
JAAR- 
VERSLAG



FI
LM

 •
 C

IT
Y 

• 
A

R
C

H
IT

EC
TU

R
E

JA
A

R
V

ER
SL

A
G

 2
0

21
 

A
FF

R

2

1. INLEIDING 3

2. FILMPROGRAMMA  5

3. FESTIVAL SPECIALS 16

4. WEBSITE  23

5. PUBLIEKSBEREIK  27

6. CAMPAGNE, COMMUNICATIE EN PERS 36

7. ORGANISATIE EN BESTUUR 45

ARCHITECTUUR 
FILMFESTIVAL 
ROTTERDAM

JAARVERSLAG 2021

MORE THAN 
HOUSES

STICHTING 
ARCHITECTUUR 
FILMFESTIVAL 
ROTTERDAM

Delftsestraat 33, unit 4.04
3013AE Rotterdam

postbus 26286
3002EG Rotterdam

AFFR 2021: 
hoofdlocatie: 
LantarenVenster
openingslocatie: 
Theater Zuidplein
satellietlocatie: 
RDM Rotterdam –  
AFFR Drive-In Cinema
online: 
AFFR LIVE

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

Website: www.affr.nl
Twitter: @affr, #affr2021
Facebook: www.facebook.com/
AFFR2021
Instagram: affrfilmfestival
LinkedIn: Architecture Film  
Festival Rotterdam

KvK: 24307198
BTW: 8089.3354.1.B.01
IBAN: NL29INGB0003113586
ANBI/RSIN: 808933541

COLOFON  
JAARVERSLAG:
vormgeving: Studio Beige /  
Joany Anthonio
fotografie: Salih Kilic

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/


FI
LM

 •
 C

IT
Y 

• 
A

R
C

H
IT

EC
TU

R
E

JA
A

R
V

ER
SL

A
G

 2
0

21
 

A
FF

R

3

1. INLEIDING

Voor het tweede achtereenvolgende jaar had 
het Architectuur Filmfestival Rotterdam te 
maken met de coronapandemie. Wederom 
hadden we geluk: het tweede weekend van 
oktober valt telkens in een periode met weinig 
beperkende maatregelen, waardoor het festival 
fysiek kan plaatsvinden. In 2020 was dat met 
een maximum van 30 bezoekers per zaal en 
een (mede daardoor) goed bezochte reeks van 
livestreams. Dit jaar bleek tien dagen voor 
aanvang van het festival dat we volle zalen 
bezoekers mochten ontvangen bij een verplicht 
gebruik van het coronatoegangsbewijs. AFFR 
2021 was daarmee een van de eerste festivals 
waar het samen filmkijken op het grote doek 
weer gevierd kon worden. Eindelijk weer eens 
live een lezing bijwonen of aan een discussie 
deelnemen. En spontaan mensen ontmoeten 
in een van de bioscoopzalen of in de foyer en 
van het ene onverwachte gesprek in de andere 
kennismaking rollen. Een inhoudelijk ijzersterk 
filmprogramma rond het thema More than 
Houses – met meer inleidingen, gesprekken 
en discussies dan ooit tevoren – werd met veel 
enthousiasme ontvangen. 

De voorbereiding van de dertiende editie AFFR vond 
plaats in een lange periode van lockdown. De teams 
van de redactie, productie en communicatie werkten 

op afstand aan een festival waarvan uitgegaan werd 
dat deze fysiek zou kunnen plaatsvinden. Voor het 
geval er toch maatregelen zouden gelden werd 
opnieuw een livestream vanuit de grote zaal van 
LantarenVenster voorbereid. En er werd een extra, 
coronaveilige satellietlocatie ontwikkeld met een 
drive-in cinema op RDM Rotterdam. Voor de opening 
werd de grote zaal van het pas geopende Theater 
Zuidplein gereserveerd.

Het thema More than Houses – over de wereldwijde 
woningbouwopgave en de sociaal-culturele 
ontwikkelingen en maatschappelijke problemen 
die achter deze enorme productievraag schuilgaan 
– werd met veel enthousiasme ontvangen door
programmapartners, pers en filmindustrie. Met ruim
200 ingezonden films en 150 gescoute titels bleek de
terughoudendheid in releases van het voorgaande
coronajaar van de baan. De redactie van AFFR kon
een vlijmscherp programma rond verschillende
subthema’s samenstellen. De samenwerking
met programmapartners werd geïntensiveerd en
leidde tot een reeks bijzondere specials. Dankzij
het gebruiksgemak van videoconferenties, maar
ook dankzij de versoepelde maatregelen, kon als
vanouds een groot aantal filmmakers en inleiders
fysiek of online aanwezig zijn. Enkel het filmforum
en de talkshow in de foyer hebben we dit jaar weer
achterwege moeten laten.

Drive-in Cinema @ RDM Rotterdam: Spaceship Earth

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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Het aantal bezoekers kwam met een kleine 6.000 uit 
op het niveau van 2017 en 2018. Na een aanvankelijk 
snelle start kaartverkoop half september, vlakte de 
kaartverkoop wat af in de week voor het festival. 
We merkten vooral enthousiasme bij de bezoekers 
die al bekend zijn met AFFR en eerder het filmfes-
tival bezochten. Het aanspreken van nieuw publiek 
heeft ondanks een intensieve campagne en nauwe 
samenwerking met programmapartners tot een 
minder grote aanloop dan twee jaar geleden geleid. 
Uit publieksonderzoek blijkt dat voorzichtigheid na 
het (tijdelijk) opheffen van coronamaatregelen én een 
overmatig aanbod van activiteiten na een lange perio-
de van lockdown, de belangrijkste redenen waren dat 
de bezoekersaantallen nog niet terugkwamen op het 
niveau van het meest succesvolle jaar 2019.

De klanttevredenheid en publiekswaardering waren 
echter groter dan ooit. Een eigen ticketingsysteem 
en een uitgebreider informatieservice op de website 
maken dat bezoekers makkelijker hun festivalbezoek 
kunnen plannen. De kaartverkoop op eigen website, 
een efficiënter inzetten van gastenpassen en een 
strikter handhaven op kortingspassen hadden tot 
gevolg dat de omzet in verhouding tot het aantal 
bezoekers sterk is gestegen. Mede dankzij een sta-
biele groep sponsors in de King Kong business club 
en blijvende ondersteuning van de verschillende 
fondsen staat AFFR er financieel goed voor. 

Kortom, de dertiende editie van het Architectuur 
Filmfestival Rotterdam was in turbulente tijden 
een groot succes. Met een daverende opening in 
een volle grote zaal van Theater Zuidplein, met een 
vrolijke Drive-In Cinema op RDM Rotterdam, met 

de presentatie van verrassend resultaat uit de Film 
& Architecture Studio, met bevlogen inleidingen, 
geëngageerde filmmakers en scherpe debatten over 
actuele onderwerpen. Met gevestigde namen zoals 
Hubert Sauper, Shekhar Deshpande en Paula van der 
Oest en met jonge getalenteerde makers van spraak-
makende films over stad en architectuur van over de 
hele wereld. 
AFFR is en blijft het jaarlijks ijkpunt van kritisch filmi-
sche reflectie op de stedelijke samen leving.  
Een internationaal filmfestival als spiegel  
op de stad.

Met veel plezier geven wij nadere toelichting op 
resultaten en bevindingen in dit jaarverslag 2021.

Joep Mol

Architectuur Filmfestival Rotterdam
21 december 2021

Opening AFFR 2021, wereldpremiere Venice Elsewhere met Elia Romanelli en Jord den Hollander

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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2. FILMPROGRAMMA

AFFR 2021: MORE THAN HOUSES
Het Architectuur Filmfestival Rotterdam richtte zich 
in 2021 op de immense opgave voor woningbouw 
over de hele wereld: volgens de VN moeten er deze 
eeuw meer dan twee miljard huizen worden gebouwd 
om de groeiende wereldbevolking te kunnen huis-
vesten. Voor Nederland zijn dat de komende tien jaar 
een miljoen woningen. De aandacht van architecten, 
bouwers, planners en politici lijkt zich vooral toe te 
spitsen op de praktische en technische uitvoerbaar-
heid van grote hoeveelheden betaalbare woningen en 
de gevolgen daarvan voor het milieu. 
Het draait echter niet alleen om de fysieke bouw-
opgave. We zien een maatschappelijke tendens dat 
een huis steeds meer een geïsoleerde bubble wordt 
die via sociale media verbonden is met het internet 
als de nieuwe agora. Versneld door de pandemie 
ontstaat een samenleving die het individu faciliteert 
in alle behoeften. Met dramatische gevolgen voor 
de ontwikkeling van steden vol generieke wijken, 
distributiecentra en digitale hubs. Collectieve voor-
zieningen zoals parken en pleinen krijgen een steeds 
meer marginale rol in het gesegregeerd stedelijk 
landschap dat zich eerder richt op het individu dan op 
een gemeenschap.
Met het thema More than Houses ging AFFR 2021 in 
film en debat op zoek naar de parallelle werelden die 
achter de muren van het huis ontstaan en de gevol-
gen daarvan voor de stedelijke samenleving.

WHEN WE LIVE ALONE & DEBATE
Het thema werd het meest nadrukkelijk naar voren 
gebracht in de wereldpremière van de korte docu-
mentaire When We Live alone (Daniel Schwartz, 
2020), geproduceerd door Giovanna Borasi, directeur 
van het Canadien Centre for Architecture CCA.  
Over solitair wonen in de metropool Tokyo en de 
vraag of dit een beklemmend of bevrijdend per-
spectief op de stedelijke samenleving biedt. In het 
aansluitend debat onder leiding van Saskia van 
Stein (directeur IABR) stond de vraag centraal hoe 
de architectuur onderhevig is aan een veranderende 
demografische samenstelling van de (Nederlandse) 
maatschappij. Van solitair leven tot collectief wonen. 
Met Darinka Czischke (associate Professor at the 
Faculty of Architecture and the Built Environment, 
Delft University of Technology), Arie Lengkeek  
(programmeur, onderzoeker en curator) en  
Lisanne Rissik (architect bij Neuteling Rietdijk).

MORE THAN HOUSES IN SPECIALS, 
LEZING EN GESPREK
In de jaarlijkse discussie Rotterdam Speciaal, geor-
ganiseerd samen met AIR, stond de huidige woon-
crisis centraal. Aan de hand van twee korte films van 
Rotterdamse makers en een fragment uit Outskirts 
bediscussieerden zes betrokkenen onder leiding 
van Bart Cosijn de problemen op de Rotterdamse 

Giovanna Borasi, Canadien Centre for Architecture - producent When we live alone

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/


FI
LM

 •
 C

IT
Y 

• 
A

R
C

H
IT

EC
TU

R
E

JA
A

R
V

ER
SL

A
G

 2
0

21
 

A
FF

R

6

woningmarkt, de gevolgen voor de stedelijke samen-
leving en mogelijke oplossingen voor het probleem.
In de derde – online – editie van de Film & 
Architecture Studio (7-28 september), georgani-
seerd samen met Independent School for the City, 
werkten veertien jonge ontwerpers en filmmakers van 
over de hele wereld aan een filmische analyse en een 
beeldend narratief van een plein of park als collec-
tieve ruimte in hun directe omgeving. Zij werden 
begeleid door filmmaker, architect en AFFR-curator 
Jord den Hollander; filmmaker Elia Romanelli en 
DOP Thomas Kist gaven gastcolleges. Tijdens AFFR 
werden de resultaten vertoond: een caleidoscoop van 
stedelijke ruimte in veertien korte films. 
Onder de titel Windows and Cinema gaf filmex-
pert Shekhar Deshpande (Professor Media en 
Communicatie aan Arcadia University in Pennsylvania 
en auteur van World Cinema: A Critical Introduction 
en Anthology Film and World Cinema) een online 
lezing, waarna hij in gesprek ging met filmcriticus 
Dana Linssen. Aan de hand van tal van filmfrag-
menten gaf Deshpande een fascinerende kijk op de 
kadrerende rol van het raamvenster in een wereld die 
meer dan een jaar op slot zat; een kritische reflectie 
op onze hedendaagse stedelijke samenleving. 

MORE THAN HOUSES  
IN FILM EN DOCUMENTAIRE
De vraag naar betekenis en gevolgen van de enorme 
woningbouwopgave voor de stedelijke samenleving 
werd in een reeks filmtitels van over de hele wereld  
op verschillende aspecten onderzocht en belicht. 
De satirische speelfilm Dead Pigs (Cathy Yan, 2021) 
verhaalt over het megalomane ontwikkelingsmodel 
van Chinese new towns vanuit het perspectief van 
een jonge vrouw die weigert haar te slopen huis op 
een bouwplaats te verlaten. Dezelfde kapitalistische 
bouwdrift is het onderwerp in A Pile of Ghosts (Ella 
Raidel, 2021), een experimentele film waarin feit en 
fictie door elkaar lopen. Makelaars, bestuurders en 
investeerders spelen een spel met de werkelijkheid 
als ze complete steden naar voorbeeld van elders op 
de wereld kopiëren. 
De neorealistische filmklassieker Hands over the 
City (Francesco Rosi, 1963) toont in het Napels 
van de jaren ’60 het corrupte politieke systeem dat 
– helaas nog steeds – op veel plekken in de wereld 
met massawoningbouw gepaard gaat. In de aangrij-
pende documentaire Outskirts (Xavi Esteban & 
Odei A.-Etxearte, 2020) zien we hoe bewoners van 
een sloppenwijk in Barcelona onder leiding van een 
bevlogen architect de nieuwbouwplannen van Franco 
weten tegen te houden, maar vijftig jaar later in de 
stadwijk Santa Coloma weer voor heel andere uitda-
gingen staan. 
Dat ontwerpers wel degelijk op een zorgvuldige 
wijze een gemeenschap vorm kunnen geven toont 
Prospettiva Olivetti (Davide Maffei, 2020), 
over de volkshuisvesting en sociale voorzieningen 
door bekende architecten ontworpen in opdracht 
van grootindustrieel Adriano Olivetti in het Noord-
Italiaanse Ivrea. Een inclusieve stedenbouw werd al 

in de jaren ’70 en ’80 nagestreefd door de Zweedse 
ontwerper Jan Inghe, zo blijkt in het intieme portret 
An Other City (Rasmus Waern, 2021): zijn plannen 
voor Hammarby in Stockholm zijn actueler dan ooit. 
Het familieportret Journey to Utopia (Erlend E. 
Mo, 2020) toont een Noorse familie die verhuist 
naar een nieuw te bouwen woongemeenschap in 
Denemarken. Hun persoonlijke dilemma’s rond 
klimaatcrisis, voedselproblematiek en nieuwe collec-
tiviteit in een individualiserende maatschappij, con-
fronteren ons op meedogenloze en soms hilarische 
wijze met de complexiteit van onze samenleving en  
het thema More than Houses.

COLONIAL LEGACY
Verschillende gescoute en ingezonden films onder-
zochten nadrukkelijk historische of juist actuele 
ongelijke machtsverhoudingen in stedelijke ontwik-
keling en economie. De documentaire Geographies 
of Freedom (Miguel Peres dos Santos & Egbert 
Alejandro Martina, 2019) vertelt aan de hand van 
archiefbeelden over de activiteiten van Shell op 
Curaçao en de desastreuze effecten ervan op de 
stedenbouw en de volksgezondheid op het eiland. 
Onder leiding van Floris Paalman gingen de makers 
in gesprek met architect Lyongo Juliana en architec-
tuurhistoricus Michelle Provoost over het gebruik van 
archiefbeelden in een veranderend narratief over het 
koloniaal verleden. 
Cane Malice: A House for a Life of Misery (Juan 
A. Zapata, 2021) vertelt het schokkende verhaal 
van corruptie, uitbuiting en moderne slavernij in de 
rietsuikerindustrie in de Dominicaanse Republiek. De 
ogenschijnlijk sympathieke maar uiterst primitieve, 
bedrijfsmatig ontwikkelde wooncomplexen zijn de 
enige huisvesting in het gebied voor de arbeiders die 
er onder erbarmelijke omstandigheden leven. 
In The Diggers (Mathieu Roy, 2021) zien we hoe 
duizenden mensen dagelijks de oostelijke bergen van 
de Democratische Republiek Congo in trekken om al 
gravend mineralen zoals het zeldzame coltan te vin-
den, essentieel voor de productie van smartphones. 
Observerend en zonder oordeel legt de filmmaker 
vast hoe dag in dag uit met enkel menskracht de aar-
de omgewoeld wordt ten behoeve van economische 
vooruitgang.
Epicentro (Hubert Sauper, 2020) is een fascinerend 
cinematografisch portret van Havana als middelpunt 
van de koloniale wereldgeschiedenis aan de hand van 
films die over de stad en het land gemaakt zijn.

ARCHITECTS AND DESIGNERS
Een vast onderdeel binnen AFFR zijn de portret-
ten van meer of minder bekende ontwerpers in de 
architectuur, stedenbouw en design. Kijkend naar 
publiekswaardering en bezoekersaantallen blijven 
deze films een grote aantrekkingskracht op ons vaste 
publiek uitoefenen. Op veler verzoek werd de prachti-
ge documentaire Aalto (Virpi Suutari, 2020) dit jaar 
op nieuw vertoond. Over het wereldberoemde moder-
nisme van de Finse meesters Alvar en Aino Aalto,  

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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die voortkwam uit een grote sociale betrokkenheid. 
Bij ons onbekend, maar in Brazilië wereldberoemd is 
de van oorsprong Slowaakse architect Hans Broos, 
wiens brutalistische werk uitgebreid getoond werd in 
de wereldpremière van Architect of Brutal Poetry 
(Ladislav Kaboš – 2021). Bauhaus architect Marcel 
Breuer, zijn vooruitstrevende idealisme achter de 
ontwerpen, zijn weerstand tegen de koude oorlogs-
mentaliteit van de jaren vijftig en de uitbundige vrije 
liefde van de jaren zestig kwamen uitgebreid aan bod 
in Breuer’s Bohemia (James Crump, 2021).
Bruce Mau is de spraakmakend ontwerper, gepor-
tretteerd in MAU (Benji & Jono Bergmann, 2021) 
en bekend van de rebranding van Guatemala, een 
masterplan voor Mekka, de radicale veranderingen 

in het productieproces van Coca Cola en vooral 
het baanbrekende boek S, M, L, XL dat hij maakte 
met Rem Koolhaas. De wereldpremière van Max 
Risselada: Life, Works & 12 Buildings (Jorn 
Konijn, 2020) trok op zaterdagmiddag een volle 
zaal, mede gezien het feit dat de Delftse hoogleraar 
Architectuur complete generaties architecten heeft 
opgeleid. De grote verrassing in deze reeks was 
de prachtige film Richard Leplastrier: Framing 
the View (Anna Cater, 2020) over de Australische 
architect Leplastrier die geïnspireerd door Japanse 
architectuur de meest intrigerende, gedetailleerde 
en innovatieve gebouwen maakte die opgaan in de 
natuur en economische trends negeren. 

Geographies of Freedom (Miguel Peres dos Santos & Egbert Alejandro Martina, 2019)

Deyan Sudjic over Prospettiva Olivetti

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/


Breuer’s Bohemia (James Crump, 2021)

Prospettiva Olivetti (Davide Maffei, 2020)
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AFFR 2021 
IN 10 FILMS

VENICE ELSEWHERE  
(ELIA ROMANELLI, 2021)
Antropoloog en filmmaker Elia Romanelli 
gaat op zoek naar afgelegen plekken 
in Europa die naar Venetië vernoemd 
zijn. Waar bewoners een stil verlangen 
koesteren naar de stad waar ze nooit 
geweest zijn. In de stijl van Italo Calvino’s 
Onzichtbare Steden stelt Romanelli de 
vraag: hoe leeft een stad in onze verbeel-
ding voort? Met wonderschone beelden 
en verhalen filosofeert Venice Elsewhere 
over de culturele impact van een stad. 
Over de kracht van de verbeelding en 
de tragiek van het verlies. De stad als de 
absolute metafoor van het leven. 
Openingsfilm AFFR 2021, wereld-
première, Q&A met Elia Romanelli

CHARLOTTE PERRIAND, 
PIONEER IN THE ART  
OF LIVING (STÉPHANE 
GHEZ, 2019)
Met radicale ontwerpen voor meu-
bels en architectuur was Charlotte 
Perriand een van de meest uitge-
sproken vernieuwende ontwerpers 
van de 20e eeuw. Ze werkte lang 
in de schaduw van Le Corbusier in 
wiens studio ze samen met Pierre 
Jeanneret van 1927 tot 1937 
baanbrekende projecten ontwierp: 
de Chaise longue basculante, de 
buisstoelen voor de Villa Savoye 
en de Refuge Tonneau, een tiny 
house avant la lettre. Een onthul-
lende film over een invloedrijke 
ontwerpster die de positie van de 
vrouw in een door mannen gedo-
mineerde maatschappij bevocht. 
Nagesprek met Merel Pit, 
Nyasha Harper-Michon,  
Titia Luiten en Tracy Metz.

1

2

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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SPEER GOES TO HOLLYWOOD 
(VANESSA LAPA, 2020)
Albert Speer was een van Hitlers vertrou-
welingen en als architect belast met een 
megalomane wederopbouw van Berlijn. 
Als Reichsminister van Munitie was Speer 
ook verantwoordelijk voor 12 miljoen 
dwangarbeiders. Het is nog steeds een 
raadsel waarom hij de doodstraf ontliep in 
Neurenberg. In 1971 probeerde Speer zijn 
naam te zuiveren met een Hollywoodfilm 
op basis van zijn memoires. Speer Goes 
to Hollywood is gebaseerd op de honder-
den audiocassettes die scenarist Andrew 
Birkin met Speer opnam. Ongekend 
archiefmateriaal en een bizar verhaal 
maken de film even fascinerend en  
dubieus als de nazi-architect zelf. 
Europese première, Q&A met 
Vanessa Lapa. 

3

4

5

EPICENTRO (HUBERT SAUPER, 2020)
Een fascinerend portret van Havana en de geschie-
denis van Cuba aan de hand van de films die er zijn 
gemaakt. Als vervolg op zijn documentaire We Come 
As Friends, over de exploitatie van Zuid-Soedan, richt 
Sauper met Epicentro de pijlen op de inmenging van 
de Verenigde Staten in de koloniale geschiedenis en 
het heden van Cuba. Zo legt actrice Oona Chaplin, 
kleindochter van Charlie, een connectie tussen haar 
vaders klassieker The Great Dictator en de huidige 
leiders in de VS. De film won de Grand Jury prijs voor 
beste documentaire in World Cinema op Sundance.
Q&A met Hubert Sauper

BUILDING BASTILLE! THE 
TANGLED AND IMPROBABLE 
STORY OF THE OPERA 
BASTILLE (LEIF KALDOR, 
2021)
De Canadese architect Carlos Ott was 35 
jaar oud en had nauwelijks bouwervaring 
toen hij in 1982 uit 750 deelnemers werd 
verkozen tot winnaar van de prijsvraag 
voor een nieuwe opera in Parijs. Het was 
een van de grands traveaux van de soci-
alistische president Francois Mitterand. 
Bij aankomst in Frankrijk belandt de 
jonge architect in een krankzinnige 
wereld vol politieke intriges en econo-
mische rampen. Building Bastille! is een 
meeslepende vertelling van daadkracht, 
creativiteit en volharding in de Franse 
strijd tussen links en rechts.
Inleiding door Petra Brouwer,  
Q&A met Leif Kaldor

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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RAYKOVA, 2019)
Hartverwarmende film over een 
publiek thermaal bad, dat van 
onschatbare waarde is voor de 
bewoners van de Bulgaarse stad 
Varna. The Pit toont een onmisba-
re plek van samenkomst waar lief 
en leed worden gedeeld. Overdag 
brengen de ouderen hun tijd door 
in het heilzame water, terwijl ’s 
avonds de jonge homogemeen-
schap hier hun toevluchtsoord 
vindt. Het gratis toegankelijke bad 
wordt met veel liefde en toewijding 
onderhouden door een team van 
vrijwilligers. Wanneer het bad met 
sloop wordt bedreigd om plaats 
te maken voor een luxe wellness 
centrum komt de diverse gemeen-
schap in opstand. 
Inleiding door Floor Ziegler

RICHARD LEPLASTRIER:  
FRAMING THE VIEW  
(ANNA CATER, 2020)
Hij werd opgeleid door Jorn Utzon en Kenzo Tange en 
zijn architectuur ademt de vindingrijkheid en sereni-
teit van beide grootmeesters. Richard Lepastrier: 
Framing the View is een prachtige film over een 
nagenoeg onbekende architect met een fantastisch 
oeuvre en een intrigerend leven. Huizen die opgaan  
in de natuur, zoals zijn eigen huis net buiten Sydney, 
met beweegbare daken en wanden zodat ze kunnen 
“ademen”. Lepastriers onderzoekende leven is in al 
zijn (hout)constructies terug te vinden: gedetailleerd 
en innovatief. Een aanstekelijk en mooi gemaakt 
portret van een architect die durft in te gaan tegen  
de jachtige grillen van de tijd.

DEAD PIGS (CATHY YAN, 2021)
Midden in een enorme bouwplaats staat 
het solitaire huis van Candy Wang. Elke 
dag vragen de ontwikkelaars haar te 
vertrekken, soms met een geldbedrag, 
soms met bulldozers. Telkens weigert 
ze. Wanneer een Amerikaanse architect 
wordt ingeroepen om haar te overtuigen 
lijkt er schot in de zaak te komen. Dead 
Pigs is een sociale satire over een China 
waarin de commercie alles dreigt op te 
slokken. Een nihilistische influencer, een 
naïve varkensboer met schulden en de 
geïndoctrineerde eigenaresse van een 
schoonheidssalon blijken elkaar te vinden. 
Het Chinese ontwikkelingsmodel schudt 
op haar grondvesten. Met haar venijnige 
debuutfilm weet filmmaker Cathy Yan de 
vinger op de zere plek te leggen. 

6

8

7

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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THE CINEMA TRAVELLERS (SHIRLEY 
ABRAHAM & AMIT MADHESHIYA, 2016)
Ze brachten de film naar de verste uithoeken van 
India met hun rondreizende cinema in tenten met 
primitieve projectiedoeken. Met de toenemende 
verstedelijking nam het theater het van hen over en 
uiteindelijk deed de televisie en de beamer hen de 
das om. The Cinema Travellers is een ontroerende 
roadmovie over het laatste rondtrekkende filmcircus 
dat in een snel veranderend India de mensen nog 
steeds kan betoveren. Sober maar kleurrijk leven in 
volle steden en betoverend landschap in deze  
Cinema Paradiso op zijn Indiaas!
Q&A met Amit Madheshiya.

RED HEAVEN (KATHERINE 
GORRINGE & LAUREN 
DEFILIPPO, 2020)
Je isoleren van de wereld en leven  
alsof je op Mars bent geland. Zes 
wetenschappers isoleren zichzelf een 
jaar lang van de wereld en leven alsof 
ze op Mars zijn – een experiment in de 
HI-SEAS Marssimulatie habitat. Op een 
kale rotsvlakte in Haïti wordt het leven op 
Mars gesimuleerd. Een meedogenloos 
en saai regime: zonder internet, gevries-
droogd voedsel, alleen naar buiten in 
een ruimtepak en eindeloos herhaalde 
wetenschappelijke proeven. Red Heaven 
laat de gevolgen van langdurig isolement 
zien: frustratie en ruzie. Kan de mens wel 
een Marsmissie aan? 
Inleiding door Govert Schilling

9

10

Wereldpremiere Venice Elsewhere - opening AFFR 2021 Theater Zuidplein

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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FILMPROGRAMMERING
De redactie van AFFR (filmredacteur Cristina 
Ampatzidou, debatredacteur Inez de Coo en curator 
Jord den Hollander) zoekt continu naar cinemato-
grafisch hoogwaardige speelfilms, documentaires, 
shorts, animaties en audiovisuele installaties die 
actuele ontwikkelingen in architectuur, stad en 
samenleving weerspiegelen. Het uitgebreide inter-
nationale netwerk van (veelal mede door het AFFR 
geïnitieerde) architectuur filmfestivals elders in de 
wereld, zorgt voor een levendige uitwisseling van 
kennis en filmtitels. 

Half maart 2021 werd een oproep tot inzending 
uitgeschreven via de website, de nieuwsbrief (3950 
internationale abonnees), het netwerk van interna-
tionale architectuurfilmfestivals en online platforms 
zoals FilmFreeway. De inzendtermijn sloot half mei. 
Ondanks de aanhoudende onzekerheid door de 
coronacrisis stuurden 195 internationale filmmakers 
een film in, iets meer dan vorig jaar. Er werden 150 
relevante films gescout. Ingezonden en gescoute 
films waren van een hoog niveau; er was een duide-
lijke trend waarneembaar dat veel films die in 2020 
door de pandemie waren vastgehouden nu  
wel vrijkwamen op de markt. 

Met hulp van twintig Kritische Kijkers wist de redactie 
uit het kwalitatief hoogwaardige aanbod een geva-
rieerd en actueel programma samen te stellen. Een 
eerste opzet werd in het projectplan d.d. 19 april 2021 
gepresenteerd. Het thema More than Houses werd 
door filmmakers en programmapartners goed ont-
vangen en kon inhoudelijk breed worden uitgewerkt. 

Half juli werden 46 films en documentaires (2020: 40, 
2019: 53) en 32 shorts (2020: 27, 2019: 32) geselec-
teerd. De weken daarna zijn deze titels zoveel moge-
lijk van inleidingen, vraaggesprekken en discussies 
voorzien. Op deze manier wordt duiding gegeven 
aan actuele of juist historische filmproducties. Films, 
shorts en specials werden in 68 blokken (2020: 68, 
2019: 75) vertoond. Er waren dit jaar 17 reruns (2020: 
30, 2019: 12). Bij 26 films (2020: 22, 2019: 28) was 
er een inleiding vooraf en/of een discussie achteraf 
georganiseerd. Er waren dit jaar 36 filmmakers (live: 
21 en online: 15) aanwezig met wie na afloop een 
Q&A gehouden is (2020: 22, 2019: 32).

Vanwege beperkende maatregelen hebben we in 
2021 opnieuw het AFFR Filmforum op zaterdagoch-
tend en de talkshow in de foyer moeten schrappen. 
Er is helaas geen publieksfavoriet gekozen doordat 
er geen scheurkaarten konden worden uitgereikt. 
Ongeveer 40% van de filmmakers was niet fysiek, 
maar online aanwezig voor een Q&A. Ook 20% van de 
inleidingen vond online plaats. Vanuit zaal 1 werden 
negen voorstellingen live gestreamd om zo vooral het 
internationaal publiek dat door reisbeperkingen niet 
aanwezig kon zijn te bedienen.

Petra Brouwer over Building Bastille

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/


Marieke Berkers over 
Just meet Tadao Ando

Jorn Konijn - regisseur  
Max Risselada

Ken Matthijssen 
over The Diggers

Amit Madheshiya - regisseur The Cinema Travellers

Govert Schilling over Red Heaven



Max Risselada

Matthijs van Ruijven 
over Another City

Peter Verstraten over Totonto Hides Itself

Machiel Spaan over Luc Deleu

Q&A met Vanessa Lapa - regisseur Speer goes to Hollywood
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3. FESTIVAL 
SPECIALS

Het in ons beleidsplan voorgenomen aantal inleidin-
gen door deskundigen, gesprekken met makers en 
debatten met betrokkenen van de films, is ook dit 
jaar verder geroeid tot 51 van de 68 timeslots. Aan 
75% van de voorstellingen wordt op deze wijze meer 
duiding en context gegeven. Het aantal specials groeit 
met 16 in 2021 eveneens gestaag (2020: 13, 2019: 
19). Vooral de programmapartners met wie we speci-
als ontwikkelden zijn intensiever dan voorheen betrok-
ken bij filmselectie en redactionele voorbereiding. 
We zijn met name Independent School for the City, 
AIR, BNA, BNI, Archined, Architectenweb en Goethe 
Institut zeer dankbaar voor de inhoudelijke samen-
werking. Deze samenwerking zorgt voor verdieping 
van de inhoud én voor verbreding van het publiek. 

OPENING NIGHT: VENICE ELSEWHERE 
@ THEATER ZUIDPLEIN
AFFR 2021 opende in het gloednieuwe Theater 
Zuidplein met de feestelijke wereldpremière van 
Venice Elsewhere van antropoloog en filmmaker 
Elia Romanelli. Over de droom van Venetië als de 
ultieme uitvlucht in een verscheurde en gegloba-
liseerde wereld: een schoonheidssalon in Zagreb, 

een winkelcentrum in Istanbul, een Roemeens dorp 
met meer schapen dan mensen, een woonwijk in de 
oostelijke periferie van Berlijn. In de stijl van Italo 
Calvino’s Onzichtbare Steden onderzoekt Romanelli 
de culturele impact van een stad. Met wonderschone 
beelden en aangrijpende verhalen wordt verteld over 
het verlangen naar Venetië, de stad die langzaam 
bezwijkt onder de toeristen en het water.
De support act tijdens de inloop werd verzorgd door 
pianist Matteo Myderwyk die vrij improviseerde op 
stills uit de film. Na afloop was er een Q&A met film-
maker Elia Romanelli. En uiteraard een feestelijke 
borrel met alle aanwezigen in de foyer. Met plaatjes 
van DJ Bob Leistra.
WOENSDAG 6 OKT. 20:00, THEATER ZUIDPLEIN

AFFR DRIVE-IN CINEMA  
@ RDM ROTTERDAM
Drie avonden een meeslepende architectuurfilm 
vanuit eigen auto, midden in het havengebied van 
Rotterdam. AFFR selecteerde drie architectonische 
filmklassiekers die op aangrijpende wijze de uitda-
gingen van deze tijd aan de orde stellen. Spaceship 
Earth (Matt Wolf, 2020), het meeslepende verhaal 

OPENING AFFR 2021 @ THEATER ZUIDPLEIN, afterparty foyer

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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van Biosphere 2, het futurische koepelcomplex in 
de woestijn van Arizona, waar in 1991 acht idealis-
tische kunstenaars en wetenschappers zich twee 
jaar hermetisch van de buitenwereld afsloten. In 
This World (Michael Winterbottom, 2002), het 
nog steeds actuele, prijswinnende docudrama over 
twee jonge Afghanen en hun wekenlange tocht vanuit 
een Pakistaans vluchtelingenkamp naar Londen: 
een verbijsterende reis vol mensensmokkelaars, 
verstikkende laadruimtes en tijdelijke baantjes. 
The Swimmer (Frank Perry, 1964) speelt zich af 
in de suburbs van Los Angeles waar op een warme 
zomerdag vol poolparties Burt Lancaster besluit naar 
huis te zwemmen via de zwembaden in de buurt, wat 
hilarische confrontaties oplevert met de leefstijl van 
de gegoede burgerij. 
DONDERDAG 7 OKT. 20:00: SPACESHIP EARTH, 
VRIJDAG 8 OKT. 20:00: IN IS WORLD,  
ZATERDAG 9 OKT. 20:00: THE SWIMMER,  
RDM ROTTERDAM

ROTTERDAM SPECIAAL:  
DE VERANDERENDE STAD
Het jaarlijks terugkerend filmisch debat van AIR 
en AFFR over actuele ontwikkelingen in de stad 
Rotterdam. Dit programma is in het Nederlands om 
zo een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Met 
dit jaar een discussie onder leiding van moderator 
Bart Cosijn over de wooncrisis en het Rotterdamse 
woonbeleid. Aan de hand van de korte films Exodus 
(Guido Jeurissen, 2020) en This is my land… 
(Salvador Miranda, 2019) en een fragment uit 
Outskirts (Xavi Esteban & Odei A.-Etxearte, 
2020) werd de huidige situatie in Rotterdam, de 

veranderende wijken en de (on)rechtvaardigheid 
van het beleid besproken met Dean Bowen, Sanne 
Poot, Mark van de Velde, Herman Meijer, Tonny van 
Sommeren en Mike Emmerik. Muzikaal intermezzo 
door Joris Lutz.
DONDERDAG 7 OKT. 19:00 AT 
LANTARENVENSTER

WHEN WE LIVE ALONE & DEBATE
Naar aanleiding van het thema More than Houses 
organiseerde AFFR een debat over solitair leven en 
collectief wonen. Het uitgangspunt was de nieuwste 
film van Daniel Schwartz When We Live Alone, die hij 
maakte in samenwerking met het Canadian Centre for 
Architecture. De film portretteert Japanners die alleen 
leven en onderzoekt hun relatie tot architectuur en de 
stad als sociale verzamelruimte. Na de film was er een 
debat over hoe de architectuur onderhevig is aan een 
veranderende demografische samenstelling van de 
(Nederlandse) maatschappij. Met Darinka Czischke 
(associate Professor at the Faculty of Architecture and 
the Built Environment, Delft University of Technology), 
Arie Lengkeek (programmeur, onderzoeker en cura-
tor), Lisanne Rissik (architect bij Neuteling Rietdijk) en 
Saskia van Stein (directeur Internationale Architectuur 
Biennale Rotterdam).
VRIJDAG 9 OKT. 15:00

CHARLOTTE PERRIAND AND DEBATE
De Nederlandse première van een spraakmakende 
biografie over Charlotte Perriand, één van de meest 
vernieuwende ontwerpers van de twintigste eeuw. Na 
afloop van de film vond in samenwerking met BNA en 

AFFR DRIVE-IN CINEMA @ RDM ROTTERDAM, Spaceship Earth (Matt Wolf 2020)

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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BNI een gesprek plaats over de invloed van vrouwelijke 
architecten en ontwerpers in Nederland met Merel Pit 
(hoofdredacteur De Architect), Titia Luiten (bestuurslid 
BNA) en Nyasha Harper-Michon (architect), onder 
leiding van journalist en presentator Tracy Metz.
VRIJDAG 9 OKT. 17:00

GEOGRAPHIES OF  
FREEDOM & DEBATE
AFFR en Independent School for the City organiseer-
den een gesprek over het gebruik van archiefbeelden 
in bestaand en veranderend narratief rondom het 
koloniaal verleden. Wat is de invloed van dit verleden 
op de gebouwde omgeving van vroeger én nu? Met 
architectuurhistoricus Michelle Provoost, architect 
Lyongo Juliana, Miguel Peres dos Santos, filmmaker 
van Geographies of Freedom en moderator Floris 
Paalman.
ZATERDAG 9 OKT. 15:00

TOURISTIC INTENTS AND DEBATE
Hoe weegt de beladen geschiedenis op tegen com-
merciële krachten in het voormalige nazi-vakantieoord 
Prora? Dat is de centrale vraag in film Touristic Inents 
die op AFFR in wereldpremière ging. AFFR en Goethe 
Institut organiseerden met filmmaker Mat Rappaport 
en architect André Kempe een gesprek over de span-
ningen tussen heden en verleden tijdens de renovatie 
van het megalomane project aan de Oostzee.
ZATERDAG 9 OKT. 17:00

SHEKHAR DESHPANDE:  
WINDOWS AND CINEMA
Speciale gast op AFFR 2021 was de gerenommeerde 
Amerikaanse filmexpert Shekhar Deshpande, profes-
sor in Media en Communicatie aan Arcadia University 
in Pennsylvania. Hij is co-auteur van het toonaange-
vende boek World Cinema: A Critical Introduction. Hij 
is ook schrijver van het aankomende boek Anthology 
Film and World Cinema. Tijdens AFFR werd hij geïn-
terviewd door Dana Linssen, en gaf hij aan de hand 
van tal van fragmenten vanuit het perspectief van 
cinema een fascinerende kijk op de rol van het ven-
ster in een wereld die meer dan een jaar op slot zat.
ZONDAG 10 OKT. 17:15

THE MASTERS: PAULA VAN DER OEST 
In The Masters dit jaar scenarioschrijver en regisseur 
Paula van der Oest: filmmaker van onder andere Lucia 
de B. en het Oscargenomineerde Zus & zo. Van der 
Oest is winnaar van twee Gouden Kalveren en staat 
bekend om haar films over intermenselijke relaties. Met 
haar nieuwste romantische drama Love in a Bottle over 
twee geliefden in Londen en Amsterdam wist zij met 
minimale middelen de ultieme lock-downfilm te maken. 
Jord den Hollander ging met haar in gesprek over het 
filmen tijdens corona, de rol van ruimte in haar werk en 
de invloed van isolatie op ons leven.
ZATYERDAG 9 OKT. 21:45

AFFR SHORTS: ARCHITECTS’ HOUSES
Zes korte films over architecten die hun eigen huizen 
ontwerpen en er (nog steeds) zelf in wonen. Hoe 
veranderen hun ideeën over het ontwerp naar mate 
de tijd vordert? Met What Does It Take to Make a 
Building? (Jim Stephenson, 2021), Moonshine 
(Jim Stephenson, 2021), Extreme Conservation: 
Croft Lodge Studio (Andrew Spicer, 2020), 
Permanent Camping 2 (Jim Lounsbury, 2021), 
Form and Place: Arthur Erickson (Mike Bernard, 
2021) en ECHO (Nanko Goeting & Yoka van 
Zuijlen, 2021)
ZONDAG 10 OKT. 15:00

AFFR SHORTS: MEMORY OF A HOME
De herinnering aan het huis uit onze kindertijd is één 
van de meest waardevolle die er zijn. In deze korte 
films zien we hoe onze persoonlijke relatie met een 
huis beïnvloedt hoe we over de grote vraagstukken 
later in het leven denken. Met Time is only informa-
tion (Holger Enck, 2020), La Passeggiata (Moritz 
Hossli & Lisa Hoffmann, 2021), Hotel Astoria 
(ALina Cyranek & Falk Schuster, 2020), A Broken 
House (Jimmy Goldblum, 2020), Here and There 
(Melissa Liebenthal, 2019) and Memories of the 
Berlin Room (Jörn Staeger, 2021)
VRIJDAG 8 OKT. 17:00

ARCHINED CLASSICS
Ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig bestaan 
presenteert Archined twee architectuurfilmklassie-
kers. Francesco Rosi’s sociaal-realistische Hands 
over the City, winnaar van de Gouden Leeuw in 
1963, en de moderne klassieker High-Rise van Ben 
Wheatley, gebaseerd op het gelijknamige boek van 
J.G. Ballard. In beide speelfilms worden vraagstuk-
ken opgeworpen die geadresseerd worden in The 
Persistence of Questioning, Archined’s jubileumpro-
gramma met kritische reflecties voor de toekomst, 
over architectuur en meer.
DONDERDAG 7 OKT. 21:15 &  
VRIJDAG 8 OKT. 21:30

ARCHITECTENWEB BEST OF AFFR
Voor de zesde keer vertoonden we op de laatste dag 
van het festival samen met partner Architectenweb 
vier van de beste films van het festival op rij. Een duik 
in de wereld van film, stad en architectuur met een 
verrassend programma samengesteld door de geza-
menlijke redacteurs van AFFR en Architectenweb. 
Richard Leplastrier: Framing the View (Anna 
Cater, 2020), The Bubble (Valerie Blankenbyl, 
2021), Charlotte Perriand, Pioneer in the Art 
of Living (Stéphane Ghez, 2019) en Building 
Bastille! The Tangled and Improbable Story  
of the Opera Bastille (Leif Kaldor, 2021).
ZONDAG 10 OKT. 12:30-18:30

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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FILM & ARCHITECTURE STUDIO
Van 7 tot 28 september organiseerden AFFR en 
Independent School for the City de derde Film & 
Architecture Studio, geleid door architect en film-
maker Jord den Hollander. Een unieke reeks van 
online lezingen en sessies die een breed inzicht 
geven in de ontwikkeling van een filmisch verhaal 
over stad en architectuur. Een van de masterclasses 
werd verzorgd door cinematograaf Thomas Kist die 
als DOP werkte met regisseurs als Theo van Gogh, 
Steve Buscemi en Stanley Tucci en die aan vele 
documentaires over architectuur meewerkte. Ook de 
Italiaanse antropoloog en filmmaker Elia Romanelli, 
wiens nieuwste documentaire Venice Elsewhere de 
openingsfilm van AFFR 2021 was heeft een lezing vol 
filmfragmenten uit eigen werk verzorgd. 

De online Film- en Architectuurstudio biedt een uit-
gebreide handleiding om filmische taal te gebruiken 
in architectuur en stedenbouw. Het is een praktijkge-
richte studio die zich richt op de cinematografie als 
een manier om de gebouwde omgeving te verkennen. 
Deelnemers aan deze cursus maken kennis met de 
essentiële elementen van film maken en leren die te 
relateren aan architectuur en de stad. De focus van 
de studio ligt niet zozeer op de technische aspecten 
van film maken en postproductie, maar eerder op film 
als een manier om je gedachten te structureren en 
je bevindingen om te zetten in een pakkend verhaal. 
De opdracht aan de deelnemers was het maken van 
filmische analyse en een beeldend narratief van een 
plein of park als collectieve ruimte in hun directe 
omgeving.

Veertien jonge ontwerpers en filmmakers uit negen 
verschillende landen namen deel aan de online 

studio. De cursus was opgedeeld in zes bijeenkom-
sten in Zoom, verspreid over een maand, zodat deel-
nemers in hun eigen omgeving onderzoek konden 
doen. In de sessies werden ideeën uitgewisseld en 
de voortgang besproken met medestudenten en 
betrokken docenten. De eerste sessie startte met 
een inleidende lezing en praktische instructies door 
Jord den Hollander. In de weken die volgden, werden 
lezingen gegeven door de gastdocenten. De deelne-
mers presenteerden hun korte film als eindresultaat 
op het grote doek van zaal 4 in LantarenVenster op 
donderdag 7 oktober tijdens AFFR 2021. Acht van de 
deelnemers waren fysiek aanwezig, de overige zes 
deelnemers presenteerden hun eindwerk online. 
DINSDAG 7 SEPT. – DONDERDAG 7 OKT. 

KING KONG BUSINESS EVENT 
Speciaal voor de leden van de King Kong business-
club en hun relaties organiseerde AFFR op donderdag 
30 september een feestelijke netwerkavond in met 
een walking dinner in nhow en een sneak preview van 
AFFR 2021 met de vertoning van Building Bastille! 
The Tangled and Improbable Story of the Opera 
Bastille (Leif Kaldor, 2021) in LantarenVenster.
DONDERDAG 30 SEPT. 18:30 nhow Rotterdam 

AFFR @ ROTTERDAM 
ACHITECTUURMAAND
Op zaterdag 26 juni presenteerde AFFR een sneak 
preview van het aankomend festival tijdens de 
Rotterdam Architectuurmaand in de parkeergarage 
Schouwburgplein 2: The Diggers (Matthieu Roy, 
2021). In deze ondergrondse parkeergarage een 
passende film over de uitbuiting van mens en natuur 

FILM & ARCHITECURE STUDIO met Elia Romanelli

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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in een verstild portret van duizenden Congolezen die 
dagelijks de omringende bergen afgraven op zoek 
naar het edelmetaal coltan dat in mobiele telefoons 
gebruikt wordt.
ZATERDAG 26 JUNI 20:30 PARKEERGARAGE 
SCHOUWBURGPLEIN 2

GASTPROGRAMMERING 
Voor de beoogde Drive-In Opening van AFFR 2020 
verwierf AFFR voor een periode van twee jaar de 
Nederlandse theaterrechten van Spaceship Earth 
(Matt Wolf, 2020). Tijdens AFFR 2021 zijn er twee 

reruns vertoond van deze nog steeds actuele film 
over de acht wetenschappers die zich in 1991 voor 
twee jaar hermetisch van de buitenwereld afsloten 
in het futurische koepelcomplex Biosphere 2 in de 
Arizona Desert. 
In 2021 is de film ook als AFFR-film gepresenteerd 
tijdens de online editie van het Inscience Filmfestival 
in Nijmegen, tijdens Studium Generale aan de 
Wageningen University & Research en tijdens een 
architectuuravond in Kunstlinie Almere. De film zal in 
het voorjaar van 2022 in verschillende filmhuizen door 
heel Nederland vertoond worden.

GEOGRAPHIES OF FREEDOM & DEBATE - 
vlnr Floris Paalman, Michelle Provoost, Lyongo Juliana, Miguel Peres dos Santos

Building Bastille! Q&A met regisseur Leif Kaldor door Petra Brouwer

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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ROTTERDAM SPECIAAL, DE VERANDERENDE STAD - vlnr Dean Bowen, Sanne Poor en Bart Cosijn

CHARLOTTE PERRIAND AND DEBATE,  
vlnt Tracy Metz, Nyasha Harper-Michon, Titia Luiten, Merel Pit

THE MASTERS - PAULA VAN DER OEST

WHEN WE LIVE ALONE & DEBATE, vlnr Arie Lengkeek, Lisanne Rissink, Darinka Czischke en Saskia van Stein

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/


ROTTERDAM ARCHITECTUURMAAND - The Diggers (Matthieu Roy, 2021)

SHEKHAR DESHPANDE - WINDOWS AND CINEMA
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WEBSITE
De website affr.nl heeft in 2021 een flinke upgrade 
ondergaan. Belangrijkste wijziging is dat het tic-
ketingsysteem van Active Tickets volledig geïnte-
greerd is in de website. Dat betekent dat bezoekers 
die via sociale media of een eigen zoekopdracht op de 
website terecht komen het volledige programma en 
alle informatie kunnen doorkruizen en ondertussen 
kaarten kunnen kopen zonder tussen de websites van 
AFFR en LantarenVenster te hoeven schakelen. 
De klantreis is hierdoor sterk verbeterd, het pro-
gramma wordt veel inzichtelijker en toegankelijker, 
de drempel om een kaartje aan te schaffen wordt 
verlaagd. Ook tickets voor specials en passepartouts 
zoals de Best of AFFR zijn in dezelfde webshop te 
koop, net als de Club Fountainhead-kortingspas die 
in feite een upgrade van het account is waardoor de 
voordelen van de pas (gratis AFFR LIVE kijken en 30% 
korting op tickets) onmiddellijk geldig zijn.
Het blokkenschema is interactief gemaakt, wat de 
navigatie sterk verbeterd heeft. Er is extra aandacht 
besteed aan webteksten en toelichtende artikelen.  

De suggesties voor vergelijkbare films, program-
malijnen en de koppeling naar bio’s van filmmakers, 
debatdeelnemers en inleiders zijn ook nadrukkelijker 
uitgewerkt.

In totaal zijn er tussen 1 augustus en 31 oktober 
10.979 unieke gebruikers geweest op de website van 
AFFR. Dat is een lichte daling t.o.v. 2020. De meest 
bezochte pagina’s waren de de homepage (8100 
unieke views), gevolgd door de programmapagina 
(6216 unieke views), en het Engelstalige programma 
(2296 unieke views), de Engelstalige homepage 
(1834 unieke views) en de bedankpagina (1607 unieke 
views) waar kaartkopers op terecht komen wanneer 
ze hun bestellingen hebben afgerond. Het blok-
kenschema werd beduidend minder bezocht dan in 
voorgaande jaren (676 unieke views).

4. WEBSITE

AFFR 2021 Homepage

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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AFFR 2021 Sprekerspagina 1/3

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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AFFR 2021 interactief blokkenschema

AFFR 2021 programmaoverzicht

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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AFFR LIVE
Het prille succes van het online aanbieden van 
content middels AFFR LIVE in 2020 heeft dit jaar 
geen vervolg gekregen. Waar we vorig jaar door de 
beperkende maatregelen op 30 personen per zaal 
vanzelf veel mensen naar de livestream konden stu-
ren – 1200 kijkers in totaal – bleek er nu zeer beperkt 
interesse omdat de zalen vlak voor het festival weer 
opengingen.

De vorig jaar ingerichte AFFR LIVE pagina is opnieuw 
ingericht en in functionaliteit verbeterd. De zaaltech-
niek en live editing zijn ook sterk verbeterd. De negen 
live gestreamde shows verliepen vlekkeloos en zagen 
er goed uit. Er werd positief op gereageerd, het was 
een mooi visitekaartje voor het festival. Maar 442 
kijkers ondanks een intensieve campagne zijn niet de 
moeite van voortzetting waard wanneer er komende 
jaren geen beperkingen meer zijn.

AFFR 2021 Ticketing

AFFR LIVE - Mies Koppelmans

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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STABIEL BEZOEKERSAANTAL, 
STIJGENDE OMZET
Ondanks het feit dat tot tien dagen voor aanvang van 
het festival onzeker was hoeveel bezoekers we kon-
den ontvangen, wisten we qua aantallen bezoekers 
terug te komen op het niveau van 2017 en 2018. De 
voorverkoop van de dertiende editie van AFFR verliep 
zelfs verrassend goed. Mede dankzij een gloednieuw 
ticketsysteem dat AFFR in nauwe samenwerking met 
Active Tickets en LantarenVenster heeft opgezet, 
wist het festival in de eerste twee weken vanaf start 
kaartverkoop meer kaarten te verkopen dan in topjaar 
2019. Een prestatie waar we trots op zijn. 
Toch kwamen er uiteindelijk minder bezoekers dan 
in 2019. We vermoeden dat na het opheffen van de 
coronamaatregelen per 25 september veel mensen 
minder snel hun oude uitgaansleven oppakten dan 
verwacht: twijfel over volle zalen, gewenning aan 
thuisvermaak, weerzin tegen de verplichte corona-
toegangsbewijzen en een overmatig aanbod van 
voorstellingen en feestjes die na lange tijd van beper-
kende maatregelen ingehaald moesten worden. 
Uit waarneming en publieksonderzoek blijkt dat het 
vaste AFFR-publiek dat ons trouw volgt in nieuws-
brieven en op sociale media ruim vertegenwoordigd 
was. Maar dat we de nieuwe, jongere doelgroepen 
die we in 2019 hebben weten te bereiken dit jaar (nog) 
niet hebben weten terug te halen. 
Opvallend is dat AFFR meer omzet uit de kaart-
verkoop heeft weten te realiseren. Dat komt door 
verminderde afdracht op verkochte kaarten aan 
LantarenVenster, door een minimale verhoging van de 
ticketprijs, maar vooral doordat ten opzichte van 2019 
het aantal kortingskaartjes met 30% en het aantal 
witjes met 45% zijn afgenomen. De opbrengst per 
bezoeker wordt daardoor hoger.

AFFR is sinds 2017 een jaarlijks terugkerend festival 
en kent sindsdien een sterk groeiend aantal bezoe-
kers. 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 vooraan-
staande plek in het culturele veld van Rotterdam in te 
nemen. 
Door de coronapandemie werd twee dagen voor-
afgaand aan AFFR 2020 de zaalcapaciteit terugge-
bracht tot 30 personen publiek. Dat leidde tot een dip 
van 1986 bezoekers die enigszins werd goedgemaakt 
door 1164 kijkers naar de livestream vanuit zaal 1. 
Zoals blijkt uit bovenstaande tabel is AFFR in 2021 
weer op het stabiele niveau van 2017 en 2018. De 
ambitie is om volgend jaar terug op het 25% hogere 
niveau van 2019 te komen en in de jaren daarna 
verder door te groeien.

5. PUBLIEKSBEREIK

BEZOEKERSAANTALLEN 2017 - 2021

BEZOEKERS VOORSTELLINGEN BEZOEKERS/
VOORSTELLING

AFFR 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Filmvoorstellingen 4.802 4.697 5.628 1.718 4.605 64 73 69 65 67 75 64 82 26 69

Specials 380 404 672 268 403 4 4 8 9 7 95 101 84 30 58

FILM + SPECIALS 5.182 5.101 6.300 1.986 5.008 68 77 77 74 74 76 66 82 27 68

Randprogramma 290 565 857 * * 2 2 7 * * 145 283 122 * *

Livestream * * * 1.164 442 * * * 15 9 * * * 78 49

Satellietprogramma 280 455 524 16 407 8 7 10 1 6 35 65 52 16 68

AFFR TOTAAL 5.752 6.121 7.681 3.166 5.857 78 86 94 90 89

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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NIEUW TICKETINGSYSTEEM
Sinds begin september 2021 kunnen bezoekers 
alle toegangskaarten, kortingspassen (Club 
Fountainhead) en genodigdenkaarten zowel via affr.
nl als via de website van LantarenVenster bestel-
len. Voorheen kon dat alleen via de website van het 
gasttheater. Deze grote verbetering in service en 
gemak is door het publiek omarmd; maar liefs 85% 
van de kaartverkoop verliep in 2021 via affr.nl. Dat 
bevestigt het vermoeden dat AFFR-bezoekers een 
grote behoefte hebben aan meer online gemak en 

service. Uit het publieksonderzoek blijkt dat ook. 
Het feit dat je nu kaarten kunt kopen via affr.nl wordt 
door het publiek gewaardeerd met een rapportcijfer 
8,4. Het grote voordeel van Active Tickets is dat het 
een gedeeld ticketsysteem is met LantarenVenster. 
Beide website verkopen uit dezelfde zalen. Een zeer 
publieksvriendelijke oplossing; AFFR-bezoekers 
kopen hun kaarten via affr.nl en het typische publiek 
van LantarenVenster koopt binnen de vertrouwde 
omgeving (namelijk lantarenvenster.nl) hun kaarten 
voor AFFR.

AFFR 2021 – DIVERS IN LOCATIES
AFFR kon dit jaar bezocht worden op drie verschil-
lende locaties, met toegespitste programmering. 
Traditioneel vindt de openingsavond plaats bij een 
Rotterdams theater anders dan de hoofdlocatie 
LantarenVenster. Dit jaar is gekozen voor het gloed-
nieuwe Theater Zuidplein, waar AFFR voor het eerst 
sinds de verbouwing van het pand een vrijwel uitver-
kochte zaal mocht verwelkomen met de openingsfilm 
Venice Elsewhere van Elia Romanelli. 
De Drive-in Cinema die als Covidproof programma-
onderdeel in 2020 werd geïntroduceerd, toen twee-
maal uitverkocht en vervolgens werd geannuleerd 
wegens een aangescherpte noodverordening, werd 
enthousiast ontvangen door het publiek. Helaas bleef 
de verkoop achter op de prognoses. Nu het festival 
in de zalen weer op volle capaciteit konden draaien 
zag het publiek geen noodzaak om de Drive-In te 
bezoeken. Wel scoorde het onderdeel hoog in de 
waarderingsladder.
Tien dagen voorafgaand aan het festival werd duidelijk 
dat we op onze hoofdlocatie LantarenVenster volle zalen 
mochten ontvangen. De daaraan gekoppelde verplichte 
coronatoegangsbewijzen werden soepel gecontroleerd 
en leidden niet tot bezwaren bij onze bezoekers. Om 
afstand te kunnen blijven garanderen is de gebruikelij-
ke randprogrammering in de foyer (filmforum, talkshow 
en video-installaties) ook dit jaar niet gerealiseerd. Wel 
zijn dit jaar op vrijdag en zaterdag foodtrucks voor de 
deur geplaatst wat doorstroom bevorderde, maar ook 
een feestelijke culinaire service was voor bezoekers.

SAMENWERKING IN PROGRAMMA  
EN PUBLIEKSBEREIK
AFFR werkte wederom nauw samen met verschillen-
de organisaties, instituten en onderwijsinstellingen 
op het gebied van film, stad en architectuur. Bij 
de editie van 2021 waren de inhoudelijk betrokken 
programmapartners: AIR, Independent School 
for the City, Archined, Architectenweb, BNA, BNI, 
De Architect, Goethe Institut, LantarenVenster en 
RDM Rotterdam. De intensieve samenwerking op 
onderwerp zorgt voor versterking van de inhoud. 
Programmapartners dragen bij aan de programme-
ring van inleidingen en debatten en de ontwikkeling 
van specials. In intensieve samenwerking krijgen 
films duiding en context. Tevens bereiken we via 
partnerschappen nieuwe en grotere doelgroepen.
Wegens coronabeperkingen stonden samen-
werkingsverbanden met Amsterdam Academy of 
Architecture, Delft University of Technology, KABK 
Den Haag, Rotterdam Academy of Architecture, 
Stylos, University of Amsterdam en Willem de 
Kooning Academy dit jaar op een wat lager pitje.  
De partners hebben dit jaar enkel bijgedragen aan 
communicatiedoelstellingen en zullen op inhoud 
volgend jaar weer aan boord stappen.

SPECIALE TICKETS EN PASSEN AFFR 2017 - 2021

2017 2018 2019 2020 2021

Architectenweb Best of AFFR 73 73 76 30 86 vier beste films op één dag à € 31,50

Festivalpas 31 18 18 0 0 passepartout à €87,50: vervallen

Gastenpas 37 109 132 0 88 dagpas gasten

Club Fountainhead pas 27 49 48 37 54 30% kortingspas à € 30,00

Rotterdam Architectuur Maand 0 125 154 0 112 26 juni stadsgarage Kruisplein

Kortingskaartjes 977 1.158 1.635 673 1.129 CJP / student / Cineville / Club Fountainhead

Witjes 1.479 1.192 1.134 181 622 vrijkaarten, gasten, filmmakers, medewerkers

FILM+SPECIALS+RAND+LIVE 5.472 5.666 7.157 3.150 5.450 festivalbezoek exclusief satellietprogrammering

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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BEZOEKERS AFFR FESTIVAL 2021
vertoningen

totaal 
bezoe-

kers

bezoe-
kers / 

vertoning

Openingsavond AFFR 2021 @ Theater Zuidplein: Venice Elsewhere 1 456 456
Building Bastille! - jonge architect wint prijsvraag Opéra en raakt verstrikt in politieke intriges 3 323 108
Charlotte Perriand, Pioneer in the Art of Living - onthullend portret compaan Le Corbusier 2 257 129
Richard Leplastrier: Framing the View - onbekend Australisch architect met fascinerend oeuvre 3 245 82
Aalto - zeldzame archiefbeelden van Aino en Alvar, de Finse meesters van het Modernisme 1 234 234
Max Risselada - Life, Work and 12 Buildings - met integere architectuurdocent op excursie 1 225 225
The Bubble - kritische reflectie op The Villages, een enorme gated community voor bejaarden 2 188 94
Speer goes to Hollywood - bizar verhaal over nazi-architect die memoires wil laten verfilmen 2 155 78
Architect of Brutal Poetry - over de in Brazilië wereldberoemde vroege brutalist Hans Broos 2 131 66
MAU - bekend van S,M,L,XL blijkt Bruce Mau een symathiek ontwerper met grootse plannen 2 112 56
Epicentro - nieuw perspectief op koloniale geschiedenis Cuba aan hand van filmarchief 2 102 51
Venice Elsewhere - over verlangen naar stad die langzaam bezwijkt onder toeristen en water 2 99 50
An Engineer Imagines - Peter Rice, briljant contructeur achter veel beroemde gebouwen 1 98 98
AFFR Shorts: Architects' Houses - zes films over ontwerpers en hun eigen huis 1 94 94
Olafur Eliasson - beeldend kunstenaar met spectaculaire installaties over relatie mens-natuur 1 94 94
Breuer's Bohemia - modernistisch werk en uitbundig leven van alom geliefd Bauhaus architect 1 91 91
Archined Classics: High-Rise - moderne klassieker naar distopisch boek J.G. Ballard 1 90 90
Dead Pigs - venijnig sociale satire over China waar bouwdrift alles dreigt op te slokken 1 88 88
Drive In: The Swimmer - Burt Lancaster zwemt in buitenwijk van pool naar pool huiswaarts 1 82 82
Just Meet (Tadao Ando) - openhartige gesprekken tijdens bouw kunstcentrum aan kust Mexico 1 75 75
Journey to Utopia - Noorse familie bouwt mee aan ecologische woongemeenschap 2 71 36
Red Heaven - geïsoleerd leven in gesimuleerde Marskolonie op Haïti slaat om in frustratie 2 70 35
Prospettiva Olivetti - architectuur als essentiëel gereedschap om gemeenschap te bouwen 1 67 67
Drive In: Spaceship Earth - acht mensen twee jaar hermetisch opgesloten in eigen biosfeer 1 66 66
Kinloss - beeldschone registratie van geïsoleerde samenleving op een containerschip 1 66 66
overige filmvoorstellingen 29 1.026 35

BEZOEKERS FILMVOORSTELLLINGEN 67 4.605 69

King Kong business event 30 september - netwerkevenement King Kong leden en relaties 1 159 159
Rotterdam Speciaal: De veranderende stad - filmisch stadsdebat over wooncrisis 1 103 103
When we live alone & Debate - themagesprek over solitair leven en collectief wonen 1 47 47
The Masters: Paula van der Oest - gesprek aan hand van filmclips uit eigen werk 1 29 29
Film & Architecture Studio Presentations - resultaten cursus in 14 shorts op groot scherm 1 28 28
Shekhar Deshpande: Windows and Cinema - filmlezing en nagesprek met Dana Linssen 1 23 23
Film & Architecture Studio 7-28 september - online cursus storytelling in film en architectuur 1 14 14

BEZOEKERS SPECIALS (BETAALD) 7 403 58

BEZOEKERS RANDPROGRAMMA (ONBETAALD) 0 0 0

TOTAAL BEZOEKERS FESTIVAL (FILMS + SPECIALS) 74 5.008 68

BEZOEKERS AFFR LIVE 9 442 49

TOTAAL BEZOEKERS AFFR 2021 (FILM + SPECIALS + AFFR LIVE) 83 5.450 66

AFFR @ Inscience Filmfestival (online): Spaceship Earth: 22/11/20 3 198 66
AFFR @ Rotterdam Architectuur Maand: The Diggers: 15/06/21 1 112 112
AFFR @ Studium Generale WUR (online): Spaceship Earth: 29/06/21 1 65 65
AFFR @ Kunstlinie Almere: Spaceship Earth & debat, 07/10/21 1 32 32

BEZOEKERS AFFR SATELLIETPROGRAMMA 6 407 68

TOTAAL AANTAL BEZOEKERS AFFR 2020 89 5.857 66

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/


FI
LM

 •
 C

IT
Y 

• 
A

R
C

H
IT

EC
TU

R
E

JA
A

R
V

ER
SL

A
G

 2
0

21
 

A
FF

R

30

DIVERSER PROGRAMMERING
Qua programmering van films en specials blijft AFFR 
samen met programmapartners de blik verbreden. 
Niet enkel architectuur en stedenbouw komen aan de 
orde, maar ook krachten in de stedelijke economie 
en samenleving, woningbouwproblematiek, poli-
tieke ontwikkelingen, natuurontwikkeling, migratie 
en klimaatverandering komen in cinematografisch 
hoogwaardige films, documentaires en shorts aan 
bod. In combinatie met solide bereik op sociale media 
blijft dit leiden tot een breed en divers publiek dat de 
filmvoorstellingen bezoekt.

Ook dit jaar geeft AFFR met 26 inleidingen, discus-
sies en specials op vele manieren duiding en context 
rondom de geprogrammeerde films. Met een groei-
end 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 een brede publiekstrekker Rotterdam 
Speciaal en een meerdaagse Film & Architecture 
Studio voor talentontwikkeling. Met al deze activi-
teiten spreken we specifieke doelgroepen aan die 
enthousiast respons geven.

AFFR LIVE: ONLINE BACKUP
Omdat we tot tien dagen voor aanvang festival niet 
zeker wisten of de tot dat moment geldende ander-
halve meter maatregel in LantarenVenster zou komen 
te vervallen hebben we wederom een livestream 
vanuit zaal 1 voorbereid. Uiteindelijk zijn negen 
voorstellingen vanuit zaal 1 live gestreamd. Omdat 
zaal 1 de volledige 248 stoelen kon verkopen is er 
weinig gebruik gemaakt door AFFR LIVE. Vooral door 
buitenlandse bezoekers die door reisbeperkingen 
niet in Rotterdam aanwezig konden zijn is dankbaar 
gebruik gemaakt van deze streamingservice.

PUBLIEKSONDERZOEK
AFFR liet ook dit jaar weer een publieksonderzoek 
uitvoeren door R2 Research in opdracht van AFFR en 
Rotterdam Festivals. Daarin komen in 2021 de vol-
gende cijfers naar voren. Het volledig onderzoek is als 
bijlage toegevoegd.

Uit het publieksonderzoek blijkt dat 54% van de 
bezoekers werkzaam is in bouwgerelateerde beroe-
pen. Een klein deel - 5% - is student. Toch weten wij 
uit voorgaande jaren dat juist de jongere doelgroep 
– met name de studenten - massaal aanwezig is op 
het festival.  
AFFR bedient dus wel degelijk een brede publieks-
groep. Bijna 30% van de bezoekers geeft aan werk-
zaam te zijn in andere sectoren dan bouw, onderwijs 
of aan architectuur gerelateerde beroepen. Meer 
dan de helft van de ondervraagden woont in de regio 
Rotterdam, terwijl 43% uit de rest van Nederland 
komt, wat 10% meer is dan in 2019. Opvallend is het 
aandeel internationale bezoekers – dit jaar gemeten 
op 21% - dat steeg ten opzichte van voorgaande jaren 
(9% in 2020; 8% in 2019). Dit percentage is inclusief 

bezoekers van het online platform AFFR LIVE, waarop 
live het programma uit zaal 1 te volgen is. In de alinea 
over culturele doelgroepen wordt verder ingegaan op 
de samenstelling van het AFFR-publiek afgezet tegen 
cultuurbezoekers in het algemeen. 

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 normaal gesproken in een goede respons op 
sociale media en in een sterke toename in het gebruik 
van kortingspassen. Dit jaar is dat anders. De sociale 
media campagnes presteerden beduidend slechter. 

Van de 5450 bezoekers aan het festival (films en spe-
cials) is 89 % betalend (2019: 72%) en 11% niet-beta-
lend (2019: 28% (witjes en randprogrammering). Dat 
betekent dat de omzet in verhouding tot het aantal 
bezoekers sterk gestegen is. De kaartverkoop op 
eigen website, een efficiënter inzetten van gastenpas-
sen en een strikter handhaven op kortingspassen zijn 
hiervan de belangrijkste oorzaak.

KIJKERS AFFR LIVE 2021 streams uitge-
steld

aantal 
kijkers

do 07/10 19:00 Rotterdam special - filmisch stadsdebvat over de wooncrisis 21 87 216

do 07/10 21:15 Red Heaven - marsmissie op Haïti met inleiding Govert Schilling 21 0 42

vr 08/10 15:00 When we live alone - themadebat over solitair leven en collectief wonen 18 0 36

vr 08/10 17:00 Charlotte Perriand - onthullend portret compaan Le Corbusier met nagesprek 9 0 18

za 09/10 15:15 Luc Deleu - inleiding door Machiel Spaan 11 0 22

za 09/10 17:00 Touristic Intent - wereldpremiere met nagesprek maker en protagonist 16 0 32

za 09/10 19:30 Building Bastille! - wereldpremiere met inleiding Petra Brouwer en Q&A maker 9 0 18

zo 10/10 17:15 Shekhar Deshpande: Windows and Cinema - lezing met nagesprek Dana Linssen 10 0 20

zo 10/10 19:00 Dead pigs - sociale satire over China waar bouwdrift ontembaar is 19 0 38

TOTAAL AANTAL KIJKERS AFFR LIVE 134 87 442

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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WOONPLAATS BEZOEKERS AFFR 2021: 
Nederland:  79%
 Rotterdam:  54 %
 rest Regio Rijnmond: 3 % 
 rest Nederland: 43 %
Buitenland: 21 %

LEEFTIJD BEZOEKERS AFFR 2020:
15-19 jaar: 2%  (was 3% in 2020, 2% in 2019)
20-29 jaar: 21%  (was 30% in 2020, 22% in 2019) 
30-39 jaar: 19% (was 13% in 2020, 15% in 2019)
40-59 jaar: 39% (was 34% in 2020, 45% in 2019)
> 60 jaar: 20%  (was 20% in 2020, 16% in 2019)

VAKGEBIED BEZOEKERS AFFR 2020:
Ontwerpers  
(architect, planoloog, stadsmaker etc.):  54%  (2020: 39%; 2019:50%)
Overig in bouw-/vastgoed sector: 11% (2020: 7%; 2019:8%)
Student/docent: 8% (2020: 13%; 2019:9%)
Filmmaker/producent: 5% (2020: 5%; 2019:4%)
Overig: 29% (2020: 36%; 2019: 29%)

INTERNATIONAAL EN DIVERS PUBLIEK 
Het AFFR-publiek is in samenstelling min of 
meer hetzelfde gebleven vergeleken met 2019. 
Eenentwintig procent van de ondervraagde bezoe-
kers is tussen de 20 en 29 jaar. Wij vermoeden dat 
in werkelijkheid dit percentage hoger is. Het festival 
trekt een goede mix van leeftijden. De gemiddelde 
leeftijd ligt tussen de 35 en 40 jaar.

Het percentage hoogopgeleide bezoekers die werk-
zaam zijn in de ontwerpende sector (architecten, 
planologen, stadmakers, landschapsarchitecten, etc.) 
is ook vrijwel onveranderd gebleven. Toch valt het op 
dat 22% AFFR voor het eerst ontmoet. Het zou een 
sterke mond-tot-mond traditie kunnen zijn.

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 2021 bezocht 
een eerdere editie: het herhaalbezoek is hoog. 
Bovendien geven de respondenten in belangrijke 
mate aan de goede naam van AFFR door te vertellen. 

Opvallend is het grote percentage internationale 
bezoekers. Maar liefs 21% van het publiek duidt zich-
zelf in het publieksonderzoek aan als internationale 
bezoeker. Het is een enigszins vertekend beeld: veel 
jonge buitenlandse ontwerpers en studenten wonen 
en werken in Rotterdam. Een deel keek mee via AFFR 
LIVE, het online streamingplatform van AFFR.

HOGE WAARDERING VOOR 
PROGRAMMA EN SFEER
Met een rapportcijfer van 8,5 scoort AFFR weer 
hoger en bovengemiddeld ten opzichte van andere 
Rotterdamse festivals en boven de score van 2019. 
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. 

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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CULTURELE DOELGROEPEN 
ROTTERDAM
Op basis van het publieksonderzoek én het post-
code-onderzoek van R2 Research in opdracht van 
Rotterdam Festivals is in 2021 opnieuw een publieks-
profiel opgesteld. We zien onder het Rotterdamse 
publiek een oververtegenwoordiging van drie 
publieksgroepen: Culturele Alleseters, Weelderige 
Cultuurminnaars en Startende Cultuurspeurders. 
Deze analyse is gebaseerd op 120 postcodes van 
bezoekers uit Rotterdam. 

Kijk je naar het landelijke profiel, dan zie je een soort-
gelijk beeld. Er is een duidelijke ondervertegenwoor-
diging van Actieve Vermaakvangers.

Dana Linnsen in gesprek met Shekhar Deshpande

Opening AFFR 2021 @ Theater Zuidplein

DJ Bob Leistra tijdens opening AFFR 2021

Joep Mol - directeur AFFR tijdens opening

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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publiek Toronto Hides Itself

Makers en artiesten ECHO - AFFR Shorts

Tracy Metz tijdens Charlotte Perriand & Debate

Jord den Hollander - curator AFFR tijdens Opening AFFR 2021

Saskia van Stein tijdens  
When We Live Alone & Debate

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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AFFR VOLGENS  
HET CULTURELE 
DOELGROEPENMODEL 
VAN ROTTERDAM 
FESTIVALS

CULTURELE 
ALLESETERS
Onder Culturele Alleseters vallen 
de jonge, hippe stedelingen met 
een volle agenda. Ze zijn dol op de 
veelzijdige stad, en staan open om 
iets nieuws te proberen. Culturele 
Alleseters wonen centraal in de 
stad en zijn daar waar het bruist. 
Ze zijn carrièregericht. Ze krijgen 
niet alleen voldoening uit hun 
werk, maar ook uit vrijetijdbeste-
dingen. Bij de Culturele Alleseter 
mag geld best rollen. Hun culture-
le interesses zijn breed. 

• Gemiddelde leeftijd is 39 jaar
•  Alleenstaand of samenwonend 

zonder kinderen
• 66,9 % woont alleen
• Inkomen is bovenmodaal
• Brede interesses
•  Veelbezochte cultuurinstellin-

gen: Rotown, Kunstinstituut 
Melly, WORM, BIRD

•  Veelbezochte festivals: 
AFFR, Poetry International, 
Rotterdam Art Week

WEELDERIGE 
CULTUURMINNAARS
Weelderige Cultuurminnaars zijn 
gevestigde bewoners voor wie 
kwaliteit belangrijk is, net als hun 
carrière. Deze groep is over het 
algemeen ouder dan 45 jaar en 
woont samen met hun partner in 
een ruim huis of appartement. De 
kinderen zitten in de laatste klas-
sen van de middelbare school of 
zijn misschien zelfs al het huis uit. 
De Weelderige Cultuurminnaar 
staat open voor heel veel ver-
schillende invloeden, en heeft 
een brede culturele smaak. Voor 
de Weelderige Cultuurminnaar 
is lezen belangrijk: tijdschriften, 
kranten en online media.

• Gemiddelde leeftijd is 55 jaar
• Gezin met oudere kinderen
•  Inkomen is boven twee keer 

modaal
•  Veelbezochte cultuurinstel-

lingen: Kunsthal, Theater 
Rotterdam, Luxor Theater

•  Veelbezochte festi-
vals: Dakendagen, 
Architectuurmaand,  
Gergiev Festival

STARTENDE 
CULTUURSPEURDER
Deze groep jongelingen wil zien 
en beleven. Vanuit hun netwerk 
weten ze vernieuwende, hippe 
events te vinden zoals pop-ups, 
de opening van een skatecafé, 
een klein straatfestival of block-
party – Rotterdam is ook voor 
mensen met een klein budget 
een grote speeltuin. Startende 
Cultuurspeurders zijn studenten 
en starters die het liefst zo cen-
traal mogelijk wonen en zijn veelal 
te vinden in opkomende wijken. 
Daar zitten ze tussen leeftijdsge-
noten die net als zij nog op kamers 
wonen of appartementen delen 
met huisgenoten. De Startende 
Cultuurspeurder is vaak online.

• Gemiddelde leeftijd is 31 jaar
•  Inkomen is beneden modaal  

of modaal
•  Veelbezochte festivals: 

Museumnacht, BIRDfest, Arab 
Film Festival, A Day at the Park

•  Veelbezochte culturele instel-
lingen: Roodkapje, WORM,  
A Tale of a Tub

De profielen van de culturele doelgroepen zijn vernieuwd. Het Culturele 
Doelgroepenmodel bestond voorheen uit acht doelgroepen en is nu 
uitgebreid naar elf groepen. Aan de hand van personages beschrijft 
Rotterdam Festivals op zo’n manier dat de doelgroepen levendig worden 
en de informatie tastbaarder. Relevante data zoals gemiddelde leeftijd, 
huishoudgrootte, muzieksmaak, kunstbezoek, bestedingsruimte en 
de ideale weekendinvulling wordt uitgewerkt. We geven hieronder een 
indruk van de belangrijkste culturele doelgroepen van AFFR.

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/


Matteo Myderwyk support act Opening AFFR 2021

Joris Lutz zingt ‘Waar is toch die echte Rotterdammer?’ tijdens Rotterdam Speciaal
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INLEIDING
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 mailings, websites en sociale media-
kanalen 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.

CAMPAGNE
AFFR is sinds 2019 eenduidiger gaan communi-
ceren. De campagne richt zich de afgelopen jaren 
uitdrukkelijk op de nieuwe bezoeker, die niet weet 
dat er zoiets bestaat als een architectuur filmfestival. 
Voorheen was het thema van het festival leidend in de 
communicatie, nu het festival zelf. De first time visitor 
wil in één oogopslag kunnen lezen waar het event 
over gaat. De woorden Architecture Film Festival 
Rotterdam zeggen veel. De campagne ging dit jaar uit 
van de vet opgemaakte letterfonts uit de campagne 
van 2020. Deze letterfonts zijn op een speelse en 
cinematografische wijze opgemaakt als levensgrote 
letters waardoor filmbeelden lonken. 

De letters AFFR duiden de grafische stijl aan, de 
woorden Architecture Film Festival Rotterdam, de 
data en locatie ondersteunen de boodschap met 
urgentie.

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- en onderwijsinstellingen. AFFR hechtte 
er belang aan ook dit jaar weer zichtbaar te zijn op 
de normaal drukbezochte hotspots in de stad. In de 
periode voor het festival was de horeca gewoon open; 
de plek om flyers en folders te verspreiden onder 
het publiek. 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
• 190 A0 driehoek-borden van Centercom
•  350 A2 vrije plakplaatsen en frames van de 

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

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

•  3.000 programmafolders en 250 A2-posters  
bij 110 Rotterdamse architectenbureaus en 
onderwijs- en partnerinstellingen, persoonlijk 
rondgebracht door het AFFR-promotieteam

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

•  Banieren bij LantarenVenster, Theater Zuidplein 
en RDM Rotterdam.

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.

6. CAMPAGNE, 
COMMUNICATIE 
EN PERS

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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PROGRAMMAFOLDER
De programmafolder zoals AFFR die in 2019 ter 
vervanging van het programmaboekje presenteerde is 
nagenoeg hetzelfde gebleven. Het handzame verlengd 
A3-formaat met een helder overzicht van alle films valt 
goed bij het publiek en is een echte eyecatcher in de 
verspreidingsbakken van de flyerman. Ook dit jaar is 
de flyer in een oplage van 12.000 stuks verspreid. De 
folder bestaat uit een totaaloverzicht van het film- en 
shortsprogramma, highlights van specials zoals de 
Drive-In Cinema en de openingsavond en een duiding 
van het thema middels een kort artikel. Belangrijk is 
het blokkenschema dat de bezoeker houvast geeft in 
het kleurrijke filmprogramma van AFFR. 

AFFR-LEADER
AFFR maakt voor de sociale media en als introductie 
bij iedere film tijdens AFFR in de zalen een nieuwe 
leader. 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. De leader is ingezet op alle sociale media-
kanalen (Twitter, Instagram en Facebook) en werd 
tijdens AFFR voor iedere film vertoond in de zalen 
van Theater Zuidplein en LantarenVenster en bij de 
Drive-in Cinema. In aanloop naar het festival werd 
de trailer ook vertoond in de bioscoopzalen van 
LantarenVenster, als onderdeel van elk reclameblok.

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 2021 een 
prachtige compilatie gemaakt.

AANKLEDING EN CITY DRESSING
AFFR had dit jaar drie festivallocaties: 
LantarenVenster, RDM Rotterdam en Theater 
Zuidplein. Deze locaties zijn vanaf begin september 
intensief voorzien van posters en programmaflyers. 
Bij zowel LantarenVenster, RDM en Theater Zuidplein 
zijn door Semaphore banieren geplaatst. 

ONLINE ADVERTENTIES
AFFR wist in de afgelopen jaren steeds meer nieuw 
publiek aan zich te binden via de sociale mediakana-
len Twitter, Facebook en Instagram. De onlinecam-
pagne liep dit jaar iets minder goed dan in 2020. 
Ook de pilot met Linkedin-advertenties viel minder 
gunstig uit dan verwacht. 

FACEBOOK, INSTAGRAM & LINKEDIN
Vanaf drie weken voor het festival is een algemene 

campagne uitgezet met advertenties die opriepen 
kaarten te kopen. Deze ads werden ondersteund door 
talloze trailers in de tijdlijnen van Instagram, Facebook 
en LinkedIn met iedere dag een tip of een trigger. 

AFFR haalt relatief veel kaartverkoop uit online adver-
tenties op Facebook en Instagram. Dit jaar is er ook 
campagne gevoerd op LinkedIn. De reden hiervoor 
is eenvoudig: veel professionals uit de architectuur-, 
bouw- en planninggerelateerde beroepen zijn actief 
op LinkedIn. Het is een pilot; LinkedIn kent relatief 
hoge advertentiekosten en de resultaten vielen tegen.

Er zijn met Facebookcampagnes 46.060 mensen 
bereikt. Via LinkedIn bereikte AFFR via betaalde 
advertenties 5916 mensen. De best presterende 
campagnes waren de dynamische algemene adver-
tenties. In totaal hebben via Facebook 404 gebruikers 
een kaartje gekocht door op ‘koop tickets’ of ‘bestel 
tickets’ te klikken in een van de advertenties. Dat is 
een afname van 180 ten opzichte van vorig jaar. Het 
social media verkeer is dit jaar flink afgenomen. De 
meest voordehand liggende verklaring zou kunnen 
zijn de grote onzekerheid rondom het coronavirus en 
de invoering van het coronatoegangsbewijs. 

Overall resultaten Social Media campagne
•  Corona in combinatie met een fysiek festival heeft 

een negatief effect op het bereik.
•  Op LinkedIn zijn er via de campagnes 5.916 

gebruikers bereikt
•  Op Facebook en instagram zijn er via de campag-

nes 46.060 gebruikers bereikt, tegen 81.870 in 
2020.

•  AFFR heeft dit jaar 404 conversies behaald via 
Facebook tegen 584 in 2020. 

•  AFFR heeft dit jaar 8 conversies gehaald via 
Linkedin.

•  AFFR heeft dit jaar minder bereikcampagnes 
opgezet (gesponsorde berichten).

•  De kosten per conversie op Facebook was dit jaar 
€ 1,82.

•  Er is € 737,50 uitgegeven aan Facebook 
advertenties

•  Er is € 200,- uitgegeven aan advertenties op 
Linkedin

•  De gemiddelde frequentie via Facebook was  
2,87 per persoon, een goed resultaat gezien de 
doelgroep en het budget.

FREE PUBLICITY EN PRINT- EN  
ONLINE MEDIA
In de aanloop naar het festival verschenen er 
regelmatig redactionele artikelen over AFFR en de 
verschillende films. In online pers werd geschreven 
in onder andere: Filmkrant, Nultiener, Harm Tilman, 
nieuwsbrief van Fonds21, In de buurt, De Architect, 
Uit Agenda, in de nieuwsbrief van Lantarenvenster, 
Architectuur.nl, nieuwsbrief van Archined, recensie 
Outskirts op Archined.nl, Architectenweb, het Goethe 
Institut, AIR Rotterdam, BNAnieuws, BNI nieuwsbrief, 
A-ZINE en het Finse Arkkitehtiuutiset.

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/


AFFR 2021 A0 postercamagne



AFFR 2021 A0 postercamagne

AFFR Drive-in Cinema @ RDM Rotterdam



AFFR programmafolder verlengd A3, oplage 12.000
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https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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De organisatie van AFFR (15 personen, in totaal 4130 
uur per jaar/2,24 FTE, alle medewerkers op freel-
ance basis) bestaat uit vier teams van professionele 
ZZP-ers die relatief zelfstandig opereren en elk eigen 
taken en verantwoordelijkheden hebben. De com-
pacte organisatie heeft een doelgericht resultaat: een 
jaarlijks festival en een aantal speciale evenementen. 
De algehele coördinatie en eindverantwoordelijk-
heid voor het festival ligt bij de festivaldirecteur. 
De festivaldirecteur legt verantwoording af aan het 
stichtingsbestuur.

REDACTIE: bestaande uit een curator, een filmre-
dacteuren en een tekst- en debatredacteur; verant-
woordelijk 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 filmtek-
sten voor website en programma-uitingen.

COMMUNICATIE: bestaande uit een marketing- en 
communicatiedeskundige en een socialmedia- en 
web-officer; 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, 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 vastleggen van 
rechten, het maken van afspraken over onkostenver-
goedingen 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.

In 2021 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 
opnameleider livestream: Jeroen Slot 
ondersteuning debatredactie: Charlotte Thomas 
marketing, communicatie en pers: Gilles de Sitter 
sociale media: Angela Otto 
productie: Jeanine Roelse 
vrijwilligerscöordinatie: Janek Bosman 
film- en livestreamtechniek: 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, Hans Larsson, Harm Tilman, 
Jacob Hennie, Jeroen Visschers, Joeri Pruys, Jorge 
M. Hernandez, Lada Hrsak, Marieke Berkers, Marina 
van den Bergen, Martijn de Waal, Martine Bakker, 
Meta Van Drunen, Michiel van Raaij, Sander van 
Wettum, Stavros Gargaretas, 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 
social media ads: Tanja Stomp 
fotografie: Salih Kilic 

AFFR 2021 werd mede mogelijk gemaakt door 40 
enthousiaste vrijwilligers. AFFR bedankt hen en alle 
betrokken filmmakers, inleiders, debatdeelnemers en 
overige gasten.

7. ORGANISATIE 
EN BESTUUR

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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Wereldpremiere Max Risselada - life, works & 12 buildings

Opening AFFR 2021 @ Theater Zuidplein

AFFR Drive-In Cinema @ RDM ROtterdam

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/


AFFR 2021 foyer LantrarenVenster

AFFR 2021 foyer LantarenVenster
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THE ARCHITECTURE FILM FESTIVAL 
ROTTERDAM IS SUPPORTED BY:

FUNDING

PARTNERS

FILM SPONSOR

SPONSORS

AMSTERDAM ACADEMY OF ARCHITECTURE, 
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
KABK THE HAGUE
ROTTERDAM ACADEMY OF ARCHITECTURE
UNIVERSITY OF AMSTERDAM
WILLEM DE KOONING ACADEMY

BiermanHenket
architectuur | interieur | restauratie | techniek

meimei
architearchitectscts  

and plannersand planners

AFFR WISHES TO THANK ALL 
FILMMAKERS, LECTURERS, 
VOLUNTEERS AND MEMBERS OF 
CLUB FOUNTAINHEAD

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/



