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NFF Professionals is onderdeel van het Nederlands Film Festival, bestemd voor de Nederlandse 
vakwereld van AV-professionals.  
 

NFF Professionals is onderdeel van het Nederlands Film Festival, bestemd voor de Nederlandse 
vakwereld van AV-professionals. In september vindt tijdens het Nederlands Film Festival het 
Professionals Programma plaats. Het programma bestaat uit inspirerende masterclasses en 
seminars van internationale industrie-experts, de NFF Conferentie en vele netwerk 
mogelijkheden met vakgenoten. Daarnaast is er aandacht voor projectontwikkeling in de 
Holland Film Meeting en de NFF Talentdag. 
 

In het kader van inspiratie, interdisciplinaire samenwerkingen en inspelen op actualiteiten 
presenteert het NFF Professionals Programma jaarlijks de NFF Conferentie tijdens het festival. 
Nationale en internationale sprekers discussiëren over de stand van zaken in het Nederlandse 
AV-landschap, belangrijke ontwikkelingen en inspirerende initiatieven. 
 

In samenwerking met diverse partners biedt het NFF Professionals Programma een rijk aanbod 
aan masterclasses en inspirerende sessies. Zo ontving het NFF in voorgaande jaren 
gerenommeerde sprekers als Lee Smith, ACE (editor Inception), Jan Harlan (producer The 
Shining), Michael Engler (regisseur Downton Abbey) en William Simpson (storyboard artiest 
Game of Thrones). 
 

NFF verwelkomt en koestert talent! Zo biedt de NFF Talentdag in verschillende fases een 
ontwikkelingstraject voor talent. De NFF Talentdag is onderdeel van het NFF Professionals 
Programma wat jaarlijks plaatsvindt tijdens het Nederlands Film Festival. 

 Talent Speeddates 

 Talent Feedback Sessies  

 Talent & Route  

 Script & Score  
 

 
 
 
 
 

 

https://www.filmfestival.nl/nff-talent-speeddates/
https://www.filmfestival.nl/talent-feedback-sessies/
https://www.filmfestival.nl/talent-en-route/
https://www.filmfestival.nl/script-score/
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Gedurende Holland Film Meeting verzamelt het Nederlands Film Festival de internationale 
filmindustrie in Utrecht. In besloten sessies krijgen Nederlandse makers de mogelijkheid om 
hun projecten in ontwikkeling te presenteren aan internationale sales agents, distributeurs, 
festivalprogrammeurs en mogelijke co-producenten. Tegelijkertijd blijven alle opties open voor 
deelname aan de bestaande trajecten op buitenlandse festivals.  

 BoostNL 
 Stories & Beyond 

 

NFF Extended is het verbindende platform van het Nederlands Film Festival, bedoeld om 
iedereen in de sector jaarrond te informeren én te inspireren door bijeenkomsten over relevante, 
actuele en urgente onderwerpen. De vorm waarin en de locatie waar deze bijeenkomsten 
gehouden worden, zijn afhankelijk van de inhoud en het doel van de betreffende bijeenkomst. 
NFF Extended wordt georganiseerd in het kader van de versterking van de arbeidsmarktpositie 
van filmprofessionals, in samenwerking met Eye Filmmuseum en in overleg met diverse 
(branche)organisaties. 
 

Van zaterdag 26 september t/m dinsdag 29 september zal het NFF Professionals Programma 
van 2020 plaatsvinden. Meer informatie volgt binnenkort. 

https://www.filmfestival.nl/boost-nl/
https://www.filmfestival.nl/stories-beyond/

