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Ook voor het Architectuur Filmfestival 
Rotterdam zag het afgelopen jaar er anders uit 
dan normaal. In 2019 nog brak AFFR bezoekers-
records, kreeg het festival meer media-aan-
dacht dan ooit en ontving het talloze filmmakers 
en gasten. Hét filmfestival over stad en architec-
tuur versterkte opnieuw haar lokale, nationale 
én internationale merknaam. 
Ondanks de continue onzekerheid en beperken-
de maatregelen vanwege de corona-pandemie 
mag de twaalfde editie van AFFR (7 – 11 oktober 
2020) toch een succes genoemd worden. Een 
vijfdaags hybride festival met uitverkochte zalen 
op maximaal 30 personen, een grote diversiteit 
aan films, aanstekelijke inleidingen, levendige 
debatten en een succesvolle livestreaming van 
vijftien films en specials via AFFR LIVE.

AFFR presenteerde eind januari 2020 het nieuwe 
beleidsplan 2021 – 2024. Het aanscherpen van pro-
grammering, het verder uitwerken van de duidende 
rol middels inleidingen, debatten, Q&A’s en master-
classes en het vergroten van de agenderende functie 
door een nadrukkelijker thematisering en intensiever 
communicatie zijn de belangrijkste doelstellingen 
voor de komende vier jaar. 

In maart stelde AFFR op basis van de eerste ronde 
filmscouting een projectplan op rond het thema 
Guilty Architecture. Over vermeende historische 
continuïteit in de gebouwde omgeving, over de 
morele waarde van architectuur en over de rol van de 
bouwsector in milieuproblematiek en maatschap-
pelijke ongelijkheid. Op de longlist stond een reeks 
veelbelovende filmtitels. De eerste contacten met 
spraakmakende gasten werden gelegd. 

En toen sloeg de coronacrisis toe. De AFFR-
medewerkers op redactie, productie en communica-
tie schakelden onmiddellijk over op thuiswerken en 
online overleg. Bij fondsen en sponsoren werd een 
projectplan ingediend op basis van een volwaardig 
festival, maar ondertussen werkte de organisatie ver-
schillende afgeslankte, coronaveilige scenario’s uit. 

Toen de maatregelen in juli deels werden opgeheven 
en fondsen en sponsoren ruimhartig hadden toege-
kend, besloot AFFR tot een hybride festival op basis 
van anderhalve meter regelgeving. Een volwaardig 
programma met 30% zaalbezetting (32 – 95 perso-
nen per zaal) in LantarenVenster en in de studio van 
Connie Janssen Danst. Een coronaveilige drive-in 
openingsavond en King Kong Business Club event 

1. INLEIDING:  
AFFR EN COVID-19

Opening Night in coronatijd
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met 160 auto’s op RDM Rotterdam. En daarnaast een 
15-tal livestreams met de meest bijzondere films en 
specials: AFFR LIVE.

Het veelzijdig programma van AFFR 2020 werd met 
groot enthousiasme ontvangen en kreeg veel aandacht 
als een van de eerste filmfestivals die na de lockdown 
weer fysiek konden plaatsvinden. De openingsavond 
was in vijf dagen uitverkocht; een reeks artikelen en 
een intensieve campagne op sociale media en in de 
stad zorgden voor veelbelovende kaartverkoop.

In september nam echter het aantal coronabesmet-
tingen weer sterk toe. Lokale maatregelen in de grote 
steden mochten niet baten. Op maandag 28 septem-
ber kondigde het kabinet opnieuw vergaande maat-
regelen aan, uitgewerkt in een noodverordening van 
de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. AFFR en 
LantarenVenster hebben vervolgens alles in het werk 
gesteld ontheffing te krijgen op de vergunde drive-in 
cinema en op het maximum van 30 personen per zaal. 
Op maandag 5 oktober kregen we echter te horen 
dat er op geen van beide restricties ontheffing werd 
verleend. We annuleerden op het laatste moment 
ruim 300 tickets à 2 personen voor de twee drive-in 
voorstellingen en 500 tickets voor de zalen met meer 
dan 30 bezoekers. 

De openingsavond op woensdag 7 oktober werd een 
bescheiden feestje voor twee keer dertig betrokkenen 
op anderhalve meter afstand. De Europese première 
van de toepasselijke openingsfilm Spaceship Earth 
werd zo een coronaproof evenement zonder naborrel 
wegens sluiting van de horeca om 22:00 uur. 

De vier daaropvolgende festivaldagen verliepen 
inhoudelijk zoals beoogd. Zonder fysieke aanwezig-
heid van filmmakers, maar met velen in op het scherm 

geprojecteerde Zoom-sessies. Met 30 personen in 
nagenoeg alle zalen was er toch een zekere mate van 
festivalsfeer die bovendien door iedereen als veilig 
werd ervaren.
AFFR LIVE, de livestream van 15 voorstellingen in zaal 
1 was een groot succes. In totaal keken 1200 mensen 
online mee met de films en specials op het festival. 
Volgens het publieksonderzoek een zeer gewaardeer-
de uitbreiding van service en bereik van het festival. 
Dus een aanwinst met een waarschijnlijk vervolg in 
volgende edities.

Het King Kong Business Event en het AFFR 
Filmforum hebben we helaas moeten annuleren. 
De Film & Architecture Studio is uitgesteld naar de 
periode 10 november 2020 – 5 januari 2021 en vindt 
online plaats. 
Rotterdam Speciaal werd dit jaar in samenwerking 
met AIR, Urban Guides en Vers Beton georganiseerd 
rond het thema dakloosheid, naar aanleiding van de 
film What It Takes to Make a Home over dakloosheid 
en de rol van architecten in de oplossing van het 
probleem in Wenen en Los Angeles.

De masterclass met Fiona Tan, de wereldpremière 
van Babel van LOD muziektheater en architect Steve 
Salembier en de live score van Matteo Myderwyk bij 
Das Cabinet des Dr Caligari waren een bewijs van de 
verdere verbreding en inhoudelijke verdieping van 
deze twaalfde editie van het Architectuur Filmfestival 
Rotterdam. Een bewijs dat een sterk merk zelfs ten 
tijde van crisis overeind blijft.

In dit jaarverslag AFFR 2020 lichten we een en  
ander nader toe.

AFFR 2020: foyer LantarenVenster in lage dichtheid
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GUILTY ARCHITECTURE 
Met het thema Guilty Architecture is AFFR in 2020 
op zoek gegaan naar de morele dilemma’s van deze 
tijd in een spraakmakende selectie van films en 
documentaires over stad en architectuur. 

De COVID-19 pandemie maakt op een dramatische 
wijze de kwetsbaarheid van het leven op aarde duide-
lijk. Architectuur, de inrichting van onze steden, onze 
relatie tot de natuur worden opnieuw ter discussie 
gesteld.
De verwoestende ecologische gevolgen van de 
wereldwijde urbanisatie doen een appèl op het more-
le besef van bouwers en architecten. Valt er nog wel 
te bouwen zonder de planeet verdere onherstelbare 
schade toe te brengen? Wat is de rol van architecten 
in een samenleving waar de kloof tussen arm en 
rijk steeds groter wordt en de stad meer en meer 
uitgroeit tot een investeringsmodel? Hoe om te gaan 
met populistische leiders die traditionele waarden en 
klassieke bouwstijlen bepleiten als teken van nationa-
le identiteit en zekerheid?

In een reeks van inleidingen door deskundigen, 
gesprekken met filmmakers en debatten met 
betrokkenen stelde AFFR de vraag hoe onschuldig 
architectuur eigenlijk nog is.

THEMADEBAT WHERE  
TO WITH HISTORY?
Een van de meest brandende kwesties van onze tijd 
is de vraag of we voldoende leren van fouten uit het 
verleden. Het themadebat richtte zich daarom op 
het onderwerp van de urgente nieuwe film Where 
to With History? van Hans Christian Post. De docu-
mentaire gaat over Dresden, waar het stadscentrum 
vrijwel volledig werd vernietigd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Dit trauma, de daaropvolgende moder-
nistische wederopbouw onder het DDR-regime en de 
recente reconstructie van de Frauenkirche worden 
gekaapt door de groeiende golf van rechtspopulis-
me. Dresden wordt zo naast hét boegbeeld van de 
Oost-Duitse bloei na de val van de muur, tevens het 
symbool voor wat er misgaat in Europa. 
Door middel van interviews met politici, stadsplan-
ners en critici laat Hans Christian Post zien hoe 
politiek en architectuur onlosmakelijk met elkaar zijn 
verbonden. De dilemma’s van een stad in de ban van 
haar zeer beladen verleden worden pijnlijk zichtbaar. 
Onder leiding van Carola Hein, hoogleraar 
Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis aan de  
TU Delft, ging filmmaker Hans Christian Post na 
de film in gesprek met Stephan Trüby, een van 
Duitslands meest toonaangevende architectuur-
theoretici, over de rol van architectuur in toenemend 
nationalisme en politieke polarisatie.

2. FILMPROGRAMMA

Programma AFFR 2020
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SPACESHIP EARTH – Matt Wolf, 2020: 
Acht idealistische wetenschappers sloten 
zich in de jaren ’90 twee jaar hermetisch 
af van de buitenwereld in Biosphere 2: 
een futuristisch complex in de woestijn 
van Arizona. Geïnspireerd op het werk van 
Buckminster Füller en de sciencefiction-
film Silent Running begonnen zij aan een 
krankzinnig experiment: een vrijwillige 
quarantaine waar het Covid-19 isolement 
bij verbleekt. Niet eerder werd aan de hand 
van originele beelden van de ‘biospherians’ 
dit wetenschappelijk experiment met zijn 
dramatische ontknoping zo onthullend in 
beeld gebracht.
Opening AFFR 2020.

AN ENGINEER IMAGINES – 
Marcus Robinson, 2018: 
Een filmische ode aan Peter Rice, 
de briljante constructeur die werkte 
aan de meest iconische gebouwen 
van de twintigste eeuw. An Engineer 
Imagines volgt Rice’s wonderbaarlijke 
leven, van zijn geboorteland Ierland 
via zijn werk aan Lloyd’s of London, 
Centre Pompidou en Sydney Opera 
House, tot aan zijn tragische dood in 
1992. In plaats van zich te richten op 
de architect maakt regisseur Marcus 
Robinson duidelijk hoe een construc-
teur een innovatieve rol kan spelen in 
architectuur. 
Inleiding door Jan Pesman.

AALTO – Virpi Suutari, 2020: 
Wat is het modernisme zonder de Finse meesters 

Alvar en Aino Aalto? In deze prachtige filmische 
biografie over de Finse meesters van het 

modernisme Alvar en Aino Aalto, hun organische 
architectuur en grote sociale betrokkenheid.  

Met zeldzame archiefbeelden krijgen we een kijkje 
in het werk en het leven van de charmante Aalto’s, 

waarin kleurrijke figuren als de Rockefellers, Le 
Corbusier en László Moholy-Nagy niet ontbreken. 
Een warm portret van een toonaangevend koppel 

dat altijd op zoek was naar de kern van het 
menselijk bestaan.

Inleiding door Ernie Mellegers.

AFFR 2020  
IN 10 FILMS
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INSIDE PRORA – Nico Weber, 2020: 
Op het eiland Rügen in de Baltische zee 
ligt een kilometerslange bakstenen kolos, 
gebouwd als een futuristische vakantie-
bestemming voor de inwoners van het 
Derde Rijk. Nadien in gebruik genomen 
door het communistisch regime en sinds 
de val van de muur al tientallen jaren een 
prooi voor projectontwikkelaars die er 
hun tanden op stuk beten. Meeslepende 
vertelling van de veelbewogen geschie-
denis van een project dat symbool staat 
voor de utopische intenties van het 
modernisme en het ontstaan van het 
massatoerisme. Wereldpremière.

LA NAVE – Hans Wilschut, 2020: 
Als setting van de beroemde maffiafilm Gomorra 

zijn Le Vele di Scampia synoniem geworden 
voor criminaliteit, drugsmisbruik en moord. 

Het oorspronkelijke ontwerp voor de vier 
gigantische galerijflats in Napels beloofde 

echter een woningbouwproject waarin sociale 
cohesie centraal stond. Het gebruik van slechte 

constructiematerialen en een gebrek aan 
infrastructuur veranderden het utopische ontwerp 

in een dystopie. In zijn eerste documentaire La 
Nave toont Rotterdamse fotograaf Hans Wilschut 

dit gedoemde project in nieuw licht. 
Wereldpremière.

HAVANA FROM ON HIGH – Pedro Ruiz, 2019:
Vanwege een chronisch tekort aan huizen 

heeft Havana op haar daken een levendige 
gemeenschap van illegale woningen. Vanuit de 

hectiek van de stad zijn Arturo, Tita, José en María 
hier hoog boven de herrie en de stank terecht 

gekomen. Grootse uitzichten als compensatie 
voor een bestaan dat steeds bevochten moet 

worden. Een unieke kijk op een betoverende stad 
die de wereld blijft verbazen.  

Inleiding door Nina Jurna.

LETTER TO A FRIEND –  
Emily Jacir, 2019: 
Vanuit haar ouderlijk huis in Bethlehem is 
Palestijnse kunstenaar Emily Jacir getui-
ge van vrijwel dagelijkse verzet van de 
bevolking tegen de Israëlische bezetting. 
Aan het eind van haar straat werd de con-
troversiële Westoever-barrière gebouwd. 
Op de heuvel ziet ze de lichten van de 
alsmaar groeiende Israëlische nederzet-
tingen. Met behulp van archiefbeelden 
en kaarten geeft ze een helder overzicht 
van de geografische gevolgen van de 
Israëlische muur en nederzettingen voor 
Palestina. Inleiding door Radi Suudi.
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MY DARLING SUPERMARKET –  
Tali Yankelevich, 2019: 

Achter de schermen van een gigantische  
Braziliaanse supermarkt luister je naar de gesprekken 

en levendige fantasiewereld van vakkenvullers, 
kassamedewerkers en bakkers. De amusante 

documentaire verheft alledaagse beslommeringen 
tot heldenverhaal. Naast beelden van schijnbaar 

eindeloze rijen producten toont de film de geoliede 
machine die onze consumptiemaatschappij in stand 

houdt. En de dromen die de eentonigheid  
draagbaar maken.

Inleiding door Paul Moers.

MAKING A MOUNTAIN –  
Jutta Marie Jessen, 2020: 
Verslag van de realisatie van het 
ambitieuze project CopenHill, ’s werelds 
schoonste afval-tot-energiecentrale met 
een kunstmatige skibaan op het dak. 
Een megalomaan bouwwerk waarin BIG 
(Bjarke Ingels Group) op spectaculaire 
manier recreatie en industrie verbindt. 
De stad als mensgemaakt ecosysteem 
is volgens sterarchitect Bjarke Ingels de 
toekomst, en het CopenHill project is  
het startschot voor deze verschuiving. 
Een film over een wonderbaarlijk project 
met een volhardende opdrachtgeefster 
en een dromende architect. 
Inleiding door Jacob van Rijs.

THE AMERICAN SECTOR – 
Courtney Stephens,  
Pacho Velez, 2020: 
Een waanzinnige roadtrip langs de 
vele fragmenten van de Berlijnse 
Muur die op de vreemdste plekken 
in de Verenigde Staten terecht zijn 
gekomen. Onverwachts stuit je op 
de herkenbare betonnen monolieten 
in parken, musea, hotels, huizen 
en scholen. Waarom hebben juist 
Amerikanen zo’n fascinatie voor dit 
markante bouwwerk? Als een bizarre 
herinnering aan deze periode van 
de Koude Oorlog komt de Berlijnse 
muur lijnrecht tegenover de recente 
Amerikaanse geschiedenis te staan. 
Inleiding door Wim Pijbes.
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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 samenle-
ving weerspiegelen. Het uitgebreide internationale 
netwerk van (veelal mede door het AFFR geïnitieer-
de) architectuur-filmfestivals elders in de wereld, 
zorgt voor een levendige uitwisseling van kennis en 
filmtitels. 

Half februari 2020 werd een oproep tot inzending 
uitgeschreven via de website, de nieuwsbrief (3900 
internationale abonnees), het netwerk van interna-
tionale architectuurfilmfestivals en online platforms 
zoals FilmFreeway. De inzendtermijn sloot half mei. 
In weerwil van de coronacrisis stuurden 175 inter-
nationale filmmakers een film in, evenveel als vorig 
jaar. Ondanks intensief speurwerk werden er minder 
films gescout: 155 gescoute films. In het wereldwijde 
netwerk van AFFR bleek de crisis er toch flink in te 
hakken: veel producenten en distributeurs hielden 
films vast of legden producties stil in afwachting van 
betere tijden. De openingsfilm Spaceship Earth is 
zelfs door AFFR aangekocht om zo de film bij licen-
tiehouder NEON los te krijgen. Met steun van de King 
Kong Business Club kocht AFFR de Nederlandse 
filmtheaterrechten voor de periode van twee jaar.  
In het voorjaar 2021 zal AFFR de film verder uitrollen 
in Nederland. 

Met een grote extra inspanning en met hulp van 
twintig Kritische Kijkers wist de redactie ondanks 
de lastige markt een breed gevarieerd en actueel 

programma samen te stellen. Het algemene oordeel 
van redactie en kijkers was dat er dit jaar weliswaar 
minder aanbod was, maar dat de kwaliteit van de 
films aanmerkelijk hoger lag dan vorig jaar. 

Geselecteerde films zijn zoveel als mogelijk van 
inleidingen, vraaggesprekken en discussies voorzien. 
Op deze manier wordt duiding gegeven aan actuele 
of juist historische filmproducties. Uit de filmlijst met 
330 titels selecteerden we 40 langere (2019: 53) en 27 
kortere films (2019: 32) die in 75 blokken (evenveel als 
2019) werden vertoond. Er waren dit jaar 30 reruns, 
ten opzichte van 12 in 2019. Dit was een bewuste 
keuze vanwege het lagere aanbod en de hogere 
kwaliteit van de filmproducties en vanwege de lage 
zaalbezetting. Bij 24 films was er een inleiding vooraf 
en/of een discussie achteraf georganiseerd. Er waren 
dit jaar 22 filmmakers en producenten aanwezig met 
wie na afloop een Q&A gehouden is; op een viertal na 
allemaal via een live videoverbinding.

PUBLIEKSWAARDERING
Vanwege coronamaatregelen hebben we dit jaar 
helaas geen scheurkaarten kunnen gebruiken om het 
publiek de films te laten waarderen. Er waren geen 
vrijwilligers aan de zaalingangen en daarbij is het 
innemen van kaarten niet coronaveilig. Om praktische 
redenen is niet gekozen voor een digitale variant.

Q&A door Jord den Hollander met Wolf D. Prix, protagonist in Architecture Must Blaze (Mathias Frick, 2019)
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Nina Jurna over Havana from on High

Online Q&A met Maarten Bernearts (Annapolis, Giant City) door Charlotte Thomas

Jacob van Rijs over Making a Mountain



Inleiding op The American Sector door Wim Pijbes

Eelco Bosch van Rosenthal over Pahokee
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Het streven om middels inleidingen door deskun-
digen, gesprekken met makers en debatten met 
betrokkenen de films beter te duiden en meer context 
te geven is wederom uitgewerkt in een flinke reeks 
specials. Er is daarbij ook gezocht naar een aantal 
cross-overs met andere disciplines zoals muziekthea-
ter (Babel) of beeldende kunst (Fiona Tan). Het Where 
to with History? debat en de Rotterdam Speciaal:  
(T)huisloos in de stad hebben ook expliciet een  
agenderende functie.

DRIVE-IN OPENING NIGHT – 
SPACESHIP EARTH: 
WO 07/10, 20:00 GECANCELD
Toen we ons in maart realiseerden dat een ope-
ningsavond op 7 oktober 2020 met 750 bezoekers in 
Theater Rotterdam waarschijnlijk onmogelijk zou zijn, 
zijn we gaan zoeken naar een coronaveilig alternatief. 
Dat vonden we in de organisatie van een drive-in 
cinema. De beste locatie bleek de parkeerplaats van 
het recentelijk herontwikkelde RDM-terrein. In nauwe 
samenwerking met leveranciers, cateraar, productie 
en techniek werkten we een gedetailleerd draaiboek 
uit voor een veilig avondje film kijken: 160 auto’s 
met maximaal 2 personen, een enorm scherm en 
geluid via FM, livemuziek bij de entree van het terrein, 
catering aan de auto. In overleg met brandweer en 
gemeente werden alle veiligheidsmaatregelen geno-
men die nodig zijn voor een coronaveilig evenement. 
Met Spaceship Earth (Matt Wolf, 2020) vonden we de 
ideale film om opgesloten in je eigen auto te kijken: 
over de vrijwillige quarantaine van acht idealistische 
wetenschappers in een hermetisch afgesloten, 
futuristisch koepelcomplex Biosphere 2. Zoals in 
hoofdstuk 1 uiteengezet werd er uiteindelijk geen 
ontheffing verleend op de kort voor het festival  
afgekondigde noodverordening en hebben we het 
superveilige evenement twee dagen voor aanvang 
moeten annuleren.

WHERE TO WITH HISTORY?  
& DEBATE: 
DO 08/10, 19:00
Na afloop van de Nederlandse première van  
Where To With History? (Hans Christian Post, 2019) 
gingen filmmaker Post en architectuurtheoreticus 
Stephan Trüby met elkaar in gesprek over de rol 
van architectuur in een klimaat van toenemend 
nationalisme en politieke polarisatie. Onder leiding 
van Carola Hein, hoogleraar Architectuur- en 
Stedenbouwgeschiedenis aan de TU Delft werd  
het thema Guilty Architecture vanuit een uiterst 
urgent perspectief belicht.

ARCHINED TIP:  
ANNAPOLIS, GIANT CITY: 
DO 08/10, 19:15
De redacteuren van online platform Archined bevolen 
een bijzondere film aan die door iedereen gezien 
zou moeten worden: Annapolis, Giant City (Maarten 
Bernaerts, 2019). Archined verzorgde een inleiding 
en een Q&A met de maker na afloop. Antwerpen 
Linkeroever werd gebouwd als een echt experiment. 
Tal van denkers, architecten en projectontwikkelaars 
hadden grootse plannen voor de wijk. Eindeloze 
compromissen zorgden voor een overvloed aan beton 
en asfalt, maar nieuwe plannen zijn in de maak. 

KING KONG DRIVE-IN CINEMA – 
SPACESHIP EARTH: 
DO 08/10, 20:00 GECANCELD
Op donderdag 8 oktober stond het alternatief voor 
de jaarlijkse King Kong Business Event gepland: een 
drive-in cinema op dezelfde locatie als de openings-
avond. Ook deze voorstelling, waarvoor 280 gasten 
in 140 auto’s waren aangemeld werd op het laatste 
moment geannuleerd.

AFFR SHORTS:  
NEW TOWNS / BEEN AROUND  
THE WORLD: 
DO 08/10, 21:30 en ZA 10/10, 13:00
Twee specials met shorts en gesprekken daarover. Een 
reeks met korte films over nieuwe steden en de uitda-
gingen voor architecten en bewoners. En een reeks 
vol verlaten casino’s in Las Vegas, via de Costa del Sol 
en de Oekraïne tot de schoonheid van een Italiaanse 
kustplaats en de lokale parel van de Euromast. 

ROTTERDAM SPECIAAL:  
(T)HUISLOOS IN DE STAD: 
VR 09/10, 14:45
In samenwerking met AIR, Vers beton en Urban 
Guides organiseerde AFFR een discussie over dak-
loosheid in Rotterdam. Aanleiding was de film What 
It Takes To Make A Home (Giovanni Borassi en Daniel 
Schwarz, 2019) over dakloosheid in Los Angeles en 
Wenen. Aan de discussie onder leiding van moderator 
Bart Cosijn namen deel: Sigwela Augustin (architect 
en werkzaam aan TU Delft), Belinda Beikes (straat-
advocaat bij Basisberaad), Frans Bosman (beleids-
adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente 
Rotterdam), Willemijn Sneep (Vers Beton) en Patrick 
van der Jagt (fotograaf en voormalig dakloze). Met 
een live excursie door Gijs van der Meer (Urban 
Guides) naar Pension Almonde in Rotterdam waar 
kunstenaar en kwartiermaker Melle Smets vertelde 
over dit bijzondere, tijdelijke huisvestingsproject.

3. FESTIVAL SPECIALS
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THE MASTERS:  
FIONA TAN: 
VR 09/10, 17:00
Aan de hand van fragmenten uit eigen werk ging 
beeldend kunstenaar en filmmaker Fiona Tan in 
gesprek met kunstjournalist Sacha Bronwasser. 
Tans videoinstallaties, films en fotografische werken 
hebben de afgelopen twintig jaar grote internationale 
bekendheid gekregen en zijn over de hele wereld 
tentoongesteld. 
Met een focus op identiteit, geheugen, herinnerin-
gen, tijd en geschiedenis gaf Fiona Tan haar invulling 
aan het thema Guilty Architecture. Aan de hand van 
tal van filmfragmenten reflecteerde zij op de rol van 
architectuur in haar werk. Zoals in Ruins (2020), 
waarvoor zij filmde in Grand-Hornu (België), het 
verlaten mijncomplex met een tot in detail ontworpen 
woongemeenschap voor arbeiders. Of de installatie 
Archive (2019), een fictief archief voor Paul Otlet,  
de uitvinder van de informatiewetenschap.

GOETHE INSTITUT SPECIAL:  
WHERE TO WITH HISTORY?: 
VR 09/10, 17:30
Otto Snoek fotografeerde drie jaar lang mensen, 
straten en gebouwen in Dresden. Als geboren 
Rotterdammer legde hij gelijktijdig op eenzelfde 
wijze ook zijn eigen stad vast, wat resulteerde in het 
fotoboek Rotterdam/Dresden. Naar aanleiding van de 
film Where to with History? relecteerde Otto Snoek 
op architectuur, mensen en politiek in Dresden.

DAS CABINET DES DR. CALIGARI  
FT. MATTEO MYDERWYK: 
ZA 10/10, 21:30
De honderd jaar oude filmklassieker Das Cabinet des 
Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920) over een geheim-
zinnige hypnotiseur werd live begeleid door vermaard 
jazzpianist Matteo Myderwyk. Vanwege de unieke 
expressionistische beeldtaal was de film jarenlang 
verboden. Als eerste horrorfilm in een expliciet 
ontworpen decor heeft Caligari daarna echter een 
enorme impact gehad op zowel de architectuur- als 
de filmgeschiedenis. Voorafgaand aan de vertoning 
gaf filmexpert Erik Daams een korte lezing over de 
invloed van deze onvergetelijke klassieker.

ARCHIKIDZ SPECIAL: 
ZO 11/10, 11:30
AFFR en Archikidz organiseerden een vrolijk pro-
gramma vol korte films en clips van onder andere het 
KlokHUIS en Roberto The Insect Architect. Geschikt 
voor kinderen van 7 tot en met 12. Met aansluitend 
een knutselmiddag in de oefenruimte van Cirkus 
Rotjeknor.

ARCHITECTENWEB BEST OF AFFR, 
ZO 11/10, 13:00 – 19:15
Op de laatste dag van het festival vertoonde 
AFFR voor de vijfde keer samen met partner 
Architectenweb de beste vier films van het festival  
op rij. Een duik in de wereld van film, stad en architec-
tuur. Met Inside Prora, Architecture Must Blaze,  
The American Sector en Making a Mountain.

BABEL (LOD MUZIEKTHEATER /  
STEVE SALEMBIER): 
ZO 11/10 16:00 EN 19:30
Muziektheater als filmisch portret van de stad, door 
architect en theatermaker Steve Salembier (Atelier 
Bildraum) in samenwerking met het Gentse LOD 
Muziektheater. De allesomvattende stad, waar het 
tijdelijke permanent is, waarin onderweg zijn een 
bestemming is, en waar metrolijnen, roltrappen en 
liften een ritueel vormen. Aan de hand van maquettes, 
fotografie, video en projectie toonde Salembier hoe 
de verhoudingen tussen mens en leefomgeving 
fundamenteel zijn veranderd. De wereldpremière 
vond in twee voorstellingen plaats in de studio van 
Conny Janssen Danst in Fenixloods I.

FILM & ARCHITECTURE STUDIO: 
ONLINE EDITIE 10/11/20 – 05/01/21
Na de succesvolle eerste editie in 2019 hadden 
AFFR en Independent School for the City een nieuwe 
studio voorbereid rond het thema Guilty Architecture. 
Achttien jonge ontwerpers en makers uit heel Europa 
schreven zich in om van 30 september tot 3 oktober 
in de Independent School de studio te volgen. 
Wegens coronamaatregelen werd de Studio op het 
laatste moment uitgesteld. Met 13 studenten (nu 
ook uit Tel Aviv, Caïro en Hanoi) is op 10 november 
een online editie van de Film & Architecture Studio 
gestart. Onder leiding van curator Jord den Hollander 
wordt gewerkt aan korte filmische reflecties op 
eenieders thuis in een wereld ten tijde van lockdown. 
Verschillende aspecten van storytelling, scenario 
schrijven, fotografie en beeldmontage komen aan 
bod. Met online lezingen vol filmfragmenten door 
director of photography Erik van Empel en filmmaker 
Hans Christian Post. De beste resultaten zullen 
tijdens AFFR 2021 worden vertoond.

Doordat fysieke aanwezigheid van filmmakers niet 
mogelijk was is in een vroeg stadium besloten het 
AFFR Filmforum dit jaar niet door te laten gaan. 
Ook de beoogde activiteiten in de foyer zijn wegens 
anderhalve meter maatregelen geannuleerd. De 
Rotterdam Architectuur Maand waar de preview 
van AFFR een vast onderdeel van is werd in april 
gecanceld.



AALTO

Babel van LOD muziektheater en Steve Salembier
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 Melle Smets over Pension Almonde in Rotterdam Speciaal - (T)huisloos in de stad

Rotterdam Speciaal, (T)huisloos in de stad

Where to with History? Debat met Stephan Truby (scherm), Hans Christian Post (l) en Carola Hein.

Patrick van der Jagt, 
Ervaringsdeskundige in 
Rotterdam Speciaal



Das Cabinet des Dr. Caligari met livemuziek van Matteo Myderwyk

The Masters: Fiona Tan in gesprek met Sacha Bronwasser
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WEBSITE
De website is in 2020 op een paar punten aangepast. 
De navigatie is verbeterd door wijzigingen in het 
menu en vooral een prominenter plek voor blok-
kenschema en programmaoverzicht. Op een aparte 
pagina is een overzicht van inleiders en debatdeelne-
mers te vinden. Er wordt uitgebreid aandacht besteed 
aan de speciale gasten van het festival, hun achter-
grond en de reden waarom juist zij een specifieke film 
inleiden of aan een debat deelnemen. De sprekerspa-
gina’s zijn gekoppeld aan het programmaonderdeel 
waarvoor de gast is uitgenodigd. 

Ook nieuw is de speciale pagina van AFFR LIVE. 
Daarop was het live streaming programma te zien 
van AFFR, dat los staat van de programmapagina 
met het complete programma. Het AFFR LIVE pro-
gramma bestond uit alle programmering uit zaal 1. 
Op de detailpagina’s kon een bezoeker een kaartje 
kopen voor AFFR LIVE of de zaal. De kaartverkoop 
voor AFFR LIVE startte zodra een zaal was uit-
verkocht. AFFR LIVE is een nieuw merk van AFFR 
en kan worden gezien als de eigentijdse opvolger 
van PLAYTIME. In volgende edities zal het merk 
AFFR LIVE weer worden ingezet en verder worden 
verbeterd. 

In totaal zijn er tussen 1 augustus en 31 oktober 
11.652 unieke gebruikers geweest op de site van 
AFFR. Dat is een lichte daling t.o.v. 2019. 

De meest bezochte pagina’s waren de homepage 
(9.860) en het programmaoverzicht (8.654), de 
speciale landingspagina (4.011) gevolgd door het 
blokkenschema (2.779). Dit zijn de cijfers van de 
Nederlandstalige AFFR-website. De Engelstalige 
website wordt aanzienlijk minder geraadpleegd, met 
als best bezochte pagina het programmaoverzicht 
(2.280).

AFFR LIVE
Het jaar 2020 is ook voor AFFR een kantelpunt 
geweest in het online aanbieden van content. AFFR 
heeft in 2020 welbewust een hybride festival gepre-
senteerd met live events die ook online tegen betaling 
waren te volgen via een betaalde videoverbinding. 
Om dat goed uit de verf te laten komen moest de 
website op sommige punten aangepast worden. 
Er is veel groeipotentie voor AFFR LIVE, ook ná 
corona; AFFR kreeg positieve opmerkingen vanuit 
het publiek. Het AFFR LIVE programma werd door 
20% van de ondervraagden in het publieksonderzoek 
gebruikt. De nummer één reden was dat er geen 
kaarten meer beschikbaar waren (71%), maar ook 
omdat men door COVID-19 liever thuis wilde kijken 
(35%). Interessant is dat de meerderheid (88%) van de 
AFFR LIVE-gebruikers het platform volgend jaar en 
zonder corona ook denkt te willen gebruiken.

4. WEBSITE
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Overzichtspagina SPEAKERS FESTIVAL 2020

Jord den Hollander in gesprek met DOP Erik van Empel tijdens de online Film & Architecture Studio 2020
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nieuwspagina AFFR 2020 OPENING NIGHT

Editing van de live stream AFFR LIVE door Frank Koppelmans, Picture This.
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CONSOLIDATIE SAMENWERKING
AFFR werkte ook dit jaar nauw samen met verschil-
lende organisaties, instituten en onderwijsinstellin-
gen op het gebied van film, stad en architectuur. Bij 
de editie van 2020 waren de inhoudelijk betrokken 
programmapartners:
AIR, Amsterdam Academy of Architecture, 
Archiguides, Archikidz, Archined, Architectenweb, 
Conny Janssen Danst, Delft University of Technology, 
Formerly Known As Witte De With, Goethe Institut, 
Independent School for the City, KABK Den 
Haag, LantarenVenster, Open Rotterdam, Port of 
Rotterdam, RDM Rotterdam, Rotterdam Academy of 
Architecture, Stylos, University of Amsterdam, Vers 
Beton en Willem de Kooning Academy.
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 bereiken we via partnerschappen nieuwe en 
grotere doelgroepen.

VEEL MINDER BEZOEKERS
AFFR is sinds 2017 een jaarlijks terugkerend 
festival en kent sindsdien een sterk groeiend aantal 
bezoekers. Tijdens een succesvolle editie in 2019 
bereikten we een groter, jonger én internationaler 
publiek dan ooit. Met een groei van bijna 25% ten 
opzichte van het voorgaande jaar bewees AFFR dat 
jaar een vooraanstaande plek in het culturele veld  
van Rotterdam in te nemen. 

Door de coronapandemie hielden we in 2020 aan-
vankelijk rekening met een beperking tot 30 à 35% 
van de zalen vanwege anderhalve meter normering. 
Twee dagen voorafgaand aan het festival werd de 
zaalcapaciteit verder teruggebracht tot 30 personen 
publiek. Dat betekende dat bijvoorbeeld zaal 1 in 
LantarenVenster met een capaciteit van 248 stoelen 
van een aanvankelijke beperking van 95 op het laatste 
moment naar 30 bezoekers ging. We hebben ruim 
500 tickets moeten annuleren. Op hetzelfde moment 
werd ook duidelijk dat de Veiligheidsregio Rotterdam 
Rijnmond geen vrijstelling wilde geven op de drive-in 
opening en het King Kong Business Event dat we 
speciaal vanwege de pandemie op de parking van 
RDM Rotterdam hadden georganiseerd. Door de 
annulering van beide vertoningen moesten we 600 
bezoekers teleurstellen.
Desondanks zaten nagenoeg alle zalen in 
LantarenVenster en bij Conny Janssen Danst vol op 
30 personen. Een veilig aantal waar bezoekers blij 
mee waren en dat net genoeg was om in de foyer 
ondanks alle maatregelen toch nog een festivalgevoel 
te creëren. 
In totaal waren er 1.986 bezoekers in LantarenVenster 
en bij Cony Janssen Danst. 
De livestream van 15 voorstellingen vanuit zaal 1 
werd bekeken door 1.164 personen. Daarmee komt 
het totaal aantal bezoekers uit op 3.150, bijna 60% 
minder dan in 2019.

5. PUBLIEKSBEREIK

BEZOEKERSAANTALLEN AFFR 2017 - 2020

AFFR 2017 2018 2019 2020

Festival 5.472 5.761 +5% 7.157 +24,2% 1.986 -72,3 % (-63,7 % tov 2017)

Satellietprogramma 280 360 +28% 524 +45,5% 1.180 +122% (+315 % tov 2017)

AFFR TOTAAL 5.752 6.121 6,5% 7.681 25,5% 3.166 -59,0 % (-45,0 % tov 2017)
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KIJKERS AFFR LIVE 2020 aantal  
instarts

aantal 
streams

aantal 
kijkers

za 10/10 19:30 Making a Mountain, intro by Jacob van Rijs 116 99 198

za 10/10 14:45 La Nave, world premiere 128 68 136

za 10/10 17:00 Inside Prora, world premiere 87 65 130

vr 09/10 21:30 An Engineer Imagines, intro by Jan Pesman 85 60 120

do 08/10 19:00 Where to with History and debate 69 47 94

zo 11/10 19:00 Last and First Men, intro by Lada Hrsak 64 47 94

vr 09/10 12:30 Miracle on 42nd Street 60 17 34

vr 09/10 19:15 Architecture Must Blaze, Q&A with Wolf D. Prix 56 26 52

do 08/10 21:15 The American Sector, intro by Wim Pijbes 54 27 54

vr 09/10 14:45 Rotterdam Speciaal: (T)huisloos in de stad, film en debat 44 23 46

vr 09/10 17:00 The Masters: Fiona Tan, in gesprek met Sacha Bronwasser 37 25 50

zo 11/10 16:15 Pahokee, intro by Eelco Bosch van Rosenthal 31 31 62

zo 11/10 14:00 Mr. Toilet, intro by Merle Kreuk 25 19 38

za 10/10 21:30 The Cabinet of Dr. Caligari, live score by Matteo Myderwyk 17 17 34

za 10/10 12:30 Jozi Gold, intro by Niels Posthumus 16 11 22

TOTAAL AANTAL KIJKERS AFFR LIVE 889 582 1.164

DIVERSER PROGRAMMERING
In de programmering van filmvoorstellingen is de  
verbreding in onderwerpen doorgezet. Niet enkel 
architectuur en stedenbouw komen aan de orde, 
maar ook krachten in de stedelijke economie en 
samenleving, politieke ontwikkelingen, natuuront-
wikkeling, migratie, klimaatverandering, eet- en 
subculturen komen in cinematografisch hoogwaar-
dige films, documentaires en shorts aan bod.  
In combinatie met een vergrote slagkracht op sociale 
media heeft dit geleid tot een breder en meer divers 
publiek dat de filmvoorstellingen bezoekt.

Daarnaast streeft AFFR naar meer duiding en  
context rondom de geprogrammeerde films.  
Met een groeiend aantal programmapartners weten 
we elk jaar meer en scherpere thematische specials 
op touw te zetten: inleidingen en debatten met 
deskundigen, vraaggesprekken en masterclasses 
met filmmakers. Maar ook projecten in nieuwe media, 
een brede publiekstrekker Rotterdam Speciaal en 
een meerdaagse Film & Architecture Studio voor 
talentontwikkeling. Met al deze activiteiten spreken 
we specifieke doelgroepen aan die enthousiast 
respons geven.
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BEZOEKERS AFFR FESTIVAL 2020 aantal  
vertoningen

totaal 
bezoe-

kers

bezoe-
kers / 

verto-
ning

Spaceship Earth - acht wetenschappers leven twee jaar opgesloten in hun eigen biosfeer 6 164 27
Havana from on High - sfeervolbeeld van leven op daken in Cuba’s vervallen hoofdstad 3 95 32
Architecture must Blaze - leven en werk van spraakmakende architect Wolf D. Prix 3 89 30
Inside Prora - het langste gebouw ter wereld onder nazi’s, DDR regime en vrije markt 3 89 30
The American Sector - roadtrip langs tientallen fragmenten Berlijnse muur in VS 3 89 30
Aalto - biographie van Alvar en Aino Aalto, de Finse meesters van het modrnisme 3 88 29
Making a Mountain - realisatie van Bjarke Ingel’s duurzame afvalfabriek met skihelling 2 62 31
La Nave - geëngageerd portret van Napels’ verguisde woongebouw Le Vele de Scampia 2 60 30
Tokyo Ride - tocht door de metropool met charmante architect Ryue Nishizawa (SANAA) 2 60 30
Palace for the People - megalomane volkspaleizen in Sofia, Moskou, Boekarest en Belgrado 2 59 30
Architecting after Politics - Brandlhuber+ en Roth over politieke agenda van architectuur 2 58 29
Baikonur, Earth - ‘s werelds oudste, nog steeds operationele ruimtestation in Kazachstan 2 58 29
My Darling Supermarket - fascinerende verhalen in Braziliaanse mega supermarkt 2 58 29
Americaville - replica van Amerikaans dorp Jackson Hole in buitenwijk Beijing 2 56 28
143 Sahara Street - midden in de woestijn van Algerije woont runt Malika winkeltje 1 30 30
Last and First Men - experimentele science fiction van componist Jóhann Jóhannsson 1 30 30
Where to with History? - geschiedenis, historiserende architectuur en populisme in Dresden 1 29 29
Annapolis, Giant City - verhaal geslaagd en mislukt stadmaken op linkeroever Antwerpen 1 29 29
George - The Story of George Maciunas and Fluxus - architect, kunstenaar en provocateur 1 29 29
Golden Age - oud worden in het luxueus verzorgingstehuis The Palace in Miami 1 29 29
Timebox - de Roemeense filmmaker Agapi wordt uit zijn huis vol archiefmateriaal gezet 1 29 29
A Machine to Live in - portet van modernistische stad Brasilia aan hand van schrijvers 1 28 28
Once the Dust Settles - toerisme na vernietinging in Aleppo, Chernobyl en Amatrice 1 28 28
The Cause - vijf jaar filmen in een Venezolaanse gevangenis die zichzelf bedruipt 1 28 28
The Never Ending Factory of the Duomo - eeuwenlange restauratie van de Dom van Milaan 1 28 28
overige filmvoorstellingen 17 316 19

TOTAAL BEZOEKERS FILMVOORSTELLLINGEN 65 1.718 26

babel - LOD / Steve Salembier - muziektheater bouwt filmisch portret stad van de toekomst 2 60 30
Rotterdam speciaal: (t)huisloos in de stad - debat over dakloosheid in Rotterdam 1 32 32
The Cabinet of Dr. Caligari - de 100-jarige filmklassieker met live muziek Matteo Myderwyk 1 30 30
Where to with History? and debate - discussie over thema Guilty Architecture 1 30 30
AFFR Shorts: Been Around the World - korte films met inleiding 1 29 29
AFFR Shorts: New Towns - korte films met inleiding 1 29 29
Archikidz Special - met o.a. Klokhuis bouwt Het KlokHUIS en Roberto, The Insect Architect 1 29 29
The Masters: Fiona Tan - beeldend kunstenaar en filmmaker Tan over architecuur in haar werk 1 29 29
Best of AFFR: inclusief bovenstaand
Drive-in Opening Night: Spaceship Earth: 160 tickets à 2 personen: GECANCELD
King Kong Drive-in Cinema: 140 tickets à 2 personen verkocht: GECANCELD

TOTAAL BEZOEKERS SPECIALS 9 268 30

TOTAAL BEZOEKERS FESTIVAL (FILMS+SPECIALS) 74 1.986 27

TOTAAL BEZOEKERS AFFR LIVE 15 1.164 78

Film & Achitecture Studio (10 november 2020 - 5 januari 2021) 1 16 16
AFFR @ Rotterdam Architectuur Maand: GECANCELD

TOTAAL BEZOEKERS SATELLIETPROGRAMMA 1 16 16

TOTAAL AANTAL BEZOEKERS AFFR 2020 75 3.166 42
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BREDER BEREIK
In bovenstaand overzicht van de verkochte tickets is 
duidelijk de diversiteit in onderwerpen van zowel film-
programmering als programmaspecials te zien. Deze 
variëteit aan onderwerpen onder de brede noemer 
van stad en architectuur is nadrukkelijk uitgedragen 
in de communicatie. Via steeds meer kanalen met 
een daarop aangepaste boodschap bereikt AFFR een 
almaar breder en meer divers publiek. 

Het belangrijkste signaal in de verbreding van het 
publieksbereik is de zichtbare verjonging en inter-
nationalisering 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 grote res-
pons 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 en Club 
Fountainhead) spreken we een breder, jonger en meer 
divers publiek aan. Het aantal met kortingspassen 
aangeschafte tickets steeg van 20% in 2018 naar 34% 
in 2020. 

Wegens coronamaatregelen (placering in enkele of 
dubbele stoelen; beperkte ticketverkoop) hebben we 
dit jaar geen festival- en gastenpassen uitgegeven. 
Het aantal verkochte Club Fountainhead kortingspas-
sen is evenredig met de kaartverkoop gedaald. 

PUBLIEKSONDERZOEK
In samenwerking met R2 Research heeft AFFR 
daags na het festival weer een publieksonderzoek 
uitgezet. De enquête is verstuurd via een mailing 
vanuit LantarenVenster naar alle kaartkopers, een 
mailing naar alle nieuwsbrieflezers van AFFR, Club 
Fountainhead leden en kaartkopers van AFFR LIVE. 
Het onderzoek brengt de volgende punten in kaart:
• Profiel van de bezoeker
• Bron bekendheid festival
• Waardering van het festival
• Waardering specifieke onderdelen van het festival
•  Economische waarde (uitgaven voor-, tijdens en 

na het event)
• Aanbeveling van het festival

Bezoekers van filmlocaties of van de online AFFR LIVE 
vertoningen zijn na bezoek per e-mail uitgenodigd om 
aan het publieksonderzoek deel te nemen. In totaal 
zijn er 180 bezoekers gestart met de vragenlijst, 
n=146 hebben deze volledig ingevuld. De gemiddelde 
lengte van de vragenlijst was 8 minuten. Het veldwerk 
heeft plaatsgevonden van 13 tot en met 26 oktober.

WOONPLAATS BEZOEKERS  
AFFR 2020: 
Rotterdam:  53 %
rest Regio Rijnmond: 6 % 
rest Nederland: 32 %
buitenland: 9 % 

LEEFTIJD BEZOEKERS  
AFFR 2020:
15-19 jaar: 3% (was 2% in 2019)
20-29 jaar: 30% (was 22%)
30-39 jaar: 13% (was 15%)
40-59 jaar: 34% (was 45%)
> 60 jaar: 20% (was 16%)

VAKGEBIED BEZOEKERS  
AFFR 2020:
Ontwerpers  
(architect, planoloog,  
stadsmaker etc.):  39% (2019:50%)
Overig in bouw-/ 
vastgoed sector:  7% (2019:8%)
Student/docent:  13% (2019:9%)
Filmmaker/producent: 5% (2019:4%)
Overig:   36% (2019: 29%)

SPECIALE TICKETS EN PASSEN AFFR 2018/2019/2020

2018 2019 2020

Architectenweb Best of AFFR 73 76 30 vier beste films op één dag à € 31,50

Festivalpas 18 18 0 passepartout à €87,50: vervallen

Gastenpas 109 132 0 passepartout gasten: vervallen

Club Fountainhead 49 48 37 30% kortingspas à € 30,00

Rotterdam Architectuur Maand 125 154 0 geannuleerd

Kortingskaartjes 1.158 1.635 673 CJP / student / Cineville / Club 
Fountainhead

20% 23% 34% percentage totaal aantal tickets
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MIX VAN LEEFTIJDEN OP AFFR; 
VOORNAMELIJK BEZOEK IN KLEIN 
GEZELSCHAP
AFFR 2020 trok een voornamelijk hoogopgeleid 
publiek (91%). Twee op vijf (39%) is zelf werkzaam als 
ontwerper. Het publiek bestond uit een brede mix 
van leeftijden en geslacht. De gemiddelde leeftijd van 
bezoekers was 43 jaar. Belangrijk is de constatering 
dat de grootste groep, drie op tien bezoekers (30%), 
twintiger is. Daarmee kan worden geconcludeerd 
dat ons marketingbeleid dat erop gericht is het 
publiek te verjongen, werkt. Ruim de helft (53%) van 
de bezoekers woont in Rotterdam zelf, en een derde 
(32%) van de bezoekers woont in Nederland, maar 
buiten de regio Rijnmond. Een tiende (9%) van de 
deelnemers aan het festival woont in het buitenland. 
Gemiddeld besteedden bezoekers € 65,- rond hun 
bezoek aan AFFR 2020, waarvan een derde (34%) 
naar tickets ging. Twee op vijf bezoekers (42%) 
kwam met een vriend of vriendin naar het festival, 
een vergelijkbaar deel (39%) kwam met zijn of haar 
partner. Deze editie kwam men ook vaker alleen. 

EEN DERDE NIEUWE BEZOEKERS 
VOOR AFFR; INHOUD PROGRAMMA 
LEIDEND
Voor een derde (34%) van de bezoekers was dit 
hun eerste editie van AFFR, maar er is ook een 
grote groep herhaalbezoekers (66%). De meeste 
bezoekers (45%) waren dan ook bekend met AFFR 
door een eerder bezoek. Daarnaast speelden ook 
mond-tot-mondreclame (25%) en partners van het 
festival (24%) een rol bij de bekendheid. De drukst 
bezochte dag was zaterdag 10 oktober. Bijna alle 
bezoekers (97%) noemden het filmprogramma als 
belangrijkste reden voor een bezoek, gevolgd door  
de inleiding bij de films (44%).

AFFR 2020 WELKOM UITJE IN 
CORONATIJDEN; HOGE WAARDERING 
EN NPS
Ondanks de aangepaste festivalervaring vanwege 
COVID-19 kreeg het AFFR 2020 wederom een erg 
goede waardering met een gemiddeld rapportcijfer 
van 8,5. Daarbij werden bereikbaarheid en vriende-
lijkheid van het personeel het hoogst beoordeeld,
beide met een 8,5 (ten opzichte van 8,3 in 2019). Ook 
het totale filmprogramma werd erg goed beoordeeld 
(8,4), evenals de kwaliteit van de online stream in het 
AFFR LIVE programma (ook 8,4). De meerderheid 
van de deelnemers vond het filmaanbod gevarieerd 
en van hoge kwaliteit, wat het voor sommige deel-
nemers wel lastig maakte hun keuze te maken in het 
programma is. Bijna de helft van de deelnemers (48%) 
is promotor van het AFFR 2020 en dat zorgt voor een 
hoge aanbevelingsscore (NPS) van 41 (was 35).

POTENTIE VOOR AFFR LIVE, OOK NÁ 
CORONA; POSITIEVE RESPONS
Het AFFR LIVE programma werd door een vijfde van 
de deelnemers (20%) gebruikt, met name omdat er 
geen kaarten meer beschikbaar waren (71%), maar 
ook omdat men in verband met COVID-19 liever 
niet op locatie wilde kijken (35%). Toch geeft de 
meerderheid (88%) van de LIVE gebruikers aan de 
online optie volgend jaar ook buiten coronatijden te 
willen gebruiken. Tips van bezoekers gaan deels over 
wat meer overzicht op de website of het vinden van 
het online programma. Over het algemeen waren de 
reacties erg positief en kijkt iedereen er naar uit om 
volgend jaar weer naar het festival te komen. AFFR 
2020 was een zeer geslaagde editie!

VERBETERPUNTEN
Er zijn vier punten die aandacht nodig hebben  
in de volgende editie. Opgesomd zijn dat:
• communicatie (website, social media, etc.);
• inleidingen op films;
• eten en drinken op het festival;
•  koppeling met het satellietprogramma  

bij Conny Janssen Danst.

Het is goed te weten dat al deze punten nog steeds 
niet lager scoren dan een 7,5. Toch is het zaak alle 
vier de punten onder de loep te nemen. Met name de 
punten communicatie, eten en drinken en inleidin-
gen zijn zaken waar AFFR verbeteringen in aan kan 
brengen. Over de website is een veel gehoorde klacht 
dat het programma niet goed genoeg vindbaar is. 
Daarbij geeft men aan dat men het lastig vindt om tot 
een keuze te komen. De separate ticketverkoop via de 
website van LantarenVenster werkt erg verwarrend; 
mensen raken de weg kwijt bij het switchen tussen de 
websites van AFFR en van LV.
Hoewel er heel veel aandacht besteed is aan voor-
bereiding, organisatie en technische uitwerking 
(veelal online) van inleidingen, kwamen deze niet 
allemaal even goed over. Vandaar dat de score op 
dit onderdeel wat lager lag. Zoals aangegeven in het 
beleidsplan 2021-2024 is het verder uitbouwen van 
de specials de belangrijkste doelstelling van AFFR. 
Over de kwaliteit en service horeca in de foyer is 
reeds vaak gesproken met LantarenVenster die 
hiervoor verantwoordelijk is. Wij zijn afhankelijk van 
LantarenVenster, maar we zullen blijven streven naar 
verbetering. 
De voorstelling Babel van Muziektheater LOD uit 
Gent, op zondag tweemaal uitgevoerd in de repe-
titieruimte van Conny Janssen Danst, werd zeer 
gewaardeerd, maar door een paar bezoekers ook 
als een vreemde eend in de bijt ervaren. Cross-over 
voorstellingen zoals deze gaan we in de toekomst nog 
beter en helderder communiceren.
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INLEIDING
AFFR was na de intelligente lockdown die eindigde 
in de zomer een van de eerste festivals in Rotterdam 
die de deuren weer openden voor het publiek. AFFR 
bracht een aangepaste festivalervaring vanwege 
COVID-19. Er is door het team grondig nagedacht 
over de presentatievorm en er zijn verschillende 
scenario’s uitgedacht. Een volledige online versie van 
het festival is snel van tafel geveegd. AFFR wil een 
festival zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 
Interactie, saamhorigheid en festivalsfeer zijn 
bijzonder belangrijk. Er is gekozen voor een hybride 
festivalversie met een tweeledig programma; in de 
zalen in LantarenVenster en bij Conny Janssen Danst 
en via AFFR LIVE, de nieuwe live streaming service 
van AFFR. De publiekswaardering was er niet minder 
om. AFFR 2020 kreeg van het publiek een bijzonder 
hoog rapportcijfer van 8,5.

AFFR presenteerde in 2020 een inhoudelijk sterk 
en divers programma dat op verschillende locaties 

werd gepresenteerd. De Drive-in Cinema op RDM 
Rotterdam moest het hoogtepunt van het festival 
worden, maar kon helaas op het allerlaatst niet door-
gaan vanwege een noodverordening. De Drive-In 
Cinema was al twee keer uitverkocht. 

De diversiteit van het programma gaf de totale 
uitstraling van AFFR extra glans; twee cross-over 
programmaonderdelen waarin architectuur, film en 
livemuziek samenkwamen. Een toegevoegde waarde 
voor de beleving van AFFR. 

AFFR zette dit jaar extra in op service en gastvrij-
heid. In 2019 is er behoorlijk geïnvesteerd in de 
website en het zo helder mogelijk presenteren van 
het programma. Toch geven bezoekers aan dat ze 
lastig tot een keuze kunnen komen en het overzicht 
missen. Ook melden sommige bezoekers dat ze het 
programma niet altijd direct kunnen vinden. Het zijn 
belangrijke conclusies die naar voren komen uit het 
publieksonderzoek.

6. CAMPAGNE, 
COMMUNICATIE 
EN PERS

LantarenVenster
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De directe communicatie met de achterban vindt 
plaats via de nieuwsbrief met inmiddels 4.995 inter-
nationale abonnees. Daarnaast zette AFFR in 2020 
nog intensiever in op sociale media met een uitge-
breide contentstrategie en vraagbaak via email.  
AFFR kreeg met name veel vragen over AFFR LIVE, 
het livestream programma van AFFR. 

CAMPAGNE
Lang niet iedereen kent AFFR. Onder filmliefheb-
bers, architecten, stadmakers en studenten aan de 
diverse academies van bouwkunst en universiteiten 
in Nederland geniet AFFR een redelijke tot goede 
bekendheid. De toplaag van deze specifieke doel-
groepen behoort zelfs tot de heavy users die direct na 
de afgelopen editie de volgende editie alweer in hun 
agenda schrijven. Toch wil AFFR veel verder kijken 
dan het publiek dat beroepshalve zich verbonden 
voelt aan het festival. Documentaires nemen een 
vlucht onder een breed publiek en AFFR komt aan die 
behoefte en nieuwsgierigheid tegemoet. Een eerste 
stap in het meer toegankelijk maken van AFFR zetten 
we dit jaar door de visuele identiteit helderder te 
maken en een eenduidige boodschap te laten uit-
stralen. Niet een boodschap met allerlei thema’s voor 
insiders, maar juist de nadruk leggen op spannende 
filmbeelden en het begrip AFFR uitleggen aan een 
breed publiek. Nog een te groot deel van de liefheb-
bers van documentaires en film weet niet dat AFFR 
bestaat. We willen en moeten een groter en meer 
divers publiek informeren over wat AFFR is. Dat doet 
AFFR met de programmering, maar zeker ook met de 
visuele identiteit. Een eerste stap is om AFFR promi-
nent in beeld te brengen; plat en eenduidig. Met het 
filmkader in de poster suggereren de ontwerpers van 
Studio Beige het filmdoek, de ondertitel Architecture 
Film Festival Rotterdam en de data van het festival 
maken het verhaal eigenlijk al af. Sterke beelden ver-
tellen een verhaal, nodigen het publiek uit en maken 
nieuwsgierig. Het logo met de A begint zijn werk te 
doen, maar het festival is nog niet bekend genoeg om 
alleen die A te laten zien.

Het thema Guilty Architecture is dit jaar alleen 
gebruikt als werktitel en als leidraad in diverse 
debatten en inleidingen. Het publiek kan zich altijd 
verdiepen; we publiceren artikelen en presenteren de 
sprekers en hun bio’s online. Het AFFR profileert zich 
nadrukkelijk als architectuur filmfestival waar talrijke 
films en debatten te zien zijn. De campagne van 2020 
was kraakhelder in opzet en liet de voorbijganger 
zien wat AFFR inhoudt: hét grootste platform voor 
film over stad en architectuur, met tagline Film City 
Architecture. De grafische stijl is opgefrist en meer 
sprekend geworden. Daardoor laat deze stijl 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 stijl heeft ervoor gezorgd dat lief-
hebbers van film, stad en architectuur zich op veel 
verschillende momenten konden informeren over het 
programma. 

UITINGEN
Net als andere jaren was AFFR in de weken voor en 
tijdens het festival zichtbaar in Rotterdam met een A0 
en A2-campagne en een flyercampagne. De posters 
waren in een periode van drie weken op meer dan 
350 plekken te zien in de Regio Rotterdam en buiten 
de regio op vrije plekken in Amsterdam en Delft, en 
bij alle partner-onderwijsinstellingen. AFFR hechtte 
er belang aan toch zichtbaar te zijn op de normaal 
drukbezochte hotspots in de stad. Een fysiek festival 
verdient ook fysieke aandacht. Op zo’n 1.000 plekken 
verspreid over de regio Groot Rotterdam zijn ook 
programmaflyers neergelegd. 

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

campagnebeeld
•  WOW-scherm – vertoning van de AFFR leader op 

het grote scherm tegenover Rotterdam Centraal
• 190 A0 driehoek-borden van Centercom
•  350 A2 vrije plakplaatsen en frames van de 

Flyerman in Delft, Amsterdam en Rotterdam
•  5.000 programmafolders bij theaters, biblio-

theken, universiteiten, cafés en andere publieke 
plekken in Delft, Amsterdam en Rotterdam

•  3.000 programmafolders bij 40 Rotterdamse 
architectenbureaus en onderwijs- en 
partnerinstellingen

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

•  Banieren bij LantarenVenster en Conny Janssen 
Danst

Half september voorzag AFFR alle middelgrote 
en grote architectenbureaus in Rotterdam van 
posters en programmafolders. Het programma is 
ook verspreid op de universiteiten en academies in 
Amsterdam, Delft, Eindhoven en Rotterdam en bij alle 
programmapartners van het festival.

Programmafolder
De programmafolder zoals AFFR die in 2019 ter 
vervanging van het programmaboekje presenteerde 
is nagenoeg hetzelfde gebleven, mede omdat de 
organisatie goede respons kreeg op het handzame 
A3-formaat met een helder overzicht van alle films. 
Dit jaar is de folder – precies in een periode dat de 
coronapandemie zich liet temmen en mensen weer 
bars, restaurants en theaters bezochten – in een 
oplage van 12.000 verspreid. Hierin per film een 
korte beschrijving, een uiteenzetting van de specials, 
een paar korte begeleidende artikelen, praktische 
informatie, veel aansprekend beeldmateriaal en een 
blokkenschema. 
De longread invouwfolder is komen te vervallen.  
Deze folder werd vrijwel niet meegenomen en dat 
leverde een enorme berg aan oud papier op. Het 
publiek heeft wel behoefte aan achtergronden bij het 
filmprogramma, maar leest die liever online. Daarom 
publiceert AFFR thematische artikelen alleen nog 
maar online. Ook voor de komende edities wil AFFR 
meer artikelen van hoge kwaliteit blijven publiceren.



FI
LM

 •
 C

IT
Y 

• 
A

R
C

H
IT

EC
TU

R
E

JA
A

R
V

ER
SL

A
G

 2
0

20
   

  A
FF

R

30

AFFR leader
De AFFR-leader is in 2020 vernieuwd. Harold Houdijk 
maakte voor het festival een nieuwe trailer met een 
remix van de muziek die ook in 2019 werd gebruikt 
van Tom Dissevelt, de Nederlandse componist 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 leader 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 bioscoopzalen van LantarenVenster, 
als onderdeel van het reclameblok.
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.

Rail TV
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 2020 een 
prachtige compilatie gemaakt.

Aankleding en City dressing
AFFR had dit jaar drie festivallocaties: 
LantarenVenster, RDM Rotterdam en Conny 
Janssen Danst studio. Deze locaties zijn vanaf 
begin september intensief voorzien van posters en 
programmaflyers. Bij zowel LantarenVenster als bij 
de Fenixloods zijn door Semaphore vier banieren 
geplaatst. 

Online advertenties
AFFR weet steeds meer nieuw publiek aan zich te 
binden via de sociale mediakanalen Twitter, Facebook 
en Instagram. De onlinecampagne liep dit jaar iets 
minder goed dan in 2019. Dat was te verwachten 
gezien de beperkte capaciteit in de zalen en alle 
onzekerheid rond het wel of niet doorgaan van het 
festival. Het marketingteam heeft zelfs kort voor 
aanvang festival de campagne moeten stilleggen, 
omdat door aangescherpte coronamaatregelen de 
zaalcapaciteit nog verder beperkt werd.

Facebook
Er zijn met Facebookcampagnes 81.970 mensen 
bereikt. De best presterende campagne was die van 
de openingsavond, die uiteindelijk is afgelast. In 
totaal hebben via Facebook 584 gebruikers op ‘koop 
tickets’ of ‘bestel tickets’ geklikt na het zien of klikken 

op een advertentie via Facebook. Het social verkeer 
vanuit de advertenties is dit jaar flink gegroeid. Een 
verklaring zou kunnen zijn dat bezoekers nog meer 
online te vinden zijn. 

Vanaf drie weken voor het festival is met een 
mediabudget van € 1000,- een algemene campagne 
uitgezet met ads die opriepen kaarten te kopen.  
Deze ads werden ondersteund door talloze trailers  
in de tijdlijn, iedere dag een tip of een trigger.  
Veel zalen waren met een door coronamaatregelen 
opgelegde maximale capaciteit van 30 binnen  
korte tijd uitverkocht of zelfs overboekt. 

CIJFERS BEZOEK SOCIALE MEDIA 
PLATFORMS
•  Er zijn via Facebook minder mensen bereikt dan 

vorig jaar (81.970 t.o.v. 114.816 in 2019), maar er 
is meer resultaat behaald door meer budget toe te 
wijzen aan conversiecampagnes. Er is geen geld 
besteed aan gesponsorde berichten. 

•  Er is € 966,18 uitgegeven aan advertenties.  
Dat heeft geresulteerd in 1.792 klikken

•  Cost per Click (CpC) was € 0,54 voor een klik op 
een link. Er zijn in totaal 584 gebruikers geweest 
die op een knop hebben geklikt voor aankoop.

•  Gemiddelde frequentie (het aantal keer dat een 
persoon een advertentie te zien krijgt) was 3,52 
per persoon, wat prima is voor deze doelgroep  
en budget. De conversiecampagne was dus enkel 
gericht op de verkoop van kaarten. Er is geen 
geld besteed aan de boost van reguliere AFFR 
berichten op sociale media.

FREE PUBLICITY EN PRINT- EN  
ONLINE MEDIA
Er zijn in de Nederlandse pers als in de internationale 
pers iets minder artikelen verschenen dan in 2019. In 
de aanloop naar het festival verschenen er regelmatig 
redactionele artikelen over AFFR en de verschillende 
films. 
BNR besteedde uitgebreid aandacht aan de film La 
Nave van de Rotterdamse filmmaker Hans Wilschut.
In gedrukte pers verschenen aankondigingen 
en artikelen in onder andere Financieel Dagblad 
Magazine, NRC en NRC Next, het Uit Magazine 
Rotterdam en het Finse Arkkitehtiuutiset.
In online pers werd geschreven in onder andere:
Open Rotterdam, Vers Beton, Uit Agenda, 
Nieuwsbrief Lantarenvenster, ArchDaily,  
De Architect, Architectuur.nl, Archined, 
Architectenweb, Goethe Institut, AIR Rotterdam, 
BNAnieuws en A-ZINE.





Joep Mol met programmafolder AFFR 2020



FI
LM

 •
 C

IT
Y 

• 
A

R
C

H
IT

EC
TU

R
E

JA
A

R
V

ER
SL

A
G

 2
0

20
   

  A
FF

R

33

12:20Artikel

AFFR 2020 opent met Spaceship Earth in haven Rotterdam
label: Stedenbouw

Het Architectuur Filmfestival Rotterdam opent op woensdag 7 oktober met de Nederlandse première van 'Spaceship Earth' in een drive-in
bioscoop op het RDM-terrein, midden in het havengebied van Rotterdam. 'Spaceship Earth' is een gloednieuwe film over acht idealistische
wetenschappers die zich vanaf 1991 twee jaar lang van de buitenwereld afsloten.

Diep in de woestijn van het Amerikaanse Arizona staat een enorm complex met glazen koepels, waarin een miniatuur van het ecosysteem van de aarde is
nagebouwd: Biosphere 2. Dit complex is aangelegd door een hechte groep van kunstenaars, ecologen en avonturiers en is opgezet als proefproject voor

Biosphere 2 Project

PUBLICATIES

Nieuw leven
voorde
drive-in

Etenbestellenvanuit de auto, dat kendenweal:
Nederland telt talloze fastfoodrestaurantsmetdie
mogelijkheid.Maar vanuit de autofilmkijkenof kunst
bewonderen is anderekoek.De coronapandemieblaast
de aloudedrive-innieuw leven in.

DoorNiekSchenk

66 | zaterdag3oktober2020 | fdpersoonlijk

TREND

fdpersoonlijk | zaterdag3oktober2020 |67

I
neensbleekdit voorjaarde
autode idealebescherm-
plek tegenhet coronavi-
rus.Het auto-interieur
is immerseenmobiele
cocon, eenveilige schuil-

plaats voorCovid-19.Complete
menu’s vandebetere restaurants,
fruit, bloemenenplanten:deaf-
gelopenmaandenwas ineens van
alles vanuitdeauto tebestellen.
Ookuitvaartenendiploma-uitrei-
kingenontkwamenniet aande
trendvandedrive-in, omnogmaar
te zwijgenvandecoronateststraat.
Ookde cultuursectorheront-

dektededrive-in. Tijdensde ‘intel-
ligente lockdown’ ontstonden
overal inNederland initiatieven
omfilms indeopenlucht aan
automobilisten te vertonen. Zo
organiseerde regisseurMartin
Koolhoveneendrive-infilmavond
voor zorgmedewerkers, inhet
OlympischStadion inAmsterdam.
Hij deeddatmetdirecteurRoelof
Fruithof vanOutdoorCinema, een

bedrijf dat al jarendrive-inbiosco-
penop locatie verzorgt.
Filmby theSeaVlissingen, een

vandegrootstefilmevenementen
inNederland, organiseerdehalf
september eendrive-in. In eenex-
tra zaal inDeMachinefabriek, op
het Scheldekwartier inVlissingen,
stonden vijftig auto’s geparkeerd;
debezoekershoefdenalleenmaar
in te stappenenkekennaarkas-
krakers alsGrease,LaLaLand en
TheBluesBrothers.
OokhetArchitectuurFilm

FestivalRotterdamgaatmee in
de trend: ophetRDM-terrein,
midden inhethavengebied, gaat
op7oktoberSpaceshipEarth in
première.Dezedocumentaire over
acht idealistischewetenschappers
die zich in1991 twee jaar lang van

Menu’s, bloemen: van alles
werd vanuit de auto besteld

Tegenwoordig
zijn ernogenkele
honderdendrive-in-
bioscopenover inde
VerenigdeStaten.
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Bouwen met een politieke boodschap
ARCHITECTUUR�FILMFESTIVAL

Door�onze�medewerker�Tracy�Metz

H
et lijken wel astro-
nauten, de acht man-
nen en vrouwen in
hun pakjes die aan
Star Trek doen den-
ken. Ze kijken opge-

wekt: ze hebben immers een missie,
ze gaan de wereld redden door zich
twee jaar op te sluiten in de Biosphe-
re 2 in Arizona. Daar zullen ze aanto-
nen dat het mogelijk is een zelfvoor-
zienende samenleving met eigen
ecosysteem te creëren, die mogelijk
ooit op bijvoorbeeld Mars zou kun-
nen worden nagebootst. Dat was
1991. Onnodig te zeggen dat het, al
het wereldverbeterend optimisme
ten spijt, niet goed afliep.

Maar het leverde wel dit jaar een
fijne film op, Spaceship Earth van
Matt Wolf. Daarmee opent de twaalf-
de editie van het Architectuur Film
Festival Rotterdam deze week (7-11
okt), dat dit jaar als thema ‘Guilty Ar-
chitec ture’ heeft. „De architectuur
wordt nu met allerlei morele dilem-
m a’s geconfronteerd”, zegt initiatief-
nemer Jord den Hollander, zelf fil-
mer en architect. „Valt er nog wel te
bouwen zonder de planeet verdere
schade toe te brengen? We kijken an-
ders naar gebouwen nu we weten dat
de bouw veel energie kost en milieu-
vervuiling veroorzaakt. Er is ook een
sociaal aspect: wat is de rol van de ar-
chitect in een samenleving waar de
kloof tussen arm en rijk steeds groter
en de stad steeds meer een investe-
ringsobject is?”

Paleizen voor het volk
De relatie tussen architectuur en de
macht is altijd innig geweest. Er is
veel geld en ruimte mee gemoeid,
bovendien wordt architectuur van
oudsher gebruikt om een politieke
boodschap uit te dragen. De agora
van Socrates had een politieke bete-
kenis, de brede boulevards en grote
hallen met koepels die Albert Speer
voor Hitlers Germania ontwierp ook,
maar dan anders. Op het AFFR wordt
de film Palace for the People ge to o n d ,
een vorig jaar verschenen Duits-Roe-
meens-Bulgaarse co-productie, over
vijf megalomane paleizen van
machthebbers in Sofia, Moskou, Boe-
karest, Berlijn en Belgrado – allemaal
gebouwd ter meerdere eer en glorie
van de ideologie van het communis-
me. De stad Saubadiya, die Mussolini
in de moerassen buiten Rome liet
bouwen, was juist een fascistische
modelstad.

„Nu krijgt het bouwen een sterke
politieke lading bij nieuw-rechts”,
zegt Den Hollander. „Baudet zet zich
af tegen het hedendaagse bouwen,
Trump wil dat alle nieuwe over-
heidsgebouwen in de stijl van het
neo-classicisme worden gebouwd.
Opnieuw zijn klassieke bouwstijlen
een teken van nationale identiteit –
en dus van zekerheid in onzekere tij-
d e n .”

In de film Where to with History?
onderzoekt de Duits-Deense regis-
seur Hans Christian Post de rol die de

Links:�De�bemen-
sing�van�Biosphe-
re�2.�Beeld�uit
‘Spaceship�Earth’.

FO
TO

�N
E
O
N

De twaalfde editie van het Architectuur Filmfestival Rotterdam ziet dat architectuur met allerlei morele dilemma’s
wordt geconfronteerd. De relatie tussen architectuur en de macht is altijd innig geweest.

Tips
voor�het�AFFR

A�m�e�r�i�cav�i�l�l�e�.�Jackson�Hole
klinkt�Amerikaans�maar�is�een
buitenwijk�van�Beijing.�De�inwo-
ners�doen�hun�best�om�te�leven�in
hun�versie�van�de�Amerikaanse
d�ro�o�m�.

Havana,�from�On�High.�Op�de
daken�van�het�vervallen�Havana
leven�Artiro,�Tito,�José�en�Maria.
Vanwege�een�chronisch�tekort
aan�huizen�heeft�Havana�een�le-
vendige�gemeenschap�van�ille-
gale�woningen�op�de�daken.

A�Machine�to�Live�In.�Brasilia,
gebouwd�als�de�nieuwe�hoofd-
stad�van�Brazilië�in�de�jaren�zes-
tig,�moest�‘de�stad�voor�de�toe-
ko�m�s�t�’worden.�Is�het�een�archi-
tectonisch�debacle�of�de�verper-
soonlijking�van�het�radicale�mo-
dernisme?
In�de�reeks�‘The�Masters’gaat
kunstenares�Fiona�Tan�in�gesprek
met�Sascha�Bronwasser�over�de
rol�die�utopische�architectuur�in
haar�werk�speelt.

Mr.�Toilet. De�Singaporeaan�Jack
Sim�wil�dat�iedereen�toegang
heeft�tot�een�toilet.�Hij�startte�het
Clean�India�Initiative,�dat�miljoe-
nen�toiletten�door�heel�India�moet
aanleggen,�en�bepleitte�bij�de�VN
‘World�Toilet�Day’.

Frauenkirche in Dresden speelt. Die
is in de oorlog verwoest en in de ja-
ren negentig minutieus herbouwd.
Nu hebben rechtse groeperingen de
kerk uitgekozen als een symbool van
hun versie van de nationale identiteit
in het voormalige Oost-Duitsland.
„Wir sind das Volk!” horen we ze
scanderen. „Wir sind das Volk!”

„De autoriteiten wisten dat het
weer tot leven roepen van het glori-
euze Barokke verleden politiek pro-
blematisch was”, zegt Post. „Ze heb-
ben het daarom een ‘v re d e s ke r k ’ ge -
noemd, maar geven daar geen invul-
ling aan. Pegida en Alternative für
Deutschland geven er nu hun eigen
invulling aan. De hele omgeving is
ook volgebouwd met pastelkleurige
replic a’s van gebouwen die er nooit
hebben gestaan, met alleen maar du-

re woningen, hotels en restaurants.
Dit is geen architectuur die naar de
toekomst kijkt, de meeste inwoners
van Dresden hebben er niets te zoe-
ken en voelen zich buitengesloten.”

Tot het gaatje gaan
AFFR organiseert een debat naar
aanleiding van deze film, die wordt
geleid door Carola Hein, zelf Duitse
en professor aan de TU Delft in de ge-
schiedenis van architectuur en ste-
denbouw. „Als Dresden de Frauen-
kirche in het dagelijks leven van de
stad had opgenomen, bijvoorbeeld
met een wekelijkse markt, was het
moeilijker voor één groepering ge-
weest om zich die als symbool toe te
e i ge n e n”, zegt zij. „Wij hebben hier-
voor geen strategie. Er is een leemte
aan verhalen die niet worden ver-

teld, bijvoorbeeld over de Duitsers
die zelf in de oorlog zijn omgeko-
men. En dan krijg je de opkomst van
groepen die het verleden voor hun
eigen verhaal claimen.”

Veel films op het festival gaan juist
over mensen die tot het gaatje gaan
om de wereld beter te maken. Direc-
teur Ulla Röttger van de afvalcentrale
van Kopenhagen bijvoorbeeld: in
Making a mountain zien we haar alle
mogelijkheden benutten om deze
icoon aan haar stad toe te voegen,
een ontwerp van BIG Architects met
een skihelling op het dak. Een on-
waarschijnlijke heldin is de Zuid-
Afrikaanse Mariette Liefferink: in Jo -
zi Gold zien we hoe ze het tegen de
autoriteiten opneemt om de gruwe-
lijke vervuiling door de mijnindu-
strie tegen te gaan.

Maar er is geen ontsnappen aan de
morele dilemma’s voor de architec-
tuur. Biosphere 2 blijkt gebouwd
met vele miljoenen van Edward
Bass, filantroop maar ook telg van
een familie die zijn fortuin vergaarde
met olie en gas. De Biosphere is dus
gebouwd met oliegeld – maar daar
had niemand het toen over. Nog een
pikant detail: na het mislukken van
het experiment zette Ed Bass de
leidsman John Allen aan de kant en
benoemde als CEO Steve Bannon,
die nu een voorman is van nieuw-
re c ht s .

Het�Architectuur�Filmfestival�Rotterdam
wordt�gehouden�van�7�t/m�11�okt,�op
verschillende�locaties�in�Rotterdam.
Inl:�www.affr.nl

Onder:�De�afval-
centrale�in�Kopen-
hagen.�Beeld�uit
‘Making�a�moun-
t�a�i�n’.
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Akkitehtuur Tapahtumat, Finland , november 2020
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De organisatie van AFFR (15 personen, in totaal 3556 
uur per jaar/1,93 FTE, alle medewerkers op free lance 
basis) bestaat uit vier teams van professionele ZZP-
ers die relatief zelfstandig opereren en elk eigen taken 
en verantwoordelijkheden hebben. De compacte 
organisatie heeft een doelgericht resultaat: een 
jaarlijks festival en een aantal speciale evenementen. 
De algehele coördinatie en eindverantwoordelijkheid 
voor het festival ligt bij de festivaldirecteur.  
De festivaldirecteur legt verantwoording af aan  
het stichtingsbestuur.

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

COMMUNICATIE: bestaande uit een marketing- en 
communicatiedeskundige en een social-mediaofficer; 
verantwoordelijk voor public relations, marketing, 
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, 
aansturing vrijwilligers, floor management, horeca en 
overnachtingen.

TECHNIEK: bestaande uit een printresearcher, een 
filmtechnicus en twee operateurs; verantwoordelijk 
voor het contacteren van filmproducenten en 
vastleggen 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 
festivaldirecteur; verantwoordelijk voor algehele 
coördinatie en afstemming, eindverantwoordelijk 
voor alle onderdelen en volledig festival, 
verantwoording verschuldigd 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 
zelfstandige 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 2020 zag de organisatie van AFFR  
er als volgt uit: 

festivaldirectie: Joep Mol 
curator: Jord den Hollander 
filmredactie: Cristina Ampatzidou en Charlotte 
Thomas 
tekst- en debatredactie: Inez de Coo 
opnameleider livestream: Jeroen Slot 
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, Arthur Wortmann, 
Carine Eijsbouts, Floor van Ditshuyzen,  
Giulia di Pietro, Hanne Verwoert, Harm Tilman,  
Jacob Hennie, Jeroen Visschers, Joeri Pruys,  
Jorge M. Hernandez, Lada Hrsak,  
Marina van den Bergen, Martijn de Waal,  
Martine Bakker, Meta Van Drunen, Michiel van Raaij, 
Peter Bosma, Sander van Wettum, Sasa Radenovic, 
Sylvain Hartenberg en Yvonne Rijpers
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

7. ORGANISATIE 
EN BESTUUR
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AFFR 2020 KWAM TOT STAND  
MET STEUN VAN:

Fondsen: BPD Cultuurfonds, Filmfonds, Fonds 
21, gemeente Rotterdam, King Kong business 
club, Rotterdam Festivals, stichting Volkskracht, 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Sponsoren King Kong Business Club: 
BiermanHenket, BPD Ontwikkeling BV, City Beats, 
De Makelaars, FARO architecten, Full House, GROUP 
A, Heijmans Vastgoed, IMd raadgevende adviseurs, 
Klunder architecten, KuiperCompagnons, Manhave 
Vastgoed bv, Mei architecten, MVRDV, Novaform 
Vastgoedontwikkelaars bv , Ooms Makelaars, 
Stevast Baas & Groen, Stijlgroep landscape & urban 
design, Synchroon BV, TW3 makelaardij, Van Wijnen 
West bv , Vesteda Investement Management bv, 
VolkerWessels Vastgoed bv, WAM architecten.

Filmsponsor: ZJA

Programmapartners: AIR, Amsterdam Academy 
of Architecture, Archiguides, Archikidz, Archined, 
Architectenweb, Conny Janssen Danst, Delft 
University of Technology, Formerly Known as Witte 
de With, Goethe Institut, Independent School for 
the City, KABK The Hague, LantarenVenster, Open 
Rotterdam, Port of Rotterdam, RDM Rotterdam, 
Rotterdam Academy of Architecture, Stylos, 
University of Amsterdam, Vers Beton, Willem de 
Kooning Academy.

Ook dit jaar werd het festival mogelijk gemaakt 
dankzij de inzet van zo’n 25 enthousiaste vrijwilligers. 
AFFR bedankt hen en alle betrokken filmmakers, 
inleiders, debatdeelnemers en overige gasten. 

Het kantoor van AFFR is gevestigd in het pand 
Delftsestraat 33, unit 4.04, 3013AE Rotterdam.  
AFFR dankt VPS en gemeente Rotterdam voor  
de schappelijke gebruiksvoorwaarden.

AFFR IS FUNDED BY
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George - The Story of George Maciunas and Fluxus, Jeffrey Perkins, 2018

Renate Bergsma, AFFR LIVE vanuit Lantaren Venster zaal 1

Matteo Myderwyk begeleidt Das Cabinet des Dr. Caligari

Steve Salembier en LOD muziektheater in Babel



AFFR 2020, groot scherm na maanden online kijken

satellietlokatie studio Conny Janssen Danst in Feniksloods I


