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LEIDEN
INTERNATIONAL
FILM
FESTIVAL
In het najaar van 2019 heeft de 14e editie
van het Leiden International Film Festival
(LIFF) plaatsgevonden. Het LIFF kenmerkt
zich door haar speelse en eigenzinnige karakter met voor ieder wat wils. Het
beoogde doel van het festival was met
name om filmmakers een kans te bieden
hun films op Nederlands bodem te kunnen
te kunnen vertonen en dat is naar ons idee
geslaagd o.a. door het introduceren van
een nieuwe competitie: First Feature
Competition. Inherent daaraan heeft het
LIFF haar publiek de kans gegeven om
kennis te maken met de visies van deze
talentvolle verhalenvertellers die anders
niet regulier te zien zijn in de bioscopen.
Naast een diverse selectie van films van
over de hele wereld heeft LIFF ook weer
ingezet op samenwerkingen met musea,
poppodia, onderwijsinstellingen, theaters
en particuliere partijen. De samenwerking
met wetenschappers en kunstenaars is het
LIFF ook niet vreemd. De meerwaarde van
deze samenwerkingen is dat kennis en
expertise van vakspecialisten wordt ingezet om meer verbinding te creëren tussen
diverse kunstgebieden en het publiek; van
filmmakers tot wetenschappers.
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De missie van het LIFF is het toegankelijk
maken van artistieke films voor een breed
publiek. Toegankelijk interpreteren wij
tweeledig: enerzijds beogen wij het
Nederlandse filmaanbod te verrijken door
films te vertonen die buiten het festival niet
in Nederland te zien zijn en waar het
Nederlandse publiek zonder het festival
geen toegang tot zou hebben. Anderzijds
richten wij ons op het onder de aandacht
brengen van artistieke films bij een breed
publiek.
Door middel van een stevige
programmering en publieksbenadering
beogen wij de artistieke film uit de
nichesfeer te halen en toegankelijk te
maken voor het grote publiek. Hierdoor
wordt een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van een gunstig filmklimaat.
Het LIFF is hiermee in de eerste plaats
vooral een publieksfestival: het creëren van
een bijzondere en unieke (festival)ervaring
bij de bezoeker staat voorop.
In dit jaarverslag volgt een uiteenzetting
van de activiteiten van het LIFF in 2019.

JAARVERSLAG 2019
3

meer dan
100 films
en 42000
bezoeken
waarvan
67%
b u i t e n
L e i d e n
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COMPETITIONS

11 dagen,

Winnaars van de
verschillende competities
waren:
American Indie Competition
The Peanut Butter
Falcon
First Feature Competition
System Crasher
Hors normes
Panorama
System Crasher
Bonkers
The Art of
Self-Defense
Cinema Brewers
International Shorts Selection

Night Shift
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AMERICAN
INDIE
COMPETITION
De American Indie Competitie is nog
steeds één van de meest
onderscheidende onderdelen van het
LIFF-programma. Het programma bestond
dit jaar uit een diverse selectie van acht
films. Dit aantal is lager dan de dertien
films van de editie van 2018, maar dat komt
deels doordat sommige indies (The Art of
Self-Defense en Greener Grass) naar het
vorig jaar geïntroduceerde en zeer
succesvolle Bonkers!-programma zijn
verhuist. Op het moment van schrijven
hebben drie van deze films een
Nederlandse release gepland, maar net als
vorige jaren zou dat aantal nog op kunnen
lopen, omdat er steeds meer interesse
vanuit distributeurs en theaters lijkt te zijn
voor Amerikaanse onafhankelijke films,
waar de successen van de American Indie
Competition hopelijk mede een rol in
hebben gespeeld.
Deze ontwikkeling zal een interessante
uitdaging worden voor de toekomst van de
American Indie Competition, want
onderscheidenheid en aanvulling op het
huidige bioscooplandschap is voor het hele
festival, maar zeker voor de competities

een belangrijk speerpunt. En hoewel een
steeds groeiend aantal Amerikaanse Indies
in distributie goed is voor zowel het
filmaanbod als de films, beperken de
aangekochte films zich vooralsnog
voornamelijk tot indies met bekendere
acteurs. Het zijn juist de kleinere films
(Lucky Grandma, To the Stars, The Death of
Dick Long) die het meeste baat hebben bij
de American Indie Competitie en waar de
focus de laatste jaren ook naar verschoven
is en wat de komende jaren ook het
speerpunt zal blijven.

•

TO THE STARS - Martha Stephens

THE DEATH OF DICK LONG - Daniel Schienert

De films die binnen deze competitie
behoorden waren:
•

Luce

•

The Death of Dick Long

•

The Farewell

•

The Friend

•

The Peaut Butter Falcon

•

Lucky Grandma

•

Sebert

•

To the Stars
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LUCKY GRANDMA - Sasie Sealy
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SOMETIMES ALWAYS NEVER - Carl Hunter

SYSTEM CRASHER - Nora Fingscheidt

DAYS OF BAGNOLD SUMMER - Simon Bird
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FIRST
FEATURE
COMPETITION
Het LIFF is altijd al een festival geweest
waar naast grote voorpremières van
’s werelds meest gerenommeerde
filmmakers ook veel nieuw talent ontdekt
kan worden. In de American Indie
Competition staan al jaren de filmmakers
centraal die aan de vooravond van een
grootse toekomst staan, en met de
gloednieuwe First Feature Competition is er
nu een programmaonderdeel dat zich richt
op talentvolle nieuwe makers uit de rest
van de wereld. Van Argentinië tot
Roemenië, van Frankrijk tot Nieuw-Zeeland
en van Australië tot Canada, dit zijn stuk
voor stuk diverse en getalenteerde
filmmakers met hun speelfilmdebuut,
waarvan driekwart van de twaalf films alleen
tijdens LIFF in Nederland te zien waren.
Een positieve ontwikkeling die we
constateerden was dat beide
programmaonderdelen die zich richten op
jong talent (de American Indie Competition
en First Feature Competition) voor de helft
uit vrouwelijke regisseurs bestonden.
Daarnaast waren we erg blij met de
positieve reacties op het programma en
willen we met de First Feature Competition
nieuw talent een nog prominentere plek
gaan geven in het almaar groeiende LIFF
programma.

Vertoonde films binnen deze competitie:
•

Calm With Horses

•

Sometimes Always Neve

•

The Mustang

•

J’ai Perdu Mon Corps

•

Une Colonie

•

System Crasher

•

Alice

•

Bellbird

•

The Kill Team

•

Monstri

•

Maternal

•

Days of the Bagnold Summer

Carl Hunter - SOMETIMES ALWAYS NEVER
‘I had a wonderful time at LIFF. A beautiful
festival run by warm and helpful people
with a love of cinema. I was flattered and
honoured that my film was selected for the
festival and screened 4 times and were sold
out. I’d love to return!’
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Science & Cinema

Het LIFF investeert in programmaonderdelen waarbij vernieuwing en
toegankelijkheid van de programma’s
van belang is, en Science & Cinema
speelt daarbij een grote rol. Science &
cultuur, kunst en wetenschap bij elkaar
en met deze ontmoeting van
disciplines komen interessante vragen
ter sprake komen.
Het Science & Cinema programma is
een plek waar kunst, cinema en
wetenschap samenkomen. Het LIFF
laat graag de verschillende visies van

lijke inleidingen worden

bijzondere universitaire locaties plaats te laten
vinden; van de Oude Sterrewacht in Leiden tot
het Wijnhavengebouw in Den Haag.

-

hen geanalyseerd, toegelicht en in
context geplaatst, waardoor de
bezoekers met andere ogen naar de
Voor de 14e editie heeft het LIFF het
Science en Cinema programma samengesteld met Universiteit Leiden in
het kader van hun 444-jarig bestaan,
de conferentie Brave New World en de
Volkskrantredactie.
Volkskrant Presents: A Moment of
Science, Please!
De Volkskrantredactie wilde graag hun
expertise bij het LIFF inzetten. Dit
heeft geleid tot een avondvullend
programma: Volkskrant Presents: A
Moment of Science, Please!
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beelden, en een duik in de mafste krochten van
de wereld van wetenschap en technologie.
444 edition

invloeden van de wetenschappelijke
ontwikkeling op onze maatschappij.
beter in perspectief te plaatsen
nodigen wij wetenschappers uit hun
visie te geven op de beelden die
geschetst worden door de

Ontroerende oermensen, kosmische
catastrofes en toverachtige technologieën: de
wereld van wetenschap en technologie zit vol
rare, lachwekkende en inspirerende beelden.
Tijdens deze avondvullend programma hebben
de Volkskrant-wetenschapsredacteuren
Maarten Keulemans en George van Hal het
publiek voorzien van de meest cinematisch
verantwoorde science; inspirerende

de kaartjes 4,44 euro voor waren zijn hieronder
toegelicht.
BEHIND THE CURVE
De aarde plat? Ronduit belachelijk toch? Toch
groeit de zogenaamde ‘Flat Earthers’ beweging
gestaag. Behind the Curve staat bol van
interessante personages, die er van overtuigd
zijn dat een wereldwijde samenzwering de
waarheid voor ons verborgen houdt.
Professor in de Geschiedenis van de
Natuurwetenschappen Frans van Lunteren
hebben de documentaire toegelicht en
verklapt of de aarde nou plat of rond is!
IN THE LOOP
In 2009 leek In the Loop nog pure satire, maar
gezien de huidige politieke situatie lijkt het
bijna een documentaire. In de tijd van
schandalen en Fake News vertelde
Alexander Pleijter, expert in online journalistiek
en factchecking, over deze zwarte komedie,

waarin een Britse minister in een bizarre storm
van spin-doctors, anarchisme en intriges in
Washington terecht komt nadat hij per ongeluk
een mogelijke aanval op het Midden-Oosten
heeft onthuld.
Alexander Pleijter doet onderzoek naar de
impact die nieuwe media hebben op de
manier waarop journalisten werken en hoe
nieuwe technologie de journalistiek beter kan
maken. Ook is hij coördinator van
Nieuwscheckers, het factcheckproject van de
Universiteit Leiden.
ROBIN – een interactief levensverhaal
Zou jij een computer in plaats van een rechter
een vonnis laten vellen? En hoeveel risico’s
zou jij nemen om klimaatverandering tegen te
gaan? Voor welke dilemma’s gaat dit in de
toekomst zorgen? Via je smartphone kon je
kiezen welke afslag Robin zou nemen en daarmee het verhaal van Robins leven beinvloeden.
Robin is de eerste Nederlandse interactieve
Nationale Wetenschapsagenda en een
samenwerking tussen zowel wetenschappers
studies Yasco Horsman verzorgden de
DARK SIDE OF THE MOON
2019 was een jubileumjaar voor de
Universiteit Leiden en het was de 50ste
verjaardag van de maanlanding. Of toch niet?
In Dark Side of the Moon worden
documentairebeelden vertoond die
onomstotelijke bewijs leveren dat de iconische
regisseur Stanley Kubrick (The Shining, Eyes
Wide Shut) de hele maanlanding in scène heeft
gezet. Deze komische mockumentary is samen
met sterrenkundige Francisca Concha-Ramirez,
van Astronomy on Tap, in de Oude Sterrewacht
ontleed.
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LIFF LOOK BEYOND
Inclusiviteit werkt op verschillende manieren en
lagen en in de komende jaren wil het LIFF door
de verschillende lagen heen, van organisatie
tot programmering, meer diversiteit en inclusiviteit creëren. In dit programma stond culturele
diversiteit en inclusiviteit centraal. Het doel was
om bewustzijn te creëren en het debat op te
het publiek.
LIFF LOOK BEYOND (met werktitel LIFF
ALL-INCLUSIVE) heeft plaatsgevonden in Old
School, een pop-up locatie midden in het
centrum met een focus op het oude nieuw
leven inblazen en kunstenaars een plek geven
waar ze hun kunst kunnen etaleren.
In essentie draaide het programma om
diversiteit en inclusiviteit waarbij het doel was
bewustzijn te creëren en het debat op te starten. De volgende vrage kwamen aan bod: hoe
wordt de culturele identiteit gearticuleerd en
gelegitimeerd? Wat zijn hier de verschillende
visies op? Hoe komen deze tot uiting?
Het programma is tot stand gekomen onder
leiding van Nick Hortensius & Bob
Brabandere in samenwerking met diverse
partijen die verschillende lagen van verdieping
in het programma hebben weten te creëren. Bij
het vormen van de inhoud van het programma
is ook gelet op de vorm die zo interdisciplinair
en virtual reality.
Zo heeft Het Collectief het debat verzorgt naar
aanleiding van een lezing van Peter Verstraten,
docent bij Film- en Literatuurwetenschappen
aan Universiteit Leiden. Peter Verstraten stond
in zijn lezing stil bij de representatie van
VAI over inheemse volkeren gezien vanuit het
perspectief van verschillende vrouwelijke

Het Collectief brengt mensen samen om in
gesprek te gaan over onderwerken die onze
samenleving raken. Zodat er samen tot
inzichten gekomen kan worden die de wereld
beter maken. Hun missie is het geïnformeerde
gesprek weer ultrahip te maken.
Onder leiding van Het Collectief werd het
debat tot in de late uurtjes gevoerd.
Het Leiden Short Film Expericence Short
Selection heeft gezorgd voor een variatie aan
culturele identiteit en diversiteit.
En in samenwerking met Christian Pazzaglia,
oprichter van Cracking the Frame, een
multidisciplinair kunstplatform, is er gekozen
om de VR-short Traveling While Black te
vertonen, om zo ook variatie en een extra
dimensie aan het programma toe te voegen.
Christian woont en werkt in Australië en heeft
nauwe samenwerkingsverbanden met
Aboriginal VR- en videokunstenaars en
intrigerende manier in hun kunst hun identiteit
en ‘zijn’ verwerken.
Verder hebben wij bezoekers gestimuleerd om
de Aboriginal kunst in Museum Volkenkunde
te bezichtigen door hen gratis toegang aan te
bieden op vertoon van hun LIFF-kaart.
Traveling While Black, shorts All These Creatures, Ashmina, Cowboy, Il Modiale in Piazza,
lezing over de representatie van Aboriginals en
het debat) was breed ingezet om het daardoor
toegankelijker te maken voor een breder
publiek. Hiermee heeft het programma een
wisselwerking en uitwisseling van verhalen
tussen kunstenaars, wetenschappers en het
Nederlands publiek gecreëerd met als doel
wederzijds begrip teweeg te brengen.

Oceaan.
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E D U C AT I E

Een belangrijke pijler van het LIFF is het
educatieve platform. Met dit educatieve
platform beoogt het festival scholieren meer bij

samenleving die steeds meer aan het
ontwikkelen is naar een beeldcultuur. In dat
kader is het volgens het LIFF ook belangrijk om
de jongere generaties de taal van het bewegende beeld bij te brengen. Het LIFF geeft op
drie manieren invulling aan haar educatieve
-

Wij hebben met de onderwijsinstellingen
geëvalueerd en zij waren over het algemeen
erg positief over het festival en de invulling van
hun wensen. De onderwijsinstellingen
hebben al aangegeven in 2020 mee te doen
willen doen met het LIFF.
Lessen en workshop
Door het jaar heen heeft het LIFF een educatief
platform dat zich bezig houdt met gastlessen,
workshops, vertoningen en lessenseries. Het
afgelopen jaar hebben 9 middelbare scholen in
de Leidse regio educatief aanbod van het LIFF
afgenomen. Dat verschilde van gastlessen over
Maatschappijleerklassen, tot workshops over

Hoewel het zwaartepunt van het educatieve
platform van het LIFF zich met name buiten het
LIFF afspeelt (met o.a. gastlessen, workshops
het groeiende Scholieren Filmfestival), blijft het
ook nog een belangrijk onderdeel van het
festival zelf. Dit jaar hebben verschillende
VMBO-scholen het festival bezocht en zijn
studenten van het MBO Rijnlands
vertoning op het festival. Ook werkte het LIFF
weer samen Ladies Circle Leiden voor een
nieuwe editie van het Kids Filmgala.
Veranderingen
De samenwerking met Universiteit Leiden is dit
jaar ook weer versterkt doordat zij meer inleidingen en sprekers hebben verzorgd en door
een samenwerking met de opleiding Film- en
Literatuurwetenschappen van de Universiteit
Leiden (als aanvulling op een netwerk van
sprekers met geruime ervaring, bestaande uit
hoogleraren en wetenschappers).
Daarnaast is onze relatie met verschillende
VMBO-scholen uitgebreid en Hogeschool
Leiden uitgebreid. Niet alleen door leerlingen/
studenten die door het jaar heen onderzoek

lezingen tijdens het LIFF.
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workshop, waarbij groepjes leerlingen een
beroemde scène moesten naspelen en herinterpreteren. Met deze lessen en workshops
hebben we in totaal rond de 1500 leerlingen
bereikt. Film- en mediawijsheid neemt een
belangrijke plek binnen ons curriculum. We
leven in een tijd die steeds meer gedomineerd
wordt door beelden. Steeds meer informatie
over de wereld krijgen we niet meer

worden we als kijkers gemanipuleerd? Anders
gezegd, we leren de kinderen de grammatica
van beeldtaal via interactieve lessen,
workshops of andere op maat gemaakte
initiatieven.
Scholierenvertoningen
Al jaren nodigen we lokale middelbare
scholen uit om tijdens het LIFF naar het festival
te komen voor speciale
scholierenvoorstellingen. In samenwerking en
overleg met verschillende scholen uit de regio
de leerstof en geïntegreerd kunnen worden
met de kerndoelen van de scholen. Ook
bieden we korte, inleidende lessen aan
voorafgaand aan de vertoning en geven we
extra informatie, opdrachten en lesmateriaal
zodat de vertoning niet slechts een eenmalig
leuk uitje is, maar het door de module heen
gebruikt kan blijven worden en op die manier
geïntegreerd blijft met het lesmateriaal.

televisie, documentaires, reclame en internet.
Er is inmiddels een beeldtaal ontstaan die
steeds belangrijker aan het worden is, en waar
mensen en ook kinderen de grammatica niet
van kennen. Net zoals men bij literatuur in de
grammatica van de geschreven taal
onderwezen wordt, is het zeer aannemelijk om
te denken dat op termijn hetzelfde gaat
gebeuren bij beeldtaal en dat dit een
schoolvak gaat worden.

behandelen we onder andere de volgende
een bepaalde richting opsturen of bijvoorbeeld
een positief of negatief beeld geven van
hetzelfde nieuwsfeit? Wat zijn de technieken
JAARVERSLAG 2019
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THERE’S MORE!

Mjølk, A White, White Day, Echo, Out Stealing
Horses en Harajuku.
VOOR NIEMAND WAT WILS & FILMQUIZ
Al jaren verzorgen Nils Bierman en Hans
Lardee twee bijzondere avonden op het LIFF,
Voor Niemand Wat Wils en de Filmquiz. Bij
Voor Niemand Wat Wils vertonen zij een

So Much More!

bijzondere vertoningen, speciale premières en
samenwerkingen met verschillende culturele
partijen. Dit resulteerde onder andere in een
aantal themaprogramma’s op bijzondere
locaties.
BYE BYE BRITAIN BRUNCH die wij door het
politiek moesten uitstellen, de short
vertoning van een van onze talentvolle
scholieren van SFL: SALMON OF
KNOWLEDGE, LIFE OF BRIAN in RMO, want
waarom niet?, AMAZING GRACE en daarna
swingen bij Leiden Soul Night, BLADE
RUNNER ANNIVERSARY, THE LODGE: I.S.M.
IMAGING, BONKERS! PARTY, een Leids feestje
met de vertoningen van 25 JAAR LEIDS
KORAAL en I AM REMBRANDT waar
haring bij gehapt moest worden.
VENI VIDI VINO, de immens populaire
FILMQUIZ waar zelfs een team vanuit
Groningen voor kwam, speciale vertoningen in
de Stadsschouwburg, namelijk LAUREL AND
HARDY: THE SILENT MOVIE PROJECT &
KLASSIEKERS MET KOOLHOVEN, een
bijzondere vertoning van KAMER 306 met
aansluitend een feestje in de Wibar,
VOLKSKRANT PRESENTS: A MOMENT OF
SILENCE, PLEASE! PARTY LIKE IT’S 1999,
FUNKED UP, VOOR NIEMAND WAT WILS en
het LOOK BEYOND programma met Shorts,

Wansmaak van Jan Doense. Beide specials
Rijksmuseum van Oudheden - LIFE OF BRIAN hebben een vaste harde kern van trouwe
bezoekers gehad, maar zijn de afgelopen jaren
Hieronder zijn een aantal van speciale
sterk gegroeid en ook in 2019 waren beide
programma’s en randprogrammering uitgelicht. events uitverkocht.
Trianon - 25 JAAR LEIDS KORAAL

LUX FILM PRIZE
In ons LUX programma komen 3 van de beste
De selectie wordt samengesteld door het
Europees Parlement. De geselecteerde titels
en sociale vraagstukken die nu leven in Europa.
Europees Parlement: Cold Case Hammarskjøld,
The Realm, God Exists, Her Name is Petrunja.

Stadsgehoorzaal - THE SILENT MOVIE PROJECT

vertoond op het LIFF, aangeboden door het
Europees Parlement en zaten traditiegetrouw
vol. God Exists, Her Name is Petrunjawerd
voorzien van een introductie en Q&A van
europarlementariër Samira Rafaela.
NORDIC WATCHING
De vorige drie edities van het Nordic Watching
programma waren enorm succesvol bezocht en
gewaardeerd. Met de bloeiende

Stadsgehoorzaal - KLASSIEKERS MET KOOLHO-

steeds vaker het geval te zijn, en ook dit jaar

VENI VIDI VINO

nieuw, vandaar dat het LIFF het Veni Vidi Vino
programma nét iets anders heeft
aagepakt. In samenwerking met het kernteam
van LIFF en een wijnkenner hebben de
bezoekers zowel een persoonlijke inleiding van
aangeboden gekregen. Een bijzondere mix, die
wederom weer positieve reacties van de
bezoekers gaf.
1999
goed als 1999, en om het (ja, echt) 20-jarige jubileum te vieren presenteerde LIFF samen met
Space, Eyes Wide Shut, The Blair Witch Project,
Tot Sobre Mi Madre en 10 Things I Hate About
You.

diversiteit van de Scandinavische cinema, de
adembenemende natuur, de intrigerende karakters en het unieke gevoel voor humor.

Collectief. En nog veel meer.
Het LIFF gaat graag samenwerkingen aan met
andere partijen om door de gedeelde kennis,
expertise en kunde van beide partijen
bijzondere vertoningen en programma’s te
kunnen organiseren. Als museumstad werkt het
LIFF graag samen met de verschillende musea,
waaronder Volkenkunde, het Rijksmuseum van
Oudheden en Naturalis.
Wibar - KAMER 306
LEIDEN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
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SHORTS
Bob Brabandere, hoofd van het
short-programma heeft zich ingezet om het
programma uitgebreider en steviger neer te
zetten. Dat is hem dan ook zeer goed gelukt.

crew van grotendeels Aziatische Amerikanen,
namelijk Best Wishes en The Chef, waarin de
gesproken taal in Best Wishes voornamelijk

CINEMA BREWERS INTERNATIONAL SHORT
SELECTION
Cinema Brewers Shorts is een programma
opgezet in samenwerking met Cinema Brewers, een brouwerij gefocust op bieren met

American indie, met een focus op immigratie
en de “American Dream”. Het thema voor dit
programma voor volgend jaar is nog
onbekend, maar het plan is om verder te gaan
met het tegenspreken van deze aannames op
deze stroming.

Cinema Brewers-biertje tijdens het festival.

BEST OF LISFE
LISFE staat voor Leiden International Short Film

winnaar van de competitie. In 2019 won Night
Shift (regie David Dybeck) de competitie. De
uiteindelijke selectie wordt gekozen uit inzendingen die over de hele wereld komen. De
competitie benadrukt deze verscheidenheid
van landen, maar voornamelijk de
verschillende manieren van verhalen vertellen.
De focus is op het laten zien van verschillende
schappen. Dit jaar hebben we de ruimte gelaten voor een nabeschouwing met het publiek,
wat een meerwaarde bleek in het gesprek van
om op meer en andere manieren
publieksparticipatie te laten ontstaan.
AMERICAN INDIE SHORTS

Leiden. Dit programma laat een selectie zien
van het de LISFE-programmeurs, zowel
prijswinnaars van het festival als persoonlijke
favorieten. De nadruk in dit programma ligt
vooral op een wederzijdse steun van twee

Het LIFF beoogt gedurende het gehele jaar
een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van
verschillende programma’s. Zo organiseren wij
diverse zomeractiviteiten in de zomer;
Summer Special en de Drive in.
De traditionele driedaagse Summer Special
heeft in de openlucht op het Pieterskerkplein
plaatsgevonden. De Drive In bioscoop bij het
Valkenburgermeer was ook weer een groot
succes!

De openluchtvoorstellingen hebben in ieder
geval één ding gemeen: ze combineren hun
artistieke waarde met een hoge
entertainmentwaarde en een toegankelijkheid
voor een breed publiek. Op deze wijze
vervullen de Summer Specials een educatieve
rol, door het grote publiek op een
laagdrempelige wijze in contact te brengen
vertoningen in verschillende steden dragen
wij verder bij aan de naamsbekendheid van
het festival en pogen wij een nieuw publiek in
contact te laten komen met onze toegankelijke
kwaliteitsprogrammering.

toch een naam voor zichzelf hebben gemaakt.
BONKERS! SHORTS
BONKERS! Shorts was een nieuw programma
in 2019, gemodelleerd naar het
in 2018 op LIFF begon. BONKERS! SHORTS
sproken reactie bij het publiek proberen te
ontlokken. Absurditeit en shock staan hoog in

variant van de American Indie Competition, die
al sinds jaren de hoofdcompetitie van het LIFF

vaak extreem positieve of extreem negatieve
reacties bij het publiek. Voor deze vertoning
waren Manuel Janssens en Michiel Geluy-

in het veld beginnen met het maken van korte

Bereikt, en Vanja Tognola, Fabienne Steiner

zien van het afgelopen jaar, en biedt ruimte
voor inzendingen van veelbelovende nieuwe
stemmen. De focus van dit jaar lag op wat de
aannames zijn van Amerikaanse onafhankelijke

Prima. Beide teams hebben meegedaan met
een Q&A na de voorstelling, en waren erg te
spreken over het algehele
programma. Plannen voor volgend jaar zijn om
een nog grotere verscheidenheid te zoeken in
de aanpak van deze ‘extreme’ verhalen.

een beperkt aanbod van deze stroming. Twee

ALL YEAR ROUND
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Q&A’s
SHARING FILM-MAKERS PERSPECTIVE

Het kan raar lopen als je als beginnend
regisseur naar het LIFF komt. Zo waren
bijvoorbeeld niemand minder dan Sean Baker
(The Florida Project) en David Lowery (A Ghost
Leuk voor hen, maar ook heel leuk voor ons!
Dit jaar zijn op het LIFF o.a. aanwezig geweest:
Sasie Sealy (Lucky Grandma, Sandra Kogut
(Three Summers), Martha Stephens (To the
Stars), Sam de Jong (Goldie), Lorcan Finnegan
& Brunella Ccchiglia (regisseur & producent Vivarium, Carl Hunter (Sometimes Always Never).
Martha Stephens - TO THE STARS

opgroeien in conservatief Oklahoma, in A
merika werd ontvangen reageerde Martha
Stephens met ‘Times are changing, Slowly. But
they are changing.’
Sandra Kogut - THREE SUMMERS
‘I loved coming to the festival and felt so well
received by you all. I felt you all really enjoyed
cinema and enjoyed being able to present the

FILM-MAKERS EXCHANGE - Sandra Kogut, Sasie Sealy, Martha
Stephens en LIFF-programmeur Cedric Muyers

Q&As are a crucial part of any festival. It’s
important for the audience to get to know a
with him or her. It makes all the difference.
Films can suddenly be understood and
perceived

around the world understanding a little better,
made.’

VIVARIUM - Lorcan Finnegan
LEIDEN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
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BRAVE NEW WORLD
HOW WILL THE FUTURE IMPACT HUMAN LIFE?

Brave New World is een tweedaags
evenement dat de maatschappelijke impact
van (toekomstige) technologische
ontwikkelingen zal onderzoeken. Brave New
World brengt de meest provocatieve, creatieve, innovatieve en invloedrijke denkers op het
gebied van wetenschap, technologie en kunst
samen in kennisstad Leiden. Het
evenement is bedoeld voor iedereen die
voorbij technologische ontwikkelingen of o
pkomende trends wil kijken. De focus ligt
daarom niet op de technische details van
innovaties, maar op de ethische en sociale
impact van moderne technologieën op de
mens en onze samenleving. Doordat het
evenement als culturele partij wordt
georganiseerd en juist ook sprekers uit de
kunstwereld en de creatieve industrie worden
uitgenodigd, worden nieuwe, onverwachte en
fascinerende invalshoeken gekozen om deze
impact te belichten en verbindingen gemaakt
tussen de creatieve industrie, wetenschap en
het bedrijfsleven. Ook ontstaat er een
interessante interdisciplinaire discussie welke
niet zou plaatsvinden wanneer alleen met vakgenoten van gedachten zou worden gewisseld,
die kan gaan leiden tot nieuwe innovatieve
samenwerkingen.
Op 4 en 5 november 2019 werd voor de 4e
keer de conferentie Brave New World
gehouden in Leiden.
Tijdens Brave New World komen nationale en
internationale denkers, kunstenaars en
wetenschappers bij elkaar om na te denken

welke gevolgen de technologie zal hebben op
de maatschappij in de nabije en verre
toekomst.
Dit jaar kunnen wij met veel tevredenheid
terugkijken naar een zeer succesvolle editie van
Brave New World.
Naar aanleiding van de
feedback op de laatste drie edities hebben wij
twee belangrijke aanpassingen gedaan.
1. Nieuwe locatie: dit jaar mochten wij twee
dagen verblijven in de vernieuwde Naturalis in
Leiden. De zeer inspirerende plek paste in onze
ogen zeer goed bij de conferentie en de
thema’s die wij tijdens Brave New World
behandelen.
2. De prijzen van de conferentie zijn verlaagd
naar bijna de helft van vorig jaar. Dat gold voor
reguliere tickets en wij hebben ook nog een
zeer laag tarief aangeboden aan studenten.
Onder anderen hierdoor hebben wij bijna 2x
zoveel bezoekers mogen verwelkomen op de
conferentie en was de conferentie ook voor
beide dagen uitverkocht.
Het programma
Dit jaar hebben wij in plaats van vier thema’s
gekozen voor twee thema’s. Beide dagen van
de conferentie hadden zo een eigen thema.
Het werken in onze ogen goed, mede omdat
wij beiden thema’s vanuit verschillende hoeken
hebben proberen uit te lichten.
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PUBLICITEIT & MARKETING
Het Leiden International Film Festival bouwt al
veertien jaar aan een elk jaar groeiend,

naar voren dat veel mensen ook naar andere
mensen komen die juist nog nooit op andere

Komend jaar bestaat het festival vijftien jaar,
een uitgelezen kans om onze veelzijdige
programmering groots uit te dragen en verder
te bouwen aan een festival dat steeds
cultuuragenda’s.
Positionering
LIFF onderscheidt zich in Nederland van andere festivals door het brede en toegankelijke
karakter van onze programmering. Elk jaar gaan
er prijswinnaars in première die eerder op
prestigieuze festivals als Cannes of Sundance te
zien waren, met de American Indie
Competition geven wij opkomend talent een
internationaal podium, en de zijprogramma’s
zijn uniek, interessant en laten mensen vaak op
een ludieke manier kennismaken met

We merken dat dit aanbod effect heeft op de
bezoekers van het festival. Uit enquêtes komt

We zien dat dit elk jaar meer effect heeft en dat
onze bezoekers elk jaar van verder naar Leiden

en vele studenten ook hun weg naar het
festival goed weten te vinden.

wordt dit weer een belangrijke pijler in onze
publiciteitsstrategie.

Wij bereiken onze bezoekers via onze eigen
kanalen:
Nieuwsbrief: 8.000+ abonnees
Facebook: 11.500+ volgers
Instagram: 2.000+ volgers

ontdekken bij ons parels uit de internationale
arthousewereld. Door beide doelgroepen niet
te negeren hebben wij een breed publiek dat
Nederland afgaan, maar ook mensen die op
en hier worden gestimuleerd vaker naar

Naast het diverse programma en het laagdrempelige karakter voor alle soorten
festival cruciaal. Leiden is een middelgrote
stad op een centrale plek in de randstad. Alle
festivallocaties zijn op loopafstand van elkaar
en van het treinstation en parkeergarages. Dit
geeft het LIFF veel meer dan andere festivals
de kans om een grotere doelgroep te bedienen dan enkel lokale en regionale bezoekers.

Doelgroepen & publieksbereik
Het LIFF heeft erg trouwe bezoekers. Deze
mensen bereiken wij door speels te programmeren, het festival laagdrempelig te houden
en altijd te zoeken naar goede manieren om
nieuwe bezoekers te prikkelen naar het festival
te komen. Dit heeft effecten in onze bezoekersmix, die jonger is dan wat gebruikelijk is op

aan het groeien. In abonnees, maar vooral in
engagement. Waar het op social media steeds
lastiger wordt om organisch bereik te
genereren, bereiken wij via de nieuwsbrief
steeds meer mensen die actief op onze
mailings reageren en op basis hiervan ook
in actie komen. Voor komend jaar willen wij
daarom nog meer focussen op groei van de
nieuwsbrief, en inhoudelijke ontwikkeling van
de nieuwsbrief.

Na veertien jaar groei staat het LIFF aan de
vooravond van misschien we de grootste
verandering van het festival. De komende jaren
worden er twee nieuwe bioscopen gebouwd in

doordat Leiden een studentenstad is,
huidige Kijkhuis heeft twee zalen) en
verschillende andere moderne faciliteiten.
De afgelopen jaren is het LIFF elk jaar drukker,
en in 2019 werd op verschillende piekmomenten de volledige festivalcapaciteit benut. Dat
levert verschillende uitdagingen op voor het
komende jaar, als de nieuwe bioscopen nog
niet in gebruik zullen zijn. Het levert ook kansen
op voor het moment dat de nieuwe
bioscopen, die al hebben aangegeven met het
LIFF te willen samenwerken, opengaan: opeens
zal het festival explosief kunnen
groeien in zowel aanbod, capaciteit en allure.
Voor 2020 is het belangrijkste doel dus om nu
al de voedingsbodem te kweken die deze groei
kan waarmaken op het moment dat de nieuwe
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bioscopen er zullen zijn.
Concreet richten wij ons komend jaar daarom
op de volgende doelstellingen:
•
Bouwen aan LIFF als prominent en toon-

ONDERZOEK

•
Bezoekersspreiding in tijd om zaalcapaciteit beter te kunnen benutten.
•
Aanboren nieuwe bezoekersgroepen.
Marketing- promotiestrategie & mediamix
Bovenstaande doelen gaan wij halen door
middel van slim ingezette betaalde promotie,
het activeren van bestaande partners en
ambassadeurs en strategische samenwerkingen
met andere partijen en media.
Wat betreft betaalde promotie zijn wij de
afgelopen jaren steeds beter geworden in het
en online targetten van deze mensen. Sinds
enkele jaren worden vrijwel alle kaarten van het
festival online gekocht, en dit geeft ons een
heel goed beeld over wie onze bezoekers zijn
en welke promotiekanalen ze vandaan komen.
Wij hebben verschillende jaren samengewerkt
met en bureau die datagedreven online campagnes voor ons opzette, dit jaar voegen wij
voor het eerst een data-analyst aan het marketingteam toe, om nog slimmer en effectiever
advertentiebudget te kunnen besteden.

Belangrijke inzichten door EMC
Cultuuronderzoeken volgen hieronder.

aangesproken worden en gestimuleerd om een
keer naar het festival te komen.

In samenwerking met EMC
Cultuuronderzoeken is in 2019 de herkomst van
onze bezoekers onderzocht aan de hand van
de bezoekersgegevens van afgelopen jaren. Dit
onderzoek was voor ons een belangrijke stap in
het professionaliseren van onze

Naast het goede nieuws van het onderzoek dat
wij reeds veel jonge mensen weten te activeren
met onze programma’s, zien wij het onderzoek
als een enorme aansporing om nieuwe
bezoekersgroepen aan te boren. Het
marktpotentieel is nog lang niet volledig benut
en het onderzoek heeft ons de tools gegeven
om heel gericht mensen aan te gaan spreken
om de LIFF doelgroep uit te bouwen met een
divers scala aan nieuwe bezoekers.

plekken waar groeipotentie is.

#CATTAX

gestimuleerd om het hele jaar door naar bijworden van Cineville.

Met De Filmkrant hopen wij in 2020 een grote
inhoudelijke samenwerking op te zetten, in de
samen zullen optrekken in 2020 zijn Cineville en oktobereditie van de krant. Met de samenDe Filmkrant. Met Cineville werken wij al enke- werking hopen wij het LIFF te positioneren als
le jaren succesvol samen. Cinevillekaarthouders
kunnen gratis naar het festival, met als gevolg
dat kaarthouders vanuit heel Nederland relatief Campagneontwikkeling
goedkoop naar het festival kunnen komen, en
De campagne voor LIFF en alle uitingen
het aantal kaarthouders in Leiden de afgelopen worden dit jaar voor de tweede maal verzorgd
jaren sneller stijgt dan in elke andere stad. Op
door het Amsterdamse Bureau Grotesk. Een
beide gevolgen zijn wij trots: de samenwerking bureau dat vrijwel exclusief werkt in de
culturele sector, en zodoende veel ervaring
hebbers, en Leidse bezoekers worden
heeft met festivals en evenementen op
nationaal niveau.
LEIDEN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
26

Twee doelgroepen waren de afgelopen jaren
vooral vertegenwoordigd binnen onze
bezoekers: jongvolwassenen zonder kinderen,
en cultureel geïnteresseerden die naast het
LIFF ook regelmatig andere cultuurinstellingen
bezoeken. Wij zijn trots op de jonge mensen
die het LIFF weet aan te spreken met onze
programmering, maar wij zien ook de potentie
binnen verschillende publieksgroepen die wij
beter kunnen bedienen.
Het LIFF is bij uitstek een festival waar
mensen zich welkom kunnen voelen die niet
vaak naar gevestigde musea en andere
een drempel om naar het festival te komen.
Niet omdat die drempel er is, maar omdat
of ontoegankelijk. Het is dus niet genoeg om
programma’s te bedenken voor deze
doelgroep, maar ze moeten expliciet
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ORGANISATIE
De organisatie van het LIFF bestaat nog
steeds grotendeels uit vrijwilligers, maar
heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd
in de professionalisering en de continuïteit
van de organisatie en daar zal de komende
twee jaar nog de focus op liggen.
De komende jaren willen wij toewerken
naar een organisatie die voldoet aan de
Cultural Governance Code. Daarnaast willen wij de organisatie klaarstomen voor de
potentiele groei die de komst van 2 nieuwe
bioscopen in Leiden met zich mee zal
brengen.
In het kader van de Cultural Governance
Code zaken willen wij overstappen naar een
Raad van Toezicht-structuur. Wij zijn hier
als organisatie nog niet, maar wij werken er
naar toe er in de komende jaren te komen.
De stappen die wij dit jaar hebben
genomen is dat de organisatiestructuur
ietwat is aangepast.
Sinds 2019 is er naast het bestuur een
directie, bestaande uit de Algemeen
directeur (Alexander Mouret), en Zakelijk
directeur (Ratna Lachmansingh). De
directie vormt samen met de
Hoofdprgrammeur (Nick Hortensius), Hoofd
Publiciteit en Marketing (Evert de Vries),
Coördinator Productie (Daan van den
Bergh) en Coördinator Publiciteit en
Marketing (Annika Provily) het kernteam. De
rollen van de twee coördinator zijn nieuw
en zeer van belang. Niet alleen geven deze
twee mensen in deze posities een nieuwe
influx aan inzichten en energie, maar zijn
zij ook cruciaal in het werk dat verzet moet
worden.

Het kernteam is met zijn 6-en verantwoordelijk voor het opzetten van het festival. Zij
worden circa een half jaar voor het festival
ondersteund door een team van 20
vrijwilligers. Tijdens het festival zetten ruim
150 vrijwilligers zich in verschillende
functies in om het festival in goede banen
te leiden.
Dit jaar werd wederom in het kader van de
professionalisering en doorontwikkeling van
het festival vooral gefocust op het beter
vastleggen van processen,
taakbeschrijvingen en overdrachten,
waardoor de continuïteit nog beter
gewaarborgd kan worden en het festival
organisatorisch verder ontwikkeld.
Afgelopen editie hebben wij met name de
functieprofielen goed in kaart gebracht en
zullen wij in 2020 hiermee verder gaan.
Daarnaast willen wij voor bepaalde functies meer stagiaires inzetten. Dit geeft het
LIFF de kans om nieuw talent te ontdekken
en de stagiaires geeft het de mogelijkheid
om werkervaring op te doen en onderdeel
te zijn van een gedreven en enthousiaste
team.

LEIDEN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
28

JAARVERSLAG 2019
29

PARTNERS

Het LIFF hecht veel belang aan samenwerking met (culturele) partners van binnen en
buiten de filmsector en de regio. De vele
inhoudelijke en zakelijke samenwerkingen
met zorgen voor verdieping en diversificatie van het programma, een verbreding van
het netwerk en verankeren het LIFF binnen
de filmsector en het culturele werkveld.
Een greep uit de verschillende partners van
het LIFF: het afgelopen jaar waren er
samenwerkingen met (onder andere)
Imagine, Cineville, de Amerikaanse
Ambassade, het Europees Parlement,
Universiteit Leiden, Naturalis,
Rijksmuseum van Oudheden, Museum
Volkenkunde, Wibar, Stadsgehoorzaal,
Film By the Sea, Old School, Het Collectief,
LISFE en KINO.
Mediapartners die zich aan LIFF hebben
verboden zijn: We are Public, LOS, Leiden
Marketing, Sleutelstad.
Wij verwachten deze samenwerkingen in
2020voort te zetten en gaan actief op zoek
naar nieuwe partners ter versterking van en
verbreding van het programma en het
bereik van LIFF.
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FINANCIERING
Het LIFF streeft naar een evenwichtige
financieringsmix, waarin eigen inkomsten,
subsidie, fondsen en sponsoring zo
gelijkwaardig mogelijk bijdragen aan de
totale baten. Hierdoor wordt voorkomen
dat het festival te veel van één
inkomensbron afhankelijk is. Op deze wijze
is het financiële risico beperkt en kan de
continuïteit van het festival optimaal
gewaarborgd worden. Ook streeft het
festival naar het aangaan van duurzame
verbindingen met een breed scala aan
partijen binnen en buiten de regio. Het
LIFF zet zich intensief in om sponsoren en
andere partners aan het festival te
verbinden.
Het festival zal het behouden
begrotingsbeleid van de afgelopen jaren
blijven voortzetten, waarbij op basis van
realistische, enigszins voorzichtige
prognoses wordt begroot.

Ook op het gebied van sponsoring is er
een breed scala van partners die zich aan
het festival hebben gekoppeld. De vele
verschillende partners zorgen ervoor dat
het LIFF breed wordt gedragen in de regio
en bovendien niet te veel afhankelijk is van
een specifieke partij.
Sponsoren van het festival zijn o.a.:
Mercedes, Interpulse, Flex-IT, Fedex,
Hotel van der Valk, De Maatschappij, Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, Eventival, Filmtechniek en Teekens
Karstens. Daarnaast doen een 20 tal
kleinere bedrijven mee aan de LIFF
Bussiness club. Ook zijn er een tiental
horecapartners in de binnenstad, die
gedurende het festival LIFF-arrangementen
aanbieden.

Het LIFF werd in 2019 financieel
ondersteund door de gemeenten Leiden en
Katwijk en door het Filmfonds, Fonds 1818,
het Prins Bernhard Cultuurfonds en het
Europees Parlement. De bijdragen van
gemeente Leiden is al toegezegd voor
2020, onze hoop is dat ook de duurzame
verbinding van de verschillende fondsen
aan het LIFF, welke de groei en
ontwikkeling van het festival de afgelopen
jaren sterk heeft gefaciliteerd,
gecontinueerd kan worden.
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