, Kees Moeliker (directeur 
Natuurhistorisch Museum) en Remco Daalder 
(stadsecoloog Amsterdam).

A CONCRETE CINEMA – Luz 
Ruciello, 2017 (Za 12/10, 
23:00, 58 bezoekers): Omar, 
een gepensioneerd metselaar 
woont in een dorpje op het 
platteland van Argentinië. De 
bioscoop is al jaren gesloten 
en daarom bouwt hij als film-
liefhebber zijn eigen cinema. 
PUBLIEKSFAVORIET AFFR 
2019.

DIVIDED CITIES (ZA 12/10, 14:45, 82 bezoe-
kers): wereldpremière van een online documen-

tairereeks van The Guardian over segregatie 
en ongelijkheid in steden als Havana, Nicosia, 

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

kunnen leren in Nederland.
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FILMPROGRAMMA
De redactie van AFFR onder leiding van curator Jord 
den Hollander zoekt continu naar cinematografisch 
hoogwaardige speelfilms, documentaires, shorts, 
animaties en audiovisuele installaties die actuele 
ontwikkelingen in architectuur, stad en samenleving 
weerspiegelen. Het uitgebreide internationale net-
werk van (veelal mede door het AFFR geïnitieerde) 
architectuur-filmfestivals elders in de wereld, zorgt 
voor een uitwisseling van kennis en filmtitels. 

Half maart 2019 is een oproep tot inzending uitge-
schreven via de website, de nieuwsbrief (3665 inter-
nationale abonnees), het netwerk van internationale 
architectuurfilmfestivals en online platforms zoals 
FilmFreeway. De inzendtermijn sloot half mei. Tot half 
juli had de redactie tijd om uit 175 ingezonden en 220 
gescoute films een verrassend, gevarieerd en actueel 
programma samen te stellen. De redactie werd daarin 
bijgestaan door een groep van 24 kritische kijkers. 

Alle films zijn door inzenders of redactie 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. 
Bovendien is de database met ingang van dit jaar 
gekoppeld aan de website waardoor tekstredactie 
efficiënter verloopt. 

Geselecteerde films zijn zoveel als mogelijk van inlei-
dingen, vraaggesprekken en discussies voorzien. Op 
deze manier wordt duiding gegeven aan actuele of 
juist historische filmproducties. Uit de filmlijst met 
395 titels werden 53 langere en 32 kortere films gese-
lecteerd die in 75 blokken werden vertoond. Zo’n 12 
blokken werden twee of meer keer vertoond. Er wer-
den 28 films voorzien van een inleiding vooraf en/of 
een discussie achteraf. Er waren dit jaar 32 filmmakers 
aanwezig met wie na afloop een Q&A gehouden is. 

PUBLIEKSWAARDERING
De veelheid aan films, shorts en documentaires kreeg 
in 2019 wederom een iets hoger waardering dan in 
voorgaande jaren. Er werden 3631 stemmen uitge-
bracht op 58 films en specials (660 stemmen meer 
dan in 2018). De gemiddelde score was 4,0 op een 
schaal van 5 (in 2018 scoorden de films gemiddeld 
3,9; in 2017 was dat 3,8).

Een brede programmering rondom het thema Lost 
in Transition werd alom gewaardeerd. Verschillende 
filmtitels en specials werden gekoppeld aan de 
subthema’s gentrificatie, migratie, klimaatverande-
ring en segregatie. Het themadebat op donderdag 
met aansluitend drie parallel geprogrammeerde films 
rondom het thema was een goede opmaat voor het 
verdere festival.

PUBLIEKSWAARDERING FILMPROGRAMMERING EN SPECIALS AFFR 2019 / 5,00

1 A Concrete Cinema Luz Ruciello, 2017 metselaar en filmfan bouwt eigen bioscoop in dorpje Argentinië 4.63

2 The World Before 
Your Feet

Jeremy Workman, 
2018

nieuw perspectief op New York in 12.000 km wandeling 4.57

3 Playtime Jacques Tati, 1967 humor in imposant modernistisch decor, dé architectuur klassieker 4.48

4 Gateways to  
New York

Thomaz Witz, 2019 historisch portret ontwerper bruggen New York en San Francisco 4.46

5 Rams Gary Huswit, 2018 werk en leven industrieel ontwerper Dieter Rams 4.45

6 Charm City Marilyn Ness, 2018 verslag wapengeweld in Baltimore vanuit verschillend perspectief 4.44

7 Jorn Utzon -  
The Man &  
The Architect

Borch Hansen &  
Von Lowzow, 2018

portet van bescheiden ontwerper Sydney Opera House en meer 4.41

8 Soyalism Parenti & Liberti, 
2018

maatschappelijke en ecologische gevolgen van varkensindustrie 4.35

9 Operation  
Jane Walk

Mulner & Klengel, 
2019

live performance online game Tom Clancy’s The Division als tour NYC 4.33

10 Pedregulho Graça Bittencourt, 
2019

portret gerenoveerd modernistisch woningbouwcomplex Rio de 
Janeiro

4.33

11 Anthropocene:  
The Human Epoch 

Baichwal,  
De Pencier & 
Burtynsky, 2018

indrukwekkende fotografie weerspiegelt menselijk eigenbelang 4.33

12 Divided Cities Guardian Cities, 
2019

wereldpremière online reportages The Guardian over segregatie 4.30

13 City Dreamers Joseph Hillel, 2018 vier vrouwelijke architecten en hun invloed op stad en architectuur 4.28

14 Leaning Out Basia & Leonard 
Myszynski, 2018

de constructeur van World Trade Centre als vredesactivist 4.25

15 Bulldozer Politics Leopold Lambert, 
2019

lezing en films over destructieve politiek in o.a. Palestijnse gebieden 4.24

GEMIDDELDE WAARDERING AFFR 2019 (over 58 films uit 3631 stemmen) 3.98
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Publieksfavoriet in 2019 was A Concrete Cinema 
(Luz Ruciello, 2017) het intieme portret van een 
gepensioneerde metselaar die als filmliefhebber een 
eigen bioscoop bouwt in een dorp op het platteland 
van Argentinië. Het kleine, persoonlijke verhaal blijkt 
grote waardering te vinden bij het publiek. Zo ook 
The World before your Feet (Jeremy Workman, 2018) 
die tweede werd in de publiekswaarderingo over de 
vrolijke Matt Green die in 12.000 km alle straten van 
New York doorkruist en zo een compleet nieuwe kijk 
op de stad krijgt.

AFFR zocht in 2019 meer dan ooit de grenzen van de 
architectuurfilm op. Films als Charm City (Marilyn 
Ness, 2018; over wapengeweld in Baltimore), 
Soyalism (Parenti & Liberti, 2018; over de wereld-
wijde productieketen van de varkensindustrie) en 
Anthropocene (Baichwal, De Pencier & Burtynsky, 
2018; over de uitputting van de aarde door menselijke 
hebzucht) zijn door het publiek hoog gewaardeerde 
voorbeelden van films die een breed maatschap-
pelijk probleem op een filmische wijze aansnijden. 

Deze films verbreden de inhoudelijke focus en het 
publieksbereik van het Architectuur Film Festival 
Rotterdam. 
Dat neemt niet weg dat goede films over spraak-
makende architecten (Jørn Utzon, The Man & The 
Architect – Borch Hansen & Von Lowzow, 2018), 
ontwerpers (Rams – Gary Huswit, 2018) of bouw-
werken (Gateways to New York – Thomaz Witz, 2019 
en Pedregulho – Graça Bittencourt, 2019) ook nog 
steeds zeer gewaardeerd worden. 

Ook goed om te zien is dat vernieuwende en verdie-
pende speciale voorstellingen hoge waarderingen 
krijgen. Zoals de virtuele rondleiding door New York 
tijdens de live door vier personen gespeelde game 
Tom Clancy’s The Division (Operation Jane Walk – 
Müllner & Klengel, 2019), de wereldpremière van 
online reportages van The Guardian over segregatie 
in steden (Divided Cities by Guardian Cities, 2019) 
of een spraakmakende lezing over de vernietigende 
politiek in onder andere de Palestijnse gebieden 
(Bulldozer Politics door Leopold Lambert, 2019).
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Govert Schilling geeft inleiding bij Earthrise AFFR 2019

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

Lotte Schreiber tijdens Film & Architecture Studio



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

Uitverkochte zaal 1 lantaren Venster AFFR 2019
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3. FESTIVAL SPECIALS
De volgende speciale evenementen werden 
tijdens AFFR 2018 georganiseerd:

KING KONG BUSINESS EVENT
(do 2/10, 18u30 Restaurant NHOW en 
LantarenVenster zaal 1: 176 bezoekers)
De King Kong business club is het zakelijk netwerk-
programma van AFFR. Bedrijven en ondernemers uit 
de bouw- en vastgoedsector verbinden hun naam 
aan het Architectuur Filmfestival Rotterdam en 
ondersteunen het festival financieel, relationeel en 
inhoudelijk. 
AFFR organiseerde dit jaar voor de vijfde keer het 
King Kong business event: een exclusieve film- en 
netwerkavond voor de leden van de King Kong busi-
ness club en hun relaties. De avond begon met een 
walking dinner in restaurant NHOW, aansluitend 
vond een sneak preview van Gateways to New York 
(Thomas Witz, 2019) plaats: de avant-première van 
fascinerend historisch protret van de Zwitserse inge-
nieur Amman die met zijn hangbruggen het aange-
zicht van NYC veranderde. De avond werd afgesloten 
met een feestelijke borrel in de foyer.

FILM & ARCHITECTURE STUDIO
(za 05/10 t/m di 08/10, i.s.m. Independent School 
for the City, 28 deelnemers)
In 2019 werd de eerste Film & Architecture Studio 
georganiseerd in samenwerking met de Independent 
School for the City. Een internationale groep van 
28 studenten en jonge professionals met een ach-
tergrond in ontwerp of filmmaken nam deel aan de 
vierdaagse cursus onder leiding van curator Jord den 
Hollander met bijdragen van editor Gys Zevenbergen 
en filmmaker Lotte Schreiber.

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

De deelnemers (een gemêleerd gezelschap van 28 
master studenten en jonge professionals in archi-
tectuur, stedenbouw, journalistiek en filmproductie) 
maakten kennis met de essentiële elementen van 
het film maken en de relatie tussen film, stad en 

architectuur. Alle aspecten van onderzoek, script 
schrijven, een storyboard ontwikkelen tot het filmen 
en monteren kwamen aan bod. Er werden films uit 
het programma van het aankomend festival geanaly-
seerd. De vierdaagse studio resulteerde in zeven kor-
te filmische producties rondom het motto A City of 
1000 Steps, die op dinsdag om 16:00 in een publiek 
toegankelijke bijeenkomst werden gepresenteerd en 
geëvalueerd. 
Tijdens de studio vonden drie openbare lezingen 
plaats over cinematografie in relatie tot de gebouwde 
omgeving, story telling en de techniek van het film 
maken. 
In de aanloop naar de studio werden gedurende het 
studiejaar 2018-2019 korte AFFR-filmpresentaties 
verzorgd tijdens de maandelijkse School’s Out bij-
eenkomsten in de Independent School for the City.

OPENING AFFR 2019 – EUROPESE 
PREMIÈRE THE REAL THING  
(BENOIT FELICI, 2019)
(wo 09/10, 20u30 Theater Rotterdam, grote zaal: 
746 bezoekers)
De elfde editie van AFFR opende met de Europese 
première van The Real Thing, een fascinerende zoek-
tocht naar identiteit en authenticiteit in de heden-
daagse architectuur. Van de Tower Bridge in China, 
de Sint-Pieter in Ivoorkust tot de Taj Mahal in een 
Indiaas dorp: sinds er wordt gebouwd wordt er geko-
pieerd. Om een generieke new town een gezicht te 
geven, om macht uit te stralen of in stille aanbidding 
voor een overleden geliefde. Na afloop vond een Q&A 
plaats met filmmaker Benoit Felici. In de stampvolle 
foyer waren er drankjes en muziek om de opening te 
vieren.

LOST IN TRANSITION – THEMA DEBAT
(do 10/10, 19.30, LantarenVenster zaal 3: 75 
bezoekers)
In het themadebat werden onder leiding van 
Saskia van Stein de verschillende aspecten van 
het thema Lost in Transition aangestipt; met Derk 
Loorbach (Drift), Eva Pfannes (OOZE), Nanne de 
Ru (Powerhouse) en Thomas Haemmerli (publicist 
en filmmaker). Aansluitend werden parallel drie 
op het thema toegesneden films vertoond: I am 
Gentrification (Thomas Haemmerli, 2018: een hila-
risch zelfportret over de ontwikkeling van kraker naar 
vastgoedontwikkelaar), Patrimonio (Lisa Jackson 
& Sarah Teale, 2018: over de opstand van een 
Mexicaans vissersdorp tegen ongelijkheid en corrup-
tie) en The Border Fence (Nikolaus Geyrhalter, 2018: 
over de angst voor migratie in Oostenrijk). 



Welkom AFFR Film Forum 2019 door Joep Mol

Deelnemers Film & Architecture Studio AFFR 2019
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VIRTUAL REALITY @ AFFR
(vr 11/10 – za 12/10, 13:30 – 21:30, 
LantarenVenster foyer: 385 bezoekers)
In zes sets met drie doorlopende VR-films krijgt het 
raakvlak tussen film, stad en architectuur een nieuwe, 
virtuele dimensie: The Real Thing VR (Benoit Felici, 
2018): een 360 graden gefilmde en geanimeerde 
opname van de gebouwen die voorkomen in film 
The Real Thing; The Leap: Inside Architect Dorte 
Mandrup’s Mind (Niels Bjørn & Arne Skak) toont 
in 3D het werk van Mandrup op Groenland en in 
Denemarken; Bauhaus in Bavaria (Stefan Goeppel 
en Andrea Zimmermann) een 3D reconstructie van 
de ontwerpen van het werk van Walter Gropius in 
Beieren. 

ROTTERDAM ZUID ALS PROEFTUIN
(vr 11/10, 15:00, LantarenVenster zaal 1:  
127 bezoekers)
In een volle zaal 1 werd de inleidende film uit de reeks 
Rotterdam Zuid – van Boerenzij tot Smeltkroes (Eelco 
Romeijn & Perry Boomsluiter, 2019) vertoond. In 
samenwerking met AIR werd aansluitend een debat 
georganiseerd over de stand van zaken in de heront-
wikkeling van Rotterdam Zuid: een open evaluatie van 
de gebouwde resultaten tot nu toe en de uiteenlopen-
de meningen daarover. Onder leiding van Bart Cosijn 
discussieerden Arzu Ayikgezmez, Evert Kolpa en Joris 
Molenaar met de zaal. Open Rotterdam besteedde 
met een vooraankondiging aandacht aan het event en 
zond na afloop de reeks Rotterdam Zuid opnieuw uit. 
Dit programmaonderdeel was in het Nederlands en 
tegen gereduceerd tarief toegankelijk. Via partners 
werden lokale betrokkenen nadrukkelijk uitgenodigd. 
Deze special wordt de komende jaren onder de titel 
Rotterdam Speciaal met lokale programmapartners 
verder uitgewerkt: een specifiek, in de stad actueel 
onderwerp wordt breder uitgelicht met een film of 
een aantal shorts en een discussie of workshop met 
lokale deskundigen, betrokkenen en bewoners.

MASTERCLASS LEOPOLD LAMBERT 
– BULLDOZER POLITICS 
(vr 11/10, 18u15, LantarenVenster, zaal 4:  
75 bezoekers)
Een spraakmakende lezing door de Parijse architect 
en hoofdredacteur van The Funambulist, Leopold 
Lambert. Gebaseerd op zijn boek La Politique du 
Bulldozer, waarin hij de politiek van de verwoesting 
van Palestijnse huizen in de bezette gebieden sinds 
1948 in kaart brengt. Als inleiding op een tweetal 
films die de destructieve gevolgen van oorlog in beeld 
brengen: Aleppo, Silence of War – Amir Ossanlou, 
2018 en How The Holiday Inn Became a Symbol of 
the Lebanese Civil War – Abdalah El Binni, 2019. 

ARCHINED TIPS
(LantarenVenster: 120 bezoekers)
De redactie van onafhankelijk online platform 
Archined struinde door het programma van AFFR 

2019 en tipt twee films waarvan zij vindt dat deze 
bijzonder zijn en door iedereen gezien moeten 
worden. De films werden voorafgegaan door een 
inleiding door een Archined correspondent: I am 
Gentrification, do 21:00 en The Real Thing, vr 11/10.

MEET THE MAKERS TALKSHOW
(vr 11/10 , 18:00 – za 12/10, 16:00 en 18:30, 
LantarenVenster foyer, 360 bezoekers)
In de AFFR-talkshow op vrijdag- en zaterdagmiddag 
bespreken filmmakers onder leiding van Jord den 
Hollander verschillende thema’s van AFFR aan de 
hand van filmfragmenten uit het festivalprogramma. 
Per talkshow schuiven drie filmmakers aan die elk 
een fragment uit hun film tonen. De talkshow is vrij 
toegankelijk. Filmmakers, ontwerpers en stadslief-
hebbers ontmoeten elkaar rondom de talkshow en 
raken in gesprek. De talkshow wordt in een professio-
nele setting live gestreamd. Na afloop is de talkshow 
in zijn geheel en per onderwerp terug te kijken op de 
AFFR-website.

EUROPESE PREMIÈRE CITY 
DREAMERS – BNA DEBAT
(vr 11/10, 18:45,LantarenVenster Zaal 1:  
206 bezoekers)
City Dreamers (Joseph Hillel, 2018) is een inspire-
rende documentaire over vier van de belangrijkste 
vrouwelijke (landschaps)architecten in de twintigste 
eeuw: Phyllis Lambert, Blanche Lemco van Ginkel, 
Cornelia Hahn Oberlander en Denise Scott Brown. 
Met zeldzaam archiefmateriaal en openhartige 
interviews toont Joseph Hillel hoe deze vrouwen een 
nieuw perspectief op de stad ontwikkelden. Voor het 
eerst stonden niet gebouwen maar buurten, culturen 
en stedelijke ecosystemen centraal. 
Na afloop van de film vond een gesprek plaats over de 
invloed van vrouwelijke architecten en stedenbouw-
kundigen in Nederland, onder leiding van journalist 
en presentator Tracy Metz.

MASTERCLASS KADIR VAN LOHUIZEN
(vr 12/10, 21.00 Lantarenvenster zaal 3:  
128 bezoekers)
Met indrukwekkende beeldfragmenten presen-
teert fotograaf en documentairemaker Kadir van 
Lohuizen een voorbeschouwing op zijn nieuwste 
NTR programmareeks Na ons de zondvloed, die 
vanaf 20 oktober op NPO2 te zien was. In de serie 
onderzoekt Van Lohuizen de sociale gevolgen van de 
stijgende zeespiegel. Hij ging in gesprek met cura-
tor Jord den Hollander over het verbeelden van het 
onvoorstelbare en het onvermijdelijke. Gevolgd door 
een programma van vier korte films met als thema 
klimaatverandering.

https://www.affr.nl/nieuws/bekijk-de-meet-the-makers-talkshow-2/


Lost in Transition themadebat

Meet the Makers Talkshow met Arianne Lodeserto, Frederik Soelberg en Lucie Martin
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AFFR FILM FORUM 
(za 12/10, 10:30, LantarenVenster Foyer: 55 film-
makers, producenten en programmapartners) 
Na drie jaar is het AFFR Film Forum uitgegroeid tot 
een vaste waarde voor filmmakers binnen het festival. 
Wat begon als een uitgebreide brunch op zaterdag-
ochtend in de foyer van LantarenVenster, heeft inmid-
dels de vorm van een platform waar makers, produ-
centen en internationale festivalorganisatoren elkaar 
kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen. 
Dit jaar namen ruim 45 internationale filmmakers, 
producenten en organisatoren en een tiental lokale 
programmapartners deel aan het forum. Met dit 
forum wil AFFR zijn culturele rol als publieke ken-
nisorganisatie benadrukken. 
De uitwisseling van kennis en ervaring tussen makers 
onderling legt nieuwe internationale verbanden en 
draagt bij aan het versterken van het internationale 
netwerk van filmmakers en organisatoren van architec-
tuurfilmfestivals. De aanwezigheid van Rotterdamse 
filmmakers, journalisten, producenten en culturele 
partijen maakt dat ook de link met het Rotterdamse 
veld wordt versterkt en er mogelijk nieuwe verbindin-
gen tussen lokale en internationale makers en produ-
centen ontstaan. Het is de bedoeling dit internationale 
netwerk in de komende jaren verder uit te bouwen. 

ARCHIPRIX INTERNATIONAL
(za 12/10, 12:30, LantarenVenster zaal 6,  
66 bezoekers)
Première van de documentaire Conflicting Territories 
| Conflicting Communities, die laat zien hoe getalen-
teerde ontwerpers de discussie over de toekomst van 
een stedelijk gebied kunnen stimuleren door middel 
van heldere ideeën. Van over de hele wereld reisden 
de Archiprix deelnemers – jonge architecten, ste-
denbouwkundigen en landschapsarchitecten – naar 
Santiago om plannen te ontwikkelen voor een slacht-
huisterrein in de problematische Matadero-Franklin 
buurt. Na afloop gesprek een gesprek met makers en 
deelnemers.

DIVIDED CITIES – GUARDIAN CITIES
(za 12/10, 14:45, Lantarenvenster zaal 3:  
82 bezoekers)
Wereldpremière van een online documentaire reeks 
van The Guardian over segregatie en ongelijkheid 
in steden als Havana, Nicosia, Memphis, Melilla en 
Delhi. Aansluitend een gesprek met de makers over 
het online produceren van documentaires en de 
lessen die we uit de films kunnen leren.

NATURA URBANA: DIE BRACHEN  
VON BERLIN – GOETHE INSTITUT 
EVENEMENT
(za 12/10, 16:45, LantarenVenster zaal 3,  
126 bezoekers)
Verbluffende documentaire over de geschiedenis 
van Berlijn, vastgelegd aan de hand van ecologisch 
onderzoek naar de plantdiversiteit in tuinen en op 

braakliggende terreinen. Na afloop een gesprek onder 
leiding van Marieke Berkers over parallellen met 
Nederlandse steden met filmmaker Matthew Gandi, 
Kees Moeliker (directeur Natuurhistorisch Museum) 
en Remco Daalder (stadsecoloog Amsterdam).

AFFR SECRET PREVIEW – THE NEW 
BAUHAUS (ALYSA NAHMIAS, 2019)
(za 12/10, 20:45, LantarenVenster zaal 3,  
78 bezoekers)
De traditionele sneak preview van een nieuwe film 
die elders in première gaat, maar die spraakmakend 
genoeg is om als AFFR-verrassingsfilm een zaal te 
vullen. Dit jaar de film The New Bauhaus, over László 
Moholo-Nagy die in 1937 Duitsland ontvluchtte en in 
Chicago The New Bauhaus oprichtte. Een historisch 
verslag van een moeizame start en de ontwikkeling 
naar het succesvolle instituut dat een stempel drukte 
op design, fotografie en onderwijs in de hele wereld. 

ARCHITECTENWEB BEST OF AFFR
(zo 13/10, 12:30 – 21:00, LantarenVenster zaal 3, 
96 bezoekers)
Voor de vijfde keer organiseerde AFFR samen met 
Architectenweb een aaneengesloten reeks van de 
vijf beste films uit het festival, geselecteerd door de 
gezamenlijke redacties. Dit jaar werd er zelfs voor een 
Best Of AFFR Maaltijd gezorgd.

OPERATION JANE WALK – LIVE 
PERFORMANCE, LEONARD MÜLLNER 
& ROBIN KLENGEL
(zo 13/10, 17:30, LantarenVenster zaal 1,  
44 bezoekers)
Een enerverende, virtuele rondleiding door post- 
catastrofaal New York in de live gespeelde game Tom 
Clancy’s The Division. Door de gamers voorzien van 
droog commentaar op de architectuur in de welbe-
kende omgeving en van een jazzy soundtrack. Tijdens 
deze architectuur excursie wordt de groep regelmatig 
belaagd door tegenstanders die live in de game zit-
ten. Een hilarische afsluiter van een geslaagd festival.

SATELLIETPROGRAMMERING
(za 25/05, do 13/06, za 15/06, Podium POST,  
154 bezoekers)
In de opmaat naar AFFR 2019 is samengewerkt  
met AIR en OMI tijdens de Rotterdam Architectuur  
Maand (RAM): een tweetal goed bezochte publieke 
vertoningen – sneak previews van het aankomend 
festival - in POST Podium brachten een divers publiek 
in aanraking met het fenomeen architectuurfilm.  
Een publicitair voorproefje van het festival. 
Voor het zakelijk netwerk King Kong business club werd 
tijdens de Rotterdam Architectuurmaand een extra 
relatieavond georganiseerd in POST Podium. Met een 
inleiding door restauratiearchitect Kristof Houben van 
Braaksma & Roos architecten en de vertoning van een 
van de publieksfavorieten van het voorgaande festival.  



Masterclass Rising Water door Kadir van Lohuizen 

VR producties AFFR 2019
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Los van de programmering van het jaarlijks festival 
verzorgt de redactie van AFFR gastprogrammering 
voor evenementen in Rotterdam, voor lokale archi-
tectuurcentra in Nederland en voor internationale 
festivals. 
Zo programmeerde AFFR in 2019 voor het Bredaas 
architectuurcentrum BLAST een drietal voorstellin-
gen. Voor TU Delft werd een middag met Afrikaanse 
films geprogrammeerd tijdens de conferentie African 
Perspectives. 
AFFR trad dit jaar ook in Boekarest, Budapest, Praag, 
Teheran en Quito op als adviseur en gastcurator. 
Gastprogrammering wordt separaat begroot en vindt 
alleen doorgang als deze kostendekkend kan worden 
gerealiseerd.

The World Before Your Feet (Jeremy Workman, 2018) met inleiding Machiel Spaan



Live Performance Operation Janewalk

Lezing Bulldozer Polititcs door Leopold Lambert AFFR 2019
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In juni 2017 is met groot succes een nieuwe website 
gelanceerd. Een belangrijk onderdeel daarvan was 
online cinema PLAYTIME. Elke week werd een film 
uit het programma van het voorgaande festival online 
gezet. Deze was voor leden van Club Fountainhead 
gratis te bekijken en voor overige bezoekers tegen 
betaling van 2 tot 4 euro. 
Ondanks een intensieve promotiecampagne werden 
de streams maar zeer matig bekeken. Het gemiddel-
de lag op 12 views in de periode van 8 weken dat een 
film online beschikbaar was. De dienst leidde niet 
tot de gehoopte groei van het aantal leden van Club 
Fountainhead. Het idee dat online cinema PLAYTIME 
een continue, online architectuur filmfestival zou zijn 
tussen de fysieke festivals bleek niet te werken. 
De ontwikkeling van streaming en on demand film-
kijken heeft de laatste jaren een enorme vlucht geno-
men en PLAYTIME bleek daarin een te kleine speler. 
De kosten wogen niet op tegen bereik en gebruik. In 
april 2019 besloot het bestuur daarom om de online 
cinema PLAYTIME stop te zetten. 
Het AFFR-vriendenprogramma Club Fountainhead is 
teruggebracht tot een kortingspas die de publieks-
binding met het festival versterkt. 

De website www.affr.nl is in 2019 aangescherpt met 
verschillende functionaliteiten die bezoekers van de 
website meer verleiden het festival te bezoeken en die 
festivalbezoekers beter faciliteren in het voorbereiden 
van hun bezoek: beter overzicht van alle films, moge-
lijkheden om te selecteren op dag, thema en tijdstip, 
een betere koppeling met de sales en aantrekkelijker 
presentatie van inhoudelijke artikelen. Ook de mobie-
le applicatie is sterk verbeterd.

4. WEBSITE

Website AFFR d.d. november 2019

http://www.affr.nl
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20 MEER SAMENWERKING
AFFR werkt nauw samen met verschillende institu-
ten en onderwijsinstellingen op het gebied van film, 
stad en architectuur. Bij de editie van 2019 waren de 
inhoudelijk betrokken programmapartners: 
AIR, Amsterdam Academy of Architecture, Archined, 
Archiprix International, Architectenweb, BNA, 
Delft University of Technology, Goethe Institut, 
Independent School for the City, KABK The Hague, 
LantarenVenster, Open Rotterdam, Rotterdam 
Academy of Architecture, Theater Rotterdam, 
University of Amsterdam, Vereniging Deltametropool, 
Willem de Kooning Academy en Zwarts Jansma 
architects. 
De intensieve samenwerking op onderwerp zorgt 
voor versterking van de inhoud. Programmapartners 
dragen bij aan de programmering van inleidingen en 
debatten en de ontwikkeling van specials. In inten-
sieve samenwerking krijgen films duiding en context. 
Tevens worden via partnerschappen nieuwe en grote-
re doelgroepen bereikt. 

MEER BEZOEKERS
AFFR is sinds 2017 een jaarlijks terugkerend festival. 
De bezoekersaantallen laten zien dat dat een goed 
besluit is geweest. Het festival wordt bezocht door 
een sterk groeiend aantal bezoekers. 
Tijdens een succesvolle editie in 2019 werd een gro-
ter, jonger én internationaler publiek dan ooit bereikt.  
Met een groei van bijna 25% ten opzichte van het 
voorgaande jaar heeft het festival bewezen een voor-
aanstaande plek in het culturele veld van Rotterdam 
in te nemen. Ten opzichte van 2015 is het aantal 
bezoekers van het festival gestegen met 36%; als de 
satellietprogrammering wordt meegerekend is de 
stijging van het bezoekersaantal 16% ten opzichte van 
2015.
In het beleidsplan 2017-2020 werd een jaarlijkse 
groei van 10% ten doel gesteld naar 7050 bezoekers 
totaal in 2019. Uit de cijfers blijkt dat deze doelstel-
ling ruimschoots gehaald is.

5. PUBLIEKSBEREIK

BEZOEKERSAANTALLEN AFFR 2015 - 2019

AFFR 2015 2017 2018 2019

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

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

AFFR TOTAAL 6.624 5.752 -13% 6.121 6,5% 7.681 25,5% (+16,0% tov 2015)

Openingsfeest AFFR 2019 in uitverkocht Theater Rotterdam
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21 DIVERSER PROGRAMMERING
In de programmering van filmvoorstellingen is een 
sterke verbreding in onderwerpen zichtbaar. Niet 
enkel architectuur en stedenbouw komen aan de 
orde, maar ook krachten in de stedelijke economie 
en samenleving, politieke ontwikkelingen, natuur-
ontwikkeling, migratie, klimaatverandering, eet- en 
subculturen worden in cinematografisch hoogwaardi-
ge films, documentaires en shorts vertoond. In com-
binatie met een vergrote slagkracht op sociale media 
heeft dit geleid tot een breder en meer divers publiek 
dat de filmvoorstellingen bezoekt.

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

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

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

SPECIFICATIE BEZOEKERSAANTALLEN 2017/2018/2019

BEZOEKERS VOORSTELLINGEN BEZOEKERS/
VOORSTELLING

AFFR 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Filmvoorstellingen 4.802 4.697 5.628 64 73 69 75 64 82

Specials 670 1.064 1.529 6 7 15 112 152 102

Satellietprogramma 280 360 524 8 6 10 35 60 52

AFFR TOTAAL 5.752 6.121 7.681 78 86 94 74 71 82

AFFR balie en programmaflyer 2019
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BREDER BEREIK
In onderstaand overzicht van de verkochte tickets 
is duidelijk de diversiteit in onderwerpen van zowel 
filmprogrammering als programmaspecials te zien. 
Deze variëteit aan onderwerpen onder de brede 

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

BEZOEKERSAANTALLEN AFFR 2019 aantal  
vertoningen

totaal 
bezoekers

bezoekers 
/ vertoning

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

overige filmvoorstellingen 30 872 29

TOTAAL BEZOEKERS FILMVOORSTELLLINGEN 69 5.628 82

VR @ AFFR: 6 sets met 3 doorlopende VR-films in foyer LV 2 385 193
King Kong business event: zakelijk netwerk bouw en vastgoed regio Rotterdam in NHOW 1 176 176
Meet the Makers: 3 talkshows met telkens 3 filmmakers, live gestreamed in foyer LV 3 360 120
Rotterdam Zuid: film/debat met betrokkenen ontwikkeling Zuid ism. AIR/Open Rotterdam 1 127 127
Divided Cities: wereldpremière online videoreportages The Guardian over segregatie 1 82 82
Lost in Transition Debate: over impact klimaatverandering, migratie en gentrificatie 1 75 75
Masterclass Kadir van Lohuizen: over het in beeld verslaan van klimaatverandering 1 74 74
Archiprix International: première film internationale prijsvraag jonge ontwerpers 1 66 66
Publieke lezingen Film & Architecture Studio: Lotte Schreiber en Gyz Zevenbergen 2 112 56
Operation Jane Walk: live performance online game Tom Clancy’s The Division 1 44 44
Film & Architecture Studio: 5-8 okt: cursus film en stad masterstudenten/professionals 1 28 28

TOTAAL BEZOEKERS SPECIALS 15 1.529 102

TOTAAL BEZOEKERS FESTIVAL (FILMS+SPECIALS) 84 7.157 85

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

TOTAAL BEZOEKERS SATELLIETPROGRAMMA 10 524 52

TOTAAL AANTAL BEZOEKERS AFFR 2019 94 7.681 82
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Het belangrijkste signaal in de verbreding van het 
publieksbereik is de zichtbare verjonging en interna-
tionalisering van het publiek tijdens het festival. Het 
festival is – op een aantal lokale films en debatten na 
– volledig Engelstalig. En ook onder het publiek wordt 
veel Engels gesproken. 
De verjonging bewijst zich vooral in een enorme 
respons op sociale media en in een sterke toename in 
het gebruik van kortingspassen. 

Met (landelijke) kortingspassen die (landelijke) 
publiciteit genereren en nieuwe, jonge doelgroepen 
aanspreken (studentenkaart, CJP, Cineville, Club 
Fountainhead, LV strippenkaart, We are public) wordt 
een breder, jonger en meer divers publiek bereikt. 
Het aantal met kortingspassen aangeschafte tickets 
steeg van 1158 in 2018 naar 1635 in 2019. 

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

het festival;
•  Best of AFFR: 5 geselecteerde films op zondag;
•  Club Fountainhead: 30% kortingspas.
Daarnaast zijn er satellietevenementen zoals 
de AFFR-voorstellingen tijdens de Rotterdam 
Architectuurmaand. 
Passen en arrangementen hebben bovenal een func-
tie als communicatiemiddel en marketingtool.
Van de 7.157 bezoekers aan het festival (films en 
specials) is 88 % betalend (6300 bezoekers) en 12% 
niet-betalend (857 bezoekers).

MEER DIVERSITEIT
Zowel de bouwkunst en stedelijke ontwikkeling als 
de filmindustrie in Nederland, Europa en elders in 
de wereld zijn lange tijd een zaak geweest van (witte) 
mannen. Daar is in relatief korte tijd een duidelijke 
kentering in gekomen. Ruim de helft van de studenten 
aan architectuuropleidingen en op filmacademies in 
Nederland is vrouw. AFFR ziet dat als een wenselijke 
en noodzakelijke ontwikkeling en stelt zich dan ook 
nadrukkelijk tot doel een zo breed en divers mogelijke 
schakering van films en activiteiten te presenteren 
die niet alleen een weerslag zijn van stromingen en 
ontwikkelingen in de bouwkunst en vormgeving van 
openbare ruimten, maar die ook ingaan op de veran-
derde eisen die een inclusieve stedelijke woon- en 
werkomgeving stelt aan ontwerpers, bouwers en 
ontwikkelaars. Het festivalthema ‘Lost in Transition’ 
speelde daar op in.

PUBLIEKSONDERZOEK
AFFR liet over de periode 2017-2019 jaarlijks publiek-
sonderzoek verrichten. Uit het onderzoek AFFR 
2019 verricht door R2 Research (een representatieve 
steekproef met 209 respondenten) komen de volgen-
de cijfers naar voren. Het volledig onderzoek is als 
bijlage toegevoegd.

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

LEEFTIJD  
BEZOEKERS AFFR 2019:
15-19 jaar: 2%
20-29 jaar: 22%
30-39 jaar: 15%
40-59 jaar: 45%
> 60 jaar: 16%

VAKGEBIED  
BEZOEKERS AFFR 2019:
Ontwerpers (architect, planoloog,  
stadsmaker etc.):  50%
Overig in bouw-/vastgoed sector: 8%
Student/docent: 9%
Filmmaker/producent: 4%
Overig: 29%

SPECIALE TICKETS AFFR 2018/2019

2018 2019

Architectenweb Best of AFFR 73 76 vijf beste films op één dag à € 34,50

Festivalpas 18 18 passepartout à €87,50

Gastenpas 109 132 passepartout filmmakers, inleiders, gespreksdeelnemers

Club Fountainhead 49 48 30% kortingspas à € 30,00

Rotterdam Architectuur Maand 125 154 3 voorstellingen POST podium incl. King Kong event

Kortingskaartjes 1,158 1,635 CJP / student / Cineville / LV strippenkaart / We’re Public
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Het AFFR-publiek verjongt. Tweeëntwintig procent 
van de ondervraagde bezoekers is tussen de 20 en 
29 jaar. In werkelijkheid ligt dit percentage hoger. Het 
viel op hoeveel twintigers er aanwezig waren bij de 
opening in Theater Rotterdam en tijdens het festi-
val in LantarenVenster. AFFR weet deze doelgroep 
steeds beter aan zich te binden door intensieve online 
marketing en door samenwerkingen met partners die 
deze doelgroep weten te bereiken. Het festival trekt 
een goede mix van leeftijden. De gemiddelde leeftijd 
ligt tussen de 35 en 40 jaar.

Maar liefst 78% van de bezoekers is hoogopgeleid 
en de helft van de AFFR-bezoekers is werkzaam in de 
ontwerpende sector (architecten, planologen, stad-
makers, landschapsarchitecten, etc.). Voor hen is en 
blijft AFFR een jaarlijks evenement waar de werelden 
van de architectuur, stedelijke ontwikkeling en bouw 
elkaar ontmoeten, waar ze kennis opdoen en kunnen 
kiezen uit het rijke filmaanbod dat het festival biedt. 

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

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

Met een rapportcijfer van 8,3 scoort AFFR bovenge-
middeld ten opzichte van andere Rotterdamse festi-
vals. Een groot deel van het publiek kan aangemerkt 
worden als promotor van het festival. Met name de 
locatie en het filmaanbod vallen in de smaak. Bijna 
alle bezoekers (97%) kwamen naar het festival voor 
het filmaanbod. Je zou kunnen denken dat dit logisch 
is, maar AFFR vervult ook graag de rol van verbinder. 
Geen ander event in Rotterdam brengt de wereld 
van film, stad en architectuur zo bij elkaar. Zoals 
een bezoeker zei: “AFFR is het enige jaarlijkse event 
waar de Rotterdamse architectenscene elkaar op 
een informele manier kan ontmoeten.” Die rol neemt 
AFFR graag op zich.

De waardering voor talkshows en inleidingen is in het 
onderzoek minder hoog dan uit reacties tijdens en na 
het festival blijkt. AFFR zal in de komende editie meer 
promotionele aandacht geven aan de vaak bijzondere 
gasten die het festival ontvangt en met wie inlei-
dingen, debatten, Q&A’s en masterclasses worden 
georganiseerd. 

PUBLIEKSGROEPEN UIT WHIZE 
(VOORHEEN MOSAIC)
Op basis van het publieksonderzoek én het postco-
de-onderzoek van Rotterdam Festivals is in 2017 en 
2018 een publieksprofiel opgesteld, waarbij de data 
van deze jaren zijn samengevoegd. Voor 2019 waren 
te weinig gegevens beschikbaar om een betrouwbaar 
profiel op te stellen. Het bezoekersprofiel van AFFR 
bestaat uit drie algemene doelgroepen: film- en 
festivalpubliek, theaterpubliek en professionals. 
Het publiek dat uit het buitenland komt is belangrijk 
voor AFFR, maar wordt niet vertegenwoordigd in het 
Whize.

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

AFFR bereikt het brede en diverse publiek via print-
campagnes, een uitgekiende PR-strategie en een 
intensieve online promotiecampagne die het publiek 
verleidt en nieuwsgierig maakt naar het totale aanbod 
van het festival.
Via de kanalen van partners LantarenVenster en 
Theater Rotterdam zet AFFR specifieke, op maat 
gesneden campagnes uit, veelal via brochures, film-
ladders en mailings. De partnertheaters promoten 
vanuit hun eigen marketingafdelingen AFFR als graag 
geziene gast in het theater en dragen met trots het 
merk AFFR. 



Chez Jan voor Lantaren Venser na afloop City of Gold

Opening AFFR 2019 foyer Theater Rotterdam
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1. HET FILM-, THEATER- EN 
FESTIVALPUBLIEK (WHIZE)
Het film- en festivalpubliek van AFFR is een cultureel 
breed geïnteresseerd publiek en bestaat vooral uit de 
Stadse Alleseters en de Digitale Kijkers. Hun leeftijd 
reikt van jonge twintigers tot middelbare leeftijd. Ze 
zijn hoogopgeleid met grote verschillen in inkomen. 
Een avontuurlijke doelgroep die zijn informatie haalt 
van de sociale media. Twee andere culturele doel-
groepen die binnen het AFFR-publiek goed verte-
genwoordigd zijn, zijn Elitaire Cultuurminnaars en 
Klassieke Cultuurbezoekers. 

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

(Rotterdam & Amsterdam);
•  online kanalen AFFR (website, social media, 

nieuwsbrieven);
•  specifieke kanalen onderwijspartners (colleges, 

posters, intranet, emailings);
•  online kanalen festivallocaties Theater Rotterdam 

en LantarenVenster (website, social media, 
nieuwsbrieven);

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

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

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

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

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

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

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

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

Cineville en CJP. 
•  De Strippenkaart van LantarenVenster ook te 

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

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

Elitaire Cultuurminnaars  
(7% Rotterdam, 14% Randstad, 32% landelijk)
De Elitaire Cultuurminaar is een veelvuldig gebruiker 
van kunst en cultuur en een belangrijke bezoeker van 
AFFR. Voor hen is het aanbod van AFFR bovengemid-
deld aantrekkelijk. Deze doelgroep leest de krant en 
bladert door brochures. 
AFFR bedient deze groep door extra randprogram-
mering als lezingen en inleidingen te organiseren 
rondom het filmprogramma. Het festival bereikt de 
Elitaire Cultuurminnaar via kanalen van de partner-
theaters Theater Rotterdam en LantarenVenster met 
emails, brochures, direct mails, en via de dagbladen, 
specifieke tijdschriften en radiokanalen. Deze doel-
groep is ook terug te vinden in de King Kong business 
club. Ze zijn gevoelig voor luxe en bijzondere films. 
• Brochures, uitnodigingen en emailings AFFR
• Brochures en emailings partnertheaters
•  Artikelen in de dagbladen (NRC, Volkskrant, 

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

Klassieke Cultuurbezoekers  
(7% Rotterdam, 14% Randstad, 32% landelijk)
De Klassieke Cultuurbezoeker komt echt naar 
Rotterdam voor AFFR. Deze doelgroep is overver-
tegenwoordigd in het landelijke beeld van Mosaic. 
Ook deze doelgroep bereikt AFFR via de kanalen 
van de partnertheaters, maar meer via traditionele 
media (radio, dagbladen en brochures). Klassieke 
cultuurbezoekers zijn gesteld op comfort, locatie en 
bereikbaarheid en komen naar het festival voor een 
specifieke film. Ze willen graag weten waar ze aan  
toe zijn. 
•  E-mailings van programmapartners en eigen 

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

Publiek opening AFFR 2019
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Kassa LantarenVenster AFFR 2019

Publiek AFFR 2019

Publiek Meet the Makers Talkshow foyer LantarenVenster AFFR 2019

Publiek foyer LantarenVenster AFFR 2019
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VISUELE IDENTITEIT
In 2019 is het thema Lost in Transition als subtitel 
in de campagne-uitingen weggelaten en enkel als 
werktitel gebruikt. In plaats daarvan profileert AFFR 
zich als hét grootste platform voor film over stad en 
architectuur, met tagline Film City Architecture.
De campagne AFFR 2019 liet veel aan de verbeelding 
over. De grafische stijl liet zich makkelijk vertalen in 
online- en printuitingen. De combinatie van middelen 
werkte goed. Een sterke cross-mediale campagne 
met een in alle uitingen zeer herkenbare grafiek heeft 
ervoor gezorgd dat liefhebbers van film, stad en 
architectuur zich op veel verschillende momenten 
konden informeren over het programma. 
De AFFR-trailer is in 2019 vernieuwd. Harold Houdijk 
maakte voor het festival een nieuwe trailer met 
muziek van Tom Dissevelt, de Nederlandse com-
ponist die in de jaren tachtig elektronische muziek 
schreef voor het label van Philips. Het nummer 
Visitors for Inner Space ondersteunt de nieuwe trailer 

van AFFR. Het is spannende, soms verontrustende 
muziek die op een subtiele wijze de diversiteit van het 
AFFR-programma duidt en aanprijst. 
De trailer is ingezet op alle sociale mediakanalen 
(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 bioscoop-
zalen van LantarenVenster, als onderdeel van het 
reclameblok. 

PRINTED MEDIA
Het AFFR-magazine is in 2019 komen te vervallen. 
Het werd te weinig gelezen en was duur om te pro-
duceren. Het is vervangen door een programmaflyer 
met alle films, een volledig blokkenschema en prakti-
sche informatie op een rij. Deze flyer is in een oplage 
van 15.000 verspreid. Het publiek heeft behoefte 
aan achtergronden bij het filmprogramma, daarom 

6. CAMPAGNE, 
COMMUNICATIE  
EN PERS

AFFR balie en programmaflyer 2019

https://youtu.be/65d2lAOQ7xA
https://www.affr.nl/content/uploads/2019/11/AFFR-FLYERS-2019.pdf
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is in 2019 naast het uitgeven van de programmaf-
lyer een longread flyer ontwikkeld met thematische 
artikelen geschreven door gastschrijvers. Deze is in 
3500-voud verspreid. De artikelen werden ook online 
gepubliceerd.
Voor de komende edities wil AFFR meer artikelen van 
hogere kwaliteit publiceren, maar dan alleen online. 
Om dat goed uit de verf te laten komen moet de web-
site op sommige punten aangepast worden. AFFR wil 
meer aandacht geven aan de belangwekkende gasten 
en sprekers die AFFR ieder jaar ontvangt. 

CAMPAGNE
AFFR is in de weken voor en tijdens het festival zicht-
baar in Rotterdam met een A0 en A2-campagne. De 
posters zijn in een periode van drie weken op meer 
dan 400 plekken te zien in de Regio Rotterdam en 
buiten de regio op vrije plekken in Amsterdam en 
Delft en bij alle partner-onderwijsinstellingen. Bij 
deze campagne wordt onderscheid gemaakt tussen 
‘vrije’ plekken en frames. Op zo’n 300 drukbezochte 
plekken verspreid over de regio Groot Rotterdam zijn 
ook programmaflyers neergelegd. De peperbussen 
(zuilen) zijn in 2019 komen te vervallen. 

Overzicht print- en buitencampagne
•  72 Digi-schermen van Rotterdam Festivals met 

campagnebeeld
•  WOW-scherm – vertoning van trailer bij 

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

Flyerman
• 300 A2 vrije plakplaatsen van de Flyerman
•  7500 programma- en longreadflyers bij 40 

Rotterdamse architectenbureaus en onderwijs- 
en partnerinstellingen

•  Rail TV op NS Stations en in treinen in de 
Randstad

Half september voorziet AFFR alle middelgrote en 
grote architectenbureaus in Rotterdam van posters 
en programmaflyers. Het programma is ook verspreid 
op de universiteiten en academies in Amsterdam, 
Delft, Eindhoven en Rotterdam en bij alle program-
mapartners van het festival. 

Met Rail TV is AFFR ook zichtbaar op alle grote en 
middelgrote stations in Nederland. Rail TV is een 
onafhankelijke organisatie die geheel kosteloos 
cultureel aanbod promoot. De organisatie heeft in 
haar eigen stijl met bewegend beeldmateriaal uit 
geprogrammeerde films van AFFR 2019 een prachti-
ge compilatie gemaakt. 

Een verkorte bewerking van de trailer was te zien op 
het 170 m2 grote digitale beeldscherm The WOW 
Rotterdam pal tegenover Rotterdam CS. Deze regel-
matige vertoning wordt ter beschikking gesteld door 
Rotterdam Festivals.

ONLINECAMPAGNES EN  
SOCIALE MEDIA
De website is in 2019 verder verbeterd. AFFR zet in 
op service en gastvrijheid. Een makkelijk en overzich-
telijke manier van het programma presenteren hoort 
daarbij. De specials zijn dit jaar samengevoegd bij 
het totale programmaoverzicht en hebben een ‘tag’ 
meegekregen. De grootste investering die in 2019 
is doorgevoerd is de implementatie van het interac-
tieve blokkenschema, dat direct gekoppeld is aan 
FilmChief, de filmdatabase van AFFR. 

De directe communicatie met de achterban vindt 
plaats via de nieuwsbrief met inmiddels 3665 inter-
nationale abonnees. Daarnaast zet AFFR steeds 
intensiever sociale media Twitter, Facebook en 
Instagram in tijdens het festival. Voor abrupte wijzi-
gingen in het programma is Twitter een handige tool. 
Er worden twee tot drie teamleden toegelaten tot het 
social-team, zodat bezoekers snel antwoord krijgen 
op hun vragen. AFFR krijgt met name vragen binnen 
over locatie, aanvangstijden en verkoopinformatie. 
De meeste vragen komen binnen via Messenger van 
Facebook.

AFFR heeft dit jaar ingezet op een doeltreffende 
onlinecampagne op Facebook en Instagram. De 
doelgroep beweegt zich makkelijk en vertrouwd op 
deze platformen. Vanaf drie weken voor het festival 
is met een mediabudget van € 1000,- een algemene 
campagne uitgezet met ads die oproepen kaarten te 
kopen. Deze ads werden ondersteund door talloze 
trailers in de tijdlijn, iedere dag een tip of een trigger. 
Het programma smaakte naar meer. De kwaliteit van 
de aangeleverde filmtrailers is zondermeer hoog. De 
voorverkoop liep niet eerder zo goed door de inzet 
van targeted ads (gericht op doelgroepen die een 
connectie hebben met AFFR.

Er zijn verschillende campagnes opgezet binnen 
Facebook;
• lookalikes – op basis van websitebezoek;
• architecten profiel;
• architecten in Rotterdam profiel;
• retargeting openingsavond;
• promotie van het algemene event;
• retargeting van het event;
• promotie event openingsavond;
• promotie van losse berichten.

De overall resultaten van de ads zijn als volgt samen 
te vatten:

Websitebezoek:
•  In totaal zijn er tussen 1 augustus en 31 oktober 

12.251 gebruikers geweest op de site van AFFR. 
Vorig jaar waren dit er 4.576, dus dat is een stij-
ging van maar liefst 167%.

•  Via Facebook zijn er 495 aankopen geweest, dit is 
ook post-view en post-click. Het aankoopmoment 
is nu geregistreerd als het moment dat gebruikers 
op de ‘koop ticket’ knop klikken. De afhandeling 
was niet te achterhalen gezien de kaartverkoop via 
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het systeem van LantarenVenster verloopt.
•  De best presterende campagne is ‘retargeting op 

evenement reacties’.
•  Facebook en organic search zijn de grootste 

groeikanalen geweest t.o.v. 2018.

Socialbezoek:
• Via social zijn er 114.816 gebruikers bereikt.
•  Er is € 1004,52 uitgegeven, daarmee zijn 650 

thruplays (het aantal keer dat een video in z’n 
geheel of de eerste 15 seconden wordt bekeken) 
behaald, 255 reacties op het event en maar liefst 
495 aankopen. 

•  Gemiddelde frequentie was 2,71 per persoon, wat 
prima is voor deze doelgroep en budget.

•  Ongeveer 61% van de ads werden getoond aan 
vrouwen, 37% aan mannen.

•  Qua leeftijdsopbouw liepen eigenlijk alle campag-
nes goed. 18+ scoorde overall goed.

•  De test met Engels versus Nederlands is gewon-
nen door ads in het Nederlands, de Engelse 
advertenties hebben bijna geen weergaven gege-
nereerd en geen conversies behaald. 

De resultaten zijn mede afhankelijk van de campagne 
en het aantal posts die onbetaald worden gedeeld. 
Het aanbod aan trailers en interessante content op 
Facebook was rijk en aantrekkelijk. Dat draagt bij aan 
meer traffic en goede resultaten.  
De komende editie gaat AFFR meer inzetten op 
betaalde stories (Facebook en Instagram), geen 
Engelstalige ads meer inzetten en meer en gevarieer-
der beeldmateriaal gebruiken in de ads. 

De Facebookpagina van AFFR telt nu 7126 likes en 
7550 volgers. 
Op Twitter heeft @affr 1580 volgers.
Op Instagram heeft AFFR inmiddels 780 volgers.

BRANDING OP LOCATIE
AFFR had dit jaar twee festivallocaties: 
LantarenVenster en Theater Rotterdam. Deze loca-
ties zijn vanaf begin september intensief voorzien 
van posters en programmaflyers. Voor aanvang 
van elke filmvoorstelling werd vanaf dat moment de 
AFFR 2019 trailer getoond. In de foyer van Theater 
Rotterdam programmeerde Harold Houdijk opnieuw 
de AFFR video wall (3 x 12 m). In LantarenVenster 
werden de AFFR billboards opnieuw gebruikt in de 
huidige campagnestijl. Deze werden een week vooraf-
gaand aan het festival in de foyer geplaatst. Alsmede 
vier banieren voor de deur van LV.

FREE PUBLICITY

Over het thema Lost in Transition is in 2019 veel 
geschreven. In de aanloop naar het festival versche-
nen er regelmatig redactionele artikelen over AFFR en 
de verschillende films. Met name City of Gold en The 
Real Thing kregen veel aandacht in de pers. 

In gedrukte pers verschenen aankondigingen en 
artikelen in onder andere: 
AD Rotterdam, Financieel Dagblad Magazine, 
Filmkrant, Uit Magazine Rotterdam, CJP magazine, 
Smaak Mag en Metro.

In online pers werd geschreven in onder andere:
Open Rotterdam, Vers Beton, Uit Agenda, 
Nieuwsbrief Theater Rotterdam, Nieuwsbrief 
Lantarenvenster, ArchDaily, De Architect, 
Architectuur.nl, Archined, Architectenweb, De 
Buik, Blauwe Kamer, Erop Uit, indebioscoop.com, 
Duitslandinstituut, weekendinrotterdam, Cineville, 
CJP, Havenloods, AIR Rotterdam, Movies That 
Matter, NU.nl, BNAnieuws, We Are Public, 31mag.nl 
en A-ZINE.

BNR nieuwsradio besteedde uitgebreid aandacht aan 
het festival in hun programma Bouwmeesters.

https://youtu.be/zuyVJOMvRx0?t=1037


AFFR 2019 Campagne Centercom

AFFR 2019 programmaflyer 
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INGESPREKMET ...
JORDDENHOLLANDER(68) is architect, filmmaker en
curator vanhet jaarlijkseArchitectuurFilmFestival
Rotterdam(AFFR). Architectuur enfilmzijn voorhem
onlosmakelijk verbonden.Welkefilms tipthij?

1. 2.

4.

Ubentarchitect enfilm-
maker.Wat isuwgroot-
ste liefde? ‘Ik kanniet
kiezen.Architect ben je
altijd, inhart ennieren.
Ik zwerf door steden
met eenonderzoekende
ennieuwsgierigeblik,
enben voortdurend
opzoeknaar interes-
sante architectuur.
Tegelijkertijd is de stad
voormij eenfilmscript,
overal zie ikdramaen
emotie. Enals iknaar
eenfilmkijk, let ik altijd
opde locaties. Infilms
alsAClockworkOrange
enDogman zie jehoe
architectuuropmees-
terlijkewijzehet verhaal
ondersteunt.’

Het themavanhetAFFR isdit jaar Lost inTransi-
tion.Hoe verloren zijnwe? ‘Klimaatverandering,
bevolkingsgroei, immigratie, oprakendegrond-
stoffen: het zijn allemaaldingendiebeïnvloeden
hoewenaaronzebebouwdeomgevingkijkenen
waaropwenoggeenantwoordhebben.’

Wat isuwfavorietearchitectuurfilmaller tijden?
‘Playtime, hetmeesterwerk van JacquesTati uit 1967,
waarmeehij commentaar gaf ophetmoderne leven.
TijdenshetAFFRvertonenwedeonlangs gerestau-
reerdefilmop70mm.De lol endekleuren spatten
vanhet scherm!’ —ElsbethGrievink

3.
Welkefilmmoetenwe
absoluut zien? ‘City
Dreamers, over vier
vrouwenvan–nu– in
de tachtigdie vijftig
jaar geledenbepalend
zijn geweest voorde
manierwaaropwij
onze steden zijn gaan
inrichten.EnGate-
ways toNewYork, over
deopkomst vande
auto indeVSenwelke
enorme investeringen
er gedaanmoesten
worden.Eenbeklem-
mendefilmover een
land in transitie.’

AFFR, van9t/m
13oktober in

Rotterdam,affr.nl

‘CityDreamers’
portretteert vier
vrouwenmet een

vooruitziendeblik.

pagina 12, 05-10-2019 © Het Financieele Dagblad
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De organisatie van AFFR (totaal 3.645 uur per 
jaar/2,02 FTE, alle medewerkers op freelance basis) 
bestaat uit vier teams van professionele ZZP-ers die 
relatief zelfstandig opereren en elk eigen taken en 
verantwoordelijkheden hebben. De compacte orga-
nisatie heeft een doelgericht resultaat: een jaarlijks 
festival en een aantal speciale evenementen. De alge-
hele coördinatie en eindverantwoordelijkheid voor het 
festival ligt bij de festivaldirecteur. De festivaldirec-
teur legt verantwoording af aan het stichtingsbestuur.

REDACTIE: bestaande uit een curator, een filmre-
dacteur en een tekst- en debatredacteur; verantwoor-
delijk voor scouting en rubricering van films, beheer 
van de filmdatabase, waardering en selectie van films, 
thematiseren en rubriceren, samenstellen van het 
filmprogramma, research en redactie van debatten 
en talkshows, uitnodigen van inleiders, filmmakers, 
gasten, voorbereiden van filmcolleges en Q&A’s, 
hospitality, redactionele artikelen en filmteksten voor 
website en programma-uitingen.

COMMUNICATIE: bestaande uit een marketing- en 
communicatiedeskundige en een social-mediaoffi-
cer; verantwoordelijk voor public relations, marke-
ting, ticketsales, vulling en functioneren website en 
nieuwsbrief, uitingen op sociale media, gedrukte en 
online campagne.

PRODUCTIE: bestaande uit een productieleider 
en een productieassistent; verantwoordelijk voor 
planning en logistiek, locatie en techniek, aanstu-
ring vrijwilligers, floor management, horeca en 
overnachtingen.

TECHNIEK: bestaande uit een printresearcher, een 
filmtechnicus en twee operateurs; verantwoordelijk 
voor het contacteren van filmproducenten en vast-
leggen van rechten, het maken van afspraken over 
onkostenvergoedingen met makers, het prepareren 
en converteren van filmbestanden, het verzorgen van 
de projectie, het verzorgen van techniek in talkshow 
en debat. 

FESTIVALDIRECTIE: bestaande uit een festivaldi-
recteur; verantwoordelijk voor algehele coördinatie 
en afstemming, eindverantwoordelijk voor alle onder-
delen en volledig festival, verantwoording verschul-
digd aan het stichtingsbestuur. 

Het bestuur van stichting Architectuur Filmfestival 
Rotterdam bestaat uit 4 leden. Het bestuur komt 5 tot 
6 keer per jaar bijeen en opereert onbezoldigd. 

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

Per 1 maart 2019 zag de organisatie van AFFR er als 
volgt uit: 

festivaldirectie: Joep Mol 
curator: Jord den Hollander 
filmredactie: Cristina Ampatzidou 
tekst- en debatredactie: Inez de Coo 
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: Ania Molenda, Armina Pilav, 
Arthur Wortmann, Carine Eijsbouts, Giulia di Pietro, 
Hanne Verwoert, Jeroen Visschers, Joeri Pruys, 
Marieke Berkers, Marina van den Bergen, Marten 
Kuijpers, Martijn de Waal, Martine Bakker, Mattijs van 
‘t Hoff, Meta van Drunen, Michiel van Raaij, Sander 
van Wettum, Sasa Radenovic, Tijs Barendse.

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 dank-
zij de inzet van een vijftigtal enthousiaste vrijwilligers. 
AFFR bedankt hen en alle betrokken filmmakers, 
inleiders, debatdeelnemers overige gasten. 

Per 15 februari 2019 is het kantoor van AFFR geves-
tigd in het pand Delftsestraat 33, unit 4.04, 3013AE 
Rotterdam. AFFR dankt VPS en gemeente Rotterdam 
voor de schappelijke gebruiksvoorwaarden.

7. ORGANISATIE  
EN BESTUUR



Openingsfeest AFFR 2019 Theater Rotterdam

Q&A met Benoit Felici over The Real Thing tijdens opening AFFR 2019
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LantarenVenster tijdens AFFR 2019


