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Inleiding
De dertiende editie van het LIFF stond in het teken van de verdieping en verbreding, zowel
van het filmaanbod als van de bezoekersaantallen. Het LIFF mocht over 2018 in totaal 41.000
bezoeken verwelkomen op onze activiteiten, 2.000 meer dan in 2017. Deze groei had een
aantal oorzaken: nog een eerdere aanvang van het doordeweekse programma, meer films
buiten distributie en een effectieve online campagne gericht op omringende steden in de
randstad. Het percentage bezoekers van buiten Leiden groeide 53% naar 60%.
Deze continuering van de groei van het festival en van het aandeel bezoekers van buiten
Leiden blijft ons vertrouwens versterken dat er nog veel groeipotentie is voor het LIFF en
dat wij ons de komende jaren verder kunnen blijven ontwikkelen. De groei van Leiden als
filmstad blijkt ook uit de twee nieuwe bioscopen die de komende jaren door onze partner
Bioscopen Leiden gebouwd gaan worden: een nieuwe arthousebioscoop op het Lammermarktplein (2020) en een nieuwe megabioscoop bij het Stationsplein (2022)1. Het aantal
beschikbare bioscoopstoelen en het aanbod aan zalen zal hierdoor flink toenemen.
Ook hier zien wij veel mogelijkheden om de continue groei die het LIFF de afgelopen
jaren heeft doorgemaakt in de toekomst voort te kunnen blijven zetten.
Dit doen wij door ons voornamelijk te richten op de diversiteit en onderscheidenheid van
ons programma. Voor het festival richten wij ons op een diverse doelgroep door middel van
een toegankelijk en uitdagend programma. Reguliere filmliefhebbers dagen wij uit over hun
grenzen te kijken, en doorgewinterde cinefielen ontdekken bij ons parels uit de internationale arthousewereld. Door beide doelgroepen niet te negeren hebben wij een breed publiek
dat bestaat uit bezoekers die alle filmfestivals in Nederland afgaan, maar ook bezoekers die
op LIFF voor het eerst een filmfestival bezoeken en hier worden gestimuleerd vaker naar
vernieuwende films te gaan.
Hieronder zullen wij eerst meer vertellen over het programma van deze editie en ingaan
op de activiteiten van ons educatieplatform. Vervolgens komen de PR en marketing van
het festival en tenslotte de organisatie en financiering aan bod.

1) In de projectevaluatie van vorig jaar is verwerkt dat Het Nieuwe Kijkhuis in 2019 en De Geus in 2020 af zouden zijn, maar dit heeft ietwat
vertraging opgelopen. Vandaar dat voorspellingen van de bouw van de arthouse en megabioscoop anders zijn.
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2.

PROGRAMMA

De 13e editie van het Leiden International Film Festival stond in het teken van tegenstellingen. Ridiculously Normal en Famously Unknown prijkten op de festivalposters, en
ook in het festivalprogramma was die diversiteit en tegenstrijdigheid volop terug te vinden.
Het LIFF profileert zich altijd al als festival dat zich begeeft op het grensgebied tussen artistiek
en commercieel en heeft daardoor misschien wel van alle festivals in Nederland het beste de
mogelijkheid om beide aspecten op het festival terug te laten komen. Van highbrow tot lowbrow, van ridiculously tot normal, en van ’s werelds bekendste acteurs, actrices en regisseurs
tot onbekende debuten van nieuwe talenten.
Doordat de programmering doordeweeks wederom een ronde eerder begon het voorgaande
jaar kon het aantal filmvertoningen worden uitgebreid. Deze uitbreiding was zichtbaar in
de toename van het totaal aantal films op het festival, maar de groei zat wederom vooral in
films buiten distributie, wat bijdroeg aan de onderscheidenheid van het festival.

2.1

DE KERN

2. 1.1 AMERICAN INDIE COMPETITON
De American Indie Competition is nog steeds één van de belangrijkste pijlers van het festival,
en bestond dit jaar uit een diverse selectie van dertien films. Voor slechts drie van de dertien
films stond tijdens het festival een landelijke release gepland, maar op dit moment zijn dat
aantal opgeklommen naar maar liefst zeven van de dertien films. Dit betekent dat het LIFF
nog nadrukkelijker als gateway dient voor talentvolle Amerikaanse filmmakers, en dat de
competitie zowel door het publiek als distributeurs nauwgezet in de gaten gehouden wordt
en dat de afzetmarkt de afgelopen jaren gestegen is.
De ruime meerderheid van de geselecteerde films waren eerste of tweede films, en varieerde
van acteurs achter de camera (Ethan Hawke en Paul Dano met respectievelijk BLAZE en
WILDLIFE), documentairemakers die zich voor het eerst aan fictie waagden (Ken Jones en
Bart Layton met respectievelijk DIANE en AMERICAN ANIMALS) en talentvolle vrouwelijke
regisseurs (Debra Granik, Sara Colangelo en Desiree Akhavan met respectievelijk LEAVE NO
TRACE, THE KINDERGARTEN TEACHER en THE MISEDUCATION OF CAMERON POST). Ook was
Alex Ross Perry wederom terug te vinden op het festival en was festivalhit THUNDER ROAD
nu als feature versie te zien, nadat de korte film twee jaar geleden nog furore maakte in de
American Indie Shorts.
Het laat zien dat de American Indie Competition er is voor jong talent maar ook een podium
biedt aan terugkerende filmmakers. Van coming-of-age tot psychologische thriller, van flitsende heist tot intiem drama, de competitie is nog altijd een prachtige dwarsdoorsnede van
de nog altijd bloeiende Amerikaanse onafhankelijke film.
2.1.2 PANORAMA
Binnen geen enkel programma zijn de diversiteit en tegenstellingen zo groot als in het
Panorama programma. Hier kan het publiek zowel voorpremières van de films van ’s werelds
beroemdste filmmakers en filmsterren vinden, maar zijn er ook veel onbekende parels van
de wereldcinema te zien, die in Nederland alleen tijdens het LIFF in de bioscoop vertoond
worden. Met de toename van het totale aantal films is die laatste categorie het afgelopen
jaar wederom toegenomen, wat de onderscheidendheid en diversiteit van het programma
ten goede komt. Ondanks die verscheidenheid hebben de films wel een gemeenschappelijk
karakter: het zijn voornamelijk cross-over films, films op het grensvlak tussen arthouse en
commercieel.
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Het Panorama programma kan onderverdeeld worden in twee soorten films:
Avant-premières
De voorpremières in het Panorama bieden het publiek de kans om als eerste films te zien
die pas later een landelijke release in de bioscopen zullen krijgen. Dit zijn onder andere
grote voorpremières van films van gevestigde namen, maar er wordt juist ook gefocust op
de kleinere arthouse producties, die vaak maar in enkele steden of voor beperkte tijd te zien
zullen zijn. Juist deze films verdienen het om extra onder de aandacht van het grote publiek
te worden gebracht.
Films buiten distributie
De andere categorie in het Panorama programma is ‘Films buiten distributie’. Deze films
zullen geen landelijke release krijgen en zijn in veel gevallen alleen op het LIFF in de bioscoop
te zien. Doordat wij ons steeds meer op deze films richten in de programmering wordt het
LIFF-programma niet alleen onderscheidender, maar bieden wij onze bezoekers de gelegenheid om op een cinematografische ontdekkingsreis te gaan en in aanraking te komen met
films die ze anders nooit zouden zien.
2.1.3 SCIENCE & CINEMA
Het Science & Cinema programma is al jaren een
plek waar film, wetenschap en publiek samenkomen
en waar een brug wordt geslagen tussen wetenschap
en kunst. In het programma wordt bij een diverse
selectie films populairwetenschappelijke inleidingen
verzorgd door een even divers aanbod aan sprekers
en wetenschappers. Door deze inleidingen worden
de onderwerpen die de films behandelen zodanig
van toelichting voorzien, dat de bezoekers met
andere ogen naar de films gaan kijken.
Dit jaar zijn we de samenwerking aangegaan met
EYE voor het programma van Science & Cinema.
2.1.4 BONKERS
Het afgelopen festival introduceerde ook het
gloednieuwe programmaonderdeel BONKERS!,
met daarin maar liefst tien films. BONKERS! zit vol
met eigenzinnige, innovatieve, vreemde, grappige,
schokkende en op z’n zachts gezegd ongebruikelijke
films. Het is een programmaonderdeel voor de avonturiers. Voor de mensen die naar een
festival gaan voor een unieke filmervaring, waar daarna uitgebreid over gediscussieerd kan
worden.
Dit betekent uiteraard niet dat dit soort films helemaal niet te vinden waren op vorige edities
van het festival, maar door er extra nadruk op te leggen en de films samen te voegen in een
programmaonderdeel werden de films duidelijk onder de aandacht gebracht, wat resul
teerde in een enorm succesvolle eerste editie.
We hebben vele positieve reacties van bezoekers en vrijwilligers gehad over het programma,
en zelfs liefhebbers die zo veel mogelijk van de films in het programma probeerden te zien,
wat andere bezoekers juist doen met de films in de American Indie Competition. Dit geeft
aan dat BONKERS! gelijk zijn publiek gevonden heeft en dat het zeker terug zal keren op de
editie van 2019.
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2.2.
TERUGKERENDE LIFF PROGRAMMAS
Naast de American Indie Competitie, het Panorama en het Science & Cinema programma zijn
er ook een aantal kleinere programma’s die jaarlijks op het LIFF te zien zijn.
2.2.1 REEL CHINA
Films die in China goed bezocht worden zijn voor een groot gedeelte internationale blockbusters zoals Star Wars en superheldenfilms die wereldwijd massaal gezien worden, maar
juist ook Chinese films die in tegenstelling tot hun Amerikaanse tegenhangers niet de hele
wereld over gaan. Deze nationale films die het in China goed doen, zeg maar de Chinese
blockbusters, zijn internationaal vaak zelden te zien. In REEL China proberen wij, in samenwerking met het Confucius Instituut, een selectie van de beste en meest bezochte films van
China samen te stellen en op die manier een podium te bieden aan deze onderbelichte en
ondergewaardeerde selectie films. Dit waren onder andere OPERATION RED SEA en HIDDEN
MAN, respectievelijk de Oscarinzendingen voor beste buitenlandse film van Hong Kong en
China. Samen met MONSTER HUNT 2, het spectaculaire vervolg op MONSTER HUNT, die in
2015 op het LIFF te zien was, complementeerde deze films de REEL China selectie van 2018.
2.2.2 LUX FILM PRIZE
Het LUX Film Prize programma bestaat uit de beste Europese films van het afgelopen jaar.
De films zijn met uiterste zorg geselecteerd door het Europees Parlement en zijn stuk voor
stuk films die een unieke kijk geven op politieke en sociale vraagstukken die nu leven in
Europa. De uiteindelijke selectie wordt in elk land van de EU in een speciaal programma
vertoond. Wij zijn er trots op dat het LIFF al jaren het Nederlandse podium mag zijn voor
dit uitstekende initiatief. Dit jaar vertoonden we in het Lux Film Prize programma de films
WOMAN AT WAR, STYX en THE OTHER SIDE OF EVERYTHING
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2.2.3 NORDIC WATCHING
Hoewel de vorige twee edities van het Nordic Watching programma beiden enorm succesvol
bezocht en gewaardeerd werden is het nog steeds het beleid om alleen een programmaonderdeel aan Scandinavische films te wijden als het programmateam van mening is dat er
genoeg geschikte films gevonden kunnen worden. Met de bloeiende filmindustrie in Scandinavië lijkt dit echter steeds vaker het geval te zijn, en ook dit jaar gaf de selectie films een
mooi beeld van de diversiteit van de Scandinavische cinema, de adembenemende natuur, de
intrigerende karakters en het unieke gevoel voor humor.
2.2.4. 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 variatie aan
filmfragmenten à la Nacht van de Wansmaak van Jan Doense. Beide specials hebben een
vaste harde kern van trouwe bezoekers gehad, maar zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid en
hadden dit jaar beiden een recordaantal aan bezoekers.
2.2.5 SHORTS: American Indie, Cinema Brewer’s Shorts Selection & Best of LISFE
Net als voorgaande jaren vertoonde het LIFF verschillende selecties van korte films. Allereerst
programmeerde het LIFF wederom een selectie American Indie Shorts. Vaak zijn korte films
de eerste opstapjes van filmmakers naar langere projecten. Het doel van dit programma
is om jonge, talentvolle Amerikaanse fillmmakers nog eerder op de radar te krijgen en het
Nederlandse publiek met hun allereerste korte films in aanraking te brengen. Dit vanuit de
gedachte dat zij vervolgens ook met hun volgende speelfilms makkelijker de weg naar Leiden
weten te vinden.
Dit jaar hebben we de samenwerking voortgezet tussen het LIFF en Cinema Brewers, een
Amsterdamse brouwerij die filmische biertjes maakt en een sterke affiniteit heeft met korte
films. Cinema Brewers stelde voor de International Shorts Competitie genaamd Cinema
Brewers Shorts Selection een prijs van €2500,- beschikbaar voor de winnende film. Naast het
bieden van een podium voor talentvolle filmmakers kan het LIFF hierdoor beginnende filmmakers ook financieel ondersteunen in hun prille carrière.
Voor het programma ‘Best of LISFE’ werd net als eerdere edities samengewerkt met de
Leiden International Short Film Experience. Dit filmfestival voor korte films, dat in het voorjaar plaats vind, selecteerde de beste korte films uit hun eigen programma en vertoonde
deze op het LIFF.
2.3 	SPECIALE VERTONINGEN EN PROGRAMMAS
Het LIFF wil als filmfestival meer bieden dan film alleen, en ook dit jaar werd er ingezet op
bijzondere vertoningen, speciale premières en samenwerkingen met verschillende culturele
partijen. Dit resulteerde onder andere in een aantal themaprogramma’s op bijzondere locaties, een samenwerkingserband tussen het LIFF en Gebroeders de Nobel / EYE / Cinekid,
en unieke avonden waarin film, wijn, muziek en live-dialogen gecombineerd werden.
2.3.1 LIFF VOOR KIDS
Educatie is al jaren een belangrijk onderdeel van het LIFF, met gastlessen, scholierenvertoningen, workshops door het jaar heen en het Scholieren Filmfestival Leiden als
grootste project in het voorjaar. Omdat de meeste van deze projecten zich vooral op
middelbare scholieren richtten werd er dit jaar naar samenwerking gezocht om ook scholieren op het primair onderwijs te kunnen bereiken. In samenwerking met Cinekid werden er
een aantal films vertoond die geschikt waren voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar, en op
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4 november vond er in de Stadsgehoorzaal een heus Kids Filmgala plaats, waar kinderen als
een filmster over de rode loper konden gaan en zonder hun ouders een echte film première
konden meemaken.
Daarnaast werd samen met Technolab en B+C een festival georganiseerd waar technologie,
film en muziek op een interactieve manier samenkwamen. Op Tech it Out konden kinderen
tussen de 8-12 jaar onder andere hun eigen muziek en geluiden maken bij verschillende
filmfragmenten. Niet alleen een leuke, creatieve opdracht, maar ook een belangrijk kijkje
achter de schermen van het totstandkoming van een film, en hoe geluiden vaak heel anders
gemaakt zijn dat dat de kijker misschien zou denken.
Zowel het Kids Filmgala als Tech It Out waren een groot succes, de reguliere kinderverto
ningen in samenwerking met Cinekid liepen helaas minder goed, wellicht doordat het LIFF
altijd vlak na de herfstvakantie start, waar veel kinderen al naar de bioscoop zijn geweest.

2.3.2 NIC-A-THON
Het Filmmuseum Leiden stond tijdens het festival in het teken van Nicolas Cage. De nog altijd
zeer populaire acteur heeft inmiddels een cultstatus verworven met zijn vele (en vaak zeer
eigenzinnige) acteerprestaties, en had speciaal voor deze gelegenheid op verzoek van het
LIFF zijn eigen marathon samengesteld. Vijf Nicolas Cage films, uitgezocht door de man zelf,
achter elkaar in de Red Carpet Lounge. Deze uitputtingsslag was het onbetwiste hoogtepunt
voor de uitverkochte zaal liefhebbers, en onderstreepte, samen met onder andere Veni Vidi
Vino, het BONKERS! programma en Voor Niemand Wat Wils het speelse karakter van het
LIFF.
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2.3.3 VENI VIDI VINO
De combinatie tussen film en eten is al vaker gemaakt, en ook filmische wijnproeverijen
bij films als SIDEWAYS en BOTTLE SHOCK zijn niet nieuw, vandaar dat het LIFF het Veni Vidi
Vino programma nét iets anders aan wilde pakken. In samenwerking met Wijnhandelaar
Henri Bloem werden korte filmfragmenten gekoppeld aan bijzondere wijnen, en kregen de
bezoekers zowel een persoonlijke inleiding van het filmfragment als van de bijpassende wijn.
Een bijzondere en zeer geslaagde mix, met zeer positieve reacties van de bezoekers achteraf
(al zal dat misschien ook beïnvloed zijn door de geproefde wijnen)

2.3.4 LA GRANDE FISSA
Nadat DJ St. Paul vorig jaar al het zeer geslaagde slotfeest van het LIFF had verzorgd waren
beide partijen enthousiast om de samenwerking voort te zetten. Zowel DJ St. Paul als LIFF
waren groot liefhebber van Paulo Sorrentino’s LA GRANDE BELLEZZA, die inmiddels alweer
vijf edities geleden op het LIFF in première was gegaan. Met LORO, de nieuwste film van
Sorrentino, ditmaal in het programma als voorpremière werd besloten om in samenwerking
met de Gebr. De Nobel een groot feest te geven in de stijl van de feesten uit LA GRANDE
BELLEZZA. Met een extravagant decor, prachtige live visuals , dansers en natuurlijk St. Paul en
Joost van Bellen werd het een bijzondere en spectaculaire avond.
2.3.5 RMO & VOLKENKUNDE
Naast het LIFF Filmmuseum heeft Leiden natuurlijk nog vele andere musea, en werden er
deze editie samenwerkingen met het Rijksmuseum van Oudheden en het Museum Volkenkunde aangegaan. In het kader van de tentoonstellig Goden van Egypte werden er op 3 en
4 november vertoningen van AGORA en STARGATE in het RMO vertoond. De imponerende
entreehal van het museum was het decor van deze vertoningen, die daardoor extra bijzonder
werden.
Half oktober startte in Museum Volkenkunde hun nieuwe Bali-tentoonstelling, en speciaal
daarvoor werden op 10 november de hele dag films vertoond in het museum, en was een
kaartje naast de vertoning meteen ook een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling.
Naast het prachtige THE SEEN AND UNSEEN, een aflevering van BLUE PLANET II voor kinde
ren was vooral het avondprogramma een absoluut hoogtepunt. De pianist Matteo Myderwyk
begeleidde daar live de klassieke documentaire BARAKA, die natuur en cultuur over heel de
wereld laat zien. Er was geen betere plek om deze speciale vertoning te organiseren dan in
het Volkenkunde museum, en we zijn heel blij dat zowel Matteo, de bezoekers en het
museum het een erg geslaagde dag vonden.
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2.3.7 BRAVE NEW WORLD: how will the future impact human life
Het LIFF hecht sterk aan interdisciplinaire samenwerking. Dit kwam tot uiting op 8 en 9
november op Brave New World, een interdisciplinaire conferentie waarbij cultuur werd
ingezet om de maatschappelijke impact van technologie op vernieuwende wijze te behande
len. Thema’s dit jaar waren Future of War, Trust in Tech, Immortality en Transhumanism.
Brave New World bracht de meest provocatieve, creatieve, innovatieve en invloedrijke
denkers samen op een tweedaags festival waar we samen wilden ontdekken wat de toekomst voor ons in petto heeft en hoe het vooruitzicht van deze toekomst onze hedendaagse
samenleving beïnvloedt. De focus lag tijdens Brave New World niet op de technologische
details van innovaties, maar op de ethische en sociale impact van moderne technologieën op
de mens en onze samenleving. Het waren twee inspirerende dagen vol hedendaagse vragen,
internationale topsprekers, verrassende kunstinstallaties en interactieve workshops.
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3.

EDUCATIE

Een belangrijke pijler van het LIFF is ons educatieplatform The Young Kieslowski. Met dit
educatieve platform beoogt het festival scholieren meer bij te brengen op het gebied van
filmtechnieken, filmtheorie en mediawijsheid. We leven in een samenleving waar steeds
meer informatie via beelden komt en in die groeiende beeldcultuur wordt er vaak nog niet
genoeg aandacht aan besteed op het voortgezet onderwijs.
In dat kader is het volgens het LIFF belangrijk om de jongere generaties de taal van het bewegende beeld bij te brengen. Het LIFF gaf in 2018 op drie manieren invulling aan haar educa
tieve missie: filmvertoningen voor scholieren tijdens het festival, lessen in beeldtaal en filmen mediawijsheid en filmpraktijk door het jaar heen en door het Scholieren Filmfestival, een
filmfestival volledig georganiseerd door leerlingen van meerdere Leidse middelbare scholen
en voor het eerst ook een school in Den Haag.
3.1
Lessen en workshops
Door het jaar heen heeft het LIFF een educatief platform dat zich bezig houdt met gastlessen,
workshops, vertoningen en lessenseries. Het afgelopen jaar hebben zijn meer dan 10 middel
bare scholen in de Leidse regio en Den Haag in aanraking gekomen met het educatieve
aanbod van het LIFF. Dat verschilde van gastlessen over film, beeldtaal en mediawijsheid
voor CKV of maatschappijleer, tot workshops over het maken van documentaires, promofilms, fictiefilms, stop-motionfilms en een ‘remake’ workshop, waarbij groepjes leerlingen
een beroemde scène dienden na te spelen en te herinterpreteren. Daarnaast verzorgde het
LIFF educatieve programma’s op Kunstshot en Cultuursjop, en werden er voor Stukafest korte
films geprogrammeerd. Met deze lessen en workshops hebben we in totaal rond de 1500
leerlingen bereikt.
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3.2
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 programmeert het LIFF films die aansluiten op 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 geïntegreerd
kan worden met het lesmateriaal.
3.3
Het Scholieren Filmfestival
Het Scholieren Filmfestival is een meerdaags filmfestival dat vrijwel volledig georganiseerd
wordt door middelbare scholieren. Het festival duurde in 2018 4 (school)dagen en vond
plaats in de Leidse bioscopen. Het is een bijzonder project, omdat geen enkel meerdaags
filmfestival in Nederland zo nadrukkelijk georganiseerd is door scholieren, voor scholieren.
Samen met elkaar organiseerden de leerlingen van de verschillende scholen in nauwe
onderlinge samenwerking een compleet filmfestival dat niet alleen door ruim 4500 middelbare scholieren van de deelnemende scholen werd bezocht, maar in de avond ook voor het
algemene publiek toegankelijk was. De organiserende leerlingen waren verantwoordelijk
voor alle aspecten van het organiseren van een cultureel evenement: van programmering en
PR tot sponsoring; van het aankleden van de festivallocaties tot het maken van posters, een
festivaltrailer, en het ontwerpen en programmeren van de website.
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3.3.1 Veranderingen
De voornaamste veranderingen ten opzichte van de editie van 2017 was dat er dit jaar nog
meer nadruk werd gelegd op het educatieve aspect van het festival. Dit was vorig jaar, door
meer inleidingen en sprekers en 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), ook al het geval, maar
dit jaar werd er in samenwerking met het Stedelijk Gymnasium en Moviezone een dagprogramma voor de vierde en vijfde klas georganiseerd. De leerlingen uit die klassen hadden
de hele dag geen reguliere lessen maar het programma stond volledig in het teken van film.
’s Middags werd er in de bioscoop film gekeken, maar in de ochtend werd er een gastles
Filmgeschiedenis, Beeltaal en Mediawijsheid gegeven, was er een filmquiz en gaf regisseur
Bram Schouw een masterclass. Op de andere scholen werden de films door middel van extra
lesmateriaal vanuit Moviezone nog meer verankerd in de bestaande lesstof van de scholen.
3.3.2 Evaluatie
Wij hebben met alle scholen geëvalueerd en zij waren over het algemeen erg positief over
het festival en die nieuwe dagvullende vorm die het Stedelijk dit jaar voor het eerst toepaste.
Alle scholen hebben al aangegeven in 2019 mee te doen met het eerste lustrum van het
Scholieren Filmfestival Leiden en het is merkbaar een terugkerende traditie op de scholen
geworden waar zowel de leerlingen als docenten goed weten wat het festival inhoudt, wat
ze er aan hebben en in het geval van de docenten hoe ze het festival eventueel in hun lesstof
kunnen gebruiken.
Het belangrijkste verbeterpunt voor het dagprogramma op het Stedelijk was het gebrek aan
een echte praktische component. De filmquiz is uiteraard interactief, maar de ambitie was en
is om de leerlingen tijdens het ochtendprogramma ook echt iets te laten doen of maken. Dit
blijft lastig realiseerbaar aangezien dat betekent dat tussen de 400 en 500 leerlingen tegelijk
praktisch aan de slag moeten kunnen, maar in samenwerking met B+C en Technolab wordt er
inmiddels naar een oplossing gezocht en worden er Foley en stop motion workshops ontwikkeld die hopelijk tijdens de editie van 2019 gegeven kunnen worden.
3.3.3 Ontwikkeling
Gezien het succes van het festival zullen wij het concept in Leiden de komende jaren in grote
lijnen ongewijzigd laten. We blijven twee versies van het festival aanbieden, ofwel een festival voor de hele school, grotendeels in de bioscoop, ofwel een intensiever festival voor een
iets kleinere groep, zoals het Stedelijk Gymnasium het afgelopen jaar gedaan heeft. De nieuwe deelnemende school, het Rijnlands Lyceum, zal in 2019 ook dat model overnemen, terwijl
het Visser ’t Hooft Lyceum en het Da Vinci College het festival voor de hele school laten.
Wel is nog steeds de ambitie om de nadruk leggen op het bieden van educatieve verdieping
vast te houden en waar mogelijk te versterken. We zijn momenteel bezig met het idee om
studenten Film- en Literatuurwetenschappen en Film and Photographic Studies korte video-essays te laten maken die aansluiten op de geselecteerde films en die voor of na de
vertoning op het festival afgespeeld kunnen worden om extra verdieping te bieden en een
visueel aspect aan de analyse of inleiding toe te voegen.
Verder zal het festival in 2019 op grote schaal worden uitgebreid naar Den Haag, waar vier
scholen een pilotversie zullen van het festival zullen organiseren waarmee wij de schaalbaarheid van het festival verder onderzoeken. De ambitie is om in de toekomst het festival als
kleiner pakket aan scholen in het land aan te kunnen bieden.
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4.

MARKETING EN COMMUNICATIE

4.1

Pijlers 2018

De afgelopen jaren is het Leiden International Film Festival uitgegroeid tot een van de
belangrijkste filmfestivals van Nederland. Ook groeit het festival al sinds de oprichting elk jaar
weer. Dat heeft onder andere tot effect dat onze zaalcapaciteit steeds vaker bereikt wordt.
Vooral in de weekenden en in de avonden zijn de meerderheid van de zalen vaak uitverkocht.
Toch wisten wij ook dit jaar weer bezoekersgroei te realiseren. Dit lukte vooral door eerder
op de dag te beginnen met films te vertonen, en net als elk jaar ook veel buiten de bioscopen
te programmeren.
Op drie belangrijke pijlers hebben we de afgelopen editie speciaal ingezet:
1. Bouwen aan LIFF als het vierde filmfestival van Nederland, niet alleen in bezoekers
aantallen, maar vooral in bekendheid en invloed in de (inter)nationale filmindustrie
Het festival haalde niet eerder zo veel nationale media als dit jaar. Twee programma’s waar
dit jaar extra op werd ingezet in de marketingstrategie van het festival hebben daar vooral
aan bijgedragen. Allereerst het pop-up filmmuseum wat wij gedurende een half jaar in aanloop naar het festival hebben geprogrammeerd in de Leidse binnenstad. In het Film Museum
Leiden stond de filmgeschiedenis centraal die de filmliefde van de programmeurs van het
LIFF vroeger hebben aangewakkerd. Op deze manier probeerde we onze bezoekers uit te
dagen terug te denken aan toen ze zelf tiener waren en voor het eerst totaal overdonderd
werden door een prachtige film in de bioscoop.
Drie tentoonstellingen waren er te zien in het museum. De eerste over actieheld Steven
Seagal kreeg met een grote spread in De Volkskrant en vele interviews in andere kranten
en op de radio enorm veel aandacht. De tweede tentoonstelling ging over parodieën, met
veel aandacht voor filmmakers als Mel Brooks, Leslie Nielsen en Monty Python. De tentoonstelling vormde aanleiding voor HP De Tijd om een groot stuk te publiceren over de waarde
van parodieën en vervalsingen in de kunstwereld.

De derde tentoonstelling draaide om het oeuvre van Nicolas Cage, wat aansloot bij de vertoning van het nieuwste film (Mandy) op het festival. Voor de tentoonstelling vroegen wij
Nicolas Cage om zelf een selectie van vijf van zijn persoonlijke favorieten te selecteren die op
het festival te zien zouden zijn. Het resultaat was een Nic-a-thon met vijf films van Nicolas
Cage, zonder pauze. Een intensieve onderdompeling in het diverse oeuvre van de acteur.
Veel (nationale) media gaven aandacht aan de Nic-a-thon, vooral omdat deze door Nicolas
Cage zelf geprogrammeerd was, en de voorstelling was als één van de eerste op het festival
volledig uitverkocht.
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Zowel het Film Museum Leiden als de Nic-a-thon onderstrepen het landelijke karakter van
het festival op een ludieke manier die heel goed past bij het festival, en mensen kwamen ook
vanuit het hele land op deze elementen af.
2. Het verhogen van het percentage bezoekers van buiten Leiden van 53% naar 60%
Vorig jaar werd voor het eerst op een speciale extra marketingcampagne ingezet die ervoor
moest zorgen dat mensen van buiten Leiden naar het festival zouden komen. De campagne,
die onder de slogan “You’re so Close” op social media te zien was, resulteerde erin dat voor
het eerst meer dan de helft van onze bezoekers van buiten Leiden kwamen. De campagne
werd ook dit jaar weer met veel succes ingezet, en 61% van de festivalbezoekers kwam dit
jaar van buiten Leiden naar het festival.
De sterke groei van het percentage bezoekers van buiten Leiden sterkt ons vertrouwen dat er
nog veel potentie is voor het LIFF op nationaal niveau: het plafond van onze groeimogelijk
heden lijkt ook dit jaar nog niet te zijn bereikt. Volgend jaar zullen wij er wederom op
inzetten het aandeel bezoekers van buiten Leiden te verhogen, aangezien hier in onze ogen
de meeste winst te behalen valt.
3. Het aantal eenmalige bezoekers terugdringen
Een grote meerwaarde van een bezoek aan het festival is de grote diversiteit aan films die te
zien valt. Het LIFF is een breed festival waar veel verrassingen te vinden zijn, en die werken
het beste als bezoekers naar meer dan één film gaan. Om die reden hebben wij ons best
gedaan om het aantal eenmalige bezoekers terug te dringen. Dat doen wij onder andere
door te werken met strippenkaarten, waarmee men met en kleine korting naar vijf of tien
films kan gaan. Dit jaar is hier nog eens extra op ingezet om bezoekers te stimuleren naar
meer films te gaan, met positief resultaat. Er werden in 2018 ruim twee keer zoveel strippenkaarten verkocht dan in 2017.
4.2
Bezoekersresultaten
Het LIFF mocht over 2018 in totaal ruim 41.000 bezoeken verwelkomen op onze activiteiten,
2.000 meer dan in 2017. Deze groei is vooral indrukwekkend omdat de samenwerking met
Cineville dit jaar is aangepast. Voorheen konden Cinevillepashouders gratis naar alle films op
het festival, dit jaar zat hier voor het eerst een grens aan en konden pashouders maar naar
vijftien films. Omdat veel pashouders dit aantal voorgaande jaren overschreden hadden wij
verwacht dat het gemiddelde filmbezoeken per pashouder dit jaar zou dalen. Dit is echter
nauwelijks gebeurd. Veel pashouders maakten gebruik van de mogelijkheid om een strippenkaart voor vijf of tien films te kopen nadat er vijftien films met Cinevillepas bekeken waren,
en zo steeg het aantal festivalbezoeken dit jaar voor de dertiende jaar op rij.
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4.3
Campagne Famously Unknown — Ridiculously Normal
Op het LIFF worden jonge onbekende talenten ontdekt, maar gaan ook grote films in
première die eerder festivals als Cannes of Berlijn wonnen. Op het festival draaien serieuze
films over schrijnende onderwerpen, en luchtige komedies. De kracht van het LIFF is juist dat
die extremen naast elkaar geprogrammeerd worden. Daarom draaide de campagne van dit
jaar ook om tegenstellingen.
Het was de derde maal dat de LIFF campagne ontwikkeld door reclamebureau Studio Fraaj.

4.4
Stimuleren van online kaartverkoop
De afgelopen jaren hebben wij veel ingezet op onze online kaartverkoop. Vanwege praktische
redenen (de kassa’s op locaties konden de druk steeds minder goed aan), en publicitaire
redenen (door online kaartverkoop weten wij veel beter wie onze bezoekers zijn en waar
groeikansen liggen).
Net als vorig jaar ging een deel van de festivalkaarten eerder als Early Bird tickets te koop.
Gedurende twee dagen was een percentage van onze tickets als Early Bird kaartje met
korting verkrijgbaar. Deze Early Bird kaarten waren in zeer korte tijd uitverkocht. En belang
rijker nog: omdat de Early Bird kaarten zo snel uitverkocht waren, kwam ook de reguliere
kaartverkoop veel sneller op gang, aangezien bezoekers niet achter het net wilden vissen.
Het resultaat: voor de start van het festival waren in vergelijking met vorig jaar 21% meer
kaarten verkocht. In totaal werd dit jaar 83% van de kaarten online aangeschaft. Een prachtig
resultaat aan de hand waarvan wij volgend jaar uitgebreid onderzoek kunnen doen over
de herkomst en het gedrag van onze bezoekers, om zo nog beter onze beperkte marketing
budgetten in te zetten en hopelijk nog meer te kunnen groeien als festival.
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4.5
Social Media en nieuwsbrief
De tendens op social media is al geruime tijd dat het steeds moeilijker wordt om organisch
veel mensen te bereiken. Toch blijft het een belangrijk kanaal voor het festival. LIFF is actief
op Facebook (11.000+ likes) en Instagram (1.700+ volgers), waarbij vooral op Instagram een
enorm actieve achterban zit.
Afgelopen jaar hebben wij vooral geïnvesteerd in onze nieuwsbrief, omdat wij merken dat
dit de beste marketingtool is voor het festival. Het percentage geopende e-mails is bij onze
nieuwsbrief enorm, en na elke mail is een piek in kaartverkoop te zien. Door de nieuwe AVG
wetgeving is de nieuwsbrief vorig jaar alleen wel een stukje gekrompen, en is het ook moei
lijker geworden om nieuwe inschrijvingen voor je nieuwsbrief te vinden. Wij hebben dit opgelost door enkele acties op te zetten voor mensen die zich voor de nieuwsbrief inschreven.
Heel succesvol was de actie die wij in samenwerking met het Stockholm Film Festival hadden: bezoekers van LIFF konden een geheel verzorgd weekend naar het Stockholm Film Festival winnen als ze zich inschreven voor de nieuwsbrief van het LIFF. De kosten werden vrijwel
geheel door het Stockholm Film Festival gedragen, en de actie was een enorm succes. Mede
hierdoor groeide onze nieuwsbrief dit jaar tot ruim 7.000 abonnees.
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5.

Organisatie en Financiering

5.1
Organisatie
De organisatie van het LIFF bestaat voornamelijk uit vrijwilligers, maar de afgelopen jaren
is flink geïnvesteerd in de professionalisering en de continuïteit van de organisatie. Een
kernteam van vier personen is verantwoordelijk voor de organisatie, en wordt hierbij door
het jaar heen ondersteund door een team van vrijwilligers, dat het afgelopen jaar flink
gegroeid is tot 24 personen. Tijdens het festival zetten ruim 140 vrijwilligers zich in verschillende functies (opbouw, kaartverkoop, zaalwacht, transport, hospitality etc.) in om het festival in goede banen te leiden.
Het kernteam heeft een wisseling van de wacht gezien door een nieuw hoofd van productie
en financiën en daarnaast zien wij een hoop nieuwe gezichten in de groep van 140 vrijwilligers. Dat laatste heeft voornamelijk te maken met dat de wat oudere generatie van vrijwilligers worden opgevolgd door nieuwe jonge vrijwilligers.
Ondanks de wisseling van de wacht en nieuwe vrijwilligers kenmerken wij de organisatie van
het LFIF als zeer stabiel en dit maakt het mogelijk dat het LIFF op organisatorisch gebied elk
jaar kan groeien en niet steeds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden, maar stapsgewijs kan
professionaliseren. Ondertussen zijn de taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers wel dusdanig helder afgebakend en in hand- en draaiboeken vastgelegd, dat eventueel
vertrek van medewerkers wel goed kan worden opgevangen.

17

5.2
Toelichting financiën
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.
Een aantal posten, zowel aan de kant van de baten als kosten, behoeven toelichting daar
waar het ietwat afwijkt van de werkbegroting.
Inkomsten
Aan de inkomstenkant was wederom het belangrijkste verschil dat de recette fors hoger uitviel dan begroot (125 K t.o.v. 138K). Dit was o.a. toe te schrijven aan een conservatieve schatting. Deze stijging komt voor het grootste gedeelte voort uit de stijging van de bezoekers
taantallen (door meer voorstellingen alsook kleine, maar populaire speciale voorstellingen
buiten de bioscopen). Daarnaast heeft een beperking op Cinevillekaarten per persoon
ook een stijging in de recette tot gevolg gehad. Dit jaar was het namelijk zo dat Cinevillebezoekers 15 films gratis konden bekijken i.p.v. onbeperkt gratis naar de films konden. Trouwe bezoekers met Cinevillepassen die soms wel naar 30 films gaan hebben hiervoor in de
plaats een LIFF-strippenkaart of reguliere kaarten gekocht. De stijging van de recette heeft de
tegenvallende inkomsten uit fondsen opgevangen.
Daarnaast lagen de inkomsten uit (papieren)advertentieruimte lager, dit heeft o.a. te maken
met dat de focus van LIFF meer op online zichtbaarheid en bereik is gaan liggen en daarmee
een gewenstere effect bereikt bijvoorbeeld d.m.v. leuke filmpjes en speelse gifjes. Daarnaast
vielen Hogeschool Leiden en HBK als sponsoren af, maar behouden wij de samenwerking
met hen op diverse manieren en hebben wij deze kosten weten op te vangen door de nieuwe
sponsor genaamd Nederlandse Stichting Voor Psychotechniek.
Daarnaast is de barterdeal met onze websiteontwikkelaar door al het werk dat ze dit jaar
hebben moeten doen verhoogd naar 7,5 waardoor de begroting ook hoger uitpakt dan
verwacht. De bijdrage van subsidienten (gemeenten) en die uit sponsoring waren in grote
lijn overeenkomstig de ingediende begroting.
Uitgaven
Aangezien de inkomsten uit recette gedeeld worden met de bioscoop en de filmdistributeurs,
waren de kosten voor afdracht aan de bioscoop en aan de filmdistributeurs door de gestegen
recette logischerwijs ook flink hoger dan begroot. Verder veroorzaakte de ticketsysteem
wederom hogere kosten dan verwacht. Daar stond tegenover dat de kosten voor publiciteit
en productie lager dan begroot waren, waardoor deze al met al toch in evenwicht was en in
grote lijnen overeenkomstig de ingediende werkbegroting.
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