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1. INLEIDING:
AFFR 2022 – 
BACK ON TRACK!

Van 5 tot en met 9 oktober 2022 vond voor de 
veertiende keer het grootste filmfestival over 
gebouwde omgeving en stedelijke ontwikkeling 
ter wereld plaats in architectuurstad Rotterdam. 
Vijf dagen lang waren Theater Zuidplein en 
LantarenVenster de place to be voor iedereen 
die zich wilde laten meeslepen door de beste 
documentaires, de spannendste speelfilms 
en de meest fascinerende shorts over stad en 
architectuur. 
In een programma vol premières en niet eerder 
ontdekte films beantwoordden filmmakers 
vragen, waren er verhelderende inleidingen 
en gingen betrokkenen met elkaar in gesprek. 
Er waren masterclasses, short-programma’s, 
filmklassiekers en een VR-lounge. Het festival 
opende in een uitverkocht Theater Zuidplein 
met de wereldpremière van een spraakmaken-
de film over Copenhagen dat ten onder gaat 
aan het succes van het eigen architectuur- en 
woningbouwbeleid. Voor wie niet kon kiezen was 

er de laatste dag een eveneens bomvolle Best 
of AFFR. De vier tussenliggende dagen kenden 
nog twaalf uitverkochte zalen, gezellig drukke 
foyers, feestelijke borrels en veel spraakma-
kende gasten en filmmakers van over de hele 
wereld. Het aantal bezoekers overtrof het suc-
cesvolle jaar 2019. Na twee magere coronajaren 
is AFFR back on track en gaat het festival met 
een trouw publiek, een ijzersterk team en een 
nieuwe directeur een mooie toekomst tegemoet. 

Nauwelijks bekomen van twee jaar pandemie werd de 
voorbereiding van AFFR 2022 gekenmerkt door een 
oorlog die niemand voor mogelijk hield, een roerige 
boerenopstand, een escalerende woningcrisis, explo-
derende energieprijzen en steeds intenser discussies 
over diversiteit en inclusiviteit. Ook binnen de orga-
nisatie van AFFR kostten personele wisselingen en 
gesprekken over de toekomst van het festival veel tijd 
en energie. 
Het bracht ons ertoe om onder het motto Freeze 

AFFR 2022 Opening Night Theater Zuiudplein - Best in the World

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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Frame nadrukkelijk stil te staan bij de beschouwende 
kracht van cinema. Zet de film even stil en kijk wat 
je werkelijk ziet, overweeg waar je mee bezig bent, 
focus je op dat punt dat de maker wil maken en luister 
naar een verhelderende inleiding, stel je vraag aan de 
filmmaker of praat mee in een nagesprek. Die reflec-
tie, dat kritisch onderzoek, die spiegel op de stad en 
op onze samenleving; dát is precies wat AFFR al 22 
jaar doet en waar het festival met een veelheid aan 
films en een groeiend publiek steeds beter in wordt.

Uit 420 ingezonden en gescoute films kozen we dit 
jaar 41 lange, 35 korte en 4 VR-producties. Deze 
programmeerden we in 68 blokken waarvan we er 
34 voorzagen van inleidingen, discussies en nage-
sprekken. Bij maar liefst 42 films waren van over 
de hele wereld de makers aanwezig voor een Q&A. 
Er waren drie masterclasses, de presentatie van 
een heel goede lichting studenten uit de Film & 
Architecture Studio, een daverend feest na een 
internationaal live gestreamde opening, een indruk-
wekkend Shanty-koor als opwarmer voor Rotterdam 
Speciaal, foodtrucks in de stralende avondzon, 
programmapartners met wie heel plezierig is samen-
gewerkt en vooral heel veel bevlogen publiek dat na 
twee bedeesde jaren het Architectuur Filmfestival 
Rotterdam weer massaal wist te vinden.

Het hoofdthema Freeze Frame en de selectie van 
cinematografisch zeer hoogwaardige films leidden 
tot een zestal scherpe en actuele programmalijnen 
die in de programmafolder, op de website en in de 
persbenadering helder werden uitgewerkt. Samen 
met een intensivering van de pr-activiteiten en de 
inhoudelijke samenwerking met maar liefst zeventien 

programmapartners, leidde dit tot meer persaan-
dacht en een groter en diverser publieksbereik 
dan ooit tevoren. De profilering van doelgroepen is 
scherp, de waardering van de programmering door 
ons publiek blij� onveranderd hoog, het merk AFFR 
is sterk. De financiële en organisatorische basis van 
AFFR staat als een huis. 
Kortom, het nieuwe jaar is hét moment voor een grote 
sprong voorwaarts voor het festival en voor nieuwe 
avonturen voor de directeur. 

Na acht bijzonder intensieve, maar uiterst plezie-
rige jaren draag ik met veel vertrouwen de rol van 
festivaldirecteur over aan Marieke Berkers. Met dit 
verslag kijk ik samen met een fantastisch team nog 
een keer terug op een daverend AFFR 2022. Met heel 
erg veel dank aan alle mensen die al die jaren aan het 
Architectuur Filmfestival Rotterdam hebben bijgedra-
gen. Ik zie uit naar AFFR 2023!

9 januari 2023,

Joep Mol
directeur AFFR 2015 – 2022 

AFFR 2022 Volle zalen en een zonnige, feestelijke festival sfeer

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

AFFR 2022: FREEZE FRAME
In een wereld die op zijn kop staat, waar de uitdagin-
gen immens zijn en waar nieuwe werkelijkheden over 
elkaar heen buitelen, focuste AFFR dit jaar op een 
moment van stilstaan. Of in cinematografische ter-
men: een freeze frame. Het freeze frame zoals we dat 
kennen in film is een plotselinge stop in het verhaal, 
een terugblik op wat er gebeurd is, een heroverwe-
ging van focus en richting. Architectuur wordt vaak 
gezien als een driedimensionaal freeze frame, een 
statische, materiële uitdrukking van cultuur. Gebruik 
makend van het narratief van film onderzoekt AFFR 
al meer dan twee decennia actuele ontwikkelingen in 
stad en architectuur. 
Recente gebeurtenissen zoals natuurrampen ten 
gevolge van klimaatverandering, de coronapandemie 
en een oorlog die niemand voor mogelijk hield dwin-
gen ons tot onmiddellijke actie – alle hens aan dek! 
We lijken daarbij unieke menselijke eigenschappen 
te vergeten: onze fantasie en ons vermogen om een 
parallelle wereld te creëren. We kunnen dit vermogen 
herontdekken door ons niet langer te laten leiden 
door een wereldbeeld vol angst en paniek. Maar door 
even stil te staan, niet zoals een konijn in het licht 
van een aanstormende auto, maar in een moment 
van zelfreflectie, op zoek naar een nieuwe balans. In 
turbulente tijden zette het Architectuur Filmfestival 

Rotterdam 2022 een stap vooruit door stil te staan. 
Om de wereld vanuit verschillend perspectief te 
aanschouwen in een freeze frame.

OPENINGSFILM: BEST IN THE WORLD
AFFR 2022 opende met de wereldpremière van 
Best in the World (Hans Christian Post, 2022), 
een onthullende freeze frame van het fotogenieke 
Kopenhagen. De Deense hoofdstad staat bekend als 
een van de meest lee�are, inclusieve en creatieve 
steden ter wereld, maar dat was niet altijd het geval. 
Dertig jaar geleden verkeerde de voormalige indus-
triestad op het randje van faillissement. Met grootse 
beleidsplannen en meeslepende architectuur hee� 
de stad een complete transformatie ondergaan. Maar 
wie betaalt daarvoor de prijs? In de stad manifesteert 
zich steeds meer ongelijkheid. Wie profiteert uitein-
delijk van deze aantrekkelijke vernieuwde stad? 
In lange, verstilde shots en met beschouwende 
gesprekken analyseert schrijver en filmmaker Hans 
Christian Post op vlijmscherpe wijze de recente 
ontwikkeling van Kopenhagen door de ogen van 
architecten, bestuurders en activisten. Hij zet aan tot 
reflectie op een urgente stedelijke problematiek die 
helaas universeel blijkt te zijn: de film is een teken aan 
de wand voor steden over de hele wereld, inclusief 
ons eigen Rotterdam.

Inleiding op Beyond the Life of Forms door Ernie Mellegers

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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PROGRAMMALIJNEN 2022
Het hoofdthema Freeze Frame en de selectie van 
cinematografisch zeer hoogwaardige films leidde tot 
een zestal scherpe en actuele programmalijnen die in 
de programmafolder, op de website en in de persbe-
nadering helder werden uitgewerkt.

FILMS THAT FREEZE THE FRAME
AFFR onderzoekt de relatie tussen film, architectuur 
en de stad, maar kijkt ook naar ruimtelijke ontwik-
kelingen in de bredere zin, en hoe dit onze samen-
leving beïnvloedt. Bijvoorbeeld in een reeks films 
die liet zien hoe kolonialisme, surveillance, klimaat-
vernietiging, mondiale conflicten en de marktecono-
mie de gebouwde omgeving - en belangrijker nog, het 
leven van mensen - kunnen beschadigen. 
Cane Fire (Anthony Banua-Simon, 2021) laat zien 
hoe Amerikaanse bestuurders en plantagehouders 
met het medium film hun greep op de lokale bevol-
king van Hawaï vergrootten. Films als Elvis Presley’s 
Blue Hawaii vertoonden een paradijs waar oorspron-
kelijke bewoners een inferieure rol speelden. Toen 
het toerisme de plantages verving, werd de uitbuiting 
in een nieuwe gedaante voortgezet. Cane Fire is een 
overtuigend portret van een eiland dat vecht om ge-
neraties van kolonialisme te overwinnen.
From Earth to Sky (Ron Chapman, 2021) toont het 
fascinerende werk van zeven inheemse architecten in 
Noord-Amerika en op Turtle Island. Hoogtepunt van 
de film is de reis die de architecten maakten naar de 
Architectuurbiënnale van Venetië, om daar voor het 
eerst, in een spectaculaire installatie, inheemse ar-
chitectuur uit Noord-Amerika te presenteren.
The Territory (Alex Pritz, 2022) schets een onthut-
send beeld van de strijd van een inheemse stam in het 
Amazonegebied tegen de landroof door – door (toen-
malig) president Bolsonaro gesteunde – houthakkers, 
sojaboeren en goudzoekers. 

Het Oscar-genomineerde Ascension (Jessica King-
don, 2021) neemt ons mee naar het moderne China, 
waar het contrast tussen arm en rijk haaks staat 
op het communistische gelijkheidsideaal. Kunnen 
ontwikkeling en sociale mobiliteit op dezelfde voet 
doorgaan, in deze dichtstbevolkte natie ter wereld?
Shelter Without Shelter (Mark Breeze & Tom 
Scott-Smith, 2020) onderzoekt de vele vormen 
van tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen – van 
illegale nederzettingen tot grote, onder architectuur 
gebouwde opvangcentra. De intrigerende docu-
mentaire onthult een enorme maatschappelijke en 
architectonische opgave, die dringender is dan ooit 
tevoren.
Belle River (Guillaume Fournier, Samuel Matteau 
& Yannick Nolin, 2021) & Contents Inventory 
(Irene Lusztig, 2021) zijn twee korte documentaires 
die twee verschillende kanten van dezelfde medaille 
belichten. Belle River werpt een blik op de gevolgen 
van de jaarlijkse voorjaarsoverstroming van de Mis-
sissippi, die in 2019 recordhoogtes bereikte, terwijl 
Contents Inventory belicht hoe een natuurbrand in 
Californië in 2020 900 huizen in de as legde, waaron-
der die van de buren van de filmmaker. Met een intro-
ductie door Lisa Doeland, universitair docent ethiek 
en contemporaine kwesties.

IT’S A FILMMAKER’S WORLD
AFFR presenteerde dit jaar een reeks fascinerende 
documentaires over enkele van ‘s werelds meest gere-
nommeerde regisseurs die uitgesproken architectuur 
en design ontwierpen in hun filmsets. In cinema is de 
filmset een essentiële weergave van hoe filmmakers 
zich de wereld, personages en levensstijlen voorstellen.
Met Fellinopolis (Silvia Giulietti, 2020), over hoe Stu-
dio 5 in Cinecitta het universum was waar Fellini zijn ei-
gen werelden vorm gaf- met een introductie door Kevin 
Toma; Jacques Tati, tombé de la lune (Jean-Baptis-

Films that freeze the frame - Belle River

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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te Péretié, 2021) en zijn obsessie met het modernisme 
die hij omzette in de enorme set voor Playtime – een 
architectuurstad op ware grootte – die hem wereldfaam 
bracht maar ook zijn ondergang betekende; Being a 
Human Person (Fred Scott, 2022), waarin de Zweed-
se auteur Roy Andersson zijn laatste film maakt waarin 
het ambacht van set design tot in detail in beeld wordt 
gebracht. 

THE FUTURE OF FOOD
In het licht van klimaatverandering, de stikstofproble-
matiek, landbouwhervormingen en het haperen van het 
wereldvoedselsysteem door pandemie en oorlog, wordt 
voedselzekerheid een steeds urgenter onderwerp. 

Daarom programmeerden we dit jaar een serie over de 
toekomst - en de achtergrond - van onze geïndustria-
liseerde voedselketen, die zeer populair bleek bij het 
publiek.
Met The Automat (Lisa Hurwitz, 2021) over opkomst 
en ondergang van de Horn&Hardart restaurantketen 
in de Verenigde Staten, bekend om de automatiek zo-
als we die in Nederland nog steeds kennen – met een 
introductie door Hiske Versprille; het AFFR shorts 
programma The Future of Food met een introductie 
door Dirk Sijmons en vier korte films over de crises in 
de landbouw en voedselproductie; de avant-première 
van de nieuwste film van Kadir van Lohuizen over het 
voedselsysteem en een nagesprek met Jord den Hol-
lander.

It’s a Filmmaker’s World - Fellinopolis

The Future of Food - For Tomorrow Paradise Arrives

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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BRUTALIST LEGACIES
Een programmalijn over een drietal bekende, soms 
zelfs wereldberoemde gebouwen die lokaal felle dis-
cussies opriepen over de architectonische, bouwkun-
dige en vooral sociale waarde warden op een warme 
wijze in beeld gebracht rond de centrale vraag: slopen 
of restaureren? 
Battleship Berlin (Nathan Eddy, 2021) gaat over 
de keuze tussen slopen of herbestemmen van de 
beroemde Mäusebunker in Berlijn, gezien vanuit het 
perspectief van de eigenaar, de architectenscene, de 
bestuurders en de gebruikers, met een introductie door 
architect Ludwig Heimbach; Paradise Lost, History 
in the Unmaking (Andy Howlet, 2021) verslaat het 
proces rondom de sloop van de vermaarde, brutalis-
tische Birmingham Library en dan vooral de politieke 
manipulaties daarin; Robin Hood Gardens (Adrian 
Dorschner & Thomas Beyer, 2022), is de wereld-
première van een film over de beroemdste van de drie 
gebouwen: Robin Hood Gardens, het gevierde, idealis-
tische woningcomplex van Peter en Alison Smithson uit 
1972. 

THE ARCHITECTURE OF THE 
PRIVATE MUSEUM
Centraal in deze programmalijn stonden twee opvallen-
de films die gaan over de groeiende invloed van private 
kunstcollecties en musea, de traditie van de mecenas 
in een hedendaags jasje. Steenrijke kunstverzamelaars 
hebben grotere budgetten en snellere beslissings-
procedures dan publieke kunstinstellingen. Daardoor 
drukken zij een steeds belangrijkere stempel op het 
discours en de prijs van kunst. Hoe geven architecten 
vorm aan de vraag van deze nieuwe opdrachtgevers?

The Museum and The Millionaire (Olivier Lemai-
re, 2021) toont de transformatie van de Bourse de 
Commerce in Parijs door Tadao Ando voor de Pinault 
verzameling, met nagesprek met Wim Pijbes en Ninke 
Happel onder leiding van Ernest van der Kwast; GES-2 
(Nastia Korkia, 2021) is een fascinerend verslag van 
de bouw van een museum in een voormalige elektrici-
teitscentrale tegenover het Kremlin door Renzo Piano, 
ingeleid door architectuurjournalist Asya Zolnikova.

FAMILY AFFAIRS
Een architectuurfilm wint aan intensiteit als deze is ge-
maakt door een familielid of als deze focust op de per-
soonlijke relaties tussen betrokkenen in het ontwerp-
proces. In een lange traditie van films in deze categorie 
presenteerde AFFR 2022 met trots vier titels:
Crooked Lines of Beauty (Sven Blume, 2021), een 
warm verhaal over een filmmaker die het prachtige 
werk van zijn grootvader ontdekt, de Zweedse architect 
Carl Nyrén; The Restless Hungarian (Tom Weidlin-
ger, 2021), een fascinerend portret over de vader van 
de filmmakers – ontwerper en constructeur Paul Weid-
linger – waarin wereldgeschiedenis, familiegeheimen 
en persoonlijk drama samenkomen; Kanade (Karis-
hma Rao & Vishwesh Shiva Prasad, 2021), het ver-
haal van twee Indiase architectenbroers, Shankar and 
Navnath Kanade, en hun verbluffende werk. A Gentle 
Pressure: Lode Janssens (Bertrand Lafontaine, 
2022), een ontroerende terugblik door vader en zoon 
op het opblaasbare familiehuis dat vader, architect 
Lode Janssens begin jaren ’70 in de Belgische bossen 
eigenhandig bouwde.

Brutalist Legacies - Battleship Berlin

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


Family Affairs - Kanade

The Architecture of the Private Museum - The Museum and the Millionaire
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AFFR 2022 
AUDIENCE AWARD

GES-2 (NASTIA KORKIA, 2021): 4,8 / 5,0
Debuterend filmmaker Nastia Korkia volgde vijf jaar lang 
de transformatie van een voormalige elektriciteitscentra-
le GES-2 tegenover het Kremlin naar een museum voor 
hedendaagse kunst. Bouwvakkers, bezoekers, museumper-
soneel, kunstenaars, opdrachtgever en architect worden 
op observerende wijze geportretteerd met beeldschone 
cameravoering. De slotscène van de in 2021 afgeronde 
film blijkt, met het lied ‘sorrow overcomes happiness’, van 
een verbijsterende voorzienigheid – en laat de kijker achter 
tussen verwondering over de Russische ziel en verbijstering 
over de rampzalige ontwikkelingen nadien. De inleiding door 
architectuurjournalist Asya Zolnikova – net als Nastia Korkia 
Rusland ontvlucht – over de impact van het repressieve regi-
me van Putin op publieke ruimte en stedelijk leven plaatste 
de film in perspectief en versterkte dit tegenstrijdig gevoel 
eens te meer. Zowel Zolnikova als Korkia spraken zich tijdens 
de presentatie in sterke bewoording uit tegen de wrede oor-
log in Oekraïne en het zinloos opofferen van tienduizenden 
jonge levens.

PLEISTOCENE PARK 
(LUKE GRISWOLD 
TERGIS, 2022): 4,7 / 5,0
De Russische geofysicus Sergey 
Zimov en zijn zoon Nikita verza-
melen elk groot wollig beest dat 
ze in handen kunnen krijgen, en 
vervoeren deze naar de meest 
afgelegen uithoek van Siberië. Ze 
noemen hun project Pleistoceen 
Park. Hun doel: het ecosysteem 
van de mammoetsteppe uit de 
ijstijd herstellen en zo de op hol 
geslagen opwarming van de 
aarde tegengaan. Kunnen twee 
Russische wetenschappers een 
wereldwijde milieuramp voorko-
men en de relatie tussen mens en 
natuur herstellen?

1

2

Na iedere vertoning vroegen we onze bezoekers met de befaamde AFFR-scheurkaart naar hun mening 
over de film. Met een hoge waardering van 4,8 uit 5,0 punten koos het publiek GES-2, de debuutfilm van 
de Russische filmmaker Nastia Korkia, tot beste film van AFFR 2022. De screening, mede georganiseerd 
door De Architect, werd ingeleid door hun Russische correspondent, Asya Zolnikova, en gevolgd door een 
vraaggesprek tussen de filmmaker en hoofdredacteur Merel Pit.

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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CANE FIRE (ANTHONY BANUA-SIMON, 
2020) & LISTEN TO THE BEAT OF OUR 
IMAGES (AUDREY & MAXIME JEAN-
BAPTISTE, 2021) ): 4,7 / 5,0
In Cane Fire gaat filmmaker Anthony Banua-Simon op 
zoek naar de verloren Lois Weber-film Cane Fire die op 
het Haïtiaanse eiland Kaua’i is opgenomen en waarin zijn 
overgrootvader Alberto, een Filipijnse plantagearbeider 
figureerde. Banua-Simon realiseert zich al snel dat er een 
veel belangrijker verband is tussen de plantage en de film-
industrie. Listen to the Beat of our Images vertelt over het 
verdrijven van 600 bewoners in Kouro (Frans Guyana) in 
de jaren ‘60 om plaats te maken voor de raketbasis met 
modernistisch wooncomplex in Kouro. De makers gebrui-
ken hedendaags beeld en archiefmateriaal om een stem te 
geven aan de mensen die niet mochten profiteren van de 
utopische belo�e van het ruimtetijdperk.

3

4

5

KADIR VAN LOHUIZEN: 
FOOD FOR THOUGHT: 
4,6 / 5,0
Nederland is de op één na 
grootste voedselexporteur ter 
wereld. Hoe ziet dit eruit? En 
wat zijn de gevolgen hiervan? 
In zijn nieuwste film, onderdeel 
van VPRO Tegenlicht, neemt 
documentairemaker en fotograaf 
Kadir van Lohuizen je mee in een 
visueel onderzoek naar de rol 
van Nederland in het wereldwijde 
voedselsysteem. Met een nage-
sprek met Jord den Hollander.

THE PROOF OF THE 
PUDDING (PATRICK MINKS & 
JAAP VELDHOEN, 2022): 
4,6 / 5,0
Aan de vooravond van de renovatie van 
Herman Hertzberger’s structuralis-
tische kantoor voor Centraal Beheer 
in Apeldoorn, onderzoekt filmmaker 
Patrick Minks de sociale en architect-
onische waarde van het gebouw uit 
1972. Zal een transformatie de meer-
waarde onthullen van wat Hertzberger 
beschouwt als het kernprincipe van het 
structuralisme: het aanpassingsvermo-
gen? Een aandoenlijk portret van een 
architect die op hoge lee�ijd werkt aan 
het behoud zijn idealen.

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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THE TERRITORY (ALEX 
PRITZ, 2022): 4,5 / 5,0
Pritz portretteert de Uru-eu-wau-
wau, een inheemse stam in het 
Amazonegebied, wiens leefgebied 
en levensonderhoud worden 
bedreigd door houtkappers en 
sojaboeren. De jonge stamleider 
Bitaté verzet zich met grove 
middelen, gesteund door milieu-
activiste Neidinha die er alles aan 
doet om de autoriteiten de rechten 
van de stam te laten respecteren. 
Maar met de opkomst van Jair 
Bolsonaro staat het politieke 
klimaat niet aan hun kant.

JACQUES TATI, TOMBÉ DE LA LUNE 
(JEAN-BAPTISTE PÉRETIÉ, 2021): 
4,4 / 5,0
Regisseur Jean-Baptiste Péretié vertelt met een 
indrukwekkende hoeveelheid, niet eerder vertoond 
archiefmateriaal het fascinerende verhaal van 
het filmgenie Jacques Tati, die met zijn alter ego 
Monsieur Hulot de wereld veroverde. Gefascineerd 
door moderne architectuur en technologische 
vooruitgang liet Tati de meest fantastische decors 
bouwen, met als hoogtepunt een complete stad: 
Tativille – protagonist in Playtime (1967). De glorieuze 
mislukking die dit project werd is legendarisch, maar 
Jacques Tati, tombé de la lune maakt de waardering 
voor de geniaal obsessieve architect Tati alleen 
maar groter. 

BEING A HUMAN PERSON 
(FRED SCOTT, 2020): 4,5 / 5,0
De ontroerende documentaire over 
de Zweedse auteur Roy Andersson 
opent met de bouw van een model van 
Anderssons woonhuis en studio in 
Stockholm. De montage weerspiegelt 
het ontwerpproces van Andersson, die 
taferelen van alledaagse interieurs en 
landschappen bedenkt en vervolgens 
nauwgezet opbouwt. Andersson werkt 
aan zijn laatste film, About Endlessness, 
en worstelt met wat het betekent om 
afstand te nemen van een carrière die 
zijn leven en thuis hee� gevormd.

6

8

7

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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NEDERLANDS FOTOMUSEUM: VAN 
DER KEUKEN EN ZIJN BLIK OP DE 
STAD: 4,4 / 5,0
Frits Gierstberg, curator Fotomuseum en samenstel-
ler van de nieuwe tentoonstelling over Nederlandse 
fotograaf en documentairemaker Johan van der 
Keuken, gee� een filmische lezing over de manier 
waarop Van der Keuken in zijn werk naar de stad kijkt. 
Aansluitend wordt Van der Keukens korte film over de 
woningnood, Vier Muren uit 1960 vertoond.

ROBIN HOOD GARDENS 
(THOMAS BEYER & ADRIAN 
DORSCHNER, 2022): 4,4 / 5,0
Was het brutalistische woongebouw 
van Alison en Peter Smithson uit 1972 
een onbegrepen meesterwerk of een 
goedbedoelde mislukking? Vij�ig jaar 
later leggen filmmakers Thomas Beyer 
en Adrian Dorschner het gebouw in al zijn 
glorie vast, vlak voordat de sloopkogel 
een einde maakt aan het opus magnum 
van de Smithsons. Terwijl restanten van 
het controversiële sociale woningbouw-
complex uit Oost-Londen worden geëerd 
op de Biënnale van Venetië, interviewen 
de filmmakers architectuurcritici, politici 
en bewoners van het gebouw om zo de 
ware erfenis van deze betonnen utopie 
vast te stellen. 

9

10

Uitverkochte zalen tijdens AFFR 2022

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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FACTS & FIGURES 
FILMPROGRAMMA

• Eind juli werden 41 lange films en 
documentaires (2021: 46, 2020: 40, 2019: 
53), 35 shorts (2021: 32, 2020: 27, 2019: 
32) en 4 VR producties geselecteerd;

• Films, shorts en specials werden in een 
vijfdaags programma in 68 blokken 
(2021: 68, 2020: 68, 2019: 75) vertoond in 
LantarenVenster en Theater Zuidplein;

• Bij 34 films (2021: 26, 2020: 22, 2019: 
28) was er een inleiding vooraf en/of 
een vraaggesprek of discussie achteraf 
georganiseerd. Op deze manier wordt 
duiding gegeven aan actuele, artistieke of 
juist historische filmproducties;

• Het programma werd in samenwerking 
met 17 programmapartners uitgewerkt;

• Er waren dit jaar 42 filmmakers aanwezig 
met wie na afloop een Q&A gehouden is 
(2021: 36, 2020: 22, 2019: 32);

• We vierden dit jaar 38 Nederlandse 
premières, 12 Europese premières en 
6 wereldpremières;

• Van de 76 titels werden er 62 eenmalig 
vertoond en 14 in een of twee reruns 
(2021: 17, 2020: 30, 2019: 12)

• We hadden 13 uitverkochte zalen en 
konden de Best Of AFFR alleen vertonen 
na een wissel naar de grote filmzaal van 
LantarenVenster.

FILMPROGRAMMERING
De redactie van AFFR (filmredacteuren Cristina 
Ampatzidou en Daphne Bakker, debatredacteur Inez 
de Coo en curator Jord den Hollander) zocht vanaf 
januari 2022 naar cinematografisch hoogwaardige 
speelfilms, documentaires, shorts, animaties en 
audiovisuele installaties die actuele ontwikkelingen in 
architectuur, stad en samenleving weerspiegelen. Het 
uitgebreide internationale netwerk van (veelal mede 
door het AFFR geïnitieerde) architectuur filmfestivals 
elders in de wereld, zorgde opnieuw voor een leven-
dige uitwisseling van kennis en filmtitels. 

Op 1 februari 2022 werd een oproep tot inzending
uitgeschreven via de website, de nieuwsbrief (4670 
internationale abonnees), het netwerk van interna-
tionale architectuurfilmfestivals en online platforms 
zoals FilmFreeway. De inzendtermijn sloot op 18 mei. 
Ruim 225 filmmakers stuurden vanuit de hele wereld 
een film in, 30 meer dan in 2021. Er werden 195 rele-
vante films gescout. Veel van de 420 ingezonden en 
gescoute films waren van hoog niveau en varieerden 
van architectenportretten tot activistische pamfletten 
en van stadssymfonieën tot sociaal drama. 

Met de hulp van 25 Kritische Kijkers wist de redactie 
uit het kwalitatief hoogwaardige aanbod een geva-
rieerd en actueel programma samen te stellen. Het 
projectplan Freeze Frame werd op 22 april 2022 
gepresenteerd. Het thema Freeze Frame bood voor 
redactie, communicatie en programmapartners veel 
aanleiding om in turbulente tijden een scherp, reflec-
terend filmprogramma uit te werken. 

Rotterdam Speciaal - Havenstad van de toekomst (Drie dagen  met Monica, 1956)

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


AFFR 2022 Opening Night - laatste 
opening door directeur Joep Mol

Taming the Garden Q&A met Nastia Korkia (GES-2) door Merel Pit

AFFR 2022  publiek 

AFFR 2022  publiek 



Inleiding op The Automat door Hiske Versprille

Inleiding op Jacques Tati, tombé de la lune 
door Jord den Hollander

Inleiding op shortsprogramma Galerie de Jaloezie door Anne Vera Veen

Jacob van Rijs, voorzitter stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam

AFFR billboards in LantarenVenster



FI
LM

 •
 C

IT
Y 

• 
A

R
C

H
IT

EC
TU

R
E

JA
A

R
V

ER
S

LA
G

 2
02

2
A

FF
R

17

3. FESTIVAL 
SPECIALS

Inleidingen door deskundigen, gesprekken met 
makers en debatten met betrokkenen geven context 
en duiding bij een filmvertoning. Van de 68 filmblok-
ken waren er 34 voorzien van inleiding, nagesprek, 
of discussie. Met 42 aanwezige makers werden na 
afloop van hun film Q&A’s gehouden. Met 17 pro-
grammapartners werden 21 verschillende specials 
georganiseerd. Dit aantal groeit gestaag (2021: 16, 
2020: 13, 2019: 19). De programmapartners met 
wie we specials ontwikkelden zijn intensiever dan 
voorheen betrokken bij filmselectie en redactionele 
voorbereiding. We danken AIR, Archined, Archiprix, 
Architectenweb, BNA, BNI, Copenhagen Architecture 
Festival, De Architect, DiVRsion, Galerie de Jaloezie, 
Goethe Institut, IABR, Independent School for the 
City, LantarenVenster, Nederlands Fotomuseum, 
Rotterdam Architectuurmaand en Theater Zuidplein 
voor een prettige samenwerking die zorgt voor ver-
dieping van de inhoud en verbreding van het publiek. 

OPENING NIGHT: BEST IN THE WORLD
Samen met het Copenhagen Architectuur Festival 
(CAFx) presenteerde AFFR 2022 de wereldpremière 
van Best in the World (Hans Christian Post, 2022), 

een verontrustend relaas over Kopenhagen dat dreigt 
te bezwijken onder het succes van het eigen architec-
tuur- en woningbouwbeleid. Schrijver en filmmaker 
Hans Christian Post analyseert op vlijmscherpe wijze 
de recente ontwikkeling van Kopenhagen door de 
ogen van architecten, bestuurders en activisten. Een 
teken aan de wand voor steden over de hele wereld, 
inclusief ons eigen Rotterdam.
Er was een live verbinding met CAFx voor een Q&A 
met regisseur Hans Christian Post. 
Na afloop van de film vierden we in de foyer van 
Theater Zuidplein het begin van een festival vol film, 
ontmoeting en debat. Met een elektronische liveset 
door OKKIO – twee uur lang de beste beats, exoti-
sche samples en synthesizer soundscapes.
WOENSDAG 5 OKTOBER 19:45 THEATER 
ZUIDPLEIN – 628 BEZOEKERS

ROTTERDAM SPECIAAL: HAVENSTAD 
VAN DE TOEKOMST
Voor de vijfde keer organiseerden AIR en AFFR deze 
spraakmakende filmische talkshow over een actuele 
ruimtelijke opgave in Rotterdam. 
Aan de hand van twee korte films, Drie dagen met 

AFFR Opening Night, Q&A met Hans Christian Post (Best in the World) door Jord den Hollander)

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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Monica (Wil van Es, 1956) en You Can’t Automate 
Me (Katarina Jazbec, 2021), ging Teun van den 
Ende in gesprek met Boris Hocks (Generation.
Energy), Carline Borest (Port of Rotterdam), Carola 
Hein (FuturePortCities) en Maud van den Beuken 
(beeldend kunstenaar) over de toekomst van de 
Rotterdamse haven. Wat speelt er op het gebied 
van duurzaamheid en transities? Hoe blij� de stad 
verbonden aan de haven, die steeds verder weg komt 
te liggen en waar steeds minder mensen hun brood 
verdienen? 
DONDERDAG 6 OKTOBER 19:00, NEDERLANDS 
GESPROKEN – 199 BEZOEKERS

AFFR SHORTS: INTERVIEW WITH AN 
ARCHITECT
Een kans om achterover te leunen in je bioscoopstoel 
en je te laten meevoeren in een gesprek met vier 
toonaangevende architecten: Richard Henriquez: 
Building Stories (Mike Bernard & Gavin Froome, 
2022) over de Canadese architect Henriquez die 
bekend staat om zijn unieke benadering van histo-
rische architectuur; ICONS- Ferdinand Milucky 
(Dorota Vlnova, 2020): Milucky, die in 2019 over-
leed, was in de tweede hel� van de 20e eeuw een 
toonaangevende Slowaakse architect; Helmut Jahn: 
In a Flash (Nathan Eddy, 2021): sfeervolle film over 
het leven en werk van Helmut Jahn, op basis van 
een interview met de sympathieke, wereldberoem-
de architect in zijn kantoor in Chicago; A Gentle 
Pressure (Bertrand Lafontaine, 2022) Het is 
eind jaren zestig en de jonge Belgische architect 
Lode Janssens bedenkt een ambitieus plan om een 
opblaasbaar huis voor zijn gezin te bouwen: een 
sympathiek portret van een experimenteel architect 

die zijn hele leven een optimist is gebleven.
VRIJDAG 7 OKTOBER 12:45 – 18 BEZOEKERS

ARCHIPRIX – AGENT OF CHANGE
Zes filmportretten presenteerden baanbrekend afstu-
deerwerk van Nederlandse architectuuropleidingen. 
Ze openen nieuwe perspectieven op actuele opga-
ven, die van belang zijn voor de toekomst van onze 
gebouwde en onbebouwde omgeving. De hoofdrol is 
steeds voor de jonge ontwerper en zijn/haar afstu-
deerplan. Er ontvouwen zich lumineuze oplossingen: 
strategieën voor de stijgende zeespiegel, het verbe-
teren van de biotoop voor mens en dier, het faciliteren 
van een diverse samenleving, oplossingen voor de 
energieopgave die ook de ecologie verbetert, een vol-
ledig circulaire, bio-based en zelfvoorzienende wijk 
en paviljoens die een conservatorium huisvesten en 
daarbij zelf muziek maken. De films zijn gerealiseerd 
door Moois Cinematics in opdracht van Stichting 
Archiprix.
VRIJDAG 7 OKTOBER 13:00 – 122 BEZOEKERS

AFFR VR LOUNGE
AFFR presenteerde in samenwerking met DiVRsion 
uit Parijs in de foyer van LantarenVenster vier indruk-
wekkende Virtual Reality ervaringen, een weergaloze 
manier om jezelf te verdiepen in architectonische 
projecten over de hele wereld. 
DREAM BUILDERS: The Cenotaph for Newton - 
Femme Fatale Studio – 2022
Pieced - Mourad Bncr, Sean Caruso – 2020
Bridge to Sovietopia - Marie Alice Wolfszahn – 2020
Replacements - Jonathan Hagard - 2020
VRIJDAG 7 OKTOBER 13:30 – T / M
ZONDAG 9 OKTOBER 17:00 – 456 BEZOEKERS

AFFR VR-lounge

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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LIAM YOUNG – PLANET CITY AND THE 
RETURN OF GLOBAL WILDERNESS
Kunstenaar, filmmaker en architect Liam Young presen-
teerde in een verhalende performance met live beelden 
een sciencefiction-safari door een denkbeeldige stad 
van de toekomst waar de complete wereldbevolking (10 
miljard mensen) opeen woont en zo het resterend deel 
van de aarde teruggee� aan een wildernis op wereld-
schaal. Planet City komt voort uit een wereldwijde 
burgerconsensus, een vrijwillige en multi-generationele 
terugtrekking uit ons uitgebreide netwerk van steden 
en verstrengelde toeleveringsketens in één superdichte 
metropool. Nagesprek met Saskia van Stein.
VRIJDAG 7 OKTOBER 15:00 – 89 BEZOEKERS

BNI - 1986 OR A SPHINX’S INTERIOR & 
NAGESPREK
Toen architect Carel Weeber in 1986 de opdracht 
kreeg voor het ontwerp van de Schiegevangenis in 
Rotterdam, liet hij een 1:1-model bouwen van een 
van de gevangeniscellen. Bijna vier decennia later 
herbouwde filmmaker en kunstenaar Robert Glas de 
testopstelling van Weeber en nodigde hij drie perso-
nen uit om het model te verkennen. Hoe wordt een 
leven beïnvloed door eenzame opsluiting?
Na de film leidde Thierry Somers, hoofdredacteur van 
Nook, een gesprek over de toekomst van gevangenis-
architectuur met een gevangenisarchitect Arno van 
Schaik en filmmaker Robert Glas.
VRIJDAG 7 OKTOBER 15:00 – 80 BEZOEKERS

GOETHE INSTITUT – BATTLESHIP 
BERLIN & INLEIDING
De Duitse architect Ludwig Heimbach gaf een lezing 
over de Mäusebunker, het spectaculaire slagschi-
pachtige bouwwerk in Berlijn. Nu met sloop bedreigd; 

onmisbaar voor alle lie�ebbers van brutalistische 
architectuur. Aansluitend de film Battleship Berlin 
(Nathan Eddy, 2022) met na afloop een Q&A met 
inleider en maker.
VRIJDAG 7 OKTOBER 15:00 – 46 BEZOEKERS

BNA / BNI – ANOTHER KIND OF 
KNOWLEDGE & VOORGESPREK 
Voorafgaand aan de vertoning van de film Another 
Kind of Knowledge (Marc-Christoph Wagner, 
2021) over het werk van de Deense architect Dorte 
Mandrup en haar kijk op architectuur en landschap, 
schoof de protagonist aan voor een online interview 
met Catja Edens. Het gesprek ging over het werken 
van vrouwelijke architecten in een nog altijd door 
mannen gedomineerd vakgebied. Helpt het bena-
drukken van het ‘vrouwelijke’ bij het verbeteren van 
de positie van vrouwen of werkt het juist averechts? 
VRIJDAG 7 OKTOBER 16:45 – 80 BEZOEKERS

THE MUSEUM AND THE MILLIONAIRE 
& NAGESPREK
Na afloop van de documentaire The Museum and 
the Millionaire (Olivier Lemaire, 2021) over de 
bouw van het derde museum van de Franse miljardair 
Pinault in de voormalige Bourse de Commerce in 
Parijs met architect Tadao Ando, werd een nagesprek 
gevoerd onder leiding van Ernest van der Kwast. Over 
de wereld verschijnen spectaculaire nieuwe musea 
ontworpen door de grootste namen in de architectuur. 
Zij bieden onderdak aan de uitgebreide, private col-
lecties van welgestelde verzamelaars. Welke invloed 
hebben deze verzamelaars op de kunstwereld? Aan 
tafel architect Ninke Happel en kunsthistoricus Wim 
Pijbes, gemodereerd door Ernest van der Kwast.
VRIJDAG 7 OKTOBER 17:00 – 121 BEZOEKERS

BNA BNI - voorgesprek bij Another Kind of Knowledge

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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BEST IN THE WORLD & DEBAT
Na een rerun van de openingsfilm Best in the World 
(Hans Christian Post, 2022) een debat over de 
wereldwijde invloed van city branding, en de ontwik-
keling naar ge-gentrificeerde smooth cities waarin 
een monocultuur domineert en veel bewoners wor-
den gedwongen de stad die zijn ooit hun thuis noem-
den te verlaten. Gespreksdeelnemers waren filmma-
ker Hans Christian Post, schrijver Floor Milikowski, 
bekend van haar boeken Van wie is de stad en Wij 
zijn de stad, onderzoeker René Boer, die momenteel 
werkt aan zijn boek Smooth City, en Faye Ellen van 
Arttenders, een Rotterdamse organisatie werkzaam 
op het snijvlak van place making en city branding. Dit 
alles onder leiding van moderator Sophie Stravens.
VRIJDAG 7 OKTOBER 19:15 – 238 BEZOEKERS

ARCHINED CLASSIC: MON ONCLE 
(JACQUES TATI, 1958) 
De met een Oscar voor beste buitenlandse film 
bekroonde komedie speelt zich grotendeels af in en 
rond de hypermoderne Villa Arpel. Een archetypisch 
modernistische villa, voorzien van de meest innove-
rende technische snu�es. De kritiek op de naoorlogse 
mechanische efficiëntie en het consumentisme die 
Tati met deze oogstrelende film wilde uiten, doet 
soms akelig actueel aan. Voorafgaand aan de film gaf 
Floris Paalman (docent en onderzoeker Filmstudies 
aan de Universiteit van Amsterdam en redactieraadlid 
van Mediapolis) een presentatie over het Moderne 
Huishouden.
VRIJDAG 7 OKTOBER 21:00 – 126 BEZOEKERS

AFFR FILM FORUM
Na twee door Covid geteisterde edities kon-
den in 2022 weer veel filmmakers, producenten, 

distributeurs, collega-festivalorganisatoren, masters, 
inleiders en gasten fysiek aanwezig zijn. Met een groot 
deel van hen werd op zaterdagochtend daarom weer 
de traditionele AFFR Film Forum Brunch georgani-
seerd in de foyer van LantarenVenster. Makers presen-
teerden in korte pitches hun film en legden contact 
met elkaar, producenten, distributeurs en festivalor-
ganisatoren. Ook waren verschillende Rotterdamse 
makers en culturele initiatieven aanwezig.
ZATERDAG 8 OKTOBER, 10:30 – 
78 AANWEZIGEN

IABR – YOU CANNOT IMAGINE 
NOTHING & NAGESPREK
Op uitnodiging van de Internationale Architectuur 
Biënnale Rotterdam (IABR) hebben curatoren-film-
makers Ingel Vaikla en Julie Pfleiderer een filmpro-
gramma samengesteld dat de nadruk legt op het 
potentieel van architectuur, via de thema’s cultureel 
erfgoed, natuur en land. Na de films werd een 
gesprek gevoerd met schrijver Véronique Patteeuw 
en filmmaker Jacques Perconte, gemodereerd door 
Saskia van Stein.
Met SILESILENCE (Jacques Perconte, 2021), 
APIYEMIYEKÎ? (Ana Vaz, 2019), You can-
not Imagine Nothing (Ben Rivers, 2018) en 
Dislocation Blues (Sky Hopinka, 2017).
ZATERDAG 8 OKTOBER 12:45 – 28 BEZOEKERS

AFFR SHORTS: THE FUTURE OF FOOD
In het licht van klimaatverandering, bodemdegradatie, 
niet-duurzame landbouwmethodes en de recente 
verstoringen van de wereldwijde toeleveringsketens, 
wordt voedselonzekerheid een steeds urgenter pro-
bleem. Het Future of Food-shortsprogramma werd 
ingeleid door landschapsarchitect Dirk Sijmons.
Agrilogistics (Gerard Ortin Castelvi, 2022): In 

Best of AFFR - Crooked Lines of Beauty

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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een industriële kas controleren machines de natuur. 
Camera’s stellen de robots in staat hun werk te doen; 
mensenhanden grijpen enkel in om alles wat krom is 
recht te zetten. 
For Tomorrow Paradise Arrives (Anna Hints, 
2021): elke dag gooien we eten weg dat prima 
geschikt is voor consumptie. Geconfronteerd met dit 
soort verspilling wroet een groep moeders ‘s nachts 
door vuilnisbakken; de oogst verdelen ze over publieke 
voorraadkasten ten behoeve van hun gemeenschap. 
Soil Rises (Patrick Flannery Walker, 2022): al twee 
decennia onderhoudt Cleve West zijn volkstuintje 

in Londen. In de prachtige korte film van regisseur 
Patrick Flannery Walker, gemaakt tijdens de pande-
mie, reflecteert West op het belang van tuinieren, 
zowel voor het mentale als het fysieke welzijn.
Harvesting Optimism: Experiments of 
Sustainable Farming (Onur Can Tepe, 2022)
Duurzame landbouwpraktijken die zoeken naar nieu-
we richtingen in de voedselproductie inspireren niet 
alleen tot een nieuwe manier van leven, maar zetten 
ook een stip op de horizon voor de architectuur.
ZATERDAG 8 OKTOBER 14:45 – 176 BEZOEKERS

BNI - nagesprek bij 1986 or a Sphinx’s Interior

Debat Best in the World

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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AFFR SHORTS: WHAT IS A HOUSE? 
House of Existence (Jong Yumi, 2022)
Daar staat het dan, het huis, getekend met potlood. 
Het begint uit elkaar te vallen. Alles zakt weg in het 
eindeloze niets. Melancholie en de mogelijkheid om 
te vertrekken is het enige dat overblijft.
A HOME BY KOTĚRA (Greta Stocklassa, 2021)
Václav Ševčík’s leidt ons rond door Villa Fröhlich in 
Černošice, één van de vroege ontwerpen van Jan 
Kotěra, sleutelfiguur in de moderne architectuur van 
de Bohemen. Een ode aan een bijzonder huis en aan 
het verstrijken van de tijd. 
Transience (Matthew Ho, 2021)
Een man die bij de financiële crisis van 2008 alles 
verloor en het weinige dat hij nog had vergokte, 
slaapt op de grond. Een portret van mensen die 
in Hong Kong op straat leven. Een humane kijk op 
wat thuis betekent als je leven wordt bepaald door 
vergankelijkheid.
Retreat (Anabela Angelovska, 2022)
Duizenden jonge mensen in Noord-Macedonië 
werden gerekruteerd om te werken in de keukens 
en wasserijen van Amerikaanse militaire bases in 
Afghanistan en Irak. Hun loon werd geïnvesteerd in 
de bouw van enorme villa’s. Met het terugtrekken van 
de laatste troepen uit Afghanistan in 2021 zij namen 
trauma’s en oorlogservaringen mee terug. 
ZATERDAG 8 OKTOBER 15:15 – 
50 BEZOEKERS

DE ARCHITECT – GES-2 & INLEIDING
Als inleiding op de aangrijpende film over de bouw 
van een museum in een voormalige elektriciteitscen-
trale naast het Kremlin door Renzo Piano – GES-2 
(Nastia Korkia 2022) – gaf de Russische journalist 
Asya Zolnikova, correspondent van Medusa en De 
Architect, een schokkende getuigenis over de repres-
sie in het stedelijk leven in Moskou onder Putin. Na 
afloop interviewde Merel Pit, hoofdredacteur van De 
Architect, de filmmaker Nastia Korkia en journalist 
Asya Zolnikova.

ARCHINED CLASSIC: THE 
BOTHERSOME MAN (JENS LIEN, 2006)
In The Bothersome Man (Jens Lien, 2006) een 
strak vormgegeven film met gedempte kleuren, komt 
de hoofdpersoon na een geslaagde zelfmoordpoging 
in een perfecte wereld terecht. Maar het leven in een 
stad zonder problemen blijkt niet eenvoudig te zijn. 
Voorafgaand aan de film gee� Miruna Dunu (infor-
matiedesigner bij MVRDV) een presentatie over de 
happiness-filter.
ZATERDAG 8 OKTOBER, 21:15 – 
114 BEZOEKERS

GALERIE DE JALOEZIE: TRAVELOGUE
Zo’n honderd jaar geleden, voordat men had bedacht 
dat film verhalen moest vertellen, draaide film nog 
om laten zien. De travelogue toonde vreemde of 
exotische landschappen, en toonde ze in beweging: 

de camera werd voorop een auto of trein gemon-
teerd. In dit experimentele programma presenteert 
Rotterdams collectief Galerie de Jaloezie een selectie 
van korte films over de ruimte tussen twee plaatsen, 
fictief of reëel: 7 Queens (Verena Paravel, 2008), 
Residual Light, Beneath the Floating Land (Bao 
Dachen, 2022) en Noordzee / North Sea ( Sophie 
Bates en Nick Thomas, 2021).
ZATERDAG 8 OKTOBER 15:00 – 54 BEZOEKERS

ARCHITECTENWEB BEST OF AFFR 
2022
Op de laatste dag van het festival vertoont AFFR 
samen met partner Architectenweb elk jaar weer 
de beste vier films van het festival op rij. Duik in de 
wereld van film, stad en architectuur. Met Jacques 
Tati, tombé de la lune (Jean-Baptiste Péretié, 
2021), Best in the World (Hans Christian Post, 
2022), Robin Hood Gardens (Thomas Beijer & 
Adrian Dorschner, 2022) en Crooked Lines of 
Beauty (Sven Blume, 2021).
ZONDAG 9 OKTOBER 13:00 – 140 BEZOEKERS

AFFR SHORTS: GOING UP, DOWN AND 
BEYOND!
Draaien, zoomen, duiken en tunnelen. In deze serie 
shorts verkenden we nieuwe en oude grenzen in de 
(architectuur)film.
Misty Picture (Christoph Girardet & Matthias 
Müller, 2021)
Voordat de Twin Towers op 9/11 instortten, was hun 
beeld een visueel cliché geworden. In hun nieuwste 
found footage film creëren de akers een enorme 
collage van Twin Tower scènes.
Minimal Sway While Starting My Way Up 
(Stéphanie Lagarde, 2021)
Een intelligente li� ontdekt de wereld en neemt ons 
mee op een wilde rit van grote dieptepunten naar 
duizelingwekkende hoogten. Filmmaker Stéphanie 
Lagarde onderzoekt de onzichtbare verbanden tus-
sen de megahoge toren en de diepe ondergrondse 
mijn.
The Grannies (Marie Foulston, 2021)
Een kleine groep creatievelingen speelt samen het 
computerspel Red Dead Online, hoewel ze het spel 
niet echt spelen zoals bedoeld. De short van Marie 
Foulston is het verslag van een reis naar een andere 
digitale dimensie.
A Life On Mars (Sebastian Ko, 2021)
Sinds 2012 hee� NASA’s Marsrover Curiosity een half 
miljoen foto’s teruggestuurd naar de aarde. Wanneer 
deze beelden in sequentie worden afgespeeld, rijst de 
vraag: hoe voelt het om alleen te zijn op een buiten-
aardse planeet? 
Our Ark (Kathryn Hamilton & Deniz Tortum, 2021)
In dit video-essay stellen de makers complexe filoso-
fische vragen over de grenzen van ons verlangen om 
alles te documenteren en vast te leggen en over dat 
wat de mensheid dreigt te verliezen nu we op de rand 
van de ineenstorting van het milieu staan.
ZONDAG 9 OKTOBER 15:15 – 37 BEZOEKERS

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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NEDERLANDS FOTOMUSEUM: VAN 
DER KEUKEN EN ZIJN BLIK OP DE 
STAD
Frits Gierstberg, curator van het Nederlands 
Fotomuseum en samensteller van de tentoonstelling 
over Nederlandse fotograaf en documentairemaker 
Johan van der Keuken, gaf een filmische lezing over 
de manier waarop Van der Keuken in zijn werk naar de 
stad kijkt. Na afloop vertoonden we Van der Keukens 
korte film Vier Muren: een filmisch essay over de 
woningnood in Amsterdam, midden jaren zestig. 
ZONDAG 9 OKTOBER 15:15 – 35 BEZOEKERS

KADIR VAN LOHUIZEN: FOOD FOR 
THOUGHT
Nederland is de op één na grootste voedselexporteur 
ter wereld, net na de Verenigde Staten. Kampioen in 
het verbouwen van tomaten in kassen en de grootste 
als het gaat om kennis en innovatie op het gebied 
van zaadveredeling. Nederland produceert voedsel 
in een enorme overvloed dat naar alle uithoeken 
van de wereld gaat. En dat in een land waar ruimte 
schaars is. Hoe ziet dit eruit? En wat zijn de gevolgen 
hiervan? Een sneak peak van zijn nieuwste film die 
Van Lohuizen maakte voor VPRO Tegenlicht en een 
nagesprek met Jord den Hollander. 
ZONDAG 9 OKTOBER 19:00 – 55 BEZOEKERS

Liam Young - Planet City and the Return of Global Wilderness

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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SPREKERS 2022

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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Nagesprek bij The Museum and the Millionaire

Q&A met Nathan Eddy (Helmuth Jahn in a Flash, Battleship 
Berlin) door Cristina Ampatzidou

Rotterdam Speciaal - vlnr Carline Borest, Boris Hocks en 
Teun van den Ende.

Galerie de Jaloezie - Travelogue, met vlnr Sophie Bates, ick Thomas, Bao Dachen en Gijs van der Meer

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


Vrijwilligers aan de AFFR-balie

Programmafolder AFFR 2022 door Studio Beige
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FILM & ARCHITECTURE STUDIO
De Film & Architecture Studio 2022 was de vierde 
online cursus van de School for the City en AFFR, 
onder leiding van architect, filmmaker en curator Jord 
den Hollander. Met gastcolleges van cinematograaf 
Thomas Kist en filmmaker Hans Christian Post. 
Thomas Kist werkte als Director of Photography met 
regisseurs als Theo van Gogh, Steve Buscemi en 
Stanley Tucci, en was betrokken bij talloze documen-
taires over architectuur en de stad. Hans Christian 
Post is schrijver en filmmaker. De wereldpremière 
van zijn nieuwste film, over de schaduwzijde van 
ogenschijnlijk succesvolle Europese steden in een 
neoliberaal landschap, is de openingsfilm van AFFR 
2022 op 5 oktober.
De cursus biedt inzicht in het gebruik van filmische 
taal in architectuur en stedenbouw. Het is een prak-
tijkgerichte studio die zich richt op 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 deze 
te relateren aan stad en architectuur. De focus van 
de studio ligt niet zozeer op de technische aspecten 
van filmmaken 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 Film- en Architectuurstudio 2022 werd uitge-
spreid over een periode van een maand (5 september 
– 6 oktober 2022), zodat deelnemers in hun directe 
omgeving onderzoek kunnen doen. Via zes online 
bijeenkomsten en twee fysieke bijeenkomsten die ook 
online te volgen waren, werden ideeën uitgewisseld 
en de voortgang van de deelnemers besproken met 
zowel de betrokken docenten als andere deelnemers 
aan de cursus.
We startten de eerste sessie met een openbare lezing 
The History of Film in City and Architecture door 
architect, filmmaker en curator Jord den Hollander 
in de Independent School for the City. In de weken 
die volgden, kwamen we online bij elkaar om voort-
gang te bespreken, gevolgd door een gesprek over 
de verschillende benaderingen en manieren om 
een filmisch verhaal te ontwikkelen. De cursus werd 
afgerond met de presentatie van de korte films van 
de deelnemers tijdens het Architectuur Filmfestival 
Rotterdam op donderdag 6 oktober om 16:00. 
DINSDAG 5 SEPTEMBER T/M 
DONDERDAG 6 OKTOBER – 18 DEELNEMERS, 
46 BEZOEKERS OPENBARE LEZING, 
73 BEZOEKERS PRESENTATIE KORTE FILMS

4. RAND-
PROGRAMMERING

Gastprogrammering - SPACESHIP EARTH

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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KING KONG BUSINESS EVENT
Stichting King Kong Business Club is het zakelijk 
netwerkprogramma van het Architectuur Filmfestival 
Rotterdam. Bedrijven en ondernemers uit de bouw- 
en vastgoedsector verbinden hun naam aan AFFR en 
ondersteunen het festival financieel, relationeel en 
inhoudelijk. 
Op de donderdag voorafgaand aan het festival orga-
niseerde AFFR het jaarlijks King Kong business event: 
een exclusieve preview van de veertiende editie van 
Architectuur Filmfestival Rotterdam. De filmavond 
werd speciaal voor de leden van dit zakelijk netwerk 
en hun relaties georganiseerd. Tijdens een feestelijk 
diner in Nhow Rotterdam kwamen aanwezigen meer 
te weten over het fenomeen architectuurfilm, over 
AFFR en over het thema van de editie 2022: Freeze 
Frame.
Aansluitend werd in het nabijgelegen filmtheater 
LantarenVenster een sneak preview vertoond van 
de documentaire Jacques Tati, tombé de la lune die 
tijdens AFFR 2022 in première ging. 
Na afloop werd er in de foyer van LantarenVenster 
door 184 aanwezigen nageborreld.
In het voorjaar organiseerde AFFR tijdens de 
Rotterdam Architectuurmaand een King Kong voor-
jaarsevent met de vertoning van twee shorts in HNI.
DONDERDAG 29 SEPTEMBER 18:30 –
184 BEZOEKERS,  DONDERDAG 9 JUNI 20:00 – 
82 BEZOEKERS.

ROTTERDAM ARCHITECTUUR MAAND
Tijdens de Rotterdam Architectuurmaand presen-
teerden AFFR en Goethe Institut het werk van twee 
vermaarde Duitse architectuur filmmakers: Heinz 
Emigholz en Harun Farocki in het auditorium van 
Het Nieuwe Instituut. Na de filmvertoningen werden 
bezoekers uitgenodigd voor een drankje op Het 
Podium van het Rotterdamse architectenbureau 
MVRDV, boven op het Nieuwe Instituut.
Woensdag 15 juni, 20:00: The Last City (Heinz 
Emigholz, 2020). Architectuur met een grote A 
staat centraal in het werk van de gerenommeerde 
experimentele filmmaker Heinz Emigholz. Niet als 

achtergrond, maar als hoofdrolspeler. The Last City 
gaat over vijf steden, Be’er Sheva, Berlin, Athens, 
Hong Kong en São Paolo. Maar vooral ook over het 
leven zelf. Met na afloop een Q&A met filmmaker 
Heinz Emigholz.
Dinsdag 21 juni, 20:00: In Comparison (Harun 
Farocki, 2009). Baksteen is het belangrijkste bouw-
materiaal voor veel gebouwen over de hele wereld. 
Waar de stenen vroeger lokaal en handmatig gemaakt 
werden, is vrijwel het gehele proces nu geautomati-
seerd. Met een scherpe blik weet de legendarische 
filmmaker Harun Farocki de onderliggende systemen 
van onze maatschappij bloot te leggen. Zonder waar-
deoordeel, met enkel beeld en geluid maakt hij een 
vergelijking. Met een inleiding door de Duitse filmma-
ker en filmprogrammeur Florian Wüst over het werk 
van Harun Farocki (1944-2014) en zijn relevantie voor 
architectuur en stad.
WOENSDAG 15 EN DINSDAG 21 JUNI, 20:00 – 
132 BEZOEKERS

GASTPROGRAMMERING
Al sinds de oprichting van AFFR in juni 2000 functio-
neert dit oudste en grootste architectuur filmfestival 
ter wereld als vraagbaak, adviseur en programmeur 
voor collega festivals over de hele wereld. Zo was 
Jord den Hollander dit jaar te gast op het Budapest 
Architecture Film Festival en op het Short Waves 
Festival in Poznan. Joep Mol gaf een introductie 
op de film Journey to Utopia (Erlend E. Mo, 2020) 
bij Studium Generale aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. 
Daarnaast programmeert AFFR op verzoek voor 
derden:
4 & 12 juni Eye Filmmuseum: Spaceship Earth (Matt 
Wolf, 2020): 156 bezoekers
14 september Groninger Forum: Spaceship Earth 
(Matt Wolf, 2020): 98 bezoekers
5 oktober Kunstlinie Almere: Charlotte Perriand – 
Pioneer in the Art of Living (Stéphane Ghez, 2019): 74 
bezoekers.
GASTPROGRAMMA AMSTERDAM, 
GRONINGEN, ALMERE – 328 BEZOEKERS

Openingslezing Film & Architecture Studio door Jord den Hollander 

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


Rotterdam Architectuurmaand - Q&A met Heinz Emigholz door Gijs van der Meer

King Kong event Rotterdam Architectuurmaand - introductie Depot door Arjen Ketting (MVRDV)
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WEBSITE
De website affr.nl hee� in 2021 een flinke upgrade 
ondergaan. Belangrijkste wijziging is dat het ticketing 
systeem van Active Tickets volledig geïntegreerd is in 
de website. Dat betekent dat bezoekers die via soci-
ale media of een eigen zoekopdracht op de website 
terecht komen het volledige programma en alle infor-
matie kunnen doorkruisen en ondertussen kaarten 
kunnen kopen zonder tussen de websites van AFFR en 
LantarenVenster te hoeven schakelen. Uit het publiek-
sonderzoek blijkt dat de verbetering van dit gebruiks-
gemak zeer gewaardeerd wordt.
In 2022 zijn deze functionaliteiten verder verfijnd. De 
festival overzichtspagina is verbeterd, het blokken-
schema meer interactief geworden, de koppeling 
met gastenpresentaties is verbeterd, er zijn per film 
alternatieve filmsuggesties toegevoegd en er is een 
landingspagina ontworpen. Deze landingspagina 
hee� de koppeling tussen sociale media en de website 
sterk verbeterd. Zodra je vanuit een platform naar 
de website gedirigeerd werd kreeg je een heldere 
overzichtspagina met heldere functionaliteiten te zien: 
een slideshow voor terugblikken op de vorige dag of 
vooruitblikken op filmprogramma’s, een directe inbed-
ding van trailers of de AFFR TODAY filmpjes, directe 
knoppen naar de tickets sales voor films en uiteraard 
heldere tekstblokken. 

De klantreis is vooral door deze landingspagina sterk 
verbeterd, het programma werd veel inzichtelijker 
en toegankelijker, de drempel om een kaartje aan te 
schaffen is verder verlaagd. 
Ook tickets voor specials en passe-partouts zoals de 
Best of AFFR, de Club Fountainhead kortingspas en 
de Festivalpas zijn in de AFFR-webshop te koop. Deze 
passen werden direct aan de account van de gebruiker 
gekoppeld waardoor deze ook zonder fysieke pas 
onmiddellijk bruikbaar zijn. 
Het blokkenschema is interactief gemaakt, wat de 
navigatie sterk verbeterd hee�. Er is extra aandacht 
besteed aan webteksten en toelichtende artikelen. De 
suggesties voor vergelijkbare films, programmalijnen 
en de koppeling naar bio’s van filmmakers, debatdeel-
nemers en inleiders zijn ook nadrukkelijker uitgewerkt.

5. WEBSITE

AFFR 2022 Homepage

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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In totaal zijn er in 2022 tussen 1 augustus en 31 okto-
ber 22.812 unieke gebruikers geweest op de website 
van AFFR (2021: 10.979, een verdubbeling!), tezamen 
goed voor 130.724 paginaweergaven (2021: 99.766). 
Van de gebruikers gebruikt 54% de website in de 
Nederlandse modus, overige bezoekers gebruiken de 
Engelse pagina’s.

De meest weergegeven pagina’s op AFFR.NL zijn:
1. Homepage: NL: 17.770, EN: 3.611, totaal 21.381 

bezoekers (2021: 9.934);
1. Programma: NL: 12.492, EN: 2.707, totaal 15.199 

bezoekers (2021: 8.512);
1. Landingspagina AFFR 2022: NL: 7.695, 

EN: 2.109, totaal 9.704 bezoekers;
1. Best bezochte Special: AFFR Opening - Best in 

the World: totaal 4.478 bezoekers;
1. Best bezochte filmpagina: Robin Hood 

Gardens: totaal 1.617 bezoekers.

De pagina die gemiddeld het langst werd bezocht was 
met 7.446 bezoekers het interactieve blokkenschema: 
gemiddelde tijd op pagina: 02:48. 
In totaal verscheen de pagina “Bedankt voor je bestel-
ling” 2.189 keer, wat betekent dat evenzoveel bezoe-
kers een of meer kaartjes kochten via AFFR.NL

AFFR 2022 homepage

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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AFFR 2022 Landingspagina | programmalijnen

AFFR 2022 ticketsales pagina

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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AFFR 2022 Shop

AFFR 2022 Interactieve overzichtspagina

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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TERUG OP PRE-CORONA NIVEAU
Na twee jaren met een beperkt publieksbereik 
wegens de covidpandemie is AFFR dit jaar qua 
bezoekersaantallen terug op het niveau van topjaar 
2019. Met 7.815 bezoekers is het festival zelfs nog 
iets beter bezocht dan in 2019 (7.681 bezoekers). 
Het vaste AFFR-publiek, dat ons trouw volgt via 
nieuwsbrieven en op sociale media, was weder-
om ruim vertegenwoordigd op het veertiende 
Architectuur Filmfestival Rotterdam. Maar ook de 
nieuwe, jongere doelgroepen die we in 2019 hebben 
weten te bereiken wisten het festival dit jaar opnieuw 
te vinden. 

Het aantal verkochte kaartjes is dit jaar verder 
gestegen: van 5.166 kaartjes in 2019 naar 5.750 in 
2022: een groei van 11%. Dit komt omdat er minder 
vrijkaartjes weggegeven worden en het aantal uitge-
reikte gastenpassen lager ligt. Het aantal kortings-
kaartjes is eveneens toegenomen: van 1.635 in 2019 
naar 2050 in 2022. Dit is toe te schrijven aan een 
groter aantal studenten dat AFFR bezoekt én aan de 
grote populariteit van de Cinevillepas die ook bij de 
kaartverkoop van AFFR intensief gebruikt wordt.

Door een lichte prijsverhoging in de tickets (€ 10,50 
naar € 11,75), door een groter aandeel verkochte 
kaartjes ten opzichte van witjes (gastenpas, vrij-
kaartjes) én door verminderde afdracht wegens de 
eigen ticketing hee� AFFR dit jaar meer omzet uit de 

kaartverkoop weten te realiseren: € 48.318 in 2022 
tegen € 38.480 excl. BTW in 2019. De opbrengst per 
bezoeker wordt daardoor hoger; het festival staat er 
ook dit jaar financieel weer beter voor.
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 
2017 en 2018 bewees AFFR dat jaar een vooraan-
staande plek in het culturele veld van Rotterdam in te 
nemen. 
Door de coronapandemie konden we in 2020 niet 
meer dan 30 personen per zaal verwelkomen en 
werd de speciaal geproduceerde drive-in opening 
vijf dagen voor aanvang geannuleerd. In 2021 werd 
een week voor aanvang van het festival bekend dat de 
zalen met corona toegangsbewijs weer vol mochten, 
maar bleek de voorzichtigheid en keuzestress onder 
bezoekers groot. 
In 2022 is AFFR weer terug op het oude niveau en 
klaar voor een sprong voorwaarts in de komende 
jaren.

6. MARKETING & 
PUBLIEKSBEREIK 

BEZOEKERSAANTALLEN 2018 - 2022

AFFR 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

Filmvoorstellingen 4.697 5.628 1.718 4.605 5.832 73 69 65 67 61 64 82 26 69 96

Specials 404 672 268 403 573 4 8 9 7 6 101 84 30 58 96

FILM + SPECIALS 5.101 6.300 1.986 5.008 6.405 77 77 74 74 67 66 82 27 68 96

Randprogramma 565 857 * * 1.082 2 7 * * 11 283 122 * * 98

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

Satellietprogramma 455 524 16 407 328 7 10 1 6 4 65 52 16 68 82

AFFR TOTAAL 6.121 7.681 3.166 5.857 7.815 86 94 90 89 82

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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BEZOEKERS AFFR FESTIVAL 2022
vertoningen

totaal 
bezoe-

kers

bezoe-
kers / 

vertoning
Openingsavond AFFR 2022 @ Theater Zuidplein: Best in the World 1 628 628
Ascension 1 237 237
AFFR SHORTS: The Future of Food & inleiding 1 176 176
Robin Hood Gardens 3 515 172
Plan for Buenos Aires & inleiding 1 169 169
Best in the World (& debat) 3 485 162
Jacques Tati, Tombe de la Lune & inleiding 4 496 124
The Proof of the Pudding 2 254 127
Taming the Garden 1 127 127
Mon oncle & inleiding (Archined Classics ) 1 126 126
The Museum and the Millionaire & nagesprek 1 121 121
Beyond the Life of Forms & inleiding 1 116 116
The Bothersome Man & inleiding (Archined Classics ) 1 114 114
GES-2 & inleiding (i.s.m. De Architect) 1 105 105
Arne Jacobsen’s modern Denmark 1 95 95
Crooked Lines Of Beauty 3 282 94

A Marble Travelogue 2 188 94
Unexpected Modernism: The Architecture of the Wiener Brothers & inleiding 1 88 88
Being A Human Person 1 86 86
Another Kind of Knowledge & gesprek (i.s.m. BNA & BNI) 1 80 80
1986 or a Sphinx’s Interior & nagesprek (i.s.m. BNI) 1 80 80
Fellinopolis & inleiding 1 79 79
Paradise Lost, History in the Unmaking 1 74 74
Kanade 1 68 68
All Light Everywhere 2 81 41
Good Life & inleiding 2 66 33
overige filmtitels 23 896 39
BEZOEKERS FILMVOORSTELLLINGEN LANTARENVENSTER & THEATER ZUIDPLEIN 62 5.832 94

Rotterdam Speciaal: Havenstad van de toekomst 1 199 199
Archiprix - Agent of change 1 122 122
Liam Young: Planet City and the Return of Global Wilderness & nagesprek 1 89 89
Presentation Film & Architecture Studio 1 73 73
Kadir van Lohuizen: Food for Thought & nagesprek 1 55 55
Nederlands Fotomuseum: Van der Keuken en zijn blik op de stad 1 35 35
BEZOEKERS SPECIALE VOORSTELLINGEN LANTARENVENSTER 6 573 96

TOTAAL BEZOEKERS VOORSTELLINGEN LANTARENVENSTER & THEATER ZUIDPLEIN 68 6.405

AFFR VR lounge 07/08/09-10-2022 3 456
AFFR Film Forum 08-10-2022 1 78
ZJA filmsponsor event: Jacques Tati, tombé de la lune 07-10-2022 1 86
King Kong Business Event 29-09-2022 1 184
Film & Architecture Studio: deelnemers cursus 5 september - 6 oktober 2022 1 18
Film & Architecture Studio: bezoekers openingslezing 05-09-2022 1 46
Rotterdam Architectuurmaand: King Kong voorjaarsent event 09-06-2022 1 82
Rotterdam Architectuurmaand: voorstellingen ism Goethe Institut 15/21-06-2022 2 132
BEZOEKERS RANDPROGRAMMA 11 1.082

TOTAAL BEZOEKERS FESTIVAL (FILMS + SPECIALS + RANDPROGRAMMA) 7.487

AFFR @ Eye Filmmuseum: Spaceship Earth 4/12-06-2022 2 156
AFFR @ Groninger Forum: Spaceship Earth 14-09-2022 1 98
AFFR @ Kunstlinie Almere: Charlotte Perriand - Pioneer in the Art of Living 06-10-2022 1 74
BEZOEKERS AFFR SATELLIETPROGRAMMA 4 328

TOTAAL AANTAL BEZOEKERS AFFR 2022 7.815

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 festivalpassen zowel via affr.nl 
als via de website van LantarenVenster bestellen. 
Voorheen kon dat alleen via de website van het gast-
theater. Deze grote verbetering in service en gemak 
is door het publiek omarmd; maar liefs 65% van de 
kaartverkoop verliep in 2022 via affr.nl. Een substan-
tieel deel van de kaartjes die via LantarenVenster 
verkocht werden gingen naar Cineville-pas- en LV 
Strippenkaarthouders die enkel op deze manier 
kaartjes kunnen aanschaffen. 
AFFR-bezoekers hebben een grote behoe�e aan 
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 8,1. Het voordeel van Active 
Tickets is dat het een gedeeld ticketsysteem is met 
LantarenVenster. Beide website verkopen uit dezelf-
de zalen. Een zeer publieksvriendelijke oplossing; 
AFFR-bezoekers kopen hun kaarten via affr.nl en 
het typische publiek van LantarenVenster, maar ook 
jonge mensen met een Cineville-pas koopt binnen de 
vertrouwde omgeving (namelijk lantarenvenster.nl) 
hun kaarten voor AFFR.

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 in een goede respons op sociale media en in een 
sterke toename in het gebruik van kortingspassen, 
met name studentenpassen en Cinevillepassen. 
Het aantal verkochte Club Fountainhead kortingspas-
sen (gratis naar opening en 30% korting op kaartjes) 
blij� al jaren rond de 50 hangen. De in prijs omlaag 
gebrachte Festivalpas was dit jaar relatief populair. 
Het voornemen is daarom om deze nog wat verder in 
prijs omlaag te brengen (break even op 5 films) en dan 
de Club Fountainhead pas te laten vervallen. 

Van de 7487 bezoekers aan het festival (films, speci-
als en randprogrammering) is 83,5% betalend (2019: 
72%) en 16,5% niet-betalend (2019: 28% (gebruik 
gastenpassen, vrijkaartjes en randprogrammering)). 
Dat betekent dat de omzet in verhouding tot het 
aantal bezoekers sterk gestegen is. De kaartverkoop 
op eigen website, een compacte randprogramme-
ring, een efficiënter inzetten van gastenpassen en een 
strikter handhaven op kortingspassen zijn hiervan de 
belangrijkste oorzaak.

SPECIALE TICKETS EN PASSEN AFFR 2017 - 2021

2018 2019 2020 2021 2022

Best of AFFR pas 73 76 30 86 135 vier beste films op één dag à € 31,50

Festivalpas 18 18 0 0 27 passepartout à € 79,50

Gastenpas 109 132 0 88 208 passepartout gasten

Club Fountainhead pas 49 48 37 54 47 30% kortingspas à € 30,00

Rotterdam Architectuur 
Maand

125 154 0 112 132 15 & 21 juni Het Nieuwe Instituut

Verkochte kaartjes LV / 
Opening,

3.909 5.166 1.805 4.386 5.750 via kassa LantarenVenster en AFFR.NL

waarvan Kortingskaartjes 1.158 1.635 673 1.129 2.050 CJP / student / We Are Public / Cineville / 
Festivalpas / CF-pas

Witjes (onbetaalde kaartjes) 1.192 1.134 181 622 655 vrijkaarten, gasten, filmmakers, medewerkers

FILM+SPECIALS+
RANDPROGRAMMA

5.666 7.157 3.150 5.450 7.487 festival exclusief satellietprogrammering en 
livestream

TICKET INFO AFFR 2022

Regular ticket: € 11,75 
Reduced ticket: € 8,25 (Club Fountainhead / CJP / student card) 
Cineville / LV Strippenkaart: accepted (except for the Opening Night)
Opening Night at Theater Zuidplein: Regular: € 14,75 / Reduced: € 10,50
Best of AFFR: € 32.50 (four of the very best films: Sunday 09 Oct, 13:00)
Club Fountainhead Pass: € 30,00 (30% discount on tickets, 
  free ticket Opening Night)
AFFR Festival Pass:   € 79,50 (all films for free including Opening Night) 

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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SAMENWERKING IN PROGRAMMA EN 
PUBLIEKSBEREIK
Bij de programmering van AFFR 2022 is meer dan 
ooit samengewerkt met programmapartners – ver-
schillende organisaties, instituten en onderwijs-
instellingen op het gebied van film, stad en archi-
tectuur: AIR, Archined, Archiprix, Architectenweb, 
BNA, BNI, Copenhagen Architecture Festival 
CAFx, De Architect, DiVRsion, Galerie de Jaloezie, 
Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam IABR, 
Independent School for the City, Goethe Institut, 
LantarenVenster, Nederlands Fotomuseum, RA 
Maand en Theater Zuidplein. 
De intensieve samenwerking op specifieke thema’s 
en onderwerpen zorgt voor inhoudelijke versterking 
van het festival. Programmapartners dragen bij aan 
de programmering van inleidingen en debatten en 
de ontwikkeling van specials. Met deze intensieve 
samenwerking geven we films duiding en context. 
Tevens bereiken we via mailings en sociale media-
kanalen van programmapartners nieuwe en grotere 
doelgroepen wat expliciet tot publieksverbreding 
leidt.

DIVERSER PROGRAMMERING
Met het thema Freeze Frame hee� AFFR dit turbu-
lente jaar in programmering van films en specials de 
blik expliciet willen verbreden. Subthema’s zijn expli-
cieter uitgewerkt. Samen met programmapartners is 
nadrukkelijk gezocht naar films en sprekers die actu-
ele ontwikkelingen in de stedelijke samenleving tonen 
en duiden: woningbouwproblematiek, de invloed van 
politiek op ruimtelijke ordening, diversiteit, sociale 
ongelijkheid, koloniale verhoudingen, natuuront-
wikkeling, migratie en klimaatverandering komen in 
cinematografisch hoogwaardige films, documen-
taires en shorts aan bod. In combinatie met solide 
bereik op sociale media blij� dit leiden tot een steeds 
breder en meer divers publiek dat de filmvoorstellin-
gen bezoekt.

Dit jaar gaf AFFR met 54 inleidingen, nagesprekken, 
Q&A’s en discussies op vele manieren duiding aan 
en context rondom de geprogrammeerde films over 
uiteenlopende onderwerpen. Met het groeiend aan-
tal programmapartners weten we elk jaar meer en 
scherpere thematische specials op touw te zetten: 
inleidingen en debatten met deskundigen, vraagge-
sprekken en masterclasses met filmmakers. Maar 
ook een brede publiekstrekker Rotterdam Speciaal, 
masterclasses door denkers en makers als Liam 
Young, Kadir van Lohuizen, Frits Giersberg en Dorte 
Mandrup. En een meerdaagse, internationale Film & 
Architecture Studio voor talentontwikkeling. Met al 
deze activiteiten spreken we specifieke doelgroepen 
aan die steeds enthousiaster en in grotere getalen 
aanwezig zijn.

PUBLIEKSONDERZOEK
AFFR liet ook dit jaar weer een publieksonderzoek 
uitvoeren door R2 Research. Daarin komen in 2021 de 
volgende cijfers naar voren. Het volledig onderzoek is 
als bijlage toegevoegd.

Bijna de hel� komt alleen naar AFFR; de hel� van de 
bezoekers is ontwerper.
De hel� van de bezoekers van AFFR 2022 is jonger 
dan 40 jaar. Ook gee� 50% van de bezoekers aan als 
ontwerper betrokken te zijn; 14% kwam als student 
of docent naar het festival. Het aantal internationa-
le bezoekers is kleiner dan vorig jaar (2021), maar 
dat komt waarschijnlijk omdat we dit jaar expliciet 
naar de woonplaats hebben gevraag en niet “waar 
kom je vandaan?” Meer dan de hel� (93%) van de 
Nederlandse bezoekers is woonachtig in Rotterdam. 
Bijna een kwart (24%) bezocht AFFR voor het eerst. 
De meeste bezoekers zijn
alleen naar AFFR gekomen (46%) of met vrienden en/
of vriendinnen (41%); 

Bekendheid door website, nieuwsbrief en 
mond-tot-mondreclame; programmering: 8,1 
Bezoekers zijn bekend geraakt met AFFR door de 
website of nieuwsbrief (28%) of via vrienden, familie of 
kennissen (26%). Daarnaast kende 48% AFFR, door-
dat ze het festival al eerder hadden bezocht. Zoals in 
2021 was de hoofdreden voor bezoekers om naar het 
festival te komen de programmering (97%); dit aspect 
is beoordeeld met een 8,1. Net als vorig jaar vindt de 
meerderheid van de bezoekers dat het filmaanbod 
van hoog niveau (82%) is en goed gevarieerd (82%). 
Daarnaast vindt drie kwart (75%) dat het programma 
een mix van architectuur en maatschappelijke onder-
werpen moet zijn.
Net als in 2021 een hoge waardering van 8,5; NPS-
score van 41
Deelnemers zijn enthousiast over AFFR 2022 en 
beoordelen het met een mooie 8,5. Ruim negen op 
de tien zag mooie dingen en/of amuseerde zich. De 
vriendelijkheid van het personeel krijgt het hoogste 
cijfer (8,6). Met uitzondering van het eten en drinken 
(7,6), krijgen alle andere aspecten minimaal een 
8. AFFR 2022 hee� een NPS-score van 41: 48% is 
promotor van AFFR.

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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WOONPLAATS BEZOEKERS AFFR 2022: 
Nederland: 93%
Rotterdam: 57 %
rest Regio Rijnmond: 1 % 
rest Nederland: 43 %
Buitenland: 7 %. 

LEEFTIJD BEZOEKERS AFFR 2022:
15-19 jaar: 1% (was 2% in 2021, 3% in 2020, 2% in 2019)
20-29 jaar: 22% (was 21% in 2021, 30% in 2020, 22% in 2019) 
30-39 jaar: 29% (was 19% in 2021, 13% in 2020, 15% in 2019)
40-59 jaar: 28% (was 38% in 2021, 34% in 2020, 45% in 2019)
> 60 jaar: 20% (was 20% in 2021, 20% in 2020, 16% in 2019)

VAKGEBIED BEZOEKERS AFFR 2022:
Ontwerpers (architect, planoloog, stadsmaker etc.): 50% (2021: 54%, 2020: 39%; 2019:50%)
Overig in bouw-/vastgoed sector: 9% (2021: 11%, 2020: 7%; 2019:8%)
Student/docent: 14% (2021: 8%, 2020: 13%; 2019:9%)
Filmmaker/producent: 10% (2021: 5%, 2020: 5%; 2019:4%)
Overig, actief in andere sectoren: 28% (2021: 29%, 2020: 36%; 2019: 29%)

INTERNATIONAAL EN DIVERS PUBLIEK 
Het AFFR-publiek is in samenstelling min of meer 
hetzelfde gebleven vergeleken met 2019, het aantal 
studenten neemt toe. Het aantal mensen tussen 30 
en 39 jaar groeit gestaag. Het festival trekt een goede 
mix van lee�ijden. De gemiddelde lee�ijd gaat lang-
zaam omlaag en ligt tussen de 30 en 35 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 24% AFFR voor het eerst ontmoet. Het zou een 
sterke mond-tot-mond traditie kunnen zijn.  

AFFR geniet landelijke bekendheid. Bijna de hel� 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. 
Driekwart van de bezoekers in 2022 bezocht een 
eerdere editie: het herhaalbezoek is hoog. Bovendien 
geven de respondenten in belangrijke mate aan de 
goede naam van AFFR door te vertellen. Dit gee� de 
NPS van 41 duidelijk weer.

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. 

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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AFFR 2022 publiek bij A Marble Travelogue

AFFR 2022 volle foyers LantarenVenster

AFFR 2022 volle foyers LantarenVenster

AFFR 2022 publiek

Inleiding op Plan for Buenos Aires door 
Paul Meurs

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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INLEIDING
AFFR is een festival met een zeer diverse program-
mering; het communiceert op vele manieren via 
vele kanalen. Het festival bereikt haar brede publiek 
via printcampagnes, een uitgekiende pers- en 
PR-strategie en een intensieve online promotiecam-
pagne (mailings, website en sociale mediakanalen) 
die het publiek verleiden en die nieuwsgierig maken 
naar het totale aanbod van het festival. 

De communicatie met de primaire doelgroep is geen 
eenrichtingsverkeer, maar baseert zich op dialoog 
met ontwerpers, onderzoekers, studenten, beleid-
smakers en andere professionals in de brede sector 
stad en architectuur. Het festival onderhoudt direct 
contact met een groot gedeelte van de architecten-
bureaus in Rotterdam en daarbuiten. Ook hee� AFFR 
contact met talrijke onderwijsinstellingen, variërend 
van architectuuropleidingen, kunstacademies en 
universiteiten in binnen- en buitenland. 
Bovendien werkt het festival al jaren samen met 
programmapartners op het gebied van stad en 
architectuur; ook via de mailings, websites en sociale 
mediakanalen van deze partners bereikt AFFR de 
primaire doelgroep. Via partners als De Architect, 
Architectenweb en Archined is er ook op redactioneel 
vlak aandacht voor het festival, zowel online als in 
print. Door samen te werken met culturele platforms 
als We are Public en Cineville wordt een bredere, 
jongere doelgroep bereikt.
Via de kanalen van partnertheaters LantarenVenster 
en Theater Zuidplein zet AFFR specifieke, op maat 
gesneden campagnes uit, via brochures, filmladders, 
mailings en social media. De partnertheaters promo-
ten vanuit hun eigen marketingafdelingen AFFR als 
graag geziene gast in het theater en dragen met trots 
het merk AFFR.

Nieuw waren dit jaar de overkoepelende programma-
lijnen waarin dieper werd ingegaan op een specifiek 
onderwerp en waarmee specifieke doelgroepen 
werden aangesproken. Deze zijn actief meegenomen 
in de persstrategie en in de online promotiecampag-
ne. Ook is dit jaar actiever ingezet op een meer doel-
groepgerichte communicatie, zowel als het gaat om 
sociale media als om de persbenadering.

CAMPAGNE
AFFR wil een brede en diverse doelgroep van archi-
tectuur- en filmlie�ebbers, studenten en professio-
nals aanspreken, alsmede bredere doelgroepen die 
geïnteresseerd zijn in het maatschappelijke debat 
over de gebouwde omgeving, het klimaat, de leef-
baarheid, de politiek en de stad. De campagne is ook 
in 2022 gericht op de first time visitor: herkenbaar 
voor de kenner, maar ook te begrijpen voor de leek die 
nooit eerder op AFFR kwam en niet wist dat er zoiets 
als een architectuur filmfestival bestond.  
De campagne ging uit van een vet opgemaakte let-
terfont die gecombineerd werd met het AFFR logo, 
in de contrasterende, eigentijdse kleurstellingen lila, 
zalmroze en zachtgeel. Voor het campagnebeeld is 
uitdrukkelijk gezocht naar filmstills die meer laten 
zien dan architectuur, maar die prikkelend, filmisch 
en menselijk zijn.

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 
eye-catcher in de verspreidingsbakken van de flyer-
man. Ook dit jaar is de folder in een oplage van 17.500 
stuks verspreid. De folder bestaat uit een totaalover-
zicht van het film- en shortsprogramma, highlights 
van specials zoals de openingsavond en films uit de 
verschillende programmalijnen en een duiding van 
het thema middels een kort artikel. Belangrijk is ook 
het blokkenschema, dat de bezoeker houvast gee� in 
het kleurrijke filmprogramma van AFFR.

UITINGEN
Net als andere jaren was AFFR in de weken voor en 
tijdens het festival zichtbaar in Rotterdam met een 
A0 en A2-campagne, met peperbussen op een vij�al 
prominente locaties in de binnenstad en met een 
foldercampagne. 
AFFR hechtte er belang aan ook dit jaar weer zicht-
baar te zijn op drukbezochte hotspots in de stad - 
zowel wat betre� cultuur als de horeca. De A0 posters 
waren tussen 19 september en 10 oktober op 95 
borden in Rotterdam te zien. De A2 posters waren in 
een periode van drie weken op meer dan 750 plekken 

7. CAMPAGNE, 
COMMUNICATIE EN 
PERS

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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te zien in de Regio Rotterdam en in Del�, Den Haag, 
Amsterdam, Utrecht, Tilburg en Eindhoven, en bij alle 
partner- en onderwijsinstellingen. Op dezelfde loca-
ties werd de hel� van het totaal aantal programmafol-
ders verspreid.
Half september voorzag een team van drie studenten 
namens AFFR alle architectenbureaus in Rotterdam 
van posters en programmafolders. Het programma 
is ook verspreid op de universiteiten en academies 
in Rotterdam, Del�, Den Haag, Utrecht, Arnhem, 
Tilburg, Eindhoven en Amsterdam, bij geselecteerde 
toonaangevende bureaus buiten Rotterdam en bij alle 
programmapartners van het festival - in het bijzonder 
bij die met een publieksfunctie zoals het IABR en het 
Nederlands Fotomuseum. De folder is dit jaar actie-
ver als promotiemiddel aangeboden aan de partners; 
zo zijn via de publicatie NOOK 1500 exemplaren 
verspreid onder de leden van de BNI.

DIGITALE UITINGEN IN DE OPENBARE 
RUIMTE EN HET OV
Rotterdam Festivals bood ons een van de twee 
beschikbare ‘slots’ in de door hen geproduceerde 
Uitagenda-tip video’s, die te zien zijn op de stads-
schermen in Rotterdam (o.a. in het Centraal Station, 
op de Westblaak en op metrohaltes). Daarnaast was 
er een speciale, made-to-measure teaser te zien op 
het grootste digischerm van Rotterdam, ’The WOW’, 
tegenover het Centraal Station. Hiermee trok AFFR 
de aandacht van een breed algemeen publiek.

Met Rail TV was AFFR ook zichtbaar op alle grote en 
middelgrote stations in Nederland én in de trein. Rail 
TV is een ona�ankelijke organisatie die geheel koste-
loos cultureel aanbod promoot. De organisatie hee� 
in haar eigen stijl met bewegend beeldmateriaal uit 
geprogrammeerde films van AFFR 2022 een prachti-
ge compilatie gemaakt.

AANKLEDING EN CITY DRESSING
AFFR had dit jaar twee festivallocaties: 
LantarenVenster en Theater Zuidplein. Deze loca-
ties zijn vanaf begin september intensief voor-
zien van posters en programmaflyers. Bij zowel 
LantarenVenster - op de Wilhelminapier, tegenover 
Hotel New York - als bij Theater Zuidplein - naast het 
drukbezochte OV-knooppunt en winkelcentrum - zijn 
door Semaphore banieren geplaatst.

OVERZICHT PRINT- EN 
BUITENCAMPAGNE
• 95 A0 driehoek-borden van Centercom in 

Rotterdam
• 750 A2 vrije plakplaatsen en frames van de 

Flyerman in Rotterdam, Del�, Den Haag, 
Amsterdam, Utrecht, Tilburg en Eindhoven.

• Peperbussen op 5 prominente locaties in de 
Rotterdamse binnenstad

• 8.500 programmafolders bij theaters, biblio-
theken, universiteiten, cafés en andere 

publieke plekken in Rotterdam, Del�, Den Haag, 
Amsterdam, Utrecht, Tilburg en Eindhoven.

• 6.000 programmafolders en 250 A2-posters 
bij 125 Rotterdamse architectenbureaus en 
onderwijs- en partnerinstellingen, cultuurin-
stellingen, festivallocaties Theater Zuidplein en 
LantarenVenster, persoonlijk rondgebracht door 
het AFFR-promotieteam

• Uitagenda-tip video’s op de stadsschermen in 
Rotterdam (o.a. Centraal Station, Westblaak, 
metrohaltes)

• Made-to-measure teaser op ‘The WOW’ tegen-
over Centraal Station in Rotterdam

• Rail TV op NS Stations en in treinen in heel 
Nederland.

• Banieren bij LantarenVenster en Theater 
Zuidplein

AFFR-LEADER
De leader van AFFR, met daarin een montage van 
filmfragmenten uit de editie van 2022, is ook dit jaar 
geproduceerd door Asteroids / Harold Houdijk. Deze 
leader wordt ingezet op alle sociale mediakanalen 
(Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn) en tij-
dens AFFR voor iedere film vertoond in de zalen van 
Theater Zuidplein en LantarenVenster. In aanloop 
naar het festival werd de trailer ook vertoond in de 
bioscoopzalen van LantarenVenster, als onderdeel 
van elk reclameblok.

NIEUWSBRIEVEN
De directe communicatie met de achterban vindt 
plaats via de nieuwsbrief met inmiddels 4350 inter-
nationale abonnees. In aanloop naar het festival 
stuurt AFFR met regelmaat nieuwsbrieven met 
daarin informatie over het aankomende festival, het 
thema, de specials en filmtips. De frequentie van 
deze nieuwsbrief neemt toe naarmate het festival 
dichterbij komt - van maandelijks in de periode voor 
de zomer, naar wekelijks en uiteindelijk tweemaal per 
week in september en dagelijks tijdens het festival in 
de eerste week van oktober. 

In de dagelijkse nieuwsbrief tijdens AFFR is altijd een 
fotografische terugblik op de vorige dag opgenomen, 
en - nieuw dit jaar - ook een vooruitblik op de festival-
dag die gaat komen, door middel van de AFFR TODAY 
video’s. Ook nieuw in 2022 waren de programmalij-
nen, die als rode draad dienden voor de wekelijkse 
nieuwbrieven in september, en filmtips van leden van 
het AFFR-team. 

Partnertheaters Theater Zuidplein en 
LantarenVenster ondersteunen met partnermailings 
en filmtips. Culturele partners (UITagenda, AIR, BNA, 
BNI, Galerie de Jaloezie, het Goethe-Institut, Het 
Nieuwe Instituut, IABR, Nederlands Fotomuseum en 
RA Maand) onderwijspartners (Independent School, 
Archiprix, onderwijsinstituten) en mediapartners (De 
Architect, Architectenweb en Archined) verzorgen 
mailings met kortingsacties en inhoudelijk nieuws 

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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over het AFFR-programma. Ook wordt AFFR meege-
nomen in de nieuwsbrieven van culturele platforms 
als We are Public en Cineville.

AFFR TODAY
Om de nieuwbrief dynamischer te maken - en ook 
met oog op Social Media - liet AFFR dit jaar voor het 
eerst de AFFR TODAY video maken: een vooruitblik 
op de festivaldag met daarin een viertal filmtips uit 
het programma, gepresenteerd door programmama-
ker en presentatrice Sophie Stravens. 

FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER & 
LINKEDIN
Vanaf drie weken voor het festival is een campagne 
uitgezet op de verschillende social mediakanalen, 
naast Twitter (1695 volgers) lag het zwaartepunt 
op Facebook (7.991 volgers) en Instagram (1.970 
volgers); daarnaast is ook het LinkedIn account dit 
jaar actiever maar gerichter ingezet. Op alle kanalen 
werd een mix van filmtips, trailers, terugblikken en de 
AFRR-today video’s aangeboden. Voor Instagram zijn 
er daarnaast made-to-measure animaties van spre-
kers ingezet om een aantal events gerichter onder de 
aandacht van het publiek te brengen. 

AFFR wist in de afgelopen jaren steeds meer nieuw 
publiek aan zich te binden via de sociale mediaka-
nalen Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn, en 
deze trend zet zich ook in 2022 voort: zo waren er 
tussen 15 september en 10 oktober, naast 58 nieu-
we volgers op Facebook, amaar liefst 309 nieuwe 
volgers op Instagram - een toename van bijna 20%. 
Het totale aantal gebruikers dat bereikt is (inclusief 
advertenties) was 146.588 op Facebook en 68.252 op 
Instagram, bij elkaar een totaal van 214.840.

ONLINE ADVERTENTIES
Naast de organische campagne werkte AFFR ook dit 
jaar weer met een betaalde campagne op Facebook 
en Instagram, omdat AFFR relatief veel kaartverkoop 
haalt uit deze online advertenties. Vorig jaar is er 
ook een pilot gedaan met advertenties op LinkedIn; 
wegens hoge kosten en tegenvallende resultaten is 
deze niet voortgezet.

De betaalde campagnes van 2022 stonden gepland 
tussen 15 september en 5 oktober, en hebben mooie 
resultaten behaald. Er zijn in totaal, inclusief overlap 
tussen beide kanalen, 141.088 mensen bereikt - 
85.440 op Facebook en 63.232 op Instagram. Dat 
zijn vrijwel 100.000 mensen meer dan in 2021, en 
betekent bijna een verdubbeling ten opzichte van 
peiljaar 2020. Daarbij was er sprake van een hoog 
doorklikpercentage en lage kosten per klik, waardoor 
we een groot publiek hebben kunnen bereiken voor 
het beschikbare budget. Vooral Facebook hee� een 
groot bereik gerealiseerd, maar ook Instagram hee� 
het heel erg goed gepresteerd - zeker in vergelijking 

met andere, soortgelijke accounts. Vooral de video 
sprak mensen aan, de advertenties met video hadden 
het hoogste doorklikpercentage en de laagste kosten 
per klik. Ook de kosten per videoview liggen erg laag. 
Al met al prima resultaten.

Overall resultaten betaalde campagne
• Op Facebook en Instagram waren er via de 

betaalde campagnes in totaal 141.088 unieke 
indrukken, tegen 46.060 in 2021 en 81.870 in 
2020.

• Op Facebook waren er via de betaalde campag-
nes 85.440 unieke indrukken

• Op Instagram waren er via de betaalde campag-
nes 63.232 unieke indrukken

• Het totale aantal impressies was 373.268, waar-
van 283.871 video plays

• AFFR hee� dit jaar in totaal 3.574 conversies 
behaal, waarvan 2.353 op via Facebook (tegen 
440 in 2021) en 1.221 op Instagram

• De kosten per conversie waren € 0,42 (tegen € 
1,82 in 2021), € 0,32 op Facebook en € 0,61   
op Instagram 

• Er is in totaal € 1850 uitgegeven aan advertenties
• De gemiddelde frequentie was 2,65 per persoon, 

een goed resultaat gezien de doelgroep en het 
budget.

Daarnaast is er dit jaar ook gebruik gemaakt van 
Google Ad Grants, een budget wat door Google 
ter beschikking wordt gesteld aan non-profits. 
Hiervoor was over een periode van drie maanden 
(augustus, september en oktober) een budget van 
USD 1.706,12 beschikbaar. Daarmee zijn een drie-
tal Google Ads campagnes uitgezet - Architectuur 
Filmfestival Rotterdam, Bezoek Rotterdam en Film 
en architectuur - waarin het festival werd voorge-
steld in zoekacties. Zoektermen waarop het festival 
werd voorgesteld waren onder andere Festivals 
+ Rotterdam, Evenementen + Rotterdam, Wat te 
doen etc., Film + ladder, Film + agenda, Cinema + 
Rotterdam, Rotterdam + bioscoop. Via de Google Ads 
zijn 12.218 mensen bereikt, waarvan er 1.544 doork-
likten. De doorklikratio was dus 12,64%. Het gemid-
delde ‘algemene’ doorklikpercentage ligt daarbij op 
1.91%, dus dit was zeker een effectieve - en kosteloze 
- campagne.

FREE PUBLICITY EN PRINT- EN 
ONLINE MEDIA
De mediastrategie van AFFR is erop gericht thema’s 
uit het filmaanbod ter discussie te stellen en de 
geschreven pers te betrekken bij het debat. Er komen 
bij AFFR ieder jaar tal van interessante en maat-
schappelijk belangrijke onderwerpen voorbij waarop 
de pers kan inhaken. Ruim voor het festival wordt een 
persmoment ingepland; een presentatie vanuit de 
redactie waarbij genodigde journalisten een sneak 
peak krijgen op het festival, met dit jaar een voorpre-
mière van een van de meest spraakmakende films uit 
de AFFR-selectie, The Museum and The Millionaire, 
die plaatsvond bij HNI tijdens RA Maand - met tevens 

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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een besloten ontvangst op het ‘Roze Podium’ op het 
dak van HNI.

Doel van AFFR is om, naast de vaste bezoekers, een 
hoger percentage nieuw publiek aan te trekken. Dat 
wil AFFR vooral bereiken met meer free publicity - 
met meer artikelen, interviews en recensies in de 
geschreven landelijke en lokale maar ook internatio-
nale pers, geselecteerd op basis van de doelgroepen 
die AFFR voor ogen hee�. Voor de directe benadering 
van geschreven pers en andere media is daarom in 
2022 een persspecialist aangetrokken - een PR- en 
persmedewerker die de impact van AFFR hee� 
vergroten.

MEDIAMIX
De verscherpte aanpak hee� geleid tot een toename 
in het aantal publicaties in print en online media - 
zowel over het gehele festival als over afzonderlijke 
films. De mediamix is als volgt samengesteld:

• redactionele artikelen en filmtips in Nederlandse 
architectuurmedia, waaronder ook de media-
partners - De Architect, Architectenweb, 
Architectuur.nl, Blauwe Kamer, architectuur.org 
- waarmee de kerndoelgroep is bereikt

• redactionele artikelen en agenda-items in 
Buitenlandse Architectuurmedia - Archdaily, 
e-flux, Baunetz, Floornature, Stylepark - waar-
mee de buitenlandse kerndoelgroep meer wordt 
aangesproken

• redactionele artikelen en filmtips in de 
mainstream media - kranten, magazines, online 
magazines, waaronder de weekendbijlage van 
NRC, Volkskrant, Trouw en FD - waarmee een 
breder cultureel geïnteresseerd publiek is bereikt

• redactionele artikelen en filmtips in de lokale 
media - UitAgenda, talkshow R,dam LateNight, 
Vers Beton, AD Rotterdam, Havenloods, Rdam 
Inside, lokale radio - waarmee de Rotterdamse 
doelgroep op zeer succesvolle wijze is bereikt

• redactionele artikelen en filmtips in de Filmmedia 
- De Filmkrant, Cineville, SebKijkt - gericht op de 
filmlie�ebber

• Daarnaast is het festival meegenomen op de 
websites en in de nieuwsbrieven van partners 
- Theater Zuidplein, LantarenVenster, AIR, 
Archiprix, BNA, BNI, Galerie de Jaloezie, het 
Goethe-Institut, Het Nieuwe Instituut, IABR, 
Independent School, Nederlands Fotomuseum, 
RA Maand, We are Public - en fondsen

Niet alleen was er een toename in absolute zin, ook 
valt op te merken dat het niveau van de publicaties 
hoog was - het betrof hier veel inhoudelijke artikelen, 
in relevante media. De ingezette professionalise-
ringsslag hee� dus zijn vruchten afgeworpen.

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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POSTERS EN 
BANNERS

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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https://www.affr.nl/
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Freeze the frame at the
Architecture Film Festival
Rotterdam 2022
The fourteenth Architecture Film Festival Rotterdam takes place at LantarenVenster and

Theater Zuidplein from October 5 to 9. In a world facing enormous challenges, Architecture Film

Festival Rotterdam 2022 will focus on the need to press pause. Or, in cinematic terms, to freeze

the frame.

The five-day festival will explore various subjects through a series of programme themes consisting

of critically selected films and documentaries, complemented by insightful introductions and lively

debates. More than ever before, the Architecture Film Festival Rotterdam is a critical reference point.

For reflecting on architecture and the city through film.

The freeze frame, as it is known in film, is a sudden halt in the story, a moment to evaluate what’s

happening around us, to re-establish our focus and direction. Architecture is the three-dimensional

freeze frame, the expression of a culture frozen in material form. For over two decades, AFFR has

been researching architecture and the city through the narrative of cinema.

Recent events such as natural disasters caused by climate change, the corona pandemic, and a war

force us to take immediate action. But we seem to have forgotten our unique ability to imagine and

create parallel worlds. The best way to rediscover this power is not to rush headlong into a future

fuelled by panic and fear. Not to stare like a rabbit caught in the headlights. But to pause and reflect

in order to restore our balance. Amid the turmoil of a seemingly chaotic and complex world,

Architecture Film Festival Rotterdam 2022 takes a step forward by standing still and viewing the

world from different angles in a freeze frame.

History of Architecture Film Festival Rotterdam
The Architecture Film Festival Rotterdam (AFFR) was established in 2000. After years of moving from

venue to venue in Rotterdam, AFFR 2011 eventually found a home at LantarenVenster cinema.

Nowadays Theater Zuidplein is also a location.  Each festival has a theme to highlight current issues

in architecture and urbanism.

Photo: Theater Zuidplein by Scagliola Brakkee
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DE COUTUREKRANT

Tweeten

Geschreven door Redactie Cultuur.

  ROTTERDAM - Op woensdag 5 oktober opent de veertiende editie van
het Architectuur Filmfestival Rotterdam met de wereldpremière van
Best in the World van filmmaker en schrijver Hans Christian Post. In
deze confronterende documentaire laat de regisseur zien dat het
hedendaagse Kopenhagen niet alleen de veelgeroemde inclusieve en
creatieve stad is, maar dreigt te verworden tot een reservaat voor de
rijken. Een teken aan de wand, ook voor Nederlandse steden.

De film wordt vertoond in de grote zaal van Theater Zuidplein in
Rotterdam. Na afloop is er via een live-verbinding een Q&A met de
filmmaker en de burgemeester van Kopenhagen. Het gaat om een
vlijmscherpe blik die verder kijkt dan het fotogenieke beeld van
Kopenhagen als één van de beste steden ter wereld. Regisseur Hans
Christian Post onderzoekt de keerzijde van de transformatie die
Kopenhagen de laatste decennia heeft ondergaan: van een door

schulden geplaagde industriestad tot een neoliberaal stedelijk landschap dat wordt aangejaagd door lage leningen.

De Deense hoofdstad wordt vaak gezien als één van de meest leefbare steden ter wereld. Dat was niet altijd het geval: dertig
jaar geleden was Kopenhagen een industriestad die op de rand van het faillissement balanceerde. Door politieke en
architectonische 'engineering' heeft is de stad totaal getransformeerd, maar tegen welke prijs? Vandaag de dag functioneert
de stad als een aanjager van ongelijkheid, zowel binnen haar eigen grenzen als op het omliggende platteland. Wie profiteert
er uiteindelijk van het aantrekkelijke nieuwe Kopenhagen?

Hans Christian Post, van wie eerdere films ook op AFFR vertoond werden, maakt in gesprek met architecten, activisten en
schrijvers de balans op over de ontwikkeling van Kopenhagen, om zo vast te stellen dat de leefbaarheid van de stad op het
spel staat. Een teken aan de wand voor steden over de hele wereld, inclusief ons eigen Rotterdam. AFFR curator Jord den
Hollander is de openingsfilm van AFR “de perfecte opmaat voor het festival.”

"Met de confronterende openingsfilm Best in the World focust AFFR op de groeiende ongelijkheid in de samenleving,"
waarschuwt den Hollander. "Kopenhagen, ooit het lichtende voorbeeld van een humane en open stad die voor iedereen
betaalbaar was, blijkt verworden tot een bubbel die alleen nog maar bereikbaar is voor de rijken. Is Kopenhagen nu al wat
grote steden elders in de wereld te wachten staat? De film is de perfecte opmaat voor het Architectuur Filmfestival
Rotterdam, dat met het thema Freeze Frame de bezoekers stil wil laten staan bij de grote uitdagingen van deze tijd."

Best in the World gaat op het Architectuur Filmfestival Rotterdam in parallelle wereldpremière, tegelijkertijd met het
Copenhagen Architecture Festival . Aansluitend is er vanaf beide locaties een Q&A met regisseur Hans Christian Post,
traditiegetrouw gevolgd door een feestelijke afterparty.

AFFR 2022 OPENING NIGHT (5 OKTOBER 2022)

Opening Night AFFR 2022 - BEST IN THE WORLD

Woensdag 5 oktober 19:45 (zaal open 19:00) - Theater Zuidplein, Gooilandsingel 95, 3083 DP Rotterdam 
Start programma 19:45
Kaartverkoop voor de openingsavond start op dinsdag 30 augustus

Kaarten via de site affr.nl

AFFR 2022 (5 t/m 9 oktober) Freeze Frame - LantarenVenster, Theater Zuidplein (openingsavond)
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spel staat. Een teken aan de wand voor steden over de hele wereld, inclusief ons eigen Rotterdam. AFFR curator Jord den
Hollander is de openingsfilm van AFR “de perfecte opmaat voor het festival.”

"Met de confronterende openingsfilm Best in the World focust AFFR op de groeiende ongelijkheid in de samenleving,"
waarschuwt den Hollander. "Kopenhagen, ooit het lichtende voorbeeld van een humane en open stad die voor iedereen
betaalbaar was, blijkt verworden tot een bubbel die alleen nog maar bereikbaar is voor de rijken. Is Kopenhagen nu al wat
grote steden elders in de wereld te wachten staat? De film is de perfecte opmaat voor het Architectuur Filmfestival
Rotterdam, dat met het thema Freeze Frame de bezoekers stil wil laten staan bij de grote uitdagingen van deze tijd."

Best in the World gaat op het Architectuur Filmfestival Rotterdam in parallelle wereldpremière, tegelijkertijd met het
Copenhagen Architecture Festival . Aansluitend is er vanaf beide locaties een Q&A met regisseur Hans Christian Post,
traditiegetrouw gevolgd door een feestelijke afterparty.

AFFR 2022 OPENING NIGHT (5 OKTOBER 2022)

Opening Night AFFR 2022 - BEST IN THE WORLD

Woensdag 5 oktober 19:45 (zaal open 19:00) - Theater Zuidplein, Gooilandsingel 95, 3083 DP Rotterdam 
Start programma 19:45
Kaartverkoop voor de openingsavond start op dinsdag 30 augustus

Kaarten via de site affr.nl

AFFR 2022 (5 t/m 9 oktober) Freeze Frame - LantarenVenster, Theater Zuidplein (openingsavond)
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EERST EEN PARK, DAN PAS WONINGEN

Het gebeurt niet vaak maar in de Groningse nieuwbouwwijk Meerstad werd eerst een landschapspark
aangelegd en pas daarna de woonbuurten. Voor het ontwerp lieten de landschapsarchitecten van
bureau Laos zich inspireren door de vorm van een geplooid laken, dat doet denken aan de
veenkussentjes in het ontginningenlandschap in de omgeving. Door de vele gradiënten – nat en droog,
hoog en laag –, de variatie in beplanting en de aanplant van bomen, is het park uitermate geschikt om te
struinen en te dwalen. De ontwerpers spreken van een landschapskunstwerk (het grootste openbare
land-artproject van Nederland) met plaats voor functionele voorzieningen, zoals een strandje,
parkeerplaats, paviljoen en sport- en spelfaciliteiten. De wandelpaden volgen de hoogteverschillen
waardoor bezoekers ‘over’ het landschap lijken te lopen. Het fietspad daarentegen is een kaarsrecht
tracé.

OP FILM

LEESTIPS VOOR HET NAJAAR
MAARTEN ETTEMA TIPT VIER BOEKEN OVER ONTWERPEN AAN STAD EN LANDSCHAP

ONDERTUSSEN IN … HANNOVER

Zur Wasserstadt
30453 Hannover, Duitsland Route

Grotere kaart bekijken

Een kaartfout rapporterenSneltoetsen Kaartgegevens ©2022 GeoBasis-DE/BKG (©2009) Gebruiksvoorwaarden

IEDERE TWEE JAAR EEN NIEUW DORP

Toen fotograaf Nynke Brandsma in de krant berichten las over een groep ‘stadsnomaden’ die in haar
woonplaats Amsterdam van plek naar plek trekt, besloot ze hen op te zoeken. Vooral om na te gaan of
de negatieve dingen die de krant beschreef – over drugs, overlast en gevaar – eigenlijk wel kloppen. Ze
trekt nu zo’n vier jaar op met de nomaden, vooral met Ronnie. En het blijkt inderdaad niet altijd even
makkelijk te zijn. Maar Brandsma ziet ook hoe open ze zijn, hoe tevreden en onbevooroordeeld, hoe ze
voor elkaar zorgen. En dat ze uitermate inventief en creatief zijn.

Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop ze uit het niets hun woning en woonomgeving
opbouwen. Omdat ze van de gemeente na twee jaar moeten verkassen – de geuzennaam nomaden is
dus eigenlijk noodgedwongen – moeten ze steeds weer hun ‘kleine paleisjes’ afbreken. Om ze
vervolgens ergens anders opnieuw op te bouwen, soms slechts honderd meter verderop. Dat gaat ze
tamelijk goed af, blijkt uit de foto’s die Brandsma in de loop van de tijd nam. Ze zag hoe handig Ronnie
en zijn vrienden zijn, hoe ze van troep bouwmaterialen maken, hoe ze na aankomst in no time hun
planten in de grond hebben. Dat is wellicht ook wat Brandsma aan architecten en stedenbouwkundigen
wil meegeven. Dat je met weinig veel kan bouwen, een plek waar iemand zich de koning te rijk voelt.

Nog geen abonnee, maar wel benieuwd naar de volgende editie?
Kijk hier voor onze abonnementen en aanbiedingen.

Mocht u als Blauwe Kamerabonnee het e-zine niet in uw e-mail ontvangen
dan beschikken wij mogelijk niet over uw juiste e-mailadres.

U kunt uw e-mailadres hier doorgeven.
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Amsterdam

Afgelopen weekend was ik op muziekfestival Lowlands. En iedere keer weer
is het indrukwekkend om te zien hoe een leeg gebied in de polder verandert
in een kleine stad met vier dagen lang bijna 60 duizend inwoners. Hoewel ik
vooral bezig ben met het ontdekken van nieuwe bandjes en bijpraten met
mijn vrienden, kijk ik met een schuin oog – ik ben immers hoofdredacteur
van een vakblad in de ruimtelijke ordening – naar de logistiek en het
ontwerp van het terrein.
De inrichting van het festivalterrein draait bijvoorbeeld om samenzijn en
ontmoeting. Attracties in het grondplan zijn de podia en tenten waar de
muzikanten en artiesten optreden. Daaromheen talloze plekken om te
ontspannen, bij te kletsen, wat te eten of te mijmeren. 

Die plekken hebben overigens uiteenlopende verschijningsvormen, van de
klassieke picknicktafels tot klimrotsen, van houten blokken tot groene
hellingen waarop het heerlijk liggen is. Tussen deze ruimtes zijn de
nutsvoorzieningen geplaatst: wc’s, bars en muntautomaten.

Jaren geleden schreef onze redacteur Marieke Berkers al hoe
stedenbouwers kunnen leren van deze tijdelijke festivals en evenementen.
En dat geldt in zekere zin ook voor de stadsnomaden die bijvoorbeeld in
Amsterdam van plek naar plek trekken. Fotograaf Nynke Brandsma volgt
enkelen van hen al vier jaar. Natuurlijk is het niet de schaal van Lowlands,
maar volgens Brandsma laten ook de nomaden zien dat je met weinig veel
kan bouwen, en zo tot plekken komt waar we ons de koning te rijk voelen.

Mark Hendriks, hoofdredacteur

Project park met landschapskunst
Locatie Groningen

Ontwerper LAOS Landschapsarchitecten 
I.s.m. Kunstenaar Jeroen Doorenweerd
Opdrachtgever Bureau Meerstad

Oppervlakte 10 ha
Periode van ontwerp 2015-2021
Realisatie 2021

MUSEUM OVER MENS EN NATUUR

In het voorjaar opende het Groote Museum in Amsterdam na 75 jaar
weer zijn deuren. Het oudste museumgebouw van de hoofdstad, uit
1855, ligt aan het door Michael van Gessel ontworpen Artisplein, dat

recent door de landschapsarchitecten van HNS is vernieuwd. In deze
film vertellen de bedenkers van het museum hoe ‘alles wat leeft met

elkaar verbonden is’.

OUDE BOMEN VERZAMELEN

In het najaar te zien op het Architectuur Filmfestival Rotterdam: de
documentaire Taming the Garden van de Georgische filmmaakster

Salomé Jashi. De film toont hoe een Georgische ex-president door zijn
land reist om eeuwenoude bomen te verzamelen voor zijn privétuin.
Jashi volgt vooral de plattelandsbewoners die hun bomen moeten

missen. De Britse krant The Guardian vindt het een van de beste films
van 2022.

LINEAIRE STAD IN DE WOESTIJN

In Saoedi-Arabië broeden ze op een futuristisch concept: The Line,
een lineaire stad van 170 kilometer, bedoeld voor negen miljoen

mensen. De beloftes zijn groots. De stad draait volledig op duurzame
energie en auto’s schitteren door afwezigheid. Maar wie beter kijkt,
ziet vooral de zoveelste poging van het Saoedische regime om het

blazoen op te poetsen. Dat is hard nodig nu het land wederom onder
vuur ligt vanwege de erbarmelijke mensenrechtensituatie. In een

artikel van de Amerikaanse nieuwszender CNN wordt daarom
gesproken over een dystopie.

ONTWERP EN HITTE

In juni hield Sanda Lenzholzer haar inaugurele rede als hoogleraar
landschapsarchitectuur aan de Wageningen University. Daarin vroeg

ze onder meer aandacht voor de klimaatbestendigheid van onze
steden. Zelf deed Lenzholzer uitvoerig onderzoek in Arnhem naar hoe
met ontwerp hittestress kan worden bestreden. Daarover vertelde ze

vorig jaar tijdens het door Casa georganiseerde symposium Code
rood.

VAN DE NVTL 

Pak je agenda er maar bij, want in september staan er veel events op de
planning. Onder andere het Landelijk Congres Openbare Ruimte
(LCOR) in Hilversum op 8 september. De NVTL deelt hiervoor 50
plekken uit aan leden (ter waarde van €399). En op 16 september is het
congres Leiden Transformeert. Daar gaat het over hoe de gemeente
omgaat met uitdagingen als opwarming van de stad, hevige regenval
en biodiversiteit. In de middag zijn er excursies over duurzame
wijkvernieuwing en een groene, autoluwe binnenstad.

VAN DE NVTL EN BNSP

Wil je liever op excursie naar de Floriade? Dat kan. Op 30 september
zijn de leden van NVTL, BNSP en die van de BNI en de BNA uitgenodigd
voor een bezoek aan de wereldtuinbouwtentoonstelling in Almere.
Voor 10 euro kun je de hele dag genieten van de Floriade en krijg je
bovendien een programma met presentaties en rondleidingen.
Bijvoorbeeld over hoe je op industriële schaal woningen, scholen en
kantoren ontwikkelt die volledig circulair, biobased en energieneutraal
zijn. En over vergroenen in een stad die heter en droger wordt en waar
de grond steeds meer zout bevat.

Dan liever de lucht in

In Nederland heerst een ambivalente houding
tegenover hoogbouw. Terwijl steeds meer
steden verdichting zoeken in torenflats, is er
áltijd discussie over. Het hoogste gebouw in
Nederland is momenteel de Maastoren in
Rotterdam: 165 meter. Dat is internationaal
gezien nauwelijks een wolkenkrabber te noemen.
Voor de hoogste gebouwen ter wereld moeten
we tegenwoordig in Azië zijn. De Burj Khalifa in
Dubai is met zijn 828 meter – twee keer het
Empire State Building in New York – de hoogste.
Tot nu toe, want de prestigerace is in volle gang.
In zijn boek Supertall (€ 29,99) schetst de in
Amerika wonende Nederlandse architect Stefan
Al hoe de hoogste gebouwen ter wereld onze
steden en onze levens veranderen. Eerst de
techniek. Want met wat voor materialen en
technieken bouw je zo’n toren? En hoe bouw je
een supersnelle lift naar de 160ste verdieping?
Maar Al kijkt veel verder. Want wat betekenen
deze superhoge gebouwen voor de stad, voor de
leefbaarheid, de behoefte aan groen en de
sociale samenhang? Aan de hand van London,
New York, Hong Kong en Singapore onderzoekt
hij de invloed van superhoogbouw op
ongelijkheid, vervuiling en de leefbaarheid van
de stad. En hij laat zien dat de jongste trends
gericht zijn op inclusiviteit en duurzaamheid. Ga
maar eens in Eindhoven kijken naar de Trudo
Toren van de Italiaanse architect Stefano Boeri,
vol sociale woningen. Weliswaar een kleintje met
zijn 70 meter, maar de bomen groeien er tot in de
hemel.

Eeuwige metamorfose

De geschiedenis van de Veluwe is er een van
voortdurende verandering. In zijn boek
Verborgen Landschap (€ 24,50) beschrijft
kunstenaar en ontdekkingsreiziger Hans
Jongerius kort en bondig de metamorfose van
het Veluwse landschap vanaf de ijstijd. Meest
opmerkelijk is dat het landschap in de afgelopen
eeuwen veranderde van een open boslandschap
via moeizame landbouwgrond en militair terrein,
naar de huidige tijd waarin wordt onderzocht
hoe er weer een open boslandschap kan
ontstaan. De cirkel rond. Het aardige van dit
boek is dat Jongerius aan de hand van een rijke
fotoverzameling de geschiedenis van de
afgelopen honderd jaar van de Veluwe ten
noorden van Arnhem in beeld brengt. De nadruk
ligt op de Tweede Wereldoorlog toen de Duitse
bezetter hier vliegveld Deelden aanlegde met
talloze gebouwen die het gebied vanuit de lucht
het aanzien gaven van een ruraal landschap met
boerderijen en akkers.

Binnenkijken bij Marseille Buiten

Buitenwerk is het bureauboek van
ontwerpbureau voor openbare ruimte Marseille
Buiten (29,95). Het bureau van oprichter Jeroen
Marseille bestaat tien jaar en zo’n lustrum is een
mooie aanleiding voor een boek dat het eigen
werk in het zonnetje zet en reflecteert op vragen
als: wat doen we eigenlijk? Hoe doen we dat? En
waarom? Marseille Buiten heeft op tal van
plekken in Nederland zijn vingerafdruk in met
name stedelijk gebied achtergelaten. Van het
Schippersplein in Almere en de buitenruimte van
de NDSM-werf in Amsterdam, via parken, tuinen,
sportcomplexen en schoolpleinen tot
productontwerpen als boomroosters en
grasbetonstenen. Goed om te zien hoe het groen
in nagenoeg alle projecten een volwaardige
speler is in de ontwerpen van het bureau. Met
duidelijke teksten waarin altijd ook het
maakproces aan de orde komt. En met fijne
foto’s en tekeningen, en een paar verdiepende
essays. Om ook op je eigen werk te reflecteren.

Monnikenwerk

Het valt niet te overschatten hoeveel invloed de
ruilverkavelingen van na de Tweede
Wereldoorlog hebben gehad op het Nederlandse
landschap. En zelfs voor wie dit allemaal al wel
denkt te weten, zal het toch duizelen bij het
doorlezen van het promotieonderzoek dat
landschapsarchitect Henk van Blerck deed naar
de landschapsplannen die Staatsbosbeheer
maakte voor die ruilverkavelingen. Nu is er de
publieksuitgave van zijn dissertatie:
Landschapsplan Nederland (€ 65). Van Blerck
ontrafelt minutieus hoe al ruim voor de oorlog
het gedachtegoed voor de landschapsverzorging
vorm kreeg. Een gedachtegoed waarin natuur en
cultuur in elkaar haken, waarbij
landschapsverzorging ervoor kan zorgen dat
deze synthese tot schoonheid leidt. Aan deze
gedachtevorming is onlosmakelijk de naam van
Roel J. van Benthem verbonden,
natuurbeschermer en vanaf 1949 hoofd van de
afdeling Landschapsverzorging van
Staatsbosbeheer. The rest is history, zou je
kunnen zeggen, en ook dat brengt Van Blerck
uitputtend in beeld. Het soms wat academische
boek is vooral een lust voor het oog, en met hier
en daar een verrassend persoonlijk ingestoken
schrijftrant.

Project ontwerp nieuwe stadswijk
Locatie Hannover
Ontwerp Burton Hamfelt 
I.s.m. Lola landscape architects, UP+, SHP
Opdrachtgever Wasserstadt-Limmer gmbh,
gemeente Hannover 
Oppervlakte 198.000 m2
Periode van ontwerp 2021-2022

In de Duitse stad Hannover moet een moderne wijk verrijzen die
voldoet aan de vele eisen die we tegenwoordig aan onze steden
stellen: gezond, duurzaam, autoluw en klimaatadaptief. De
ontwerpers van het Amsterdamse bureau Burton Hamfelt wonnen in
een team met Lola, UP+ en SHP de internationale ontwerpprijsvraag.
Ze baseerden hun stedenbouwkundig plan op de karakteristieken
van de omgeving. Zoals de twee waterwegen die het gebied
doorsnijden en het industriële verleden uit de tijd dat het terrein
werd gebruikt door bandenfabriek Continental. Het ontwerp bestaat
uit drie buurten die zich onderscheiden door sfeer en woningtypen.
In elke wijk wordt autoverkeer ontmoedigd, onder meer door garage-
entrees aan de randen te plaatsen.
Verschillende parken smeden de buurten aaneen, zoals een centraal
stadpark, natte graslanden en een uitkijkheuvel op de plek waar de
twee waterwegen samenkomen. Een langgerekte promenade langs
het water zorgt dat de rivieroevers ‘geactiveerd’ worden.

Daniel Libeskind weet als geen ander de
donkere pagina’s uit de geschiedenis te
vertalen naar plekken voor herinnering en
herdenking.

Redacteur Marieke Berkers bezocht het door de Pools-Amerikaanse architect ontworpen Holocaust Namenmonument

in Amsterdam.
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Home Inspiratie SAVE THE DATE: AFFR is terug in oktober

SAVE THE DATE: AFFR IS TERUG IN
OKTOBER

TERUG!

Voor de veertiende keer vindt het grootste filmfestival ter wereld over

stedelijke ontwikkeling en gebouwde omgeving Architecture Film Festival

plaats in onze stad.

Van 5 tot en met 9 oktober zijn Theater Zuidplein en LantarenVenster de place to

be om te genieten van een programma vol documentaires, speelfilms en shorts

over stad en architectuur.

In vijf dagen gevuld met premières en niet eerder ontdekte films beantwoorden

filmmakers al je vragen, zijn er verhelderende inleidingen en gaan betrokkenen

met elkaar in gesprek. Er zijn masterclasses, een VR-lounge, short-

programma’s en filmklassiekers. Voor wie niet kan kiezen is er op zondag een

Best of AFFR.

Save the date

Op 13 september wordt het volledige filmprogramma bekendgemaakt en vanaf

dat moment zijn ook de kaartjes te bestellen. Kaartjes voor de openingsfilm Best

in the World zijn al eerder te koop, namelijk vanaf 30 augustus. Kijk voor alle

informatie op de website van AFFR.

Foto: Sander van Wettum.
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Freeze Frame at AFFR - Architecture Film
Festival Rotterdam

Photographer: Hans Christian Post,

City: Copenhagen, Denmark, Rotterdam,

Section: Architecture and Culture,

TAGS: Event, Film,

Pre-sales are open for the 14th edition of AFFR, the Architecture Film Festival Rotterdam set to take place from October 5 to 9. The Festival

explores the world of architecture through film, this year under the "Freeze Frame" theme, in other words the need to pause for a moment to reflect.

The Festival opens with the world premiere of Best in the World by documentary filmmaker and writer Hans Christian Post.

Blog / Events / Freeze Frame at AFFR - Architecture Film Festival Rotterdam

"In a world turned upside down, facing enormous challenges and contending with one new reality after
another, AFFR 2022 will focus on the need to press pause. Or, in cinematic terms, to freeze the frame."
This is the incipit of the 14th edition of AFFR, the Architecture Film Festival Rotterdam set to take place
from October 5 to 9. This year's theme, Freeze Frame, seeks to offer viewers a sudden interruption of
history, a moment to evaluate what is happening around us in this rather troubled historical period,
emphasising, in response to a growing actionism, the need and above all the human ability to stop and reflect
in order to refocus our attention and our direction. Architecture lends itself as a subject because
"architecture has been called a three-dimensional freeze frame, the expression of a culture frozen in material
form", as we can read on the Festival website.
This year the Festival will open with the world premiere of "Best in the World" by Danish director Hans
Christian Post. The film, which on October 5, the opening day of the Dutch festival, will also be screened in
Copenhagen, takes a close look at the Danish capital, often considered one of the most liveable cities in the
world. But not everything that glitters is gold and so Hans Christian Post takes stock of the evolution of
Copenhagen through the eyes of architects, activists and writers, to better understand what is actually
happening. An exploration of Copenhagen's transformation from a debt-ridden industrial cityscape, into a
neoliberal urban landscape fuelled by cheap loans. 

Best in the World - Trailer | AFFR 2022 from AFFR on Vimeo.

A transformation that has given us architectures of great interest, beautiful interventions in the urban space,
from Superkilen Park to public swimming pools and, of course, the famous Amager incinerator by BIG with its
ski slope on the roof. But it’s not for everyone and many are wondering if Copenhagen "has already become
what other big cities in the world are turning into", a place exclusively for the rich? What lies behind the great
urban transformations and who benefits from them? And at what cost? These are urgent issues, even in
Rotterdam, with its increasing number of major architectural interventions on the southern bank of the Maas
River where the two locations where the films will be screened on opening night are also found, the
LantarenVenster and the Theatre Zuidplein. An evening which, as the curator of the AFFR, Jord den
Hollander, stresses "focuses on growing inequality within society."
The programme of the 2022 edition of the AFFR will also take a close look at the family affairs of architects,
thanks to films made by family members about their architect relations. Films on the treatment of the
Brutalist legacy, as well as on the rise of privately funded museums and on the future of food are also on
this year’s programme, together with gems dedicated to imaginary worlds created by great directors such as
Tati and Fellini. The complete programme is available on the Festival’s website, which once again confirms
itself as a critical reference point to reflect on architecture and on the city through cinema.

Christiane Bürklein

AFFR, from October 5 to 9, 2022 in Rotterdam
Images from the Best of the World: Hans Christian Post film
Find out more: https://www.affr.nl/en
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Dokumentation "Jacques Tati, Tombe de la Lune" von Jean-Baptiste Péretié, 2021
Photo: Jean-Baptiste Péretié

The city on the screen
by Anna Moldenhauer | 9/7/2022

For more than two decades, the AFFR has been exploring architecture, the city
as well as its impact on society through the medium of film and offers an
extensive supporting programme for each edition. This year's thematic focuses
include insights into architectural dynasties from within the family itself, our
treatment of the remaining buildings in the style of Brutalism and fantasy worlds
created via film, such as "Fellinopolis" by Silvia Giulietti, which looks behind the
scenes of Federico Fellini's legendary film city Cinecittà in Rome.

Films in the AFFR's 2022 programme include, for example, "Crooked Lines of
Beauty" by Sven Blume, which draws a portrait of his grandfather, the Swedish
architect Carl Nyrén, as well as "Robin Hood Gardens" by Thomas Beyer and
Adrian Dorschner. These shed light on the equally despised and celebrated
brutalist housing estate "Robin Hood Gardens" by Alison and Peter Smithson in
London, which was demolished in 2017 in favour of the Blackwell Reach
regeneration project despite huge protests. At its heart is the eternal question of
whether architecture can really improve society. In "The Best of the World", Hans
Christian Post explores the darker side of Copenhagen's transformation into a
photogenic, neoliberal urban landscape. The documentary "Jacques Tati, tombé
de la lune" by Jean-Baptiste Péretié explores Tati's obsession with modernity and
how he distilled it into the elaborate set design for his 1967 feature film Tati's
Splendid Times (original title: Playtime). Furthermore, in light of the crises that the
Covid 19 pandemic and Russia's war of aggression against Ukraine have
triggered internationally, the AFFR looks at the cinematic still from different
perspectives. This includes the question of what would happen if we could briefly
freeze the present in order to reflect on what would be the best way forward
now. (am)

Best in the World - Trailer | Opening AFFR 2022
Video: AFFR
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Photographer Laurent Kronental has captured on camera
Parisian residential tower blocks and some of the oldest
inhabitants. The result: images full of theatrical beauty
and melancholy. Adeline Seidel spoke with him about the
sheer immoderation of these buildings.

ARCHITECTURE

The Böhms
1/29/2015
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everything revolves around architecture.
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EERST EEN PARK, DAN PAS WONINGEN

Het gebeurt niet vaak maar in de Groningse nieuwbouwwijk Meerstad werd eerst een landschapspark
aangelegd en pas daarna de woonbuurten. Voor het ontwerp lieten de landschapsarchitecten van
bureau Laos zich inspireren door de vorm van een geplooid laken, dat doet denken aan de
veenkussentjes in het ontginningenlandschap in de omgeving. Door de vele gradiënten – nat en droog,
hoog en laag –, de variatie in beplanting en de aanplant van bomen, is het park uitermate geschikt om te
struinen en te dwalen. De ontwerpers spreken van een landschapskunstwerk (het grootste openbare
land-artproject van Nederland) met plaats voor functionele voorzieningen, zoals een strandje,
parkeerplaats, paviljoen en sport- en spelfaciliteiten. De wandelpaden volgen de hoogteverschillen
waardoor bezoekers ‘over’ het landschap lijken te lopen. Het fietspad daarentegen is een kaarsrecht
tracé.

OP FILM

LEESTIPS VOOR HET NAJAAR
MAARTEN ETTEMA TIPT VIER BOEKEN OVER ONTWERPEN AAN STAD EN LANDSCHAP

ONDERTUSSEN IN … HANNOVER

Zur Wasserstadt
30453 Hannover, Duitsland Route

Grotere kaart bekijken

Een kaartfout rapporterenSneltoetsen Kaartgegevens ©2022 GeoBasis-DE/BKG (©2009) Gebruiksvoorwaarden

IEDERE TWEE JAAR EEN NIEUW DORP

Toen fotograaf Nynke Brandsma in de krant berichten las over een groep ‘stadsnomaden’ die in haar
woonplaats Amsterdam van plek naar plek trekt, besloot ze hen op te zoeken. Vooral om na te gaan of
de negatieve dingen die de krant beschreef – over drugs, overlast en gevaar – eigenlijk wel kloppen. Ze
trekt nu zo’n vier jaar op met de nomaden, vooral met Ronnie. En het blijkt inderdaad niet altijd even
makkelijk te zijn. Maar Brandsma ziet ook hoe open ze zijn, hoe tevreden en onbevooroordeeld, hoe ze
voor elkaar zorgen. En dat ze uitermate inventief en creatief zijn.

Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop ze uit het niets hun woning en woonomgeving
opbouwen. Omdat ze van de gemeente na twee jaar moeten verkassen – de geuzennaam nomaden is
dus eigenlijk noodgedwongen – moeten ze steeds weer hun ‘kleine paleisjes’ afbreken. Om ze
vervolgens ergens anders opnieuw op te bouwen, soms slechts honderd meter verderop. Dat gaat ze
tamelijk goed af, blijkt uit de foto’s die Brandsma in de loop van de tijd nam. Ze zag hoe handig Ronnie
en zijn vrienden zijn, hoe ze van troep bouwmaterialen maken, hoe ze na aankomst in no time hun
planten in de grond hebben. Dat is wellicht ook wat Brandsma aan architecten en stedenbouwkundigen
wil meegeven. Dat je met weinig veel kan bouwen, een plek waar iemand zich de koning te rijk voelt.

Nog geen abonnee, maar wel benieuwd naar de volgende editie?
Kijk hier voor onze abonnementen en aanbiedingen.

Mocht u als Blauwe Kamerabonnee het e-zine niet in uw e-mail ontvangen
dan beschikken wij mogelijk niet over uw juiste e-mailadres.

U kunt uw e-mailadres hier doorgeven.
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Boeken
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Ondertussen in…
Hannover

Beeldessay
De stadsnomaden van

Amsterdam

Afgelopen weekend was ik op muziekfestival Lowlands. En iedere keer weer
is het indrukwekkend om te zien hoe een leeg gebied in de polder verandert
in een kleine stad met vier dagen lang bijna 60 duizend inwoners. Hoewel ik
vooral bezig ben met het ontdekken van nieuwe bandjes en bijpraten met
mijn vrienden, kijk ik met een schuin oog – ik ben immers hoofdredacteur
van een vakblad in de ruimtelijke ordening – naar de logistiek en het
ontwerp van het terrein.
De inrichting van het festivalterrein draait bijvoorbeeld om samenzijn en
ontmoeting. Attracties in het grondplan zijn de podia en tenten waar de
muzikanten en artiesten optreden. Daaromheen talloze plekken om te
ontspannen, bij te kletsen, wat te eten of te mijmeren. 

Die plekken hebben overigens uiteenlopende verschijningsvormen, van de
klassieke picknicktafels tot klimrotsen, van houten blokken tot groene
hellingen waarop het heerlijk liggen is. Tussen deze ruimtes zijn de
nutsvoorzieningen geplaatst: wc’s, bars en muntautomaten.

Jaren geleden schreef onze redacteur Marieke Berkers al hoe
stedenbouwers kunnen leren van deze tijdelijke festivals en evenementen.
En dat geldt in zekere zin ook voor de stadsnomaden die bijvoorbeeld in
Amsterdam van plek naar plek trekken. Fotograaf Nynke Brandsma volgt
enkelen van hen al vier jaar. Natuurlijk is het niet de schaal van Lowlands,
maar volgens Brandsma laten ook de nomaden zien dat je met weinig veel
kan bouwen, en zo tot plekken komt waar we ons de koning te rijk voelen.

Mark Hendriks, hoofdredacteur

Project park met landschapskunst
Locatie Groningen

Ontwerper LAOS Landschapsarchitecten 
I.s.m. Kunstenaar Jeroen Doorenweerd
Opdrachtgever Bureau Meerstad

Oppervlakte 10 ha
Periode van ontwerp 2015-2021
Realisatie 2021

MUSEUM OVER MENS EN NATUUR

In het voorjaar opende het Groote Museum in Amsterdam na 75 jaar
weer zijn deuren. Het oudste museumgebouw van de hoofdstad, uit
1855, ligt aan het door Michael van Gessel ontworpen Artisplein, dat

recent door de landschapsarchitecten van HNS is vernieuwd. In deze
film vertellen de bedenkers van het museum hoe ‘alles wat leeft met

elkaar verbonden is’.

OUDE BOMEN VERZAMELEN

In het najaar te zien op het Architectuur Filmfestival Rotterdam: de
documentaire Taming the Garden van de Georgische filmmaakster

Salomé Jashi. De film toont hoe een Georgische ex-president door zijn
land reist om eeuwenoude bomen te verzamelen voor zijn privétuin.
Jashi volgt vooral de plattelandsbewoners die hun bomen moeten

missen. De Britse krant The Guardian vindt het een van de beste films
van 2022.

LINEAIRE STAD IN DE WOESTIJN

In Saoedi-Arabië broeden ze op een futuristisch concept: The Line,
een lineaire stad van 170 kilometer, bedoeld voor negen miljoen

mensen. De beloftes zijn groots. De stad draait volledig op duurzame
energie en auto’s schitteren door afwezigheid. Maar wie beter kijkt,
ziet vooral de zoveelste poging van het Saoedische regime om het

blazoen op te poetsen. Dat is hard nodig nu het land wederom onder
vuur ligt vanwege de erbarmelijke mensenrechtensituatie. In een

artikel van de Amerikaanse nieuwszender CNN wordt daarom
gesproken over een dystopie.

ONTWERP EN HITTE

In juni hield Sanda Lenzholzer haar inaugurele rede als hoogleraar
landschapsarchitectuur aan de Wageningen University. Daarin vroeg

ze onder meer aandacht voor de klimaatbestendigheid van onze
steden. Zelf deed Lenzholzer uitvoerig onderzoek in Arnhem naar hoe
met ontwerp hittestress kan worden bestreden. Daarover vertelde ze

vorig jaar tijdens het door Casa georganiseerde symposium Code
rood.

VAN DE NVTL 

Pak je agenda er maar bij, want in september staan er veel events op de
planning. Onder andere het Landelijk Congres Openbare Ruimte
(LCOR) in Hilversum op 8 september. De NVTL deelt hiervoor 50
plekken uit aan leden (ter waarde van €399). En op 16 september is het
congres Leiden Transformeert. Daar gaat het over hoe de gemeente
omgaat met uitdagingen als opwarming van de stad, hevige regenval
en biodiversiteit. In de middag zijn er excursies over duurzame
wijkvernieuwing en een groene, autoluwe binnenstad.

VAN DE NVTL EN BNSP

Wil je liever op excursie naar de Floriade? Dat kan. Op 30 september
zijn de leden van NVTL, BNSP en die van de BNI en de BNA uitgenodigd
voor een bezoek aan de wereldtuinbouwtentoonstelling in Almere.
Voor 10 euro kun je de hele dag genieten van de Floriade en krijg je
bovendien een programma met presentaties en rondleidingen.
Bijvoorbeeld over hoe je op industriële schaal woningen, scholen en
kantoren ontwikkelt die volledig circulair, biobased en energieneutraal
zijn. En over vergroenen in een stad die heter en droger wordt en waar
de grond steeds meer zout bevat.

Dan liever de lucht in

In Nederland heerst een ambivalente houding
tegenover hoogbouw. Terwijl steeds meer
steden verdichting zoeken in torenflats, is er
áltijd discussie over. Het hoogste gebouw in
Nederland is momenteel de Maastoren in
Rotterdam: 165 meter. Dat is internationaal
gezien nauwelijks een wolkenkrabber te noemen.
Voor de hoogste gebouwen ter wereld moeten
we tegenwoordig in Azië zijn. De Burj Khalifa in
Dubai is met zijn 828 meter – twee keer het
Empire State Building in New York – de hoogste.
Tot nu toe, want de prestigerace is in volle gang.
In zijn boek Supertall (€ 29,99) schetst de in
Amerika wonende Nederlandse architect Stefan
Al hoe de hoogste gebouwen ter wereld onze
steden en onze levens veranderen. Eerst de
techniek. Want met wat voor materialen en
technieken bouw je zo’n toren? En hoe bouw je
een supersnelle lift naar de 160ste verdieping?
Maar Al kijkt veel verder. Want wat betekenen
deze superhoge gebouwen voor de stad, voor de
leefbaarheid, de behoefte aan groen en de
sociale samenhang? Aan de hand van London,
New York, Hong Kong en Singapore onderzoekt
hij de invloed van superhoogbouw op
ongelijkheid, vervuiling en de leefbaarheid van
de stad. En hij laat zien dat de jongste trends
gericht zijn op inclusiviteit en duurzaamheid. Ga
maar eens in Eindhoven kijken naar de Trudo
Toren van de Italiaanse architect Stefano Boeri,
vol sociale woningen. Weliswaar een kleintje met
zijn 70 meter, maar de bomen groeien er tot in de
hemel.

Eeuwige metamorfose

De geschiedenis van de Veluwe is er een van
voortdurende verandering. In zijn boek
Verborgen Landschap (€ 24,50) beschrijft
kunstenaar en ontdekkingsreiziger Hans
Jongerius kort en bondig de metamorfose van
het Veluwse landschap vanaf de ijstijd. Meest
opmerkelijk is dat het landschap in de afgelopen
eeuwen veranderde van een open boslandschap
via moeizame landbouwgrond en militair terrein,
naar de huidige tijd waarin wordt onderzocht
hoe er weer een open boslandschap kan
ontstaan. De cirkel rond. Het aardige van dit
boek is dat Jongerius aan de hand van een rijke
fotoverzameling de geschiedenis van de
afgelopen honderd jaar van de Veluwe ten
noorden van Arnhem in beeld brengt. De nadruk
ligt op de Tweede Wereldoorlog toen de Duitse
bezetter hier vliegveld Deelden aanlegde met
talloze gebouwen die het gebied vanuit de lucht
het aanzien gaven van een ruraal landschap met
boerderijen en akkers.

Binnenkijken bij Marseille Buiten

Buitenwerk is het bureauboek van
ontwerpbureau voor openbare ruimte Marseille
Buiten (29,95). Het bureau van oprichter Jeroen
Marseille bestaat tien jaar en zo’n lustrum is een
mooie aanleiding voor een boek dat het eigen
werk in het zonnetje zet en reflecteert op vragen
als: wat doen we eigenlijk? Hoe doen we dat? En
waarom? Marseille Buiten heeft op tal van
plekken in Nederland zijn vingerafdruk in met
name stedelijk gebied achtergelaten. Van het
Schippersplein in Almere en de buitenruimte van
de NDSM-werf in Amsterdam, via parken, tuinen,
sportcomplexen en schoolpleinen tot
productontwerpen als boomroosters en
grasbetonstenen. Goed om te zien hoe het groen
in nagenoeg alle projecten een volwaardige
speler is in de ontwerpen van het bureau. Met
duidelijke teksten waarin altijd ook het
maakproces aan de orde komt. En met fijne
foto’s en tekeningen, en een paar verdiepende
essays. Om ook op je eigen werk te reflecteren.

Monnikenwerk

Het valt niet te overschatten hoeveel invloed de
ruilverkavelingen van na de Tweede
Wereldoorlog hebben gehad op het Nederlandse
landschap. En zelfs voor wie dit allemaal al wel
denkt te weten, zal het toch duizelen bij het
doorlezen van het promotieonderzoek dat
landschapsarchitect Henk van Blerck deed naar
de landschapsplannen die Staatsbosbeheer
maakte voor die ruilverkavelingen. Nu is er de
publieksuitgave van zijn dissertatie:
Landschapsplan Nederland (€ 65). Van Blerck
ontrafelt minutieus hoe al ruim voor de oorlog
het gedachtegoed voor de landschapsverzorging
vorm kreeg. Een gedachtegoed waarin natuur en
cultuur in elkaar haken, waarbij
landschapsverzorging ervoor kan zorgen dat
deze synthese tot schoonheid leidt. Aan deze
gedachtevorming is onlosmakelijk de naam van
Roel J. van Benthem verbonden,
natuurbeschermer en vanaf 1949 hoofd van de
afdeling Landschapsverzorging van
Staatsbosbeheer. The rest is history, zou je
kunnen zeggen, en ook dat brengt Van Blerck
uitputtend in beeld. Het soms wat academische
boek is vooral een lust voor het oog, en met hier
en daar een verrassend persoonlijk ingestoken
schrijftrant.

Project ontwerp nieuwe stadswijk
Locatie Hannover
Ontwerp Burton Hamfelt 
I.s.m. Lola landscape architects, UP+, SHP
Opdrachtgever Wasserstadt-Limmer gmbh,
gemeente Hannover 
Oppervlakte 198.000 m2
Periode van ontwerp 2021-2022

In de Duitse stad Hannover moet een moderne wijk verrijzen die
voldoet aan de vele eisen die we tegenwoordig aan onze steden
stellen: gezond, duurzaam, autoluw en klimaatadaptief. De
ontwerpers van het Amsterdamse bureau Burton Hamfelt wonnen in
een team met Lola, UP+ en SHP de internationale ontwerpprijsvraag.
Ze baseerden hun stedenbouwkundig plan op de karakteristieken
van de omgeving. Zoals de twee waterwegen die het gebied
doorsnijden en het industriële verleden uit de tijd dat het terrein
werd gebruikt door bandenfabriek Continental. Het ontwerp bestaat
uit drie buurten die zich onderscheiden door sfeer en woningtypen.
In elke wijk wordt autoverkeer ontmoedigd, onder meer door garage-
entrees aan de randen te plaatsen.
Verschillende parken smeden de buurten aaneen, zoals een centraal
stadpark, natte graslanden en een uitkijkheuvel op de plek waar de
twee waterwegen samenkomen. Een langgerekte promenade langs
het water zorgt dat de rivieroevers ‘geactiveerd’ worden.

Daniel Libeskind weet als geen ander de
donkere pagina’s uit de geschiedenis te
vertalen naar plekken voor herinnering en
herdenking.

Redacteur Marieke Berkers bezocht het door de Pools-Amerikaanse architect ontworpen Holocaust Namenmonument

in Amsterdam.
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Een scène uit 'Drie dagen met Monica'. De Rotterdamse havenfilm uit 1956 is nu eenmalig
gedigitaliseerd in de bioscoop te zien. © Stadsarchief Rotterdam/Havenbedrijf Rotterdam/AFFR

Uniek: oude Rotterdamse haven�lm
eenmalig digitaal in de bioscoop te
zien
Een beetje havenliefhebber kent de film wel, Drie dagen met Monica, dé
promotie van de Rotterdamse haven uit 1956. Deze klassieker wordt nu
ter ere van het Architectuur Film Festival Rotterdam 2022 gedigitaliseerd
en eenmalig op groot scherm in de Rotterdamse bioscoop
LantarenVenster vertoond. ,,Een unieke kans.’’

De promotiefilm van het Havenbedrijf Rotterdam wordt nu speciaal voor het
filmfestival opgeknapt en gedigitaliseerd. ,,Hij ligt als 35mm-film in het
Stadsarchief Rotterdam en wordt speciaal voor ons geschikt gemaakt om te
vertonen op groot scherm. Dat is best bijzonder, een unieke kans om te zien’’,
zegt Rookje Meijerink van het Architectuur Film Festival Rotterdam (AFFR).

Lees ook

Pleinbioscoop dit jaar tóch gered, Neptunus stelt terrein beschikbaar: ‘We laten
ons niet kisten’

De film gaat over een Rotterdamse dagbladjournalist die zijn buitenlandse
collega Monica drie dagen rondleidt door Rotterdam en de haven. Voor wie de
stad van toen kent, is het een feest van herkenning.

Emigranten op de Grote Beer
Monica komt bijvoorbeeld aan met een Sabena-helikopter op heliport, ze ziet
de losse papegaaien in het centrum, de drukke Rijnhaven, het vertrek van de
Willem Ruys naar Indonesië, de emigranten op de Grote Beer, de
baggerschepen, de roeiers, het laden en lossen.

LEESTIPS Aangeboden door Kiosk.nl

Maak zelf je koninklijke
jurk net als Maxima.
Inclusief gratis patroon
voor maat s t/m xxl...

KOOP LOS

Neem op proef

'Ik ben laaiend en
schaam me dood'
Laura's moeder pikte
haar vriend in.

KOOP LOS

Neem op proef

De film wordt donderdagavond 6 oktober gedraaid tijdens de themabijeenkomst
Rotterdam Speciaal in LantarenVenster. Na Drie dagen met Monica wordt de
film You Can’t Automate Me uit 2021 getoond, een portret van een groep
Rotterdamse sjorders, één van de laatste beroepen in het havengebied die nog
door mensenhanden wordt verricht. Kaartjes voor de filmavond kosten 7,50
euro.

Het AFFR wordt van 5 tot en met 9 oktober gehouden in Theater Zuidplein en
LantarenVenster. Er worden vele documentaires, speelfilms en ‘shorts’
vertoond over stad en architectuur.

Monica komt aan met de Sabena-helikopter op heliport, de luchthaven voor helikopters naast het
Hofplein. © Stadsarchief Rotterdam/Havenbedrijf Rotterdam/AFFR

Still uit de film 'Drie dagen met Monica': het vertrek van de Nieuw Amsterdam naar de Verenigde
Staten. © Stadsarchief Rotterdam/Havenbedrijf Rotterdam/AFFR

De promotiefilm uit 1956 laat de hele Rotterdamse haven zien. © Stadsarchief Rotterdam/Havenbedrijf
Rotterdam/AFFR

Dit zijn de belangrijkste maatregelen van
Prinsjesdag voor de woningmarkt
Nederlanders met een sociale huurwoning krijgen vanaf juli volgend
jaar een huurverlaging van gemiddeld 57 euro per maand. Ook stijgt…
de huurtoeslag, al vanaf 1 januari, met bijna 17 euro per maand.

MET REACTIES Man belandt tien
minuten na vrijlating
alweer in de cel

Dit verandert er aan
je zorgverzekering:
‘Moet beschikbaar
en betaalbaar
blijven’

Herfst: dit is het
geheim van een
goede andijvie-
stamppot

KOKEN & ETEN

PREMIUM

Als het aan Maartje
Julia (19) ligt, wordt
ze de nieuwe S10:
‘Mijn grote droom’

Pleinbioscoop dit jaar tóch
gered, Neptunus stelt
terrein beschikbaar: ‘We
laten ons niet kisten’
De Pleinbioscoop kan dit jaar tóch doorgaan. Neptunus Familiestadion
aan de Abraham van Stolkweg in Rotterdam-West stelt zijn terrein
beschikbaar om films op een groot doek in de buitenlucht te vertonen.

UPDATE

Politie houdt twee
mannen aan voor
rijden onder invloed
en bezit van
vuurwapen

PREMIUM

Even ontsnapte
Vienna (2) aan de
aandacht en ze
verdronk: ‘Ze zag er
zo normaal uit, alsof
ze sliep’

Bewoners ouderenflat zijn radeloos door poep spuitende wc's: 'Drama'

Bewoners ouderen�at zijn radeloos
door poep spuitende wc's: 'Drama'

Dit zijn de winnaars van de
Gouden Pollepel 2022

Joris gaat viral met TikTok op
Erasmusbrug

1,83

17:28 Metro’s naar het strand hadden in
zomer moeten rijden, maar het wordt niet…
eerder dan november
16:54 1 op 5 jongeren in Rotterdam
heeft of draagt wel eens een wapen: ‘Vaak…
om zich te kunnen verdedigen’

PREMIUM

16:28 Rotterdammer (31) verdacht van
gijzeling Fransman: handen en voeten van…
slachtoffer aan elkaar getapet
16:00 Zebra met een gebroken
poot? Paul maakt een passende schoen

PREMIUM

15:58 Schollebos ondergaat een
metamorfose: ‘Je moet er wel oog voor…
hebben’

PREMIUM

PREMIUM

ROTTERDAMMERS

Kickbokser Georgina (21)
kreeg een knietje in haar
gezicht: ‘Ik zit niet op
dammen’
15 september

‘Ze ziet er alleen maar
jongensachtig uit’: Vera wist
wel beter, maar onderdruk…
te haar gevoel voor haar
droom

PREMIUM

ROTTERDAMMERS

Ooit droeg Karien (60) korte
rokjes en make-up: ‘Nu is
alleen mijn ondergoed…
tiptop in orde’

PREMIUM

ROTTERDAMMERS

Vluchteling Mos reed op z’n
achttiende met Porsche
door Nederland: ‘M'n doce…
wist niet wat hij zag’

PREMIUM

Man (71) die achter eigen
berover aan ging overleden:
‘Ze zeiden tegen de dief: kij…
nou wat je gedaan hebt’

PREMIUM

1
Ruzie over ‘bedorven’ eten
loopt uit de hand:
medewerker snackbar loo…
snee in gezicht op 2
Historische boerderij in
Kralingen legt het loodje, de
vraag is alleen nog wannéér

3
Man belandt tien minuten
na vrijlating alweer in de cel

4
Run op gratis garderobe in
arm Rotterdam:
Kledingbank opent precies…
op tijd zaak op Zuid

PREMIUM

5

WEEKDEAL: Thermen
Soesterberg

Van €42.5 voor €29.95

Stedentrip met keuze uit
ruim 20 Europese steden

Van €199 voor €139

Bastion Hotels

Van €107 voor €79

WK Volleybal Vrouwen

Voor €22

vt wonen&design beurs

Van €29.95 voor €17.5

PREMIUM

Ducaneaux bouwt bij
Heinenoord op brokstukken
van degradatie: ‘Er was best
een lage irritatiegrens’

Vader Verhaar trots dat zijn
jongens bij VOC herenigd
zijn: ‘Ze zeggen dat ze het…
voor mij gedaan hebben’

PREMIUM

Jeugdclubs trots op Oranje-
heldin: ‘Esmee Brugts-
tribune? Misschien als ze…
mooie transfer maakt’

PREMIUM

Voormalig Feyenoord-target
Joshua Kitolano nu met
Sparta naar de Kuip: ‘Die…
club was te groot voor me’

PREMIUM

Man (71) die achter eigen
berover aan ging overleden:
‘Ze zeiden tegen de dief: kij…
nou wat je gedaan hebt’

PREMIUM

Ruzie over ‘bedorven’ eten
loopt uit de hand:
medewerker snackbar loo…
snee in gezicht op

Historische boerderij in
Kralingen legt het loodje, de
vraag is alleen nog wannéér

De nieuwe, peperdure
natuurstenen in het
centrum zitten vol vieze…
vlekken

PREMIUM

Vader schakelde geen hulp
in voor zwaar toegetakelde
baby Sophia: drie maande…
celstraf

Dhr. J. de Wilde
21-09-2022

Dhr. H. Louwers
17-09-2022

Dhr. F. Middelkoop
16-09-2022

Mevr. A. Koorneef
14-09-2022

Jacob van den Broek
04-08-2022
Parklaan 21, 3253 CA
Ouddorp

PREMIUM

VAN WIEG TOT GRAF

Chris was overal en hielp
iedereen: ‘Na zijn dood
kwamen we er pas écht
achter hoeveel hij deed’

Wout was vlak voor zijn
overlijden nog bij zijn
dochters en appte z’n…
kleinzoon: ‘Perssinaasap-
pels, vriend?’

PREMIUM

VAN WIEG TOT GR…

Fysiotherapeut Bahman
was een begrip: ‘Hij was
meer een vriend dan een…
behandelaar’

PREMIUM

VAN WIEG TOT GR…

Clara klaagde nooit: ‘Mijn
ogen zijn een beetje rood,
maar dat komt omdat mijn…
man net is overleden’

PREMIUM

VAN WIEG TOT GR…

PREMIUM

GOUDEN POLLEPEL

Over de tapas bij Berta aan
tafel is nagedacht, soms
gewaagd, soms �jn klassiek

Bij restaurant Grand Cru zijn
we onder de indruk van de
wijn-spijscombinaties

PREMIUM

GOUDEN POLLEP…

Tussenstand Gouden
Pollepel Rotterdam en
omstreken

Michael en Eva doen het
opnieuw: de Gouden
Pollepel gaat naar dit…
restaurant

PREMIUM
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Watertaxi Rotterdam

Watertaxi Rotterdam reserveren:
alle prijzen en opstapplekken op
een rij

Rotterdam

Van onze partners
Zo werd The Wings Paradise
van Yoeri en Marcela een
succes in Rotterdam

Aangeboden door 

Raadsel opgelost: dit is er met
PlatteTV aan de
Vierhavenstraat gebeurd

Aangeboden door 

Gegrilde kip, pasteitjes en
Johnny Cake: deze Antilliaanse
foodtruck komt naar
Rotterdam

Onbegrijpelijk: deze huizen in
Rotterdam staan al maanden
op Funda

Zo weet je of je wel óf niet naar
huisartsenpost Rijnmond moet
bellen
Aangeboden door 

Funda-parel: deze watervilla op
de Rotte staat te koop

Aanbiedingen in Rotterdam Bekijk meer aanbiedingen 

Super- trash huispak € 14,99
Geldig t/m 25 september 2022

Altijd korting bij je favoriete
webshop
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Geldig t/m 31 december 2022
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HelloTV Rotterdam

Franciscus Gasthuis
& Vlietland

In samenwerking met indebuurt Rotterdam
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Architectenweb presenteert de
beste films van AFFR 2022
Vandaag, 12:30

RONNIE WEESSIES

Redacteur

!
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#

4

$

Op zondag 9 oktober zijn de beste films van het komende
Architecture Film Festival Rotterdam te zien tijdens
Architectenweb Best Of AFFR % . Tijdens deze inmiddels
traditionele en drukbezochte filmmarathon in theater
LantarenVenster zijn vier films te zien. De kaartverkoop is
ook gestart.

Architectenweb Best Of AFFR behoort tot de populairste onderdelen van het
architectuurfilmfestival en bestaat zoals altijd uit een selectie van de allerbeste
films die tijdens het AFFR te zien zijn. Tijdens de slotdag van het festival
worden de vier films achter elkaar getoond, met uiteraard ruimte voor een
hapje en drankje tussendoor.  

De volgende films zijn op zondag 9 oktober vanaf 13.00 uur (einde laatste film
18.45 uur) te zien:

Best in the WorldBest in the World (Hans Christian Post, 2022)
Best in the World, tevens de openingsfilm van AFFR 2022, geeft een
onthullende kijk achter het fotogenieke plaatje van Kopenhagen. De Deense
hoofdstad staat bekend als een van de meest leefbare, inclusieve en creatieve
steden ter wereld, maar dat was niet altijd het geval. Dertig jaar geleden
verkeerde de voormalige industriestad op het randje van faillissement. Met
grootse beleidsplannen en meeslepende architectuur heeft de stad een
complete transformatie ondergaan. Wie betaalt daarvoor de prijs? In de stad
manifesteert zich steeds meer ongelijkheid. Wie profiteert uiteindelijk van deze
aantrekkelijke vernieuwde stad? 

Gevierd schrijver en filmmaker Hans Christian Post analyseert op vlijmscherpe
wijze de recente ontwikkeling van Kopenhagen door de ogen van architecten,
bestuurders en activisten. Een teken aan de wand voor steden over de hele
wereld, inclusief 'ons eigen' Rotterdam.

Crooked Lines of BeautyCrooked Lines of Beauty (Sven Blume, 2021)
Filmmaker Sven Blume wilde nooit architect worden. Hij associeerde het met
de lange werkdagen van zijn moeder Karen op het kantoor van haar vader, de
gevierde Zweedse architect Carl Nyrén. Dit resulteerde in Svens totale
desinteresse in architectuur. Hoewel grootvader Carl is overleden, leven zijn
gebouwen voort. Sven gaat op reis en bezoekt de vele, wonderschone
gebouwen die zijn grootvader heeft ontworpen, in de hoop iets meer over de
man te weten te komen dan wat is vastgelegd op die mistige thuisopnames. Het
resultaat is een reisverslag dat dient als een bewijs van Nyréns idealen als
architect. Geestig en ontroerend, Crooked Lines of Beauty herinnert ons aan
de menselijkheid die nodig is om architectuur te maken die de moeite waard is
om te behouden.

Carl Nyrén was een succesvolle Zweedse architect én een gezellige grootvader.
Een warm portret door een kleinzoon, die in een reis langs gebouwen en
familiefilmopnames het oeuvre van zijn opa leert waarderen.

Jacques Tati: Tombé de la LuneJacques Tati: Tombé de la Lune (Jean-Baptiste Péretié, 2021)
Tativille was een glorieuze mislukking en toch is Jacques Tati’s ambitieuze, uit
modernistische architectuur opgebouwde filmset voor zijn meesterwerk
Playtime legendarisch. In Jacques Tati: Tombé de la Lune gaat regisseur Jean-
Baptiste Péretié, wiens eerdere films Buster Keaton, Al Pacino en John Wayne
portretteerden, verder dan het verhaal dat we keer op keer hebben gehoord.
Met behulp van een indrukwekkende hoeveelheid niet eerder vertoond
beeldmateriaal zijn we getuige van Tati's spectaculaire opkomst als entertainer
en zachtaardige commentator van moderniteit. Péretié laat ons achter met een
hernieuwde waardering voor het gedoemde Tativille en zijn genie, de
obsessieve architect Tati.

Jacques Tati, tombé de la lune is een documentaire over Tati's obsessie met het
modernisme, en hoe dat zich vertaalde in de gigantische filmsets van Playtime,
de film die Tati wereldberoemd maakte maar tegelijkertijd zijn faillissement
betekende. 

Robin Hood GardensRobin Hood Gardens (Thomas Beyer en Adrian Dorschner, 2022)
Het inmiddels gesloopte modernistische woongebouw Robin Hood Gardens
neemt vaak tegengestelde posities in binnen het architectonisch discours. Was
de brutalistische toevoeging aan het Londense stadsbeeld van Alison en Peter
Smithson in 1972 een onbegrepen meesterwerk of een goedbedoelde
mislukking? 

Vijftig jaar later leggen filmmakers Thomas Beyer en Adrian Dorschner het
gebouw in al zijn glorie vast, vlak voordat de sloopkogel een einde maakt aan
het opus magnum van de Smithsons. Terwijl restanten van het controversiële
sociale woningbouwcomplex uit Oost-Londen worden geëerd op de Biënnale
van Venetië, interviewen de filmmakers architectuurcritici, politici en
bewoners van het gebouw om zo de ware erfenis van deze betonnen utopie vast
te stellen. Robin Hood Gardens is dood; lang leve Robin Hood Gardens!

TicketsTickets
Tickets voor Architectenweb Best Of AFFR 2022 %  zijn verkrijgbaar voor 32,50
euro. Het AFFR vindt dit jaar plaats van 5 tot en met 9 oktober, in
LantarenVenster en Theater Zuidplein Roterdam.

Trefwoorden

best of affr architectenweb best of affr rotterdam lantarenvenster

film architecture film festival rotterdam affr
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Best gelezen

1
Ontwerpmanifestatie Bouw

Anders: de Compacte Stad

donderdag, 15 september

2
Nominaties Zorggebouw van het

Jaar 2022 bekend

maandag, 19 september

3
Ontwerpmanifestatie Bouw

Anders: Platinalaan

vrijdag, 16 september

4
Woningen in een voormalig

warenhuis

donderdag, 15 september

5
Don Murphy benoemd tot nieuwe

supervisor voor centrum

Eindhoven

donderdag, 15 september

Gerelateerde nieuwsberichten

Andere nieuwsberichten

Naoorlogse fabriek getransformeerd tot stadskantoor

Den Haag

1 uur geleden

Wessel van Geffen architecten en Studio Leon Thier hebben met respect voor het oorspronkelijke gebouw en met
gebruikmaking van de bestaande open structuur een gastvrije en comfortabele omgeving gecreëerd.

Ontwerpmanifestatie Bouw Anders: Ten Hoorn / Laan

van de Vrede

2 uur geleden

In het kader van de ontwerpmanifestatie Bouw Anders is in Groningen momenteel een expositie te zien met achttien
plannen van architecten voor woningbouwlocaties in de stad. In een serie licht Architectenweb enkele plannen uit.

Expressieve architectuur van Space Encounters voor

woonbuurt Wisselspoor

Vandaag, 11:51

Voor de eerste fase van de gebiedstransformatie naar binnenstedelijke wijk ontwierp Space Encounters een
verzameling woongebouwen met een verrassend materiaal- en kleurgebruik.

Sfeervolle eenvoud voor interieur van een bakkerij met

café

Gisteren, 15:14

Het Amsterdamse bureau ninetynine heeft voor Vlaamsch Broodhuys het interieur van een bijzondere vestiging in
Schiedam ontworpen.

'Kabinetsplannen woningmarkt

goede stap, maar niet voldoen‐

de'

Vandaag, 10:11

Verschillende belangenverenigingen binnen de
woningmarkt hebben gereageerd op de kabinetsplannen
die tijdens Prinsjesdag bekend zijn gemaakt.

Kabinet kan klimaatambities nog

niet waarmaken volgens planbu‐

reau

Vandaag, 09:28

Met al het beleid dat tot 1 mei concreet was uitgewerkt,
zal de uitstoot van broeikasgassen minder groot zijn dan
was afgesproken in het coalitieakkoord.

Vakwerk Architecten en cepezed

ontwerpen nieuw Brabants zie‐

kenhuis

Gisteren, 15:05

Het nieuwe ziekenhuis van Bravis wordt ontworpen door
architectencombinatie Team aan de Schie (Vakwerk
Architecten en cepezed) in samenwerking met

Kabinet wil enorme uitbreiding

van windenergie op zee

19 september, 10:39

Vooral ver weg van land moeten nieuwe windparken
komen.

Woningbouwers: kabinetsdoelen

nieuwe woningvoorraad niet

haalbaar

19 september, 9:18

Het kabinet zou het doel volgens de bouwers fors naar
beneden moeten bijstellen tot zo'n dertig procent.

SER: klimaatdoelen in geding

door trage grondstoffentransitie

16 september, 3:48

Volgens de adviesraad heeft het kabinet nu te veel
aandacht voor de energietransitie, terwijl de omslag naar
een circulaire economie net zo ingrijpend is.
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AFFR 2022 maakt volledig

programma bekend

AFFR 2022 opent met parallelle

wereldpremière 'Best in the

World'

AFFR 2022 in teken van thema
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You Can’t Automate Me, een verstild portret van de sjorders. Foto: AFFR

AFFR Rotterdam Speciaal:
spraakmakende film- en debatmiddag
over Havenstad van de Toekomst
do 22 sep, 16:39 Algemeen 276 keer gelezen

Rotterdam - Voor de vijfde keer organiseren architectuurcentrum AIR en AFFR

(Architecture Film Festival Rotterdam) Rotterdam Speciaal, de spraakmakende filmische

talkshow over een actuele ruimtelijke opgave in Rotterdam. Onderwerp van de

Rotterdam Speciaal van 2022 is de toekomst van de haven. 

Er worden twee korte films vertoond, met allebei een andere invalshoek. Drie dagen met

Monica (Wil van Es, 1956) en You Can’t Automate Me (Katarina Jazbec, 2021).

Lees verder onder foto.

Drie dagen met Monica. Foto: Havenbedrijf Rotterdam 

Drie dagen met Monica is de beroemde na-oorlogse promotiefilm over de Rotterdamse

haven, een ‘blik op de toekomst’ uit het verleden. Een Franstalige journaliste bezoekt

Rotterdam en wordt rondgeleid door een Rotterdamse collega.  

Lees verder onder foto.

You Can’t Automate Me. Foto: AFFR

Als tegenhanger wordt vertoond You Can’t Automate Me, een verstild portret van de sjorders

- misschien wel de laatste ‘mensenhanden’ in het Rotterdamse havengebied. 

Teun van der Ende gaat naar aanleiding van de films in gesprek met deskundigen en

betrokkenen over de toekomst van de Rotterdamse haven. Wat speelt er in de haven op het

gebied van duurzaamheid en transities? Hoe blijft de stad verbonden aan de haven, die

steeds verder weg komt te liggen en waar steeds minder Rotterdammers hun brood

verdienen?

Drie dagen met Monica. Foto: Havenbedrijf Rotterdam

Bijzonder detail is dat Drie dagen met Monica, de promotiefilm uit 1956, speciaal voor AFFR

door het Stadsarchief gedigitaliseerd is voor bioscoopvertoning, vanaf de oorspronkelijk 35

mm films. Een unieke kans dus om deze Rotterdamse klassieker te zien zoals ze

oorspronkelijk bedoeld was: op groot scherm.

Rotterdam Speciaal is een event dat toegankelijk is voor een breed, Rotterdams publiek,

reden waarom de voertaal Nederlands is, en de ticketprijs van de openingsfilms lager is dan

die van onze andere films (€7,50 / €5,00 met korting i.p.v. €11,75 / €8,25).

Van 5 tot en met 9oktober 2022 zijn Theater  Zuidplein en LantarenVenster de place to be

voor iedereen die zich wil laten meeslepen door de beste documentaires, de spannendste

speelfilms en de meest fascinerende shorts over stad en architectuur. Zie ook:

https://www.affr.nl/
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Vacature
Geplaatst op vrijdag 16 september 2022

Vacature Officemanager / Secretaresse
Geplaatst op vrijdag 16 september 2022

Vacature
Geplaatst op vrijdag 16 september 2022

Vacature Broodbakker
Geplaatst op vrijdag 16 september 2022

Vacature
Geplaatst op vrijdag 16 september 2022
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Uit de krant

Meest gelezen

Rotterdammers uit postcodegebied 3079
maken kans op miljoenen

15 sep, 14:17 17.178 keer gelezen 311

Café de Schouw moet volledig gesloopt worden
en gaat sluiten

12 sep, 09:57 7.347 keer gelezen 34

Bekende gevel van Chinese restaurant Tai Wu
aan de Mauritsweg dreigt te verdwijnen

15 sep, 13:25 3.207 keer gelezen 68

Man (71) onwel geworden nadat hij achter
vrouw die hem beroofde aanging

17 sep, 17:05 3.094 keer gelezen 23

Grote Nederlandse musicalfilm zoekt figuranten
uit Rotterdam

14 sep, 14:15 2.820 keer gelezen 21

‘De indruk wordt gewekt dat er leugens vanuit het stadhuis
worden verspreid’

59 minuten geleden

Rotterdam - Tara Lewis en Ferrie Weeda bespreken elke twee weken
de Rotterdamse politiek in hun podcast ROPOPO én in De Havenloods
met ROPOPOST.

Afbeelding

Fotografie ontmoet poëzie in fotoboek annex dichtbundel van
Merlijn Wirtz

1 uur geleden

Rotterdam - Merlijn Wirtz uit Rotterdam heeft in september haar
tweede boek gepubliceerd, ‘Waar cadans correspondeert’ met daarin
60 foto’s & gedichten.

Afbeelding

Een thuis met tuin gewenst voor deze mooie, rooie lieve jongeman

2 uur geleden

Rotterdam - Spike liep op het kerkhof te schooieren. Niet om op een
graf te dansen of ander luguber vermaak, nee… hij lonkte naar het
lekkere hapje voor een zwerfkat die al jaren..

Afbeelding

Joop Oonk en het Rotterdamse Misiconi met dansvoorstelling op
prestigieuze Nederlandse Dansdagen

3 uur geleden

Rotterdam - Joop Oonk presenteert op de Nederlandse Dansdagen
TIDES, een voorstelling waarin dansers met en zonder een beperking
de zintuigen laten prikkelen.

Afbeelding

Nieuwe vacatures

Uit de krant

Agenda

Imperial Age
vrijdag 23 september 2022 18:00 t/m 0:00

Baroeg Rotterdam | Rotterdam

Groepsjaarcursus gitaar voor teenagers
vrijdag 23 september 2022 18:30 t/m 19:20

Speelfilm Belfast
vrijdag 23 september 2022 19:30 t/m 21:25

Podium Islemunda | Rotterdam

Speelfilm The Duke
vrijdag 23 september 2022 19:30 t/m 21:10

Podium Islemunda | Rotterdam

Groepsjaarcursus gitaar voor volwassenen
vrijdag 23 september 2022 19:30 t/m 20:20

Meeste reacties

Rotterdammers uit postcodegebied 3079
maken kans op miljoenen

15 sep, 14:17 17.171 keer gelezen 311

Bekende gevel van Chinese restaurant Tai Wu
aan de Mauritsweg dreigt te verdwijnen

15 sep, 13:25 3.205 keer gelezen 68

Vrouw haalt met familie verhaal over ‘bedorven’
eten bij snackbar: één gewonde

20 sep, 16:35 2.425 keer gelezen 31

Armoedekamp opent vandaag aan de Parklaan
in Rotterdam

20 sep, 04:00 1.652 keer gelezen 29

Legerhelikopters oefenen boven Rotterdam-
Zuid

21 sep, 20:47 992 keer gelezen 27

Schuilplaats Orgelzolders
inzet juridische strijd: ‘Onze
cultuurwethouder moet nu
leiderschap tonen’

column 3 uur geleden

Afbeelding

Plaswijckpark opent
Natuurpad tijdens de
Kinderboekenweek

3 uur geleden

Afbeelding

Jury bekroont IFFR
jubileumboek 25 Encounters
tot Beste Film Publicatie

4 uur geleden

Afbeelding

Nieuwe team van Feyenoord
Basketball is er helemaal klaar
voor

21 uur geleden

Afbeelding

AFFR Rotterdam Speciaal:
spraakmakende film- en
debatmiddag over Havenstad
van de Toekomst

22 uur geleden

Afbeelding

Meest gelezen

Rotterdammers uit postcodegebied 3079
maken kans op miljoenen

Bekende gevel van Chinese restaurant Tai Wu
aan de Mauritsweg dreigt te verdwijnen

Man (71) onwel geworden nadat hij achter
vrouw die hem beroofde aanging

Vrouw haalt met familie verhaal over ‘bedorven’
eten bij snackbar: één gewonde

Restaurant Entrepotgebouw meerdere keren
beschoten

Dit is de wijk waar iedereen in Rotterdam leert
autorijden

Jeroen Naaktgeboren en Matthijs Timmers

Armoedekamp opent vandaag aan de Parklaan
in Rotterdam

Grote actie om te laten zien dat criminelen niet
de dienst uitmaken in de wijk

Iedere Rotterdammer kan iets vertellen over de Maas met de
WaterWalks wedstrijd

23 uur geleden

Rotterdammer - Iedere Rotterdammer kan iets vertellen over de Maas.
Van je favoriete plek aan het water, een mooi historisch verhaal over
het quarantaineterrein tot een weetje..

Afbeelding

Rotterdamse Canon over geschiedenis in de maak voor gebruik op
scholen en erfgoedinstellingen

22 sep, 12:26

Rotterdam - Een Canon van de Nederlandse geschiedenis die was er
al, maar een Rotterdamse Canon bestond tot voor kort nog niet.
Experts vanuit Museum Rotterdam, Archeologie Rotte..

Afbeelding

Baby arend Zeus is ontsnapt uit zijn kooi van de Hovendaal
Vreewijk!

22 sep, 12:22 6

Rotterdam - Zeus is dan wel een baby, maar toch gauw 1 meter, hij
wordt zelfs 2 meter. Gisteren is er de hele middag gezocht naar Zeus,
zonder succes.

Afbeelding

Studenten van Grafisch Lyceum exposeren tegen straatintimidatie

22 sep, 12:11 1

Rotterdam - Kijk naar jezelf. En dan naar je vrienden’. Dat is de
boodschap van de nieuwe expositie tegen straatintimidatie op het
Kruisplein in het centrum.

Afbeelding

Een Rotterdamse ombudsman met nul klachten uit Zuid, dat kán
niet kloppen...

22 sep, 11:13 12

Rotterdam - Van alle klachten die de Rotterdamse ombudsvrouwen
Marianne van den Anker en Stans Goudsmit binnenkrijgen, komen er
bijna nul (0!) uit Rotterdam-Zuid.

Afbeelding

KRANT ONLINE
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nieuws — 22.09.22

film toekomstbeelden

A perfect world? Archined
Classics op het AFFR
Redactie

scroll down for English
Hoe fĳn zou het zĳn om te leven in een perfecte wereld? Na het zien
van de komische speelfilm Mon Oncle (Jacques Tati, 1958) en de
Noorse dystopie Den brysomme mannen (Jens Lien, 2006) denk je
daar mogelĳk iets genuanceerder over. De Archined classics op deze
editie van het AFFR.

still uit Den brysomme mannen

Voor deze editie van het AFFR (Architectuur Filmfestival Rotterdam) mocht de
Archined redactie wederom twee speelfilms (Archined classics) programmeren. Het
zĳn speelfilms waarvan wĳ vinden dat je ze als ontwerper gezien zou moeten hebben.
Zo kan de film vanuit een ruimtelĳk perspectief interessant zĳn, speelt een ontwerper
een belangrĳke rol in het verhaal, of kan de film vragen oproepen die voor de
ontwerpwereld relevant zĳn. De klassiekers dit jaar zĳn: Mon Oncle van Jacques Tati
uit 1958 en Den brysomme mannen van Jens Lien uit 2006.

Vrĳdag 7 oktober 21.00
Mon Oncle – Jacques Tati – 1958 – Fr – 157 min
De met een Oscar voor beste buitenlandse film bekroonde komedie speelt zich
grotendeels af in en rond de hypermoderne Villa Arpel. De villa is modern in
architectonische verschĳningsvorm, materialisatie en inrichting, én ze is voorzien
van de meest innoverende technische snufjes. Kortom een woning met domotica in
een pre-internet-tĳdperk. De hoofdrolspeler Monsieur Hulot (Jacques Tati zelf)
woont in een conventioneel huis. Het bezoek aan zĳn zus die met man en kind in de
door henzelf gecreëerde Villa Arpel wonen, verloopt chaotisch. De kritiek die Tati
met deze oogstrelende film uit op de na-oorlogse mechanische efficiëntie en het
consumentisme doet soms akelig actueel aan.

Voorafgaande aan de film geeft Floris Paalman (docent en onderzoeker Filmstudies
aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de redactie adviesgroep van
Mediapolis) een presentatie over het Moderne Huishouden.
Nieuwsgierig? Koop hier je kaartje.

Friday 7 October 9.00 p.m.
Mon Oncle – Jacques Tati – 1958 – Fr – 157 min
Winner of the Oscar for best foreign film, Mon Oncle is mostly set in and around the
ultra-modern Villa Arpel. Modern in its architectural appearance, materials and
layout, the villa is fitted with the most innovative technical gadgets: an automated
home in a pre-internet world. The lead character Monsieur Hulot (played by Jacques
Tati himself) lives in a conventional house. His visit to his sister, who lives with her
husband and son in the villa they created for themselves, unfolds chaotically. Tati’s
criticism of post-war mechanical efficiency and consumerism in this delightful film
feels incredibly contemporary.

Before the film, Floris Paalman (teacher and researcher in Film Studies at the
University of Amsterdam and member of the editorial board of Mediapolis) will give
a presentation about the Modern Household.
Get your tickets here.

still uit Mon Oncle

Zaterdag 8 oktober 21.15
Den brysomme mannen – Jens Lien – 2006 – No – 135 min
Oorlogen, hongersnoden, onrechtvaardigheden en de gevolgen van de klimaatcrisis
stromen onophoudelĳk via schermen ons leven binnen. Daarnaast zĳn er de
dagelĳkse beslommeringen: de stinkende vaat, kotsende kat, lekkende pen en de
chagrĳnige baas. Maar er schĳnt een andere wereld te zĳn. De wereld die ons 24/7
wordt voorgehouden door de Mr. Marvis reclames, de instaposts van Kylie Jenner en
Nate Berkus én architectuurrenderingen: perfect, smetteloos en bevolkt door
opgeruimde, gezonde mensen. In Den brysomme mannen, een strak vormgegeven
film met gedempte kleuren, komt de hoofdpersoon na een geslaagde
zelfmoordpoging in een perfecte wereld terecht. Het leven in een stad zonder
problemen blĳkt niet eenvoudig te zĳn.

Voorafgaande aan de film geeft Miruna Dunu (information designer met een
achtergrond in architectuur en werkzaam als Visual Communications Designer bĳ
MVRDV, en tevens maker van de prĳswinnende experimentele docu-fiction
Coastland) een presentatie over het Happiness-filter.
Benieuwd? Koop hier je kaartje.

Saturday 8 October 9.15 p.m.
Den brysomme mannen – Jens Lien – 2006 – No – 135 min
We are constantly bombarded on our screens by war, famine, injustice and the
climate crisis. On top of that we have our own personal concerns: dirty dishes, sick
cat, leaky pen, grumpy boss and so on. But there turns out to be another world held
up to us all the time by the Mr. Marvis ads, the Instagram posts of Kylie Jenner and
Nate Berkus, and architecture renderings: the perfect, unblemished world populated
by cheerful, healthy people. In The Bothersome Man (Den brysomme mannen), a
sleekly styled film with subdued colours, the lead character ends up in a perfect
world after a successful suicide attempt. But life in a city without problems turns out
to be not that simple.

Before the film, Miruna Dunu (information designer with a background in
architecture working as Visual Communications Designer at MVRDV, and author of
the award-winning experimental docu-fiction Coastland) gives a presentation about
the Happiness filter.
Get your tickets here.

info

Het AFFR vindt plaats van 5 oktober tot en met 9 oktober in Lantaren/Venster, Otto

Reuchlinweg 996, Rotterdam. Voor programma en kaartverkoop, zie de AFFR-website.

share / print

enkele gerelateerde artikelen

recensie — 25.10.13

De schaduwzĳde van een
perfecte ordening
Anna van Gerve

Anna van Gerve bekeek tĳdens het AFFR de
drie documentaires. Alle tonen ze de
mankementen en teloorgang van de
modernistische stedenbouw, maar een
tweede leven lĳkt zich aan te dienen.

film stedenbouw

nieuws — 16.09.21

Where the facade
bends. An
architectural critique
in the form of an
animation.
Sophie Czich

Where the facade bends, a video by

Sophie Czich, plays with 'neither

real nor imaginary’ places.

english criticism lab

kijk & luister — 30.08.22

Stop waar je mee
bezig bent en luister
naar onze podcast
Waar staat de
architectuurcultuur?
Redactie

Fotografen Kim Bouvy en Rufus de

Vries laten de stad door hun ogen

zien en spreken over de kritische rol

die architectuurfotografie kan

spelen binnen het ontwerpdiscours.

fotografie podcast

the persistence of questioning

feature — 26.07.21

Sloterdĳk en Amstel 3,
bouwen aan de nieuwe stad?
Vincent Kompier

Het archetype stad van de toekomst is
duurzaam, er is volop interactie tussen
verschillende groeperingen. Hoe pakt dat uit
voor (voormalige) Amsterdamse
bedrĳventerreinen die woonwĳken worden?

projectbezoek stedenbouw

volkshuisvesting

Bekijken op

Mon Oncle (trailer)
DelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelenDelen

01:59

The Bothersome man trailer eng sub.
Jens Lien

L
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September 56, 5855

AFFR -.--
Five days of >lm  about the city and
architecture
October @–B, 5855

LantarenVenster
Otto Reuchlinweg BBE 
Rotterdam
the Netherlands

www.aHr.nl
Facebook / Instagram / Twitter / Vimeo /
YouTube

The Architecture Film Festival Rotterdam, the world’s biggest Alm festival about urban
aCairs and the built environment, will take place for the fourteenth time in Rotterdam, the
city of architecture. From October H–J, -.--, Theater Zuidplein and LantarenVenster are
the places to be for everybody who wants to be carried away by the best documentaries,
the most exciting feature Alms and the most fascinating shorts about the city and
architecture.

In a programme full of premieres and previously undiscovered >lms, >lmmakers answer all
your questions, experts oHer illuminating introductions, and people involved discuss the big
issues. Also included are masterclasses, a VR lounge, shorts programmes and >lm classics.
For those who cannot choose, there is a Best of AFFR on Sunday.

AFFR 5855 opens with the world premiere of Best in the World by Hans Christian Post, a
revealing look beyond the photogenic image of Copenhagen, on Wednesday October @ at
Theater Zuidplein. Over the next four days, the festival explore various subjects through a
series of programmed themes that centre on critically selected >lms and documentaries,
all from festival venue at LantarenVenster. 

The festival not only explores the relationship between >lm, architecture and the city, but also
looks at the world at large. This year, there is special focus on the Family AHairs of architects,
on the treatment of the Brutalist legacy, on the rise of privately funded museums, on the
imaginary worlds created by great >lmmakers like Tati and Fellini, and on the future of food.

Five insider tips from the AFFR Team:
Robin Hood Gardens (Thomas Beyer & Adrian Dorschner, 5855) Both despised and
celebrated, Alison and Peter Smithson’s demolished housing complex Robin Hood Gardens is
revisited to examine the age-old question—can architecture improve society?

GES-6 (Nastia Korkia, 585c) A Russian oligarch tasks Renzo Piano with the transformation of
GES-5, a former power plant opposite the Kremlin, into a contemporary art space. This
documentary follows the construction workers, curators, artists and security guards as they
oHer us a peek into the development of this prestigious project. Journalist Asya Zolnikova,
correspondent for Meduza, gives a critical overview of the state of Russian architecture under
the current regime. 

Planet City and the Return of Global Wilderness (live performance by Liam Young) Australian
artist, >lmmaker and architect Liam Young presents a provocative science->ction safari
through an imaginary city of the future; in his Planet City the entire world population lives
together on 8.85 percent of the planetary surface and abandons the rest of the earth to a
wilderness. Followed by a conversation with IABR-director Saskia van Stein.

Jacques Tati, tombé de la lune (Jean-Baptiste Péretié, 585c) The glorious failure that was
Tativille, Jacques Tati’s ambitious >lm set consisting of fully realized modernist architecture, is
the stuH of legends. This gripping found footage documentary eHectively goes beyond
the story we’ve heard time and time again. With the help of an impressive amount of behind-
the-scenes footage, we witness the full scope of Tati’s spectacular rise as entertainer and
gentle commentator on modernity. Péretié leaves us with a renewed appreciation for the
doomed Tativille and its genius, obsessive architect Tati.

Best in the World (Hans Christian Post, 5855) & Debate. Filmmaker Hans Christian Post
explores the downside of Copenhagen's transformation into a photogenic, neoliberal urban
landscape. On Wednesday October @, this confrontational >lm will open the festival. A second
screening, on Friday October 6, will be followed by a debate about the global inkuence of city
branding and the increasing number of gentri>ed cities. With Hans Christian Post, writer Floor
Milikowski, researcher René Boer and city-branding expert Faye Ellen. Moderated by Sophie
Stravens.

Map

e Nux Architecture- AFFR 5855 SubscribeShare

AFFR 5855

Stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam

e Nux Architecture- SubscribeShare

Jean-Baptiste Péretié, Jacques Tati, Tombé de la Lune, 585c. Courtesy of AFFR.
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AGENDA Focus: Architectuur in films

Best in the World

Het Architectuur Film Festival Rotterdam wil in deze turbulente tijd niet in blinde paniek vooruit
hollen, maar even stilstaan en nadenken. Het festival doet dat onder de titel Freeze Frame met
meer dan tachtig (!) films en debatten over de relatie tussen stad en architectuur.

Ook op de veertiende editie vertoont het Architectuur Film Festival Rotterdam (AFFR) films
die ‘in brede zin over de betekenis van stad en architectuur’ gaan. Een goede architectuurfilm
laat volgens het festival zien ‘dat architectuur niet zonder zijn omgeving begrepen kan
worden of onderzoekt de rol die de stad speelt in ons dagelijks leven’. Het festival doet dat
dus met een indrukwekkende hoeveelheid films.

Waaronder de openingsfilm en wereldpremière Best in the World (Hans Christian Post), dat
achter het imago kijkt van Kopenhagen als inclusieve, tolerante en vrijzinnige stad. Dertig
jaar geleden stond Kopenhagen op de rand van een faillissement, waarna ambitieuze plannen
en prestigieuze architectuur de stad uit het slop trokken. De film kijkt kritisch naar wie de
prijs ervoor betaalde. Zo is er een steeds grotere sociale ongelijkheid in de stad. Een
waarschuwende les voor Rotterdam en andere Nederlandse steden? Na de vertoning is er een
online Q&A met de maker in Kopenhagen.

Het is onmogelijk om hier zelfs maar een representatieve selectie van de meer dan tachtig
films te noemen die op het festival te zien zijn. We beperken ons tot een paar aanraders voor
cinefielen. De documentaire Fellinopolis (Silvia Giulietti) bevat nooit eerder vertoonde
beelden van Fellini en interviews met mensen met wie hij werkte, onder wie setfotograaf
Ferruccio Castronuovo en de vorig jaar overleden Lina Wertmüller. De film laat en passant
zien hoe sterk zijn films het imago van Rome hebben beïnvloed.

Ook interessant voor cinefielen is de filmische lezing van Frits Gierstberg over de
tentoonstelling over Johan van der Keuken, die hij samenstelde voor het Nederlands
Fotomuseum (vanaf 7 oktober te zien). In zijn lezing gaat Gierstberg in op Van der Keukens
blik op steden. Erna is Van der Keukens korte film Vier muren (1965) te zien, over de
woningnood in Amsterdam in de jaren zestig. Helaas actueler dan ooit.

Over de werkwijze van Roy Andersson (You, the Living, About Endlessness) gaat Being a
Human Person (Fred Scott). De film toont hoe Andersson nauwkeurig een model bouwt van
een herenhuis, dat zijn woonhuis en studio is. Maar de film toont ook hoe al dit precisiewerk
in dienst staat van de diep menselijke boodschap van zijn werk. Tenslotte noemen we de
documentaire Jacques Tati, tombé de la lune (Jean-Baptiste Péritié), over Tati als
humoristische en melancholieke criticus van de moderniteit, maar ook als obsessieve
architect van Tativille.

Architectuur Film Festival Rotterdam | 5 t/m 9 oktober| LantarenVenster en Theater
Zuidplein, Rotterdam
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Mehr BauNetz:

BAUNETZ WISSEN
In Einzelteile zerlegt

BAUNETZ THEMENPAKET
Sportlich schlicht bis extravagant

BAUNETZ CAMPUS
Atypische Typologien

BAUNETZ INTERIOR|DESIGN
Wohnen mit Weitblick

BAUNETZ ARCHITEKTEN
Max Dudler

PermaLink

Viel Außenraum...
...bieten die Wohnbauten mit ihren
Balkonregalen, die noch dazu das
Erscheinungsbild der Fassaden
positiv beeinflussen.
Bollinger + Fehlig Architekten

Nachhaltig nachverdichtet
Mit der Blockrandbebauung wird
neuer Wohnraum in Leipzig
erschlossen; dank der monolithischen
Bauweise ohne Außendämmung.
BAUNETZ WISSEN NACHHALTIG
BAUEN

Alle Meldungen

ALLE MELDUNGEN MEISTGELESENE BESTKOMMENTIERTE

04.10.2022

Filmtipp: Robin Hood Gardens und
City Branding
Architecture Film Festival
Rotterdam
Vom 5. bis 9. Oktober 2022 präsentiert das Architecture Film
Festival Rotterdam wieder ein umfangreiches Programm. Die 14.
Ausgabe des weltweit größten Festivals seiner Art lädt angesichts
der vielen Turbulenzen unserer Zeit unter dem Obertitel „Freeze
Frame“ zum Innehalten und Nachdenken ein. Diana Artus hat
sich vorab zwei Filme angesehen.

„Best in the World“

Menschen radeln durch verkehrsberuhigte Straßen, flanieren am Wasser
oder sitzen gesellig auf Caféterrassen, während rundum Kirschbäume
blühen – der diesjährige Eröffnungsfilm fährt mit ruhiger Kamera durch
eine fotogene Stadtlandschaft: Kopenhagen. Doch schnell schleicht sich ein
latentes Unbehagen in den makellosen Bilderfluss, denn in zahlreichen
Gesprächen, unter anderem mit Stadtplaner Jan Gehl und Architekt
Charles Bessard, wird eins immer klarer: Die dänische Hauptstadt ist
zwar in puncto Lebensstandard die vielleicht beste Stadt der Welt – aber
immer mehr ihrer Einwohner*innen werden aus finanziellen Gründen zu
bloßen Zaungästen dieser Bilderbuchkulisse. 

Filmemacher Hans Christian Post, der selbst in Kopenhagen lebt und
sich zuletzt mit architektonischer Vergangenheitsbewältigung am Beispiel
Dresden auseinandersetzte, verfolgt in seinem neuen Dokumentarfilm den
Wandel von der einst rauen Working Class City zur glatt optimierten
Komfortfassade, hinter der sich eine monokulturelle Blase gebildet hat. Wie
vielerorts zeigt sich auch in Kopenhagen, das als Vorbild nachhaltiger
Stadtentwicklung gilt, die Abwärtsspirale der Gentrifizierung. Während die
Hauptstadt geradezu magnetisch Investitionen anzieht, geraten
strukturschwache Regionen wie die Insel Lolland immer weiter ins Abseits. 

Die durch City Branding überformte Metropole entpuppt sich für ihr
gesamtes Umfeld als Motor sozialer Ungleichheit, der nicht zuletzt durch
billige Kredite immer weiter angetrieben wird. Am Ende steht die Frage,
wie lange eine ganze Stadtgesellschaft noch bereit ist, diesen Preis zu
zahlen, damit sich ein kleiner Teil von ihr in einer krisengeplagten
Gegenwart der Illusion einer heilen Welt hingeben kann.

Best in the World
Hans Christian Post
Dänemark 2022, mit englischen Untertiteln
56 Minuten
Trailer

„Robin Hood Gardens“

Ein Frachtkahn tuckert auf Venedig zu. An Bord: Ein Fassadenfragment der
1972 in East London fertiggestellten Wohnsiedlung Robin Hood Gardens.
Es gehört dem Victoria & Albert Museum, das die Überreste im Zuge des
Abrisses der beiden von Alison und Peter Smithson entworfenen
Wohnblöcke für seine Sammlung erwarb und 2018 bei der
Architekturbiennale präsentierte. Kurz vor dem endgültigen Verschwinden
des von Anfang an umstrittenen Komplexes haben die Leipziger Adrian
Dorschner und Thomas Beyer 2017 Robin Hood Gardens noch einmal
mit ihrer Kamera besucht und zahlreiche Gespräche mit
Architekturexpert*innen und Bewohner*innen geführt. 

Wir sehen, wie Fotografin Hélène Binet versucht, ein Stück
Architekturgeschichte festzuhalten und schauen dem Alltagsleben von
Familie Rakib im östlichen Wohnriegel zu. Immer wieder steht dabei die
Frage im Raum, warum die Vision der Smithsons letzten Endes scheiterte
und die Aufbruchstimmung der Architekt*innen sich nicht auf die späteren
Nutzer*innen übertrug. Auch wenn viele die Wohnungen selbst zu schätzen
wussten, verkamen Gemeinschaftsflächen wie die „streets in the sky“ –
Laubengänge, bei denen die Smithsons an kommunikative Nutzung
dachten – schnell zu unbehaglichen und ungepflegten Transitorten. 

In einem Interviewfragment der BBC hört man einen fassungslosen Peter
Smithson darüber berichten, dass Menschen in den Liften ihre Notdurft
verrichten, statt Pflanztöpfe vor die Wohnungstüren zu stellen. Das
Auseinanderklaffen von Anspruch und Realität, symptomatisch für viele
moderne Wohnsiedlungen, trat bei Robin Hood Gardens besonders
deutlich zutage. Nichtsdestotrotz erkundet der Film auf poetische Weise, ob
wir nicht doch etwas von dem Entwurf der Smithons lernen können, um
das das Leben in der Stadt von morgen zu verbessern.

Robin Hood Gardens
Adrian Dorschner und Thomas Beyer
Deutschland 2022, Englisch
90 Minuten
Teaser

Zum Thema:
affr.nl

Kommentare:
Meldung kommentieren

Sommerliche Leichtigkeit in
Kopenhagen, heute ein Vorbild
nachhaltiger Stadtentwicklung –
Filmstill aus „Best in the World“

Einige Jahrzehnte zuvor war die
dänische Hauptstadt noch geprägt
von Mietskasernen mit Ofenheizung.

Überreste eines brutalistischen
Wohnblocks auf dem Weg zur
Venedig-Biennale – Filmstill aus
„Robin Hood Gardens“

Die „streets in the sky“ sollten den
Bewohner*innen von Robin Hood
Gardens grandiose Ausblicke
eröffnen, wurden aber schnell zum
unbehaglichen Transitraum.

Bildergalerie ansehen: 12 Bilder

AUSSTELLUNGEN, FESTIVALS UND AKTIONSTAGE FILM, FERNSEHEN, RADIO

< >

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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Still uit de film Best in the World van Hans Christian Post.

Rotterdam is óók niet veilig voor
projectontwikkelaars, net als
Kopenhagen
do 13 okt, 07:41 Algemeen 439 keer gelezen

Rotterdam - Tara Lewis en Ferrie Weeda bespreken elke twee weken de Rotterdamse

politiek in hun podcast ROPOPO én in De Havenloods met ROPOPOST. 

Op de opening van het Architectuur Film Festival Rotterdam keken zo’n 630 mensen in

Theater Zuidplein naar de film ‘Best in the world’ over Kopenhagen, een stad die volgens

sommigen ‘de beste stad van de wereld’ zou zijn.

Regisseur Hans Christian Post plaatst grote vraagtekens bij dat juichverhaal. Uit zijn

documentaire blijkt dat de stad in dertig jaar van arm, vies en levendig naar onbetaalbaar,

gladgestreken en dodelijk saai transformeerde. Een stad waarin iedereen op elkaar lijkt is

uiteindelijk vooral een dorp, is een van de conclusies. Achteraf vond het publiek van

architecten, stedenbouwkundigen en nog meer architecten, dat de film weinig nieuws

vertelde. Voor een breder publiek was dat misschien anders geweest.

Waar was bijvoorbeeld de (uitgenodigde) wethouder voor klimaat, bouwen en wonen:

Chantal Zeegers? Die vond een week eerder bij ROPOPO live nog dat de gentrificatie in

Rotterdam niet problematisch is. Terwijl het juist dát beleid is dat een rijkere bevolking (en

projectontwikkelaars die voor hen huizen bouwen) naar de stad lokt.

Toevallig was Zeegers deze zomer wél op studiereis naar Kopenhagen met een clubje

Rotterdamse ontwikkelaars. Dat tripje draaide niet direct om de onbetaalbaarheid van al die

mooie, glimmende woontorens, maar meer over fietsverbindingen en buitenzwembaden in

de rivier. In de bus terug schijnt de conclusie te zijn geweest dat de Deense realiteit niet de

Rotterdamse is, omdat wij toch stukken minder wit en rijk zijn.

Nu nog wel. Maar zolang de politiek blijft denken dat internationale erkenning en gentrificatie

een stad goed doen, is ook Rotterdam niet veilig voor projectontwikkelaars.

reageer als eerste

! Pushbericht nieuws inschakelen

Vacature Apothekersassistent
Geplaatst op vrijdag 30 september 2022

Gedragsspecialist Passend Onderwijs voor
minimaal 0,6 FTE.
Geplaatst op vrijdag 30 september 2022

Meer nieuwe vacatures

Naar agenda

Meer laden

Contact:
Boezemweg 21
2641 KG Pijnacker
015 - 361 54 77

Advertenties:
advertentie@dehavenloodsmediacentrum.nl
015 - 361 51 44

Redactie:
redactie@dehavenloodsmediacentrum.nl
06 - 2336 6745

© Copyright Dehavenloods.nl Het is niet toegestaan teksten, foto’s of enig onderdeel van deze website over te nemen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
Gemaakt met behulp van 

Uit de krant

Meest gelezen

Binnenkort komt de kermis weer naar
Rotterdam, met onder meer een mega-
vuurwerk!

3 okt, 11:19 6.828 keer gelezen 47

Willem van den Broek over De Riddert, Faas en
zijn stad: ‘Rotterdam doet z’n best om zichzelf
kapot te maken’

Rotterdammer van de Week 2 okt, 06:23 4.089 keer
gelezen 12

De RET zit in zwaar weer en dat weer wordt
alleen maar zwaarder: ‘We hebben een
gigantisch probleem’

5 okt, 15:57 3.245 keer gelezen 17

De Grote Schijn is binnenkort weer terug in het
Kralingse Bos

6 okt, 13:30 2.872 keer gelezen 48

Holland America Line roept stad Rotterdam op
voor feestelijk uitzwaaimoment Rotterdam VII

11 okt, 09:04 2.659 keer gelezen 7

Het Wereldmuseum en de rol van hiphop

37 minuten geleden

De tentoonstelling The world is yours! – hiphop maakt de stad biedt
reflecties op hoe hiphop als cultuur en lifestyle bijdraagt aan de
vorming van verschillende betekenisvolle..

Veilig huisje voor knappe dove dame met opvallende ogen

1 uur geleden

Rotterdam - Pina is een knappe dame van anderhalf jaar met heel
opvallende ogen: een groene en een blauwe! Een witte kat met
verschillende ogen kan doof zijn en dat is inderdaad..

Hockey Club Rotterdam gaat altijd voor het hoogste

2 uur geleden

Rotterdam - HC Rotterdam of Hockey Club Rotterdam is met ongeveer
2500 leden na Kampong en HC Oranje-Rood de derde grootste
hockeyclub van Nederland.

Veerpont tussen Rozenburg en Maassluis blijft nog weken uit de
vaart

2 uur geleden 3

Rotterdam - De Veerdienst Blue Amigo kan de veerpont tussen
Rozenburg en Maassluis nog steeds niet inzetten. Om ervoor te zorgen
dat fietsers en voetgangers op hun bestemming kom..

Nieuwe vacatures

Uit de krant

Agenda

Diepeveen & Co
vrijdag 14 oktober 2022 16:00 t/m 17:30

Huidenclub | Rotterdam

Indische familiegeschiedenis op toneel: ‘De
eeuw van mijn moeder’
vrijdag 14 oktober 2022 18:30 t/m 23:15

Theater Rotterdam Schouwburg | Rotterdam

Spaanse zwarte-komedie El Buen Patrón
vrijdag 14 oktober 2022 19:30 t/m 21:10

Podium Islemunda | Rotterdam

Tata Stimá | Collin Edson
vrijdag 14 oktober 2022 19:30 t/m 21:00

Theater Zuidplein | Charlois

Saman Amini’s Intergratieplan
vrijdag 14 oktober 2022 20:00 t/m 21:30

Theater Zuidplein | Charlois

Meeste reacties

De Grote Schijn is binnenkort weer terug in het
Kralingse Bos

6 okt, 13:30 2.875 keer gelezen 48

Jongen springt op de vlucht voor de politie in de
Schie en komt erachter dat hij niet kan
zwemmen...

13 okt, 13:16 1.326 keer gelezen 35

Koningsdag 2023 wordt in Rotterdam gevierd

10 okt, 09:00 727 keer gelezen 33

1e Coolhavenbrug voorlopig afgesloten wegens
defecte draaipunten

7 okt, 14:01 1.343 keer gelezen 26

Aziatisch olifantje geboren in Blijdorp: moeder
en jong krijgen vandaag alle rust

9 okt, 11:30 795 keer gelezen 19

Groot feest op de Veerkade
met onder meer Loes Luca,
Glenda Peters en leerlingen
van Codarts Rotterdam

3 uur geleden

Afbeelding

Dek van de unieke
Kraneschipbrug in Leuvehaven
grondig vernieuwd

3 uur geleden

Afbeelding

Op deze plekken in Rotterdam
kun je goed lachen!

4x Uitagenda Rotterdam 4 uur

geleden

Afbeelding

‘Boezemhuys’ met 38 sociale
nieuwbouwwoningen
opgeleverd in Crooswijk

4 uur geleden 8

Afbeelding

Man gaat er vandoor na zware
aanrijding vrouw op scooter,
politie vindt hem terug in
België

5 uur geleden

Afbeelding

Meest gelezen

De Grote Schijn is binnenkort weer terug in het
Kralingse Bos

Holland America Line roept stad Rotterdam op
voor feestelijk uitzwaaimoment Rotterdam VII

Feestelijke parade van historische trams en
bussen door het centrum van Rotterdam

Bouw van compleet nieuw woonzorgcomplex
Simeon & Anna gaat van start

Tegenslagen bij bouw van nieuwe torens, maar:
‘Al gaat maar de helft van de plannen door, dan
nóg krijgen we een roaring twenties’

Albert Heijn Coolsingel gaat tijdelijk sluiten

Liefst 131 bekeuringen uitgedeeld en 15
voertuigen in beslag genomen bij grote
politieactie

Maar liefst 6 karateka’s van Unity99 naar WK
Karate jeugd

Recyclen in Overschie tot kunst verheven in flat aan Patijnstraat

5 uur geleden 2

Rotterdam - Aan de Patijnstraat in Overschie worden op vrijdag 21
oktober twee bijzondere kunstwerken onthuld van beeldend
kunstenaars René Jacobs en Micha de Bie.

Afbeelding

Honderd jaar geleden bruiste het in Rotterdam

Roaring twenties 7 uur geleden 1

Rotterdam - Precies honderd jaar geleden zaten we middenin de
roaring twenties van Rotterdam. Nadat de Eerste Wereldoorlog en
Spaanse grieppandemie voorbij waren, ontstond er een..

Afbeelding

Koning Willem-Alexander met een kleedje vol oude meuk op Zuid:
‘Alles 1 euro!’

Column Rachid Benhammou 7 uur geleden 6

Rotterdam - Onze columnist Rachid Benhammou fantaseert dit keer
over komende Koningsdag. Over Willem-Alexander die een
wandelsafari naar Rotterdam-Zuid maakt.

Afbeelding

Kom ook griezelen op Halloweenfeest in Lombardijen

21 uur geleden 1

Rotterdam - Op zaterdag 29 oktober slaan kinderboerderij De Kooi van
Natuurstad, Bouwspeeltuin Maeterlinck, ATV Lombardijen
tuindersvereniging en SOL in het Huis van de Wijk, de..

Afbeelding

Tegenslagen bij bouw van nieuwe torens, maar: ‘Al gaat maar de
helft van de plannen door, dan nóg krijgen we een roaring
twenties’

22 uur geleden 10

Rotterdam - De uitbreiding van de Rotterdamse skyline verloopt dit
decennium tot nu toe met horten en stoten. Eigenlijk werden er roaring
twenties verwacht door de bouwdeskundige..

Afbeelding

KRANT ONLINE
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‘De boy zone gaat op de schop’. In gesprek met Dorte
Mandrup

nieuwsnieuws  31-10-2022 

De Deense architect Dorte Mandrup bouwde de afgelopen decennia aan een oeuvre waarin de grote

waarden centraal staan: een solidaire samenleving, geschiedenis en natuur. In haar werk is ruimte voor

reflectie, intuïtie en het onbenoembare. Another kind of knowledge is dan ook de titel van een film over

haar leven en werk die op 7 oktober werd vertoond op het Architectuur Film Festival Rotterdam (AFFR)

als speciaal programma van de BNA/BNI. Voorafgaand had ik een gesprek met Mandrup over de positie

van vrouwen in de hedendaagse architectuur. Over coping-mechanismen van een gebrainwashte

generatie.  Door Catja Edens voor BNA/BNI.

In 2017 publiceerde online architectuurplatform Dezeen een interview met Dorte Mandrup. Aanleiding

was hun lijst van 50 inspirational female architects and designers waarin ook Mandrup was opgenomen.

Mooi om deze waardering te krijgen, vond ze, maar waarom zouden vrouwelijke architecten eigenlijk een

aparte categorie in de architectuur moeten zijn? We hebben het toch ook niet over de beste vrouwelijke

dokters of de beste vrouwelijke journalisten?

Verborgen mechanismen die vrouwelijkeVerborgen mechanismen die vrouwelijke

architecten op achterstand zettenarchitecten op achterstand zetten

In 2022 sprak Mandrup zich opnieuw uit over het onderwerp in een artikel dat op de website van haar

bureau is terug te vinden. Daarin benoemt ze de verborgen mechanismen die vrouwelijke architecten op

achterstand zetten, en het trage tempo waarin veranderingen zich voltrekken. Over het realiseren van

gelijkwaardige posities voor vrouwelijke en mannelijke architecten in het veld zegt ze ‘Het is niet

ingewikkeld of moeilijk. Het is een kwestie van willen.’

In het gesprek op 7 oktober spraken we over de jaren negentig als een periode waarin het leek of de

vrouwenemancipatie wel zo ongeveer voltooid was. Dat vrouwelijke architecten in de architectuur nog

altijd minder bereikten dan hun mannelijke collega’s, was dus misschien wel aan henzelf te danken.

Vrouwen moesten gewoon niet zo moeilijk doen over seksistische opmerkingen, en meer one of the boys

zijn. Wie niet tegen een stootje kon, was gewoon niet geschikt voor het harde architectenvak. Coping-

mechanismen van een gebrainwashte generatie, stelt Mandrup.

We roemen gebouwen van mannelijke architectenWe roemen gebouwen van mannelijke architecten

toch ook niet om hun masculiene kwaliteitentoch ook niet om hun masculiene kwaliteiten

Terugdenkend aan haar opleiding herinnert Mandrup zich dat de architectuur werd gedoceerd als een

vak van mannen. Studenten werden daarbij voorbereid op een praktijk die op alle fronten werd

gedomineerd door mannen, aan de kant van de architect, de bouwer en de opdrachtgever. Vrouwelijk

rolmodellen zoals Lina Bo Bardi, Eileen Gray en Renée Gailhoustet bleven onbenoemd. ‘Die boy zone gaat

nu op de schop’ stelt Mandrup. ‘En de samenleving begint te wennen aan vrouwen in machtsposities –

zonder ze meteen te bestempelen als slechte moeder of nasty woman.’ Het benoemen van specifiek

vrouwelijke kwaliteiten in architectonisch ontwerp, zoals dat gebeurde toen zij in 2007 de Nykredit

Architecture Prize won, is volgend Mandrup grote onzin. ‘Het is vreemd hoe men van vrouwelijke

architecten iets anders blijft verwachten dan van mannelijke en dat men zich blijft verbazen over het

stoere karakter van de architectuur van Bo Bardi, Grafton Architects en andere vrouwen in het veld. Het

gaat gewoon om goede architectuur. En trouwens, we roemen gebouwen van mannelijke architecten

toch ook niet om hun masculiene kwaliteiten’.

foto: openingsavond AFFR
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Voor cinefielen 
Fellinopolis
Film is een medium dat je met een 
andere of nieuwe blik naar je eigen 
leefomgeving kan laten kijken, vertelt 
Cristina. Dat merk je goed in de 
documentaire Fellinopolis: “Film en 
architectuur scheppen beiden op hun 
eigen manier een nieuwe wereld. Fellini 
werkte met zijn in de legendarische 
Cinecittà studio’s in Rome. Ze ontwierpen 
en bouwden daar fantastische decors. 
Deze film viert dat decorontwerp en 
de special effects die onderdeel waren 
van Fellini’s visie.” De documentaire van 
regisseur Silvia Giulietti bevat nooit 
eerder getoond beeldmateriaal en 
laat het maakproces zien van Fellini’s 
beroemde films Casanova, City of 
Women, And the Ship Goes On en  
Ginger and Fred. Filmjournalist Kevin 
Toma zorgt voor de inleiding bij deze 
film, hij zal een en ander vertellen over 
Fellini en de manier waarop hij de sets 
gebruikte in zijn films.

Architectuur als lens op de wereld

Voor maatschappelijk geëngageerden
Good Life
De makers van deze documentaire 
volgen een groep mensen die in 
een op ondernemerschap gericht 
samenleefproject in Zweden wonen.  
In de ‘Tech Farm’ bestaan geen grenzen 
tussen werk en privé en de jonge 
bewoners werken iedere minuut van 
de dag aan hun eigen succes. Cristina: 
“Deze mensen plaatsen zichzelf volledig 
in de ideologie van start-up cultuur, 
op een manier die bijna onmogelijk vol 
te houden is. Het gaat zo ver dat je 
al kijkende steeds afvraagt: is dit nu 
echt? Maar dat is het dus, schokkend 
genoeg.” De documentaire is kritisch 
maar genuanceerd en legt bloot hoe het 
kapitalisme met al onze levens verweven 
is. Filmmakers Marta Dauliute en Viktorija 
Šiaulyte zijn bij de vertoning aanwezig 
om te vertellen hoe het de jonge 
ondernemers verging ná de filmopnames. 

Voor foodies
The Automat
Bijna een eeuw geleden begon 
restaurantketen Horn & Hardart in 
vestigingen in Philadelphia en New York 
al het eten dat ze bereidden uit automa-
tieken te serveren. Deze vermakelijke 
film van makers Lisa Hurwitz en Michael 
Levine is nostalgisch over een verdwenen 
fenomeen (de laatste sloot in 1991), maar 
laat ook zien welke culturele betekenis 
de restaurants hadden. Er werd eten van 
een goede kwaliteit geserveerd, maar 
omdat er op het personeel bezuinigd 
werd, heel betaalbaar. Het zorgde ervoor 
dat alle sociale rangen en standen er 
samenkwamen. Cristina: “We vonden 
het een goed idee om deze film in 
Nederland te laten zien, omdat we hier 
het fenomeen van de tamelijk unieke 
automatiek kennen.” De film werd in de 
VS al goed ontvangen en je ziet onder 
andere Mel Brooks, Ruth Bader Ginsburg 
en Colin Powell herinneringen ophalen. 
Culinair journalist Hiske Versprille (o.a. 
Volkskrant) verzorgt tijdens AFFR een 
inleiding bij de filmvertoning. 

Architectuur Filmfestival 
Rotterdam
5 - 9 oktober 2022
LantarenVenster Rotterdam
affr.nl

Je hoeft zeker geen architect 
te zijn om het naar je zin te 
hebben op Architecture Film 
Festival Rotterdam. Vanuit 
verschillende invalshoeken 
wordt de samenhang tussen 
films, de stedelijke omgeving 
en architectuur op dit festival 
verkend. Met een veelzijdig 
filmprogramma met inleidingen, 
gesprekken met filmmakers en 
een VR-Lounge voor het virtual 
reality-programma.

Drie filmtips voor AFFR 
van Cristina Ampatzidou 

Typex en zijn moeder Alice bij haar huis in Amsterdam 
Foto: Ivo van der Bent

Cross Comix Festival
23 en 24 september
Kantine Walhalla, Veerlaan 11
Verhalenhuis Belvedère, 
Rechthuislaan 1
crosscomix.nl

De strip is een volwaardige kunstvorm
Cross Comix Festival stelt dit jaar het persoonlijke verhaal centraal

De vijfde editie van Cross 
Comix Festival vindt niet meer 
achter gesloten deuren plaats, 
maar open en bloot op het 
Rotterdamse Katendrecht. Ook 
de makers geven zichzelf bloot 
met persoonlijke verhalen, zoals 
die van Typex over zijn moeder 
in coronatijd.

over de bezoekjes aan zijn moeder in 
coronatijd. “Het idee ontstond na een 
belachelijke conversatie over bananen 
via de intercom. Toen bedacht ik me dat 
het een strip was, die ik snel tekende en 
naar de Volkskrant stuurde. De redactie 
reageerde enthousiast en vanaf dat 
moment was mijn moeder materiaal.” 
Elke dag kwam de inspiratie tot hem in 
de vorm van videogesprekken. Toen ze 
elkaar weer ‘gewoon’ mochten zien, werd 
dat lastiger. “Soms pakte ik er ter plekke 
een notitieboekje bij, omdat het zo goed 
was wat ze zei.” Dat vond hij op den 
duur toch wat gek, dus besloot hij dat het 
na een half jaar moest stoppen én een 
boekje moest worden.“Veel beroemde 
schrijvers maken een boek over hun 
overleden ouders. Ik vind het fantastisch 
dat ik haar nog tijdens haar leven een 
hommage kan brengen.”

Cristina Ampatzidou zit sinds 2012 in de redactie van 
AFFR | Foto: Vera Cornel

Illustratie uit: Je moeder! Lief en leed op anderhalve meter door Typex

Twee dagen bomvol 
beeldverhalen
‘Vorig jaar programmeerden we uit 
noodzaak buiten, in het Vroesenpark. 
Dat bleek veel leuker dan achter 
gesloten deuren! We zagen toevallige 
passanten vertrekken met buttons, 
posters en boekjes,’ vertelt Theo 
Seesing - verantwoordelijk voor het 
festivalprogramma - enthousiast. “De 
strip is een volwaardige kunstvorm die 
al meer dan 100 jaar bestaat, maar 
er kleeft iets kinderlijks aan. Met Cross 
Comix bewijzen we het tegendeel.” 
Het thema van dit jaar – ‘Verhalen van 
de stad en daarbuiten’ – garandeert 
een rijk aanbod aan auto-biografische 
beeldverhalen. Theo: “Het persoonlijke 
perspectief zie je terug in het Burn-out  
dagboek van Maaike Hartjes en 
Je Moeder van Typex, maar ook 
in oorlogsdagboeken in strip- en 
illustratievorm. Zoals de Rotterdamse 
Lies den Houting, die het bombardement 
van 14 mei 1940 als veertienjarige 

meemaakte en haar leven in oorlogstijd 
vervolgens al tekenend vastlegde.”

Kantine Walhalla en Verhalenhuis 
Belvedère zijn de uitgelezen plekken voor 
het festival. De vrijdag richt zich met name 
op jonge makers, zegt Theo. “We spelen in 
op vragen als ‘hoe doe je dat nou, je 
eerste graphic novel uitbrengen?’ Om ze 
op weg te helpen organiseren we speed-
dates tussen debutanten en uitgeverijen.” 
De zaterdag is voor een breed publiek, 
met een uitgebreid randprogramma en 
een groot open atelier.

Je Moeder
Eén van de sprekers op vrijdag is strip-
tekenaar en illustrator Typex, bekend 
van onder andere zijn stripalbums over 
Rembrandt en Andy Warhol. Je Moeder!
is zijn eerste puur autobiografische boek, 

cultureel nieuws voor Nederland september 2022 7

Vraag een willekeurig iemand of die van 
muziek houdt en je zal bijna nooit ‘nee’ 
horen. Muziek zorgt voor ontspanning, 
geeft ons energie, een goed gevoel of 
wakkert andere emoties aan. En muziek 
doet nog veel meer dan dat, vertelt 
wetenschapsjournalist en natuurkundige 
Mark Mieras. Hij specialiseerde zich in 
hersenonderzoek en schreef veelvuldig 
over de meerwaarde van muziek op 
school. “Iedereen houdt van muziek en 
dat is niet gek, want muziek is met ons 
geëvolueerd. De evolutie van de mens 
ging hand in hand met muziek. Wist je 
dat er muziekinstrumenten zijn gevonden 
van 40.000 jaar oud? Logisch dat er 
zoveel dwarsverbanden bestaan!”
Een gevolg daarvan is dat muzikaal 
getrainde mensen beter kunnen 
luisteren en spellen. “Door het maken 
van muziek leren kinderen doelgerichter, 
zelfstandiger en bewuster te werken. 
Ze worden zelfsturender, zoals dat heet. 
Van die eigenschap is aangetoond 
dat het bepalend is voor succes.” 
Kinderen die jong aan de slag gaan met 
muziek, zijn minder vaak dyslectisch en 
doorlopen de cruciale eerste leerjaren 
van de basisschool vlotter en met meer 
plezier. Maar het wordt nog mooier: 
muzikaal getrainde mensen zijn socialer. 
Mieras: “In muziekrijke culturen kunnen 
mensen zowel beter samenwerken 

Bouw Muziekwerf van start
Eerste podium voor jonge muzikanten

In de kerkzaal – straks concertzaal – zie je bij de juiste lichtinval het water van het Haagseveer weerspiegeld op het plafond. Het spiegelende plafond van de nieuwe entree imiteert 
dit effect. Verder zijn er verschillende oefenstudio’s en een foyer waar mensen elkaar ontmoeten. Artist Impression | Ontwerp: Powerhouse Company

Kinderen die vanaf jonge 
leeftijd muziek maken, 
profiteren daarvan op de 
basisschool. Zo pikken ze 
spreken, lezen en schrijven 
vaak sneller op. Daarnaast 
zorgt muziek maken voor 
meer verbinding én betere 
samenwerking, zegt 
wetenschapsjournalist 
Mark Mieras. Muziek maken 
beïnvloedt ons brein positief 
en ook hier geldt: jong geleerd 
is oud gedaan. Precies dat 
– meer kinderen motiveren 
om muziek te maken – is een 
belangrijke pijler van de op te 
richten Muziekwerf. 

als voor zichzelf zorgen. Binnen grote 
groepen mensen zorgt muziek maken 
voor een gevoel van gezamenlijkheid 
en verbinding. Op school zorgt muziek 
ervoor dat kinderen goed kunnen leren en 
functioneren. Muziekles op maandag is 
een uitstekende start van de lesweek.”

Klinkende missie
Mieras ziet dat muziek het grootste 
effect heeft op mensen die van huis uit 
niet zo snel een instrument in handen 
krijgen. Muziek is dus niet alleen leuk, 
ontspannend en leerzaam, maar ook 
belangrijk voor de samenleving. De op te 
richten Muziekwerf in Rotterdam speelt 
daar op in. Een markant kerkgebouw uit 
1951 – de laatste Doopsgezinde kerk in 
Rotterdam – wordt getransformeerd tot 
dynamische plek voor jeugdorkesten en 
-koren. Projectleider Roswitha Abraham, 
tevens architect en violist, vertelt erover.  
“Muziekwerf wordt een inspirerende 
ontmoetingsplek voor Rotterdamse 
jongeren van 6 tot 26 jaar. Jeugd-
ensembles repeteren en presenteren hier 
onder één dak, plezier in het ‘samen  
muziek maken’ staat daarbij centraal.” 
Daarmee is de Muziekwerf straks de  
eerste permanente oefen- en concert-
locatie in Nederland gericht op kinderen  
en jongeren. En daaraan was behoefte, 
verklaart Abraham. “Uit onderzoek bleek 

dat er weinig culturele voorzieningen 
voor kinderen zijn in en rondom 
Rotterdam centrum. Een huis voor 
muziek, gericht op kinderen en jongeren, 
is er sowieso niet in Nederland. Veel 
ensembles en koren hebben daarnaast 
moeite met het vinden van goede 
repetitieruimte. Dit leek ons daarom 
de beste invulling van het gebouw.” 
Niet alleen orkesten en koren, maar 
ook andere ensembles en muziekstijlen 
zijn welkom, benadrukt Abraham. 
“De Muziekwerf heeft drie pijlers. We 
willen kinderen muziek laten maken, 
ze vervolgens motiveren om dat te 
blijven doen én kruisbestuivingen en 
samenwerkingen stimuleren, voor een 
divers aanbod.” Mieras juicht dit toe. 
“Ik hoop dat de Muziekwerf een manier 
vindt om alle bevolkingsgroepen te 
bereiken. Door aan te sluiten bij andere 
culturen kan een gevoel van trots 
en verbinding ontstaan waar vooral 
mensen met een sociaal-economische 
achterstand baat bij hebben. Een 
initiatief als Muziekwerf kan zo bijdragen 
aan meer gelijkheid.”

Orgel blijft 
Een grondige verbouwing gaat 
vooraf aan de muziek. Veel aandacht 
gaat daarbij uit naar akoestische 
en klimaataanpassingen. Abraham: 

Olli maakt muziek
Het Rotterdamse Hellendaal 
Muziekinstituut en het Rotterdams 
Jeugd Symfonie Orkest (RJSO) 
hebben de handen ineen geslagen 
met als doel kinderen tot muziek 
maken te verleiden. Het gouden 
boekje Olli begint een orkest is 
daar het resultaat van. Olli’s orkest 
bestaat uit dieren die allemaal 
een andere taal spreken. Gelukkig 
kunnen ze communiceren met 
muziek. ‘Muziek verbindt’ is dan ook 
de boodschap. Het gouden boekje 
verschijnt op 18 september.

Rotterdams Junioren OrkestMuziekwerf (voorheen Doopsgezinde kerk) | Foto: Loes van Duijvendijk

de Kunstbode is een initiatief van Stichting Droom en Daad | Tekst: Elsbeth Grievink, Sander Grip, Priscilla de Putter, Fay van der Wall | Ontwerp: Anneke van der Stelt | dekunstbode.nl

“Samen met Powerhouse Company 
transformeren we het gebouw met veel 
respect voor de bestaande kwaliteiten. 
Ook het orgel blijft en kan een rol spelen 
bij toekomstige concerten. Ontworpen als 
schuilkerk is het nu een introvert gebouw. 
Een nieuwe hoofdingang geeft de 
Muziekwerf straks een duidelijk gezicht 
en open uitstraling. De werkzaamheden 
starten dit najaar.”

Universeel en 
onvoorwaardelijk
Als architect met muzikale achtergrond 
is Roswitha Abraham de gedroomde 
projectleider van Muziekwerf. 
“Muziekwerf is op mijn lijf geschreven, 
want ik ben doordrongen van de 
meerwaarde ervan. Ik herinner me 
goed dat ik op mijn elfde in een 
strijkorkest meespeelde in Groningen. 
Het repetitieweekend, op een 
kampeerboerderij in de bossen, was een 
gouden combinatie van samen dingen 
beleven en muziek maken. Ik beleef dat 
gevoel steeds weer als ik met een fijne 
groep mensen muziek maak. Dat kan 
overal ter wereld, ook al versta je elkaar 
niet. Met muziek creëer je iets dat verder 
gaat dan taal.” 

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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SOCIAL MEDIA

https://www.affr.nl/
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De organisatie van AFFR (16 personen, in totaal 4320 
uur per jaar/2,35 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 hee� 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 
(TOTAAL 1836 UUR / 1,0 FTE)
scouting en aanmelding 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 debatten, inleidingen en 
Q&A’s, hospitality, redactionele artikelen en 
filmteksten voor website en programma-uitingen.
• Curator (Jord den Hollander): eindverantwoor-

delijk voor programmering en thematisering;
• Filmprogrammeur (Cristina Ampatzidou): 

verantwoordelijk voor database, filmresearch, 
scouting en selectie, filmwaardering, program-
mering en thematisering, kritische kijkers, con-
tacten met filmmakers, Q&A’s;

• Filmprogrammeur (Daphne Bakker): mede-
verantwoordelijk voor filmresearch, scouting 
en selectie, filmwaardering, programmering en 
thematisering, verantwoordelijk voor filmteksten 
en eindredactie redactionele artikelen;

• Debatredacteur (Inez de Coo): medeverant-
woordelijk voor filmwaardering, programmering 
en thematisering, verantwoordelijk voor uitno-
digen van gasten, inleiders, debatdeelnemers, 
contacten met programmapartners, opzet en 
uitvoering programmaspecials;

• Film- en printresearcher (Renate Bergsma): 
verantwoordelijk voor contacteren van filmpro-
ducenten, aanleveren van screeners en stills, 
vastleggen van rechten, het maken van afspraken 
over onkostenvergoedingen en overnachtingen 
met makers, coördinatie aanleveren files of 
dragers, coördinatie archivering en retouren, 
ondersteuning hospitality tijdens festival;

• Floormanager Specials (Lenno Verhoogh): 
hands on ondersteuning in specials tijdens 
festival.

PRODUCTIE & TECHNIEK
(TOTAAL 726 UUR, 0,39 FTE): 
planning en logistiek, locatie en techniek, aansturing 
vrijwilligers, floor management, horeca en overnach-
tingen; contacteren van filmproducenten en vast-
leggen van rechten, het maken van afspraken over 
onkostenvergoedingen met makers, het prepareren 
en converteren van filmbestanden, het verzorgen van 
de projectie, het verzorgen van techniek in talkshow 
en debat.
• Productieleider (Samga Nguyen): verantwoor-

delijk voor planning en logistiek, locatievoorzie-
ningen en coördinatie techniek, floormanage-
ment, coördinatie horeca en overnachtingen;

• Productieassistent (inhuur): uitvoerende 
ondersteuning productie;

• Vrijwilligerscoordinator (Janek Bosman): 
verantwoordelijk voor de werving, planning en 
coördinatie van de vrijwilligers, aanspreekpunt 
voorafgaand en tijdens het festival 

• Filmtechnicus (Frank Koppelmans): prepareren 
en conversie files, check en doorloop, aanleve-
ring aan theaters, verzorgen techniek tijdens 
talkshow;

• Operateurs (Martin Putto en Hans de Ruiter): 
verantwoordelijk voor projectie en geluid tijdens 
vertoning en inleidingen/Q&A’s.

DIRECTIE & ADMINISTRATIE
(TOTAAL 782 UUR/0,43 FTE); 
algehele coördinatie en afstemming, eindverantwoor-
delijk voor alle onderdelen en volledig festival, verant-
woording verschuldigd aan het stichtingsbestuur. 
• Festivaldirecteur (Joep Mol): algehele coördi-

natie en afstemming programma, communicatie, 
productie en techniek, eindvera ntwoordelijk voor 
vorm en inhoud festival, eindverantwoordelijk 
op financiën (fondsenwerving, sponsorwerving, 
kaartverkoop en alle uitgaven), verantwoording 
verschuldigd aan het bestuur.

• Financieel medewerker (vacature): boekhou-
ding, toetsing aan begroting, invoeren facturen en 
klaarzetten betalingen, opstellen eindafrekening.

MARKETING & COMMUNICATIE
(TOTAAL 976 UUR/0,53 FTE); 
public relations, marketing, ticketsales, sponsorwer-
ving, communicatie programma- en mediapartners, 
vulling en functioneren website en nieuwsbrief, uitingen 
op sociale media, gedrukte en online campagne.
• Coördinatie sales, marketing en commu-

nicatie (Gilles de Sitter, tot 01-06-2022):

8. ORGANISATIE EN 
BESTUUR

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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verantwoordelijk voor marketing- en communica-
tiestrategie, coördinatie ticketsales, coördinatie 
vormgeving, bouw en uitbreiding website, reali-
satie gedrukte campagne, productie en distribu-
tie programmafolder, coördinatie nieuwsbrieven, 
trailers en leader, coördinatie publieksonderzoek.

• PR- en persmedewerker (Rookje Meijerink): 
verantwoordelijk voor persbenadering en public 
relations, schrijven van pers- en nieuwsberichten, 
coördinatie culturele agenda’s en online plat-
forms, advertenties en redactionele artikelen. 

• Sociale Media officer (Angela Otto): assistentie 
vullen websitecontent, ondersteuning ontwik-
keling grafische animaties en trailers, verant-
woordelijk voor content op Twitter, Facebook, 
Instagram en LinkedIn, advertising en koppeling 
sales. 

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 zelfstan-
dige stichting met als doel de financiële, inhoudelijke 
en relationele ondersteuning van AFFR. Jaarlijks 
wordt na afloop van het festival een bijdrage vastge-
steld van maximaal het aantal leden maal de jaarbij-
drage aan de King Kong business club.

ORGANISATIE AFFR 2022
festivaldirectie: Joep Mol
curator: Jord den Hollander
filmredactie: Cristina Ampatzidou 
filmredactie: Daphne Bakker
tekst- en debatredactie: Inez de Coo
printresearch: Renate Bergsma
floormanager specials: Lenno Verhoogh
marketing en communicatie: Gilles de Sitter (tot 
01-06-2022)
communicatie, pers en PR: Rookje Meijerink
sociale media: Angela Otto
productie: Samga Nguyen
vrijwilligerscöordinatie: Janek Bosman
filmtechniek: Frank Koppelmans
filmprojectie: Martin Putto en Hans de Ruiter
techniek assistentie: Michelle Koppelmans

KRITISCHE KIJKERS AFFR 2022
Martine Bakker, Marina van den Bergen, Paul van den 
Bergh, Marieke Berkers, Floor van Ditzhuyzen, Meta 
van Drunen, Sylvain Hartenberg, Jorge M. Hernandez, 
Lada Hrsak, Paulius Kliučininkas, Christel Leenen, 
Ania Molenda, Floris Paalman, Giulia di Pietro, Joeri 
Pruys, Michiel van Raaij, Sasa Radenovic, Yvonne 
Rijpers, Renzo Sgolacchia, Harm Tilman, Hanne 
Verwoert, Jeroen Visschers, Martijn de Waal, Sander 
van Wettum, Arthur Wortmann.

BESTUUR
Jacob van Rijs, voorzitter
Marieke Berkers, penningmeester
Nathalie Windhorst, secretaris
Rob Vester, lid

grafisch concept & ontwerp: Studio Beige
webdevelopment: Rob Peters
leader: Harold Houdijk
vertaling: Billy Nolan
fotografie: Sander van Wettum
social media ads: Bureau Lommer
AFFR TODAY: KLCK
publieksonderzoek: R2 Research

AFFR 2022 KWAM TOT STAND MET 
STEUN VAN:
Fondsen: Fonds 21, gemeente Rotterdam, King Kong 
business club, Nederlands Filmfonds, Rotterdam 
Festivals, stichting Volkskracht, Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie.

Sponsoren King Kong Business Club: 
BiermanHenket, BPD Ontwikkeling BV, Citybeats, 
De Makelaars, FARO architecten, GROUP A, 
Heijmans Vastgoed, IMd raadgevende adviseurs, 
Klunder architecten, Kraaijvanger architects, 
KuiperCompagnons, Manhave Vastgoed bv, MVRDV, 
Novaform Vastgoedontwikkelaars, Ooms Makelaars, 
Powerhouse Company, Stevast Ontwikkeling, 
Synchroon, TW3 makelaardij, Van Wijnen West, 
Vesteda Investement Management, VolkerWessels 
Vastgoed, WAM architecten.

Filmsponsor: ZJA

Programmapartners: AIR Rotterdam, Archined, 
Archiprix, Architectenweb, BNA, BNI, Copenhagen 
Architecture Festival, De Architect, DiVRsion, Galerie 
de Jaloezie, Goethe-Institut, IABR, Independent 
School for the City, LantarenVenster, Nederlands 
Fotomuseum, Rotterdam Architectuurmaand, Theater 
Zuidplein.
Ook dit jaar werd het festival mogelijk gemaakt 
dankzij de inzet van zo’n 45 enthousiaste vrijwilli-
gers. AFFR bedankt hen en alle betrokken film-
makers, inleiders, debatdeelnemers en overige 
gasten. 

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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A Marble Travelogue

AFFR 2022

Sophie Stravens modereert debat Best in the World

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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 Rachael Hansil 
(Unexpected Modernism)

Kamil Bembnista (13 Square Metres) en familie

Hans Christian Post (Best in the World) Anabela Angelovska (Retreat)

Felix Madrazo (Harvesting Optimism)

Adrian Dorschner (Robin Hood Garden)

Rich Hansil (Unexpected Modernism)

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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Thomas Beyer (Robin Hood Gardens)

Nastia Korkia (GES-2)

Sven Blume (Crooked Lines of Beauty)

Onur Can tepe (Harvesting Optimism)

Ron Chapman (From Earth To Sky) 

Sean Wang (A Marble Travelogue)

Verena von Beckerath en Jens Franke (Two Houses)

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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Patrick Flannery Walker (Soil Rises)

Nathan Eddy (Battleship Berlin) Fabrizio Violante (An UFO in Florence)

Václav Ševčík (A Home by Kotera)Bertrand Lafontaine (A Gentle Pressure) Patrick Minks (Proof of the Pudding)

Marta Dauliūtė, Viktorija Šiaulytė (Good Life)

Lisa Hurwitz (The Automat)

https://www.affr.nl/
https://www.affr.nl/
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AFFR 2022  Publiek
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