Life As We Know It

In dit verslag blikken we terug op de
online NFF Conferentie op 29
september 2020 en de drie besloten
rondetafelsessies die een dag later
online plaatsvonden. De vraag
waarmee het gedicht van Justin
Samgar begint echoot het thema van
de NFF Conferentie 2020 - ‘Life As We
Know It’ - die net als vorig jaar geopend
werd door presentator Aldith Hunkar.
Wat betekent de huidige tijd voor de
manieren waarop we verhalen maken,
vertellen en ervaren? In een reeks
inspirerende sessies gingen we met
filmmakers, schrijvers, creative
technologists, distributeurs,
bioscoopexploitanten en nog veel meer
experts uit binnen- en buitenland op
zoek naar antwoorden. In lijn met deze
inhoudelijke insteek zag het NFF er dit
jaar radicaal anders uit. De wereldwijde
pandemie beperkte de mogelijkheden
om een programmering met fysieke
ontmoetingen te organiseren. Het
programma voor professionals speelde
zich daarom geheel af op het nieuwe
online platform van het NFF. Wat
behouden bleef van het ‘oude normaal’
waren de vele inspirerende en
prikkelende gesprekken en case

studies. Deze NFF Conferentie bestond
uit maar liefst zestien publieke sessies
en drie besloten rondetafelgesprekken
met in totaal meer dan vijftig sprekers.
Een breed scala van onderwerpen
passeerde de revue, zoals
meerstemmigheid in de AV-sector,
kunstmatige intelligentie,
duurzaamheid, deep fakes,
worldbuilding, halflege bioscopen en
nieuwe vormen van distributie. De NFF
Conferentie 2020 was te volgen via drie
parallelle tracks met ieder een eigen
inhoudelijke focus: Future of Story,
Architects of Story en Policy of Story.
Switchen tussen sessies was een
kwestie van een paar muisklikken. Alle
sessies waren bovendien online terug
te kijken voor de duur van het festival.
Tijdens de programma’s konden
bezoekers via de chat vragen stellen
aan de panelleden en met elkaar in
gesprek gaan.
Een selectie inspirerende denkers,
visionairs, makers en schrijvers gaven
in wisselende vorm uitdrukking aan
het thema Life As We Know It. In een
digitale lobby kreeg de bezoeker
toegang tot speciaal voor deze editie
vormgegeven materiaal in de vorm van
video-essays, beeldcolumns, foto's en
interviews.
Vakmensen in binnen- en buitenland
bezochten de conferentie online, op
hun eigen scherm. We kunnen alleen
maar gissen naar de vele manieren
waarop men de inhoud dit jaar tot zich
nam: in het thuiskantoor aan de
keukentafel, lekker languit op bed, in
de trein, wandelend met oordopjes, of
op een bankje in het park. Een virtuele
samenkomst van mensen die één ding
gemeen hebben: ze brachten en kregen
kennis, inspiratie, nieuwe inzichten en
connectie, dwars door tijdzones en
landsgrenzen heen.

Onze dank en waardering gaat uit naar
de fondsen en partners voor hun
bijdrage aan een unieke conferentieeditie: Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie, Nederlands Filmfonds,
DocSociety, NVBF, FDN, NAPA, aanjager
KLEUR, Film Forward, Netwerk
Filmeducatie, Kunsten ’92, Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid,
Universiteit Utrecht, Pauwhoffonds,
BankGiro Loterij, NPO, Grolsch, Talent
& Pro, Jean Mineur Mediavision,
Centrum Management Utrecht,
Ondernemersclub NFF, de Volkskrant,
Videoland Academy, Pathé Thuis, XITE,

VICE, BNNVARA, Kinepolis, VUE, NFO,
Louis Hartloper Complex,
Stadsschouwburg Utrecht, de
Bibliotheek Utrecht, CJP, RTV Utrecht,
HKU, Eye, Filmmore, Ampco Flashlight,
Indyvideo, Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, Gemeente
Utrecht, Provincie Utrecht, FONDS21,
VBSfonds, Diorapthe, Prins Bernhard
Cultuurfonds, Stichting Abraham
Tuschinski Fonds, KFHein Fonds, CFAP,
Sekam Video, VEVAM Fonds, Zabawas,
Fentener van Vlissingen Fonds, CoBo,
Elise Mathilde Fonds en Van Baaren
Stichting.

Gaan we terug naar hoe het was

Soms worden stemmen pas gehoord

Of is er al iets van ons afgepakt

als eerst de stilte wordt overleefd

dat niet meer terug te draaien valt

Soms worden stemmen pas gehoord

Een verloren onschuld, onbevangenheid

als eerst de stilte wordt overleefd

Hoe gaan we zo direct verder

Altijd zijn we verbonden met elkaar

Keren we terug in ongelijkheid, verdeeldheid

in liefde, leven, dood en woord

terwijl we lijden als een ongelukkige eenheid

Altijd zijn er nieuwe vragen

Een leven geleid door de leegheid

die op een dag worden beantwoord
Altijd is er een eind

Welke kleur heeft jouw realiteit

maar de tijd gaat ook altijd door

Wat is er duidelijker dan ooit in deze tijd
Zie jij door wat of wie jij in leven blijft

Kom in beweging

wat je drijft en waar het om draait voor jou

Want het leven
Duurt maar even

Tekst en performance door Justin Samgar, voorgedragen tijdens de opening van de NFF
Conferentie 2020.

Liam Young is oorspronkelijk opgeleid
tot architect, maar houdt zich
tegenwoordig bezig met het bouwen
van ‘productive dystopias’. Door middel
van het ontwikkelen van digitale,
dystopische werelden onderzoekt hij
de invloed van nieuwe technologieën
op onze architectuur en cultuur.
Volgens Liam Young kunnen de
werelden die hij produceert als
waarschuwing dienen en tegenwicht
bieden tegen de narratieven die ons
worden voorgeschoteld door Big Tech
en de media. “We hopen dat met het
begrijpen van deze technologieën, en
door de diverse toekomsten te
visualiseren die erdoor in gang worden
gezet, we kritischer consumenten
worden en onze eigen toekomst gaan
vormgeven.” Ook transmediaal
kunstenaar Stephanie Dinkins ziet de
tekortkomingen en gevaren van
technologie. Met AI-projecten als de
androïde robot BINA48 en Not The Only
One onderzoekt zij mogelijke relaties

tussen robots en mensen, in relatie tot
de representatie van de zwarte
ervaring. Zo kun je een gesprek voeren
met haar sculpturale AI-kunstwerk Not
The Only One, een chatbot gebaseerd op
drie generaties aan ervaring van een
familie van kleur. Volgens Stephanie
Dinkins zijn algoritmes vaak
racistisch. Bestaande constructies,
machtspatronen en aannames uit het
verleden worden in de toekomst
geprojecteerd. Door het gebrek aan
kennis over hoe algoritmes werken,
gecombineerd met de enorme invloed
die zij hebben, vormen zij een reëel
gevaar. Waar vroeger de overheid de
macht had, verplaatst deze zich in
toenemende mate naar AI. “We zijn ons
niet genoeg bewust van hun invloed en
reguleren niet genoeg.” Met haar werk
wil ze andere data toevoegen, om zo
een betere afspiegeling van de
samenleving te krijgen.
De narratieven rond nieuwe
technologieën worden nog steeds in
hoge mate gestuurd door de bedrijven
en instituten die de technologieën
ontwikkelen en lanceren, met als doel
om geld te verdienen. Vervolgens
verovert een technologie de
samenleving stormenderhand, en
lopen we achter de feiten aan. Zowel
Liam als Stephanie zijn geïnteresseerd
in het ‘verborgen’, minder fraaie
gezicht van technologie, buiten het
dominante, overwegend positieve
beeld dat gecreëerd wordt door de
bedrijven die de technologieën
ontwikkelen, en vragen zich: hoe
kunnen we er tegenin bewegen? Voor
de naar meer denkvoer hongerende
luisteraar heeft moderator Dan
Hassler-Forest ter afsluiting twee
relevante boekentips: Radical Technology

van Adam Greenfield, over de
verregaande invloed van technologie
op onze levens en manieren om de
controle terug te krijgen, en Race after
Technology van Ruha Benjamin, over de
manieren waarop de data die we
gebruiken geworteld zijn in een
geschiedenis van racisme.

Met: Liam Young (architect, designer,
verhalenverteller) & Stephanie Dinkins
(kunstenaar). Moderator: Dan HasslerForest.

Afbeelding: Agents of Change

Het Utrechtse kunstcollectief
Telemagic onderzoekt hoe algoritmes
en kunst kunnen samenkomen. Samen
met Valentin Vogelman van de
Universiteit van Amsterdam

ontwikkelden zij een zelflerend
algoritme genaamd vNine, dat zowel
als dirigent, muzikant als instrument
fungeert. Volgens Cyanne van den
Houten van Telemagic is AI enorm
creatief en kan het veel nieuwe ideeën
brengen, maar het heeft zeker hulp en
ondersteuning nodig. “(Luisterbare) AImuziek is vrijwel altijd een
samenwerking tussen mens en AI. De
AI kan het niet helemaal zelf.” Valentin
Vogelman sluit zich aan bij Cyanne, als
het gaat om de esthetiek: “AI-muziek is
esthetisch, maar verschilt significant
van menselijke muziek. We houden van
simplicity, maar wel van offset simplicity.
De muziek die we fijn vinden is net niet
perfect. Anders wordt het al snel
repetitieve liftmuziek." AI heeft geen
menselijke ervaringen als bron, maar
slechts de muziek. Dit levert een

nieuwe esthetiek op, die wij als
mensen vervolgens weer interpreteren,
gebaseerd op onze emoties en
ervaringen.
Ook het VPRO Medialab houdt zich
bezig met nieuwe vormen van
storytelling, en deden in het kader
daarvan mee aan het AI Song Contest,
een soort songfestival voor AI. Voor
deze competitie gebruikten ze talloze
databases om muziek en lyrics te
vinden. AI hielp met het maken van een
videoclip, het genereren van een artiest
gebaseerd op Willie Wartaal, het
maken van een stage design en het
bedenken van een performance,
compleet met danspasjes. Het levert
een unieke vorm van regisseren op: je
geeft de AI globale instructies en krijgt
heel veel resultaten terug. Vervolgens
bouw je daar weer mee verder. Je moet
als maker de controle dus een beetje
loslaten.

Afbeelding: Algorithmic Aesthetics

Over de toekomst, en de angst voor AI,
relativeert Annelies Termeer van VPRO
Medialab dat AI niet de banen van
artiesten zullen stelen. Het is een tool,
geen nieuwe kunstenaar. Daarin heeft
Annelies een medestander in collega
Hannes Andersson:
“Als een AI gaat regisseren krijg je
alleen nog maar Michael Bay-films.”
Kortom, de menselijke inbreng blijft
onmisbaar bij het maken van ‘goede’
muziek.
Met: Cyanne van den Houten (Telemagic),
Valentin Vogelman (UvA), Annelies Termeer,
(VPRO) & Chantalla Pleiter (Team Abbus).
Moderator: Dan Hassler-Forest.

Volgens filmmaker Ashar Medina is er
genoeg talent, maar moet men wel wat
meer buiten de eigen comfort zone
treden. “Ik denk dat de instituten
vooral gespitst zijn op nieuwe talenten
op de gebruikelijke plekken. Het is een
kwestie om buiten de gebaande paden
te gaan: bij buurthuizen, op scholen, op
Instagram en YouTube.” Maar wie
neemt dan de taak op zich om deze
makers op te leiden, als ze niet via
bijvoorbeeld de Nederlandse
Filmacademie binnenkomen? Ashar
ziet daarin ook een schone taak voor
andere makers weggelegd.
“We kunnen gevestigde makers
koppelen aan nieuwe makers. En in
het samenstellen van teams kunnen
we mooie verandering brengen."
Amira Duynhouwer ziet niet alleen
voor, maar vooral ook achter de camera
enorme kansen voor beginnende
makers van kleur. “Achter de schermen
kun je de drempels verlagen en risico’s
nemen.” Zou een diverse crew dan ook
een pluspunt zijn in een aanvraag bij
het Filmfonds? Een interessante, maar
lastige kwestie. Want wanneer is een
crew divers en beantwoordt deze aan
de selectiecriteria?

Over de rol van het Nederlands
Filmfonds is Bero Beyer helder. “We
zijn onderdeel van het probleem.” Hij
vervolgt: “Misschien zitten er in ons
instrumentarium fouten, die niks te
maken hebben met de artistieke
kwaliteit van de aanvragen. Misschien
moeten er wel andere manieren komen
om financiering aan te vragen, anders
te pitchen. Hebben we genoeg relevante
expertise in huis om aanvragen te
beoordelen?” Het fonds ziet het als zijn
missie om verantwoordelijkheid te
nemen. “We zijn ons ervan bewust dat
we institutioneel racistisch zijn. Dat is
een basishouding. Vervolgens kunnen
we ons afvragen: wat gaan we eraan
doen?” Een aanpassing van de cash
rebate zal in ieder geval niet de manier
zijn om grote, fundamentele stappen
te nemen. Bero: “Dat is een specifiek op
economische gronden gebaseerde
regeling. Maar ook daar proberen we
aan de radertjes te draaien. Er zijn bij
de automatische regelingen maar
weinig maatregelen mogelijk, maar bij
de selectieve regelingen kunnen we
daar wel wat aan doen.”
Volgens Marina Blok, hoofd drama bij
de NTR, vindt een omslag
mondjesmaat plaats bij deze omroep,
bijvoorbeeld in het
presentatorenbeleid. “Maar de
drempelverlaging voor regisseurs,
scenaristen dat gaat gewoon te traag.”
Volgens Marina is er een sterker
middel nodig: “Ik denk dat we in deze
tijd een grote verantwoordelijkheid en
daadkracht kunnen laten zien.
Bijvoorbeeld in de vorm van quota.”
Maar, tekent Hadassah de Boer aan,
sommige makers geven aan gewoon
gewaardeerd te willen worden om hun
werk en niet om hun huidskleur.
Volgens Amira Duynhouwer is dit een
onterechte angst. “Dan veronderstel je
dat je afkomst niets te maken heeft
met je makerschap.

Dat zou betekenen dat je voor spek en
bonen meedoet. Nee, natuurlijk worden
de beste plannen geselecteerd.” Ashar
sluit zich daarbij aan, en haalt het
onderzoek van Jane Elliott aan, die
sinds jaar en dag experimenten doet
om te onderzoeken hoe racisme
doorwerkt in sociale verhoudingen.
“Als het gaat om afkomst moeten we
eerst op dezelfde lijn komen. In de
financiële sector zijn de manvrouwverhoudingen door quota veel
gelijker geworden. Dat zorgt voor een
eerlijker verhouding.” Ook Bero is niet
gekant tegen quota, maar geeft wel
aan dat het telsysteem een precaire
kwestie is. “We proberen nu de wijze
van tellen te bedenken waarop je je
kunt baseren. Als het nodig is, moeten
we het maar doen. Maar ik vind het een
heel lastige. Het principe is goed, maar
de uitwerking is best delicaat. “Om af
te sluiten geeft Bero aan dat het

toelaten van makers van kleur tot de
industrie positief is en niet iets dat
moet en lastig is. Er moet meer ruimte
voor talent zijn om in te stromen.
Ondertussen zijn de risico’s bij het
maken van films gigantisch. Een
omslag in het denken is noodzakelijk.
“Wat ik graag zou zien is dat we veel
ambitieuzer zijn. Wij willen dat er
producties komen met makers met
een andere achtergrond of
perspectief. Dan moet het kunnen,
mogen falen.”
Met: Bero Beyer (directeur Nederlands
Filmfonds), Marina Blok (hoofd drama NTR),
Amira Duynhouwer (regisseur, scenarist),
Ashar Medina (regisseur, scenarist).
Moderator: Hadassah de Boer (presentator).

technisch zijn. Humor maakt deze
onderwerpen toegankelijker.

Caty Borum Chattoo combineert
activisme en humor in haar werk als
directeur van Center for Media &
Social Impact, en co-founder van het
Yes…And Laughter Lab. Ze richt zich op
hoe comedy nieuwe perspectieven op
maatschappelijke kwesties kan
bieden.
“Comedy en social justice vragen van
ons om te denken buiten de status
quo. Om ons een wereld voor te
stellen, niet zoals deze is, maar zou
moeten zijn. Goede comedy, het
‘waarom’ van de lach, is gebaseerd op
het idee van ongerijmdheid. Social
justice zit op dezelfde manier in
elkaar. Activisten moeten hoopvolle
dromers zijn, om te geloven dat we
geen genoegen hoeven te nemen met
die belabberde status quo. Comedy
werkt ook zo: het is sociale kritiek op
het absurde, maar het is
tegelijkertijd ook hoopvol
optimisme."
In haar optiek kan comedy werken om
aandacht voor moeilijke onderwerpen
te genereren. Het kan mensen
overhalen en het breekt sociale
barrières. Kwesties rond moeilijke
onderwerpen zoals
klimaatveranderingen kunnen saai en

Dit verband tussen comedy en serieuze
onderwerpen als klimaatverandering
wordt onderschreven door Sam
Haygarth, scenarist van de korte film
Extinction en voormalig kernlid van
Extinction Rebellion. Voor hem is er
iets inherent komisch in activisme: het
archetype in een sitcom streeft naar
iets wat hij nooit gaat bereiken. Bij
klimaatactivisten is dat een
ecologische utopie: een perfect
uitgangspunt voor comedy. Extreme
misstanden zijn geknipt materiaal
voor grappen. “We leven in een wereld
die steeds gekker wordt. Wereldwijde
ongelijkheid bijvoorbeeld is extreem
absurd. Dit absurdisme is een perfect
recept voor comedy.” Een maker die dit
adagium al tien jaar in de praktijk
brengt is Franny Armstrong. Zij
regisseerde invloedrijke films als The
Age of Stupid en Pie Net Zero. Het
rimpeleffect van The Age of Stupid was
enorm en had grote
beleidsveranderingen tot gevolg, zowel
lokaal als internationaal. Volgens haar
hebben we films over
klimaatverandering nodig, zowel als
hoofdonderwerp als backdrop.
Klimaatverandering is immers het
belangrijkste onderwerp van deze tijd.
Tips voor andere makers? Volgens Caty
Borum Chattoo gaat het erom jezelf af
te vragen: “Wat is écht taboe en
grappig? Begin bij de humor en dan
pas bij de wetenschap.” Sam adviseert:
“Omring jezelf met mensen die de
waarheid willen vertellen. En houd dat
vast. Het is moeilijk om je werk te
realiseren en nog moeilijker om het op
een ethische manier te doen. Je strijdt
als schrijver tegen een systeem dat
niet wil dat je verhaal verteld wordt. Als
maker word je bijvoorbeeld al snel
benaderd door fossiele

brandstofbedrijven die zich willen
verbinden aan jouw kunst. Dit is een
vorm van green washing. Sterk blijven
en volhouden, dat is ontzettend
belangrijk.”

Met: Caty Borum Chattoo (Center for Media
& Social Impact), Franny Armstrong
(regisseur van o.a. The Age of Stupid en
Pie Net Zero) en Sam Haygarth (scenarist
van de korte film Extinction en voormalig
kernlid van Extinction Rebellion).
Moderator: Margje de Koning (Movies that
Matter

Afbeelding: Comedy in Green

De Britse regisseur Simon Evans stond
net op het punt om een lange speelfilm
en een theaterstuk te regisseren, toen
de lockdown startte. Zijn komische
quarantaine-serie Staged ging in juni
2020 in première op BBC One. Twee
topacteurs, gespeeld door David
Tennant en Michael Sheen, zitten door
de lockdown ineens zonder werk. Het
toneelstuk waar zij beiden in zouden
spelen is on hold gezet. Hun regisseur ”een nobody,” aldus Simon Evans, vol
zelfspot gespeeld door hemzelf overtuigt hen om de repetities online
voort te zetten via Zoom. Wat was het
unique selling point bij de BBC? “We
wilden de eersten zijn, maar dat waren
we niet. We deden er drie weken over,
maar anderen waren veel sneller. Het
materiaal van andere makers was erg

serieus en oprecht, maar wij kozen
voor de ironie. De buzzwords ‘corona’
en ‘lockdown’ komen niet eens voor in
de serie.” De makers benutten de ironie
en het ongemak van de situatie ten
volle, waarbij falende technologie een
hoofdrol speelt. Naast Zoom werden
drones en iPhones gebruikt voor
buitenshots en geluidsopnames. De
grenzen van de technologie leveren zo
een belangrijk komisch element op en
worden zelfs onderdeel van het verhaal.
Er wordt geroddeld via de group chat,
verbindingen vallen weg, een telefoon
begint te rinkelen maar wordt niet
direct gevonden. Simon Evans: “Het
fascinerende is dat ik, door de
beperkingen van de technologie,
terugviel op mijn oude vaardigheid om
dialogen te schrijven. Het resultaat
werd hierdoor heel theatraal. Het loont
om werk te maken dat past bij het
medium dat je tot je beschikking hebt,
hoe beperkt de middelen ook zijn.” Dat
er topacteurs betrokken waren en de
BBC aan boord was om het een
kwaliteitsstempel te geven, hielp ook
zeker mee. “It’s a badge of honour,”
aldus Simon Evans.
Waar de lockdown creatieve inspiratie
vormde voor de serie Staged, werd het
project NITE Hotel van het Noord
Nederlands Toneel geboren uit bittere
noodzaak. Toen de traditionele
theatertour geen doorgang kon vinden
door COVID-19, moesten ze op zoek
naar een alternatieve vorm van
optreden. Cas Boland, marketing
manager van het NNT, vertelt over hun
initiatief, op hun eigen website
omschreven als een gratis toegankelijk
virtueel ‘hotel’, waarin de
theaterervaring online gesimuleerd
werd. Na aankomst in de virtuele
theaterlobby kon je rechtsaf de
theaterzaal in, waar in verschillende
kamers allerlei korte performances en
installaties te bezoeken waren.

Als bezoeker wandel (scroll) je door die
kamers heen en klik je op wat je wil
zien of horen. Door middel van
livestreams zijn performers hier en
daar ook live aanwezig. Nabijheid,
directheid en een interactieve vorm
van publieksparticipatie kenmerken
hun project, dat binnen vijf weken
gerealiseerd was. Veel sneller dus dan
een klassieke theatertour. Wat leverde
deze nieuwe, coronaproof theatervorm
op? "Als gezelschap hebben we geen
contactgegevens van ons publiek,
omdat de tickets verkocht worden door
de theaters. Nu kwamen mensen naar
onze website toe. We bouwden zo een
echte groep van volgers en leerden ook
veel meer over wat het publiek wilde.”
Internet is de technologie voor
marketeers, dus het marketingteam
was nauwer betrokken bij een
productie dan ooit tevoren. Is online
theater dan ook een business model?
“Tot op zekere hoogte. Wanneer we payas-you like gebruikten genereerde dat
wel wat inkomen. Maar op het internet
is sowieso heel veel gratis.” De
hoofdprijs kan dus niet gevraagd
worden en mensen blijken ook niet
geïnteresseerd te zijn in een platte
registratie van theater. Volgens Boland
biedt het internet dus geen vetpot,
maar wel de mogelijkheid tot
experimenteren met verschillende
genres.
“In het begin van de pandemie zette
iedereen hun content gewoon online,
maar daar bleken mensen niet in
geïnteresseerd te zijn; mensen willen
interactie. Je speelt in op de behoefte
van mensen om iets nieuws te doen.”
Net als bij Staged vormt de pandemie
inspiratie voor Urszula Antoniaks
nieuwe film Splendid Isolation.
Gesitueerd in een modern duinhuis op
Terschelling, moeten twee geliefden Hannah en Anna - afstand houden

omdat Hannah besmet is met het
virus. Hun isolatie wordt verstoord door
Tom, die immuun is. Hierdoor kan hij
dichterbij komen en doet dat ook.
Helaas werden het gesprek en daarmee
de sessie voortijdig afgebroken
vanwege verbindingsproblemen.

Met: Cas Boland (Noord Nederlands Toneel),
Simon Evans (regisseur van de BBC-serie
Staged) en Urszula Antoniak (regisseur,
scenarist van o.a. Nothing Personal en
Beyond Words). Moderator: Maurice
Seleky (Amsterdam Museum).

Fair Practice Code-initiatiefnemer Anne
Breure startte de sessie met een korte
introductie op de FPC. De Fair Practice
Code dient als gedragscode of moreel
kompas op het gebied van fair pay, fair
share en fair chain. De belangrijkste
stakeholders zijn beïnvloeders en
betalers, opdrachtnemers en
werknemers, opdrachtgevers en
werkgevers, en het publiek. Op basis
van de vijf waarden werd er speciaal
voor de audiovisuele sector een
intentieverklaring opgesteld. Door de
COVID-19-crisis kwam ook de
implementatie van de Code onder druk
te staan. De reflex om oude patronen
terug te vallen is groot en met name de
zachte waarden verdwijnen al snel
naar de achtergrond. Een tegenvaller.
De sprekers zien het als een kwestie
van common sense, in plaats van
harde afspraken. Producent Koji
Nelissen van Keplerfilm onderschrijft

bovendien het belang van de Fair
Practice Code voor samenwerking
binnen de sector: “Wij passen het toe,
maar wij deden dat al voordat het
bestond. Tenminste 95% is common
sense, en de overige 5% had ik zelf niet
bedacht, dus was ik blij dat het nu wel
op papier stond. Zeker in het begin,
toen corona net zijn intrede deed,
werden we geconfronteerd met een
hele grote uitdaging voor de filmsector.
Maar dankzij de Fair Practice Code is er
nog nooit zo coöperatief
samengewerkt. Hoe vervelend die
nieuwe maatregelen ook zijn, met al
die nieuwe onzekerheden, ik heb echt
het vertrouwen dat we op heel veel
punten beter uitgekomen zijn en de
discussie aan kunnen gaan. Of dat nou
gaat om diversiteit, fair pay, etc. We
kunnen alleen gezamenlijk, krachtig
opereren als we ook samenwerken
daarin.” Hoe brengt Keplerfilm de FPC
dan in praktijk? “Bij onze producties
werken we niet meer met stagiairs die
geen opleiding hebben, want daar zijn
de spelregels gewoon heel duidelijk
over. We zijn gaan kijken naar de
tarieven. Mensen mogen niet minder
dan minimumloon verdienen. Het mag
niet zo zijn dat een runner voor een fooi
staat te werken met een quitclaim ten
opzichte van een belichter die gewoon
keurig een factuur mag sturen.”
Amira Duynhouwer is filmmaker en
herkent Koji's punt. Zij ziet een
probleem in de ambitie van veel
Nederlandse producties en de manier
waarop gaten opgevuld worden met
onbetaalde krachten zoals stagiairs.
Zij pleit juist voor het betalen van
stagiairs. Zo stimuleer je je eigen
industrie. “Nederlandse producties zijn
vaak een beetje low budget. Onze eigen
ambitie is altijd net iets te groot dan
wat er mogelijk is. Zo lopen we zelf in
de val dat we een productie aan elkaar

moeten lijmen met stagiairs. Een
stagiair betalen, dat is ruimte maken.
Je bent welkom en je kunt wat
verdienen, het is niet veel, maar je kunt
beginnen. Zo open en democratiseer je
een industrie. We hebben allemaal
passie voor ons vak. Maar het is gek
dat je niet betaald wordt voor iets waar
je heel goed in bent.” Een goede
voorbereiding op basis van een
realistische begroting is ook
belangrijk, volgens Koji Nelissen. Vroeg
om de tafel met elkaar om te kijken
wat mogelijk is, wat je met het
beschikbare geld kunt maken. En
partners betrekken en het gesprek
aangaan. Op die manier kan de druk
eraf en hoeft er niet keihard gewerkt te
worden om een productie dit najaar op
de buis te krijgen.
Dat klinkt allemaal goed en logisch,
maar waar schuurt het dan? Volgens
Pieter Bart Korthuis moeten er nog heel
veel oogkleppen af om bestaande
patronen te doorbreken, bijvoorbeeld
op het gebied van diversiteit. Amira
Duynhouwer is het hiermee eens. “Het
gaat om de bereidheid om te
veranderen. Ook als het gaat om
diversiteit. Het gaat om tijd en het
maken van beleid. De FPC is een
intentieverklaring, een mooi streven.
Maar het wordt ook een moral
punishment als je je er niet aan
houdt.”

Scenarist Pieter Bart Korthuis is
voorzitter van het Netwerk
Scenarioschrijvers en onderschrijft het
belang van de code, maar beschrijft de
moeilijkheden bij het toepassen ervan.
Vooral het gebruik van taal bleek een
struikelblok. “Wat is fair pay? Ja, dan
kom je in een kafkaëske versie: ‘wij
zullen streven naar’? Of ‘wij vinden
dat’? Waar leg je je op vast?" Hij
beschrijft ook het gebrek aan mandaat
als probleem binnen de hele sector.
“Ook al was ik voorzitter van het
Netwerk Scenarioschrijvers, ik kon niet
mijn handtekening zetten namens alle
scenarioschrijvers.” De Fair Practice
Code krijgt steeds meer voet aan de
grond, maar is nog altijd niet bindend.
Hiervoor heeft Pieter Bart Korthuis wel
een oplossing: “Kunnen we het in elk
contract vastnieten, of in elk contract
opnemen dat je naar de FPC verwijst?
Het is niet alleen dat het Filmfonds het
als subsidievoorwaarde stelt, maar ook
dat mensen zeggen, kunnen we de FPC
aan mijn contract hangen? Zo kunnen
we elkaar ook scherp houden.”
Met: Anne Breure (initiatiefnemer Fair
Practive Code), Amira Duyhouwer
(regisseur, scenarist), Pieter Bart Korthuis
(scenarist en voorzitter voorzitter Netwerk
Scenarioschrijvers), Koji Nelissen
(producent Keplerfilm). Moderator: Anne
Breure.

voet te krijgen in deze nieuwe markt.
Dit is een perfecte kapitalistische
surveillance tool en met Augmented
Reality wordt het ook een manier om
ons gedrag te beïnvloeden. We moeten
niet naïef zijn." Hoe zorgen we ervoor
dat de autonomie van mensen niet
verloren gaat? Hoe kunnen burgers
controle houden over hun fysieke én
virtuele identiteit? Volgens Rinie van
Est is er een nieuwe etiquette nodig
gebaseerd op menselijke waarden, om
een leefbare, hybride wereld te creëren.
Volgens maker en moderator Leonieke
Verhoog is De Futurotheek juist gemaakt
met een hoopvolle insteek. Kunstenaar
Sander Veenhof ziet daarbij de
mogelijkheden van de crowd.

XR is een parapluterm voor allerlei
technologieën waarbij de realiteit en
het virtuele samenvloeien, zoals
Augmented Reality (AR), Virtual Reality
(VR) en Merged of Mixed Reality (MR).
Techbedrijven als Google, Microsoft,
Apple, Facebook en Samsung zetten
deze technologieën in toenemende
mate in om de gebruiker content op
een nieuwe manier te laten ervaren, via
het mobiele telefoonscherm tot smart
glasses of zelfs complete headsets. Na
een korte introductie van Sander
Veenhof en Leonieke Verhoog over het
onderzoeksproject De Futurotheek, pleit
Ian Forrester voor het inzetten van XRtechnologie voor maatschappelijk nut.
“Het gaat nu nog om ‘kijk eens, hoe
cool ik eruit zie.’ Terwijl dit niet iets
frivools is, maar een middel kan zijn
om te helpen bij bijvoorbeeld
rampenbestrijding." Rinie van Est ziet
vooral de gevaren van de technologie,
in relatie tot de macht van met name
internetgiganten. “Grote tech
companies hebben deze technologieën
ontwikkeld en geven miljarden uit om

“We hebben de technologie niet
gemaakt als volledig functionerend
en af, maar ze zijn juist open. Wat als
we de technologieën zelf maken?
Onze eigen data engine, en eigen
script?”
Waar de andere sprekers
beargumenteren dat technologie onze
relatie met de realiteit op een
fundamenteel niveau verandert en
controleert, beschouwt Nanna Verhoeff
nieuwe screen technology als XR
überhaupt niet als levensveranderend.
“Ik ben niet nostalgisch aangelegd, ik
zie het als iets positiefs. Privacy en
etiquette zijn belangrijk, maar dit
medium is niet zo revolutionair.
Realiteit was toch altijd al gelaagd.”
Niets nieuws onder de zon dus. Een
relativerende boodschap om mee af te
sluiten.
Met: Sander Veenhof (kunstenaar), Ian
Forrester (developer BBC Research) &
Nanna Verhoeff (Professor Screen Cultures
& Society), Rinie van Est (het Rathenau
Instituut). Moderator: Leonieke Verhoog
(ontwikkelaar).

Afbeelding: Futurotheek

Moderator Philo van Kemenade werkt
als onderzoeker en ontwikkelaar voor
het Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid onder andere aan de Open
Beelden Browser, een zogenaamde
‘genereuze’ user interface (UI) die de
gebruiker via nieuwe routes bij - soms
onverwacht - materiaal brengt. Er zijn
allerlei manieren om de gebruiker door
een database te laten navigeren en een

scala aan principes waarop je
navigatie kunt baseren. Een generous
UI is op zodanige wijze vormgegeven
dat, ook als je niet weet wat je zoekt, je
inspirerende en verrassende resultaten
kunt vinden. Je krijgt via diverse paden
toegang tot schatten in het archief die
anders voor je verborgen zouden
blijven. Mitchell Whitehall van
Australian National University is de
eerste persoon die het idee van
genereuze interfaces formuleerde.
Volgens hem is het lastig om interesse
te wekken voor de wereld van code en
data, en komt de combinatie van
creativiteit en liefde voor data niet erg
vaak voor bij mensen. Toch kan dit wel
enorm helpen bij het ontwerpen van
interfaces. In het werk van ontwerper
Olivia Vane, werkzaam bij de British
Library, komt creativiteit en liefde voor
collecties en data in ieder geval samen.
Ze benadrukt hoe belangrijk het is om
bij het ontwerpen van een databasesysteem de gebruiker in het hoofd te
hebben, en daarbij gebruik te maken
van user feedback. Databases worden
immers ook vaak gebruikt voor dingen
die je als ontwerper niet zou bedenken.
Olivia wordt onder andere geïnspireerd

door datajournalisme, waarbij
datasets op een esthetische manier
gevisualiseerd worden. Daarbij ziet ze
ook veel potentie in artistieke
toepassingen van datavisualisatie. Dit
zie je ook terug in haar eigen werk voor
diverse opdrachtgevers, van de Cooper
Hewitt-collectie en het Nordic Museum
tot de British Library.
De hoeveelheid data groeit en is ook in
toenemende mate beschikbaar. Dit
vergroot het belang van aantrekkelijke

visualisatie, aldus Michael Whitehall.
Ontwerpskills, dataskills en
cultuurkennis zijn essentieel. Het is
een vrij nieuw gebied en er is nog een
wereld aan innovatie te winnen. Een
opwindend vooruitzicht.
Met: Mitchell Whitelaw (Australian National
University), Olivia Vane (British Library).
Moderator: Philo van Kemenade
(Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid).

Het Landelijk Netwerk Filmeducatie
timmert sinds vorig jaar aan de weg
met een nieuwe koers. Het netwerk is
uitgebreid en verstevigd en door het
hele land zijn regionale hubs opgericht.
De missie is om deskundigheid van
onderwijs-professionals te bevorderen,
filmeducatie op de kaart te zetten in
heel Nederland en duurzaam in te
bedden in het onderwijsaanbod. Ook
worden nieuwe initiatieven ontwikkeld
die bij deze missie aansluiten. Zo
ontwikkelde het NFF samen met het
Landelijk Netwerk voor Filmeducatie,
SchoolTV en de NPO het educatieprogramma Film in de Klas, waarbij
speciaal geselecteerde films en
lespakketten online worden
aangeboden.

Als onderdeel van Film in de Klas wordt
elke maand een Schoolfilm van de
Maand uitgelicht, met bijbehorend
lesmateriaal. Naast dit initiatief is er
dit jaar een nieuwe leerlijn ontwikkeld
door een speciale werkgroep van het
netwerk, die specifiek geschikt is voor
taaldocenten. De lessen hanteren het
volgende model: beleven - verwoorden onderzoeken - reflecteren - creëren. Er
wordt tijdens de les klassikaal naar
een beeldfragment van de Schoolfilm
van de Maand gekeken. Daarna volgt
een gesprek met de leerlingen over wat
ze ervaren en voelen en er wordt
gesproken over de makers en hun
beweegredenen om deze film te maken.
Ook wordt nagedacht over de manier
waarop film iets zegt over de
maatschappij waarin we leven. De
mate en diepgang van reflectie hangt
af van de doelgroep in de klas. Er is bij
de ontwikkeling van de leerlijn veel
behoefte aan het betrekken van
docenten en het testen met leerlingen.
Zij geven immers de meeste - en meest
waardevolle - feedback!
Met de bekendmaking van de Online
Filmleraar van het Jaar 2020 kreeg de
sessie een spannende finale. Bart
Valkenier, docent multimediale
producten op het TalentStad
Beroepscollege in Zwolle, ging als
meest aansprekende filmleraar met de
prijs en de eer naar huis. Met zijn
website stimuleert hij leerlingen om na
te denken over hun kijkgedrag en de
manieren (‘trucjes’) die makers
inzetten om aandacht vast te houden.
Hij stimuleert leerlingen ook om zelf
aan de slag te gaan en reikt hiervoor de
juiste software aan.

De verkiezing van de Online Filmleraar
van het Jaar wordt georganiseerd door
het Netwerk Filmeducatie in
samenwerking met het NFF, Eye
Filmmuseum, Nederlandse Vereniging
van Bioscopen en Filmtheaters en
Stichting Nationale Onderwijsweek.

Met: Marleen Slot (producent), Fiona van
Heemstra (scenarist), Margreet Cornelius
(Netwerk Filmeducatie), Kimber van
Valkenburg (docent). Moderator: Elindo
Avastia (jeugdacteur en zanger).

Afbeelding: Uitreiking Filmleraar van het Jaar 2020. Nederlands Film Festival/ Tom Heuijerjans

Met The Streetlights Go On maakte
regisseur Rebecca Thomas (o.a.
Stranger Things) een tiendelig
moordmysterie voor Quibi, een mobiel
streamingplatform voor high quality
content van maximaal tien minuten.
De losse video’s — ‘quick bites’ —- zijn
zowel in horizontale als verticale
modus te bekijken op je mobiele
device. Voor Rebecca Thomas
betekende dit een grote omschakeling.
Haar inspiratie haalde ze onder meer
uit manga comics. “Ik was er
aanvankelijk een beetje bang voor.
Maar door mijn jaren in Japan en mijn
liefde voor manga, raakte ik toch
geïnspireerd. In sommige anime zie je
ook een spel met splitscreen. Ik zag dat
gegeven als iets leuks om mee te

werken in de toekomst, ook op
narratief niveau. We moesten hiervoor
een compleet nieuwe filmtaal
uitvinden.” Volgens Rebecca leveren de
horizontale en verticale
beeldschermmodus verschillende
filmervaringen op. “The Streetlights Go
On is een moordmysterie. Ik ben altijd
geïnteresseerd in lichamen en de
manier waarop je lichten ziet. Je
mobiele telefoon is een intiem
apparaat. Ik geloof daarom dat de
verticale modus een directer,
lichamelijke ervaring teweegbrengt.
Het horizontale scherm is wat
cinematischer.” Filmpuristen zullen
zeggen dat film kijken op je mobiel de
filmervaring erodeert. Rebecca Thomas
staat meer open voor het experiment.
“Als je het kunt gebruiken als een
drijvende kracht voor je karakter en
het verhaal, ben ik helemaal vóór. Zelfs
als iets mislukt. Het is het waard om
verhalen te vertellen en te investeren in
schoonheid. Als mobile cinema
mensen plezier kan brengen, is dat het
helemaal waard!”
Kunstenaarsduo The Kissinger Twins bestaande uit Katarzyna Kifert &
Dawid Marcinkowski - won een Webby
Award met @sufferosa, een interactief
filmproject dat zich helemaal afspeelt
op Instagram. Ooit begonnen als
interactieve lange film en immersieve
theaterervaring, besloten ze het project
een paar jaar geleden te vertalen naar
Instagram. Volgens Dawid het meest
relevante medium van deze tijd: “Dit
platform is bepalend voor de look and
feel van een complete generatie.”
Onder invloed van met name
Instagram is de schoonheidscultus in
de samenleving alomtegenwoordig. De
thema’s van het verhaal - uiterlijke
schoonheid, eeuwige jeugd en moderne
cultuur - sluiten inhoudelijk dan ook
aan bij het medium. The Kissinger
Twins maken daarbij gebruik van de
aard en specifieke kenmerken van

Instagram: je klikt door 24
verschillende Instagram-accounts, elk
voor één personage en beweegt je zo
door het @sufferosa-universum. Je
houvast is een kaart van een labyrint
dat op elke account terug te vinden is
in de vorm van een afbeelding waarop
een rood kruis verspringt naargelang
de locatie binnen het verhaal. Dawid
omschrijft het als een filmsculptuur,
een cinematische wereld. Hun volgende
project @theportaldiaries, dat enkele
weken na de conferentie gepresenteerd
is op Cinekid, speelt zich ook af op
Instagram en TikTok.
Ook voor filmmaker Nirit Peled bleek
een sociaal medium een krachtige tool
voor het vertellen van een verhaal. Voor
haar mobiele documentaire A
Temporary Contact werd niet Instagram
maar WhatsApp door Nirit ingezet als
digitaal verhalenplatform. In de
documentaire reis je virtueel mee met
de Amerikaanse, twintigjarige Amanda,
die in de bus zit op weg naar haar
broer, die in de gevangenis zit. De reis
duurt dertig uur en de documentaire
speelt zich realtime af op WhatsApp.
De kijker krijgt voor de volledige duur
van de documentaire berichten, foto’s
en video’s binnen via de app.
“De vraag was: kunnen we iets
ontwikkelen waarmee we inbreken in
de korte aandachtsspanne die
mensen hebben op hun telefoon?”
Wanneer je afhankelijk bent van
technologie die in handen is van
externe bedrijven zoals Facebook, is je
werk kwetsbaar. Zo verdween A
Temporary Contact plotseling van
WhatsApp, en zagen The Kissinger
Twins hun werk al eens in rook opgaan.
Toch zijn de makers optimistisch over
de mogelijkheden van het werken met
social media, en dan met name over de
kans om direct in contact te treden
met hun publiek. Zowel The Kissinger

Twins als Nirit Peled zien dat als een
bijzonder aspect. De drempel wordt
veel lager voor publiek om contact te
zoeken met de makers. Dawid van The
Kissinger Twins: “Het contact met het
publiek verraste ons. We kregen
berichten van mensen van over de hele
wereld. Als filmmakers hadden we nog
nooit zulke nauwe contacten met
mensen die onze wereld delen.”

Afbeelding: Mobile Matters

Met: Rebecca Thomas (regisseur van o.a.
Quibi’s When the Streetlights Go On en
Stranger Things), Nirit Peled (regisseur
van o.a. de WhatsApp-documentaire A
Temporary Contact) en The Kissinger
Twins, Dawid and Kasia (regisseurs van de
interactive Instagram-series @sufferosa
en @theportaldiaries). Moderator: Lilian
Stolk (The Hmm).

filmsector van kon profiteren. Andrew
Ernster van Just Media Group bevestigt
dat als een film de ruimte krijgt op het
gebied van tijden en zalen en er een
campagne aan verbonden wordt, er
mooie resultaten behaald kunnen
worden. Zo kunnen films zoals Engel en
Casanova ook hele mooie cijfers
draaien, al is de concurrentie dit najaar
groot.

De grote Nederlandse films bleven door
COVID-19 op de plank liggen, waardoor
kleinere films met kleinere
marketingbudgetten meer publiek
genereerden. Een geluk bij een ongeluk
dus? Hein van Joolen van distributeur
Gusto Entertainment ziet voordelen
voor de artistieke film: “We hebben
Buladó (openingsfilm NFF 2020, red.)
naar voren gehaald omdat we de eer
kregen het NFF te openen en optimaal
wilden profiteren van die publiciteit.”
Gusto Film Entertainment gaat uit van
een mix van filmhuizen en
commerciële zalen. De filmhuizen
hebben niet veel impact wanneer de
zalen maar zo beperkt gevuld kunnen
worden, maar de grote, commerciële
zalen zoals Pathé Arena zijn kansrijker.
Zo verviervoudigde Dutch Filmworks
hun omzet. Volgens Sanne Veldhoven
van Dutch Filmworks opent de crisis
allerlei mogelijkheden en bleek dat als
er ruimte geboden wordt door de zalen
én er een goede campagne is, de box
office-doelen gehaald kunnen worden.
Bovendien daalde de prijs van
advertentieruimte, waar ook de

Ondanks deze positieve ontwikkeling
heeft de Nederlandse film het moeilijk.
Afgelopen zomer werd door een unieke,
sectorbrede coalitie (o.a. de
Nederlandse Vereniging van Bioscopen
en Filmtheaters, het Nederlands
Filmfonds, de Nationale Bioscoopbon,
Filmdistributeurs Nederland en het
Nederlands Film Festival) de
campagne ganaardefilm.nl gelanceerd,
in samenwerking met reclamebureau
KesselsKramer. Het
samenwerkingsverband wil het
bioscoopbezoek stimuleren en voert
daarvoor het argument aan dat niets
op kan tegen de filmervaring zoals
deze bedoeld is: op het grote scherm.
Veiligheid speelt daarbij in de
communicatie een belangrijke rol.
Rewan Jansen van Cineville en Sanne
Veldhoven van Dutch FilmWorks zijn
mede-kartrekkers van het initiatief. Zij
beschrijven de ontwikkeling van de
campagneboodschap en hoe deze
meebeweegt met de crisis en de
daarmee gepaard gaande maatregelen:
Eerst ging het om bewustwording dat
de bioscopen open zijn. Nu gaat het om
‘je kunt nog wel naar de film, en nog
veilig ook’." Anne Beerens van Vue ziet
nog steeds een toename in alle
leeftijdscategorieën.
“We zien niet alleen jongeren maar
ook ouderen die weer terugkomen en
op zoek zijn naar ontspanning in een

andere omgeving dan hun huis. We
ervaren dat ze zich veilig voelen in
ons theater.”
Toch zijn de bezoekersaantallen nog
veel te laag om aan de veilige kant te
zitten. Vooral de kleinere,
onafhankelijke theaters verkeren in
zwaar weer. De lage bezoekcijfers zijn
ook een hard gelag voor distributeurs.
Online releases lijken dan voor de hand
te liggen. Is dat een optie in deze tijd?
Hein van Joolen noemt de case van
Jumbo (Zoë Wittock, 2020), die op
Cineville’s online streamingplatform
Vitamine Cineville en Picl aangeboden
werd. “Je benadert het als een
bioscooprelease, met online premières
en live Q&A’s. We moeten onze
marketing aanpassen.” Toch ligt de
voorkeur nog bij een theatrical window
en dan pas een release in VOD. Op dit
moment is de ticketprijs voor een
online vertoning nog een stuk lager
dan een vertoning in de bioscoop. De
twee kunnen elkaar aanvullen, maar
niet met elkaar concurreren.
Wat betreft de toekomst van de
Nederlandse film, zijn er zowel
positieve als negatieve geluiden. De

politiek moet het belang inzien van de
Nederlandse film, want met een
halvering van de cijfers zijn
investeringen nodig en de pot raakt
leeg. Zo kunnen Nederlandse
filmproducties schaars worden. De
eerste goede stap is genomen: het
Nederlands Filmfonds investeert extra
geld, ook in commerciële films.
Daarnaast is er een taak weggelegd
voor alle Nederlandse media. Volgens
Andrew Ernster zouden zij hun
verantwoordelijkheid moeten nemen
en meer over de Nederlandse film
moeten publiceren. Gelukkig heerst er
vooral vertrouwen bij alle aanwezigen.
Er is nog volop wil om te investeren in
de toekomst.
Met: Anne Beerens (Vue Cinemas), Rewan
Jansen (Cineville), Sanne Veldhoven (Dutch
FilmWorks) en Andrew Ernster (Just Media
Group), Hein van Joolen (Gusto
Entertainment). Moderator: Monique van
Schendelen (MVSP).
Noot van de redactie: ten tijde van deze
sessie waren de bioscoopzalen open, en
was er nog geen sprake van nieuwe,
strengere maatregelen ter bestrijding van
COVID-19.

en wit perspectief overwinnen. Mensen
van kleur komen namelijk iets moois
brengen.
“Er zijn zoveel verhalen te vertellen
vanuit zoveel andere perspectieven.
En deze mensen zijn ook allemaal
deel van de Nederlandse bevolking.
Maak films en series voor en met
iedereen.”

Wat kunnen we individueel en samen
doen om de Nederlandse audiovisuele
industrie inclusiever te maken en
racisme tegen te gaan? Manoushka
Zeegelaar Breeveld opent de sessie
met een keynote speech waarin ze
oproept tot verandering: “Life as we
know it has got to change!”. De
Nederlandse samenleving bestaat voor
zo’n 26% uit mensen van kleur, maar
dit zien we niet terug in de film- en
televisiewereld. “Er wordt in Nederland
gedacht, gekeken en geleefd vanuit het
perspectief van witte mensen. Ook in
de Nederlandse film- en televisiewereld
is het perspectief wit.” De industrie zou
een afspiegeling moeten zijn van de
samenleving. Hiervoor moeten we
vooroordelen en angst, onbegrip, pijn

Ze heeft daarbij concrete
aanbevelingen. “Praat met de mensen
waarover je schrijft. Laat het bruine
meisje de ster zijn in de film over
Zeeland. Financier die serie over drie
generaties Turkse mensen. Cast die
zwarte hoofdrolspelers in een serie
over de Zuidas. Geef je make-up
department een cursus over black hair
en make-up. Laat je belichters leren
hoe je mensen van kleur belicht.” Want
uiteindelijk komt het neer op
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ze
sluit af met een uitnodiging tot
dialoog: “Laten we echt luisteren om
tot daadwerkelijke verandering te
komen. Wees de aanjager en laten we
praten.”
Wanneer moderator Zarayda Groenhart
de tafel vraagt wat hun ervaringen met
racisme in de werkpraktijk zijn, blijken
de voorbeelden talrijk. Van het n-woord
tot discriminatie bij het toekennen van
rollen. Zo geeft acteur Walid
Benmbarek als voorbeeld dat hij nooit
gevraagd wordt als leraar of politicus,
dokter, advocaat of vader. Volgens
Manoushka leeft de overtuiging bij
witte makers dat het publiek het niet
zal begrijpen, dat zij er niet klaar voor
zouden zijn om mensen van kleur in
dat soort rollen te zien. Zo stuitte
Shamira Raphaëla als NederlandsArubaanse vrouw met een familie van
kleur vaak op onbegrip bij pitches.
Haar verhaal was niet te plaatsen; haar

perspectief bestond niet. Is het dan een
oplossing om af te splitsen in eigen
circuits? Manoushka is van mening
dat er dan een grote kans wordt gemist
wanneer makers van kleur niet
toegelaten worden in de mainstream
en in hun eigen spaces blijven.
“Het gaat dan niet meer om de hele
samenleving. Je sluit een deel van de
samenleving uit. Dat mag niet, dat
kan niet, klaar.”
Bovendien “is er goed geld te verdienen
met diversiteit voor en achter de
camera”. Shamira: “Het is publiek! Voor
wie maken wij dingen? Niet meer
alleen voor witte, autochtone
Nederlanders. Deze switch moet
plaatsvinden bij mensen hogerop,
zoals de zenderbazen. Ik ben zo blij met
Buladó, de openingsfilm van NFF dit
jaar.” Wat kunnen makers van kleur
zelf doen om diversiteit te stimuleren?
Edson da Conceiçao is voor het delen
van informatie. Help elkaar. “Ik word
vaak gemaild door mensen van kleur
met de vraag ‘hoe ben jij daar

gekomen? Hoe kom ik in contact met
Videoland? Hoe werkt het
fondsensysteem?' Ik probeer daar
altijd op te antwoorden.”
Als we hier volgend jaar weer met
elkaar zitten, wat zou er dan idealiter
veranderd zijn in het Nederlandse filmen televisielandschap? Edson ziet
graag veel kleur in film, maar wel op
een natuurlijke manier. “Geen film met
of door mensen van kleur, maar
gewoon: een film.” Shamira vult aan:
"Ik hoop dat we er op een gegeven
moment niet meer over hoeven te
praten.” Manoushka heeft een heel
concreet doel voor ogen: “Vijf Gouden
Kalf-nominaties voor mensen van
kleur!” Walid sluit kort maar krachtig
af. “Meer kleur als inhoud, niet als
opvulling.”
Met: Manoushka Zeegelaar Breeveld
(actrice en aanjager KLEUR), Walid
Benmbarek (acteur), Edson da Conceiçao
(regisseur) en Shamira Raphaëla
(regisseur). Moderator: Zarayda Groenhart
(presentator, ondernemer en podcast-host)

Afbeelding: Over Kleur Gesproken. Nederlands Film Festival/ Tom Heuijerjans

werd de moord op Koen Everink
onderzocht met behulp van de
technologie van Xsens.

Moderator Simone Niquille trapt de
sessie af met een historische inleiding
op het onderwerp, waarbij onder
andere de bewegingsstudies van
Etienne-Jules Marey (eind negentiende
eeuw) en van Frank en Lilan Gilbreth
(begin twintigste eeuw) als voorlopers
van hedendaagse toepassingen
worden gepresenteerd. Motion capture
heeft talrijke toepassingen, van
forensisch onderzoek tot games en
films. Ze sluit de inleiding af met een
toepasselijke quote van Anna
Lowenhaupt Tsing uit haar werk The
Mushroom at the End of the World (2015):
“What if our indeterminate life form
was not the shape of our bodies, but
rather the shape of our motions
through time?” Hoe zou een portret er
dan uitzien?
Als Business Director 3D Body Motion
bij Xsens, een marktleider in motion
tracking technologie, is Rob Löring
thuis in state-of-the-art motion
capture-technologie. Xsens maakt
inertial sensor fusion bodysuits, die
naadloze interactie tussen de fysieke
en digitale wereld mogelijk maakt. Voor
het registreren van lichamelijke
beweging is hiermee geen enkele
camera meer nodig. Met hun motion
capture-systeem kunnen personages
in films en games geanimeerd worden,
maar het wordt ook ingezet voor
bijvoorbeeld forensisch,
biomechanisch en sportonderzoek. Zo

Dat acteren voor motion capture een
vak apart is, kan Gareth Taylor beamen.
Met de opkomst van digitale films en
games breidde Gareth Taylor zijn
werkveld uit: van traditioneel
geschoold acteur ontwikkelde hij zich
tot motion capture-acteur. Daarbij
ontwikkelde hij zich ook tot setcoördinator en trainer. De angst dat er
met de opkomst van CGI steeds minder
behoefte zou zijn aan geschoolde
acteurs is volgens Gareth Taylor
volstrekt ongegrond. De opkomst van
digital filmmaking is juist een enorme
kans voor het acteervak. Aanvankelijk
was er een groot gebrek aan diversiteit
en werd er vooral gewerkt met
stuntmensen met specifieke
lichamelijke skills, maar bleef de
performance achter.
Daarom richtte hij met een aantal
ervaren collega’s het cursusinstituut
Mocap Vault op: ze vergroten
bewustzijn rond het belang van
geschoolde acteurs voor motion
capture en organiseren trainingen voor
acteurs, animatoren en regisseurs op
dit gebied. “De technologie wordt beter,
en de games worden beter, dieper,
psychologischer, verder weg van
stereotypes. Daarom is er steeds meer
behoefte aan gedetailleerde
performances.” Volgens Gareth Taylor
gaat het in de training niet om hoe je
personages speelt, maar om het
ontwikkelen van het bewustzijn van je
eigen lichaam en geschiedenis, en dat
aanpast om te veranderen in het
personage, gestuurd door de motivatie
en drive van het personage zelf. Hoe
meer informatie je krijgt als acteur,
hoe rijker en gedetailleerder een
performance kan worden.

Kamal Sinclair - directeur van de Guild
of Future Architects en Senior
Consultant van het Sundance
Institute’s Future of Culture Initiative is vooral geïnteresseerd in het verband
tussen motion capture en VR-kunst. Ze
tekent hierbij aan dat VR en real life
steeds meer samenkomen. Mensen
spreken daarom soms niet meer van
virtual reality, maar van ‘digital reality’.
VR kan toegepast worden voor
immersieve verhalen, nieuwsberichten
en theater. Hyperreality is daarbij een
soort enhanced VR, waarbij visuele
ervaring wordt uitgebreid met andere
zintuiglijke percepties. VR voegt een
nieuwe dimensie aan kunst toe, zoals
film een nieuwe dimensie aan theater
gaf. De eerste films werden gefilmd
vanuit een theatrale configuratie: er
werden slechts statische camera’s
gebruikt, die een scène vastlegden
vanuit het perspectief van een
stilzittende toeschouwer.
Camerabewegingen werden pas later
geïntroduceerd en openden een wereld
van mogelijkheden. We bevinden ons
nu met VR rond dat punt: het is nog
onduidelijk welke mogelijkheden er
allemaal zijn.

Moderator Simone Niquille sluit af met
de gedachte dat het interessant zou
zijn om alternatieve manieren te
verkennen waarop het lichaam
gerepresenteerd kan worden, die niet
uitgaan van precisie en realisme, maar
juist uitgaan van de complexiteit van
het lichaam en de mogelijkheden die
een technologie als motion capture
biedt:
“Er is nog zoveel om te ontdekken, in
plaats van de, in zekere zin,
obsessieve behoefte om iets te
maken dat er precies goed uit zou
moeten zien.”
Het opnieuw creëren van een
realistisch lichaam hoeft niet het doel
op zich te zijn; het gaat juist om het
onderzoeken van wat de representatie
van het lichaam allemaal nog meer
kan zijn. Zo opent een scala aan
mogelijkheden voor het vertellen van
nieuwe verhalen.
Met: Rob Löring (Xsens), Kamal Sinclair
(Guild of Future Architects and Sundance
Institute’s Future of Culture Initiative) &
Gareth Taylor (motion captureacteur/Mocap Vault London). Moderator:
Simone Niquille (designer en onderzoeker).

Op die manier zijn bijvoorbeeld
scholen vrij om te kiezen.” Ian
Forrester, werkzaam bij BBC Research,
ziet ook het belang van keuzevrijheid
en bewustwording. “Ik moedig mensen
aan om goed onderzoek te doen naar
de apps en technologie die ze
gebruiken.”
Schrijver en filosoof Miriam Rasch is
verbonden aan het Instituut voor
Network Cultures. Zij ziet gevaar in het
feit dat data leidend is in het
voorspellen van de toekomst van
internet en technologie. We moeten
loskomen van de data en onze eigen
koers gaan varen.

Als oprichter en directeur van Waag,
bestuurslid van PublicSpaces en
schrijver van het boek Het internet is
stuk: maar we kunnen het repareren, zet
Marleen Stikker zich dagelijks in voor
de goede zaak: meer democratisering
van het internet, minder macht naar de
internetreuzen. Ze laat er geen
onduidelijkheid over bestaan: “Als we
het (internet, red.) willen terugeisen,
moeten we het terugeisen als publieke
ruimte.” Over het ‘wie’ en ‘hoe’: “De
maatschappij en de overheid moeten
verantwoordelijkheid nemen. De
internationale wetten zijn er, maar we
moeten op zoek naar geld om achter
big tech aan te gaan. En we hebben
publiek geld nodig om open
technologieën te ontwikkelen.

“Het idee dat alles in data kan
worden omgezet is onethisch. Tech
kan de route nemen die wij willen dat
het neemt. De toekomst ligt niet zo
vast als we denken, zelfs al hebben
we een algoritme dat ons dit of dat
vertelt. We moeten bedenken wat
voor wereld we willen, in plaats van
geloven dat we niet anders kunnen
dan de route te volgen die de data
ons vertelt. Cijfers zijn slechts een
manier om naar de toekomst te
kijken, maar het hoeft niet de
toekomst te worden.”
Eigen invloed en de diversiteit van
menselijke waarden op het internet, is
ook voor Solana Larsen (werkzaam bij
makersfestival MozFest) een
belangrijk onderwerp. “Niet alle
mensen hebben dezelfde waarden, en
we hebben deze allemaal te
respecteren. Volgens haar zien we de
negatieve consequenties van
technologieën die met goede

bedoelingen gemaakt worden en
moeten we ons voortdurend afvragen
van wie de technologie is, wie het
gemaakt heeft en of die wel veilig is.
Hoe maken we keuzes gebaseerd op
menselijkheid in plaats van data?
Een ‘human value framework’ is nodig.
“Als we ons richten op menselijke
waarden, hoeven we ons niet ook nog
op de cijfers te richten.”

Met: Ian Forrester (BBC Research), Marleen
Stikker (Waag), Miriam Rasch
(HvA/Institute for Network Cultures) &
Solana Larsen (MozFest). Moderator: Philo
van Kemenade (Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid).

Onderzoeker Jamie Paik is
gespecialiseerd in soft robotics: een
tak van de robotica die zich richt op de
constructie van robots met fysieke
kwaliteiten gebaseerd op het menselijk
lichaam. Ze is daarbij geïnteresseerd
in het fysieke aspect van de relatie
tussen robots en mensen en de rol die
materialiteit en beweging hierin speelt.
Volgens Jamie Paik is het ‘lichaam’ van
de robot een belangrijke factor in het
maken van kunstmatige intelligentie.”
Om machines te laten begrijpen wat
we voelen, moeten ze de biomechanica

van mensen leren begrijpen. Voor we
het gaan hebben over emoties, moeten
we het fysieke aspect doorgronden.
Robots kunnen onze ervaring het beste
begrijpen, als ze gemaakt zijn om ons
na te bootsen.” Robotica gaat dus niet
alleen over kunstmatige intelligentie,
maar ook over haptische waarneming
en beweging. Volgens Jamie Paik is het
ontwerp van robots traditioneel gezien
puur functioneel: het ontwerp is
afhankelijk van de taak die de robot
uitvoert. Door een robot te ontwerpen
als origami wordt hij adaptiever,
veelzijdiger, interactiever en
aangenamer in de omgang. Hij kan dan
zijn vorm aanpassen naargelang de
taak verandert. Jamie Paik noemt de
ruimte als belangrijk gebied voor de
ontwikkeling van robots. Omdat
ruimtevaart duur is en de ruimte
vooral bestaat uit onbekend terrein,
zijn adaptieve robots heel geschikt als
ruimtereizigers: als assistent, of als
van vorm veranderende interface in
een ruimtestation. Een robot in de
vorm van een joystick met de
zachtheid van een synthetische huid
kan de gebruiker zintuiglijke feedback
geven. Zo kan deze een kloppend hart
nabootsen wanneer zich een
spannende situatie voordoet. Ook
toepassingen in de medische wereld
zijn denkbaar. Mocht er in de toekomst
weer een pandemie komen, kan
communicatie op afstand
persoonlijker worden door middel van
soft robotics.
De emotionele relatie tussen mens en
machine staat ook voor kunstenaar en
architect Ruairi Glynn centraal. In zijn
lab onderzoekt hij met een tiental
werknemers en bijna negentig
studenten de prestaties en interactie
van robots, op het snijvlak van talloze
disciplines: psychofysica, cybernetica,
cognitieve psychologie, robotica,

poppenspel, animatie en interaction
design. Volgens Ruairi Glynn bestaat er
een verkeerd gebruik van de term
‘interactie’ bij het werken met robots,
want het is meestal reactief. Robots
doen immers wat we zeggen dat ze
moeten doen, zoals een computermuis
werkt. Hij probeert juist te breken met
dat model en wil dat mens en robot
echt op elkaar inspelen. Er is immers
pas ruimte voor ware emotionele
verbinding, als de robot ook werkelijk
responsief is. Glynn haalt hiervoor zijn
inspiratie uit het werk van
poppenspelers. Met reactieve
aanraking ontstaat interactie, en
daaruit volgt emotie, aldus Ruairi
Glynn. Daarbij helpt het juist als de
robot zo min mogelijk toeters en bellen
heeft.
“Als je mensen heel weinig stimuli
geeft, wordt hun concentratie en
verbeelding aan het werk gezet.”

Afbeelding: Touch Me

Zowel Ruairi als Jaime zijn van mening
dat het lichaam een plek van emoties
is, soms op onbewuste manieren.
“Onze lichamen ontvangen informatie
en begrijpen de wereld door ons
lichaam. Robots wakkeren emoties aan
in ons reptielenbrein, in ons
onderbewustzijn.” Het lichamelijke
ongemak dat we bijvoorbeeld soms
voelen bij robots en poppen komt voort
uit een diepgewortelde, onbewuste
angst voor het niet-menselijke. Het
spanningsveld tussen mens en robot
is dus, alle inspanningen ten spijt, nog
niet geslecht.
Met: Jamie Paik (Reconfigurable Robotics
Lab - RRL - of Swiss Federal Institute of
Technology, EPFL) & Ruairi Glynn
(Interactive Architecture Lab, Bartlett
School of Architecture, University College
London). Moderator: Dan Hassler-Forest.

samenwerking met MUBI en Cineville,
en het opzetten van een bezorgservice
voor eten. Het publiek bleek bijzonder
loyaal en kwam in groten getale terug
nadat de zalen weer werden geopend.
De reacties waren hartverwarmend. Jan
de Vries wijst erop dat de sterke
community van KINO voortkomt uit de
aandacht voor sfeer en persoonlijke
benadering. Films worden bij zijn
bioscoop gecureerd voor en door
liefhebbers. Fysieke aanwezigheid is
essentieel. Onze operateur introduceert
de film bij elke vertoning. We
personaliseren alle filmbeschrijvingen
en vertellen waarom we films goed
vinden. We cureren en brengen
enthousiasme over aan het publiek.
Philip Mordecai van Curzon Cinemas
onderschrijft dit fysieke aspect als
belangrijk onderdeel van de
traditionele filmervaring. Door COVID19 is Curzons zorgvuldig
geconstrueerde customer journey
anders dan anders.
Philip Mordecai benadrukt dat heldere
communicatie essentieel is voor het
trekken van publiek naar de bioscopen,
met een nadruk op veiligheid. Curzon
Cinemas onderscheidt zich van de
andere exploitanten met een eigen,
online streaming service, naast de
fysieke zalen.
“Er is een groot verschil tussen ons
jonge en oudere publiek. We moeten
blijven communiceren dat de locaties
schoon zijn en dat ze ook thuis films
kunnen kijken. Het veiligheidsaspect
is een groot onderdeel van onze
communicatie.”
Als relatief kleine, onafhankelijke
bioscoop is de relatie met het publiek
ook voor Jan de Vries van KINO
Rotterdam van groot belang. Er werd
tijdens de lockdown van alles bedacht
om het publiek betrokken te houden,
zoals het cureren van online filmtips,

“Je kunt het zien als ‘business class
film’. We betrekken ons publiek
online en zodra ze op de locatie zijn,
begint de filmervaring in de
gemeenschappelijke ruimte. De film
zelf ligt in het hart van de ervaring.
Door alle maatregelen kunnen
mensen niet met elkaar in contact
treden zoals vroeger. Als er weinig
mensen in de bioscoop zijn,
verandert dit de ervaring compleet.”
Als exploitant van meer dan twintig
bioscopen in kleinere steden door heel
Nederland ziet Ron Sterk van Vue
Cinemas grote uitdagingen in het
trekken van voldoende publiek, vooral
onder ouderen. “We hebben meer dan
tweeduizend mensen per locatie nodig
op een donderdagavond. Tot nu toe
hebben we nog geen manier gevonden
om dit doel te behalen. Het runnen van
een bioscoop in een stad als

Amsterdam of Rotterdam verschilt
radicaal van de plekken waar wij ons
met Vue bevinden.” Het terugtrekken
van grote Hollywood-titels is ook een
probleem. “Ik dacht altijd dat mensen
naar onze bioscopen kwamen omdat
de stoelen en projectie zo goed zijn,
maar we kunnen niet zonder de grote
titels.” Toch is hij positief gestemd
over de toekomst. “We moeten deze
periode overwinnen en dan wacht ons
een mooie toekomst.” Philip Mordecai
sluit zich daarbij aan. “Cinema kan
terugveren, met een enorm aanbod van
grote, sterke titels. We hebben een
emotionele band met de filmervaring.
Mensen zullen terugkomen zodra het

weer kan, en de juiste titels in de zalen
draaien.” Ook Jan de Vries van KINO
heeft vertrouwen, ondanks de
onstuitbare opkomst van online
streamingdiensten. “Na de lockdown
waren de restaurants in Rotterdam
drie weken volgeboekt. Door deze tijd
zullen mensen een avond uit alleen
maar meer gaan waarderen. Dat is iets
blijvends. I don’t care how big your
television is, nothing beats the
cinema.”
Met: Jan de Vries (KINO Rotterdam), Philip
Mordecai (Curzon) en Ron Sterk (Vue).
Moderator: Patrick von Sychowski
(Celluloid Junkie).
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Michiel de Rooij (Eye) voorzitter
Monica Bremer (advocaat
ondernemingsrecht bij Bremer
& De Zwaan) - voorzitter
Marijn Kingma (jurist)
Peter Warnier (Netherlands
Post production Alliance)
Arie Landsmeer (Nederlandse
Content Producenten)
Jenny Booms (Dutch Academy
For Film)
Maarten Treurniet (voorzitter
Dutch Directors Guild)
Martijn Kalkhoven (bestuurslid
Netherlands Society for
Cinematographers)
Christopher Parren (ACT)
Gijs Scholten van Aschat (ACT)
Sytske Kok (Bestuur Netwerk
Scenarioschrijvers)
Job ter Burg (Nederlandse
Vereniging Cinema Editors)
Hugo Klaassen (jurist)
Roland Wigman (jurist)
Jacqueline Gerritsma
(Nederlandse Audiovisuele
Producenten Alliantie)
Claire Pijman (Netherlands
Society for Cinematographers)
Ingrid van Top (Dutch Directors
Guild)
Anna Pedroli (directeur
Nederlandse Audiovisuele
Producenten Alliantie)
Joep Looze (deskresearcher
Eye)

Auteursrechten stond als onderwerp
eerder op de agenda binnen NFF
Professionals, met onder meer een
informatieve NFF Extended in juli 2019
en een inspirerende sessie tijdens de
NFF Conferentie 2019. Toen werd voor
het eerst het voornemen uitgesproken
om met alle belanghebbenden
gezamenlijk op te trekken. Zoals Gijs
Scholten van Aschat het destijds
verwoordde: "Het is nieuw dat we voor
het eerst in jaren met de makers en
producenten aan een tafel zitten en dat
we het gevoel hebben dat we voor
hetzelfde vechten. Al zijn we het nog
niet over alles eens, de intentie is er." In
deze rondetafelsessie werd met een
grote groep stakeholders en
vakprofessionals besproken hoe de
situatie er nu voor staat.
In 2019 werd de intentie uitgesproken
om gezamenlijk het Deense model,
vorig jaar gepresenteerd door Lone
Amtrup, te onderzoeken. Het afgelopen
jaar is er gewerkt aan een
onderzoeksvoorstel dat met het
Ministerie van OCW is besproken en
waarvoor in juli 2020 subsidie is
toegekend. Hoewel nog niet volledig
toereikend, is er deze zomer door
Monica Bremer, Michiel de Rooij en
Joep Looze een start gemaakt met het
onderzoek, in opdracht van Eye.
Ondertussen lopen overleggen met
SoCu-fondsen van diverse Collectieve
Beheersorganisaties (CBO’s) om de
financiering rond te krijgen.
Op basis van openbare stukken, met
name de jaarverslagen van de CBO’s, is
er desk research gepleegd om de
financiële uitkeringsstromen in
Nederland in kaart te brengen, te
onderzoeken hoe groot deze stromen
zijn en wat daarvan bij producenten en

makers terechtkomt. Een team van
econometristen wordt betrokken om
koppelingen tussen product, makers
en geldstromen te maken. De
initiatiefnemers van het Deense model
zullen op afstand worden betrokken bij
het proces.
Er lopen veel initiatieven. De
verbetering van de
onderhandelingspositie van de
zogenaamde have nots (production
designers, editors, cameramensen, art
directors, geluidsmensen en andere
lotgenoten), staat op de agenda. In het
gezamenlijk optrekken in de strijd voor
fair pay, fair share en fair chain, staan
ook andere dossiers op de agenda,
zoals de op handen zijnde
investeringsverplichting. Het afgelopen
jaar zijn er verschillende organisaties
opgericht om de groepen die nu buiten
de boot vallen te verenigen, zoals
Stichting Fair, Dan en Sagres. De haves
— producenten, regisseurs, scenaristen
en acteurs — zien een vergroting van de
koek als voorwaarde voor verdere
verdeling en de toelating van de have
nots tot het systeem van beloning.
Mede onder invloed van de pandemie
zijn er weinig ontwikkelingen te
melden op juridisch gebied. De hoop is
nog altijd dat er onderhandelingen
kunnen plaatsvinden met partijen als
YouTube, zodat rechthebbenden alsnog
hun geld kunnen ontvangen. Hierbij is
niet alleen aandacht voor
hoofdmakers, maar ook — juist — alle
makers. De grote aantallen CBO’s
vormen een complicerende factor.
Het uiteindelijke doel — één CBO, één
loket —moet centraal blijven staan.

Op die manier hebben alle
verschillende partijen een enkel
aanspreekpunt om hun claim neer te
kunnen leggen. Een belangrijke
randvoorwaarde is dat er met een
nieuwe inrichting van de CBOstructuur geen geld onnodig ‘weglekt'
naar het buitenland. Rechthebbenden
uit het buitenland kijken ook mee naar
wat er in Nederland gebeurt. Het
vaststellen en uitbetalen van
auteursrechten is per land anders
geregeld. In Nederland is bijvoorbeeld
VOD juist uitgesloten van collectief
beheer in de Auteurswet. Er is wel een
partijenafspraak (aanhangsel en
derdenbeding), maar dat is niet
wenselijk (en verouderd). Een centrale
overheidslobby voor een haalbare
claim richting de platforms zou de
zaak in den Haag gunstig kunnen
beïnvloeden, maar hierbij is het wel
zaak dat de hele sector achter een nog
te formuleren voorstel staat. Het
onderzoek zal licht werpen op hoe een
en ander internationaal is geregeld en
hoe dit tot voorbeeld kan dienen.
Geringere afhankelijkheid van fondsen
geeft kunstenaars meer vrijheid om te
maken wat ze willen maken. Uit een
onderzoek van Eye onder regisseurs,
scenaristen en acteurs blijkt dat velen
geloven dat zij beter werk zouden
maken, als zij meer vrijheid hadden
genomen of gekregen in de
ontwikkeling en realisatie van films en
series. Zo is het verbeteren van
auteursrechten ook een goede stap
richting de toekomst.
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Ton van Gool (STRP) - voorzitter
Arjon Dunnewind (IMPAKT)
Marleine van der Werf
(kunstenaar)
Florian Weigl (curator V2_Lab
for the Unstable Media)
Avinash Changa (We Make VR)
Caspar Sonnen (hoofd nieuwe
media & oprichter/curator
IDFA DocLab)
Corine Meijers (Studio Biarritz,
Submarine Channel)
Ischa Tallieu Art Office (Allieu
Art Office)
Paulien Dresscher
(programmeur NFF Interactive)

De nationale en internationale
distributie van interactieve werken
staat voor flinke uitdagingen. Er is
vaak gebrek aan middelen,
menskracht en eerlijke beloning voor
de makers. Versnipperde financiering
en botsende belangen door de hoge
mate van interdisciplinariteit
bemoeilijken een gestroomlijnde
aanpak. Door curatoren wordt
daarnaast te veel belang gehecht aan
premières, wat distributie na de eerste
vertoning bemoeilijkt. Wat kunnen
festivals en andere instellingen doen
om de distributie van nieuwe en
digitale media producties te
stimuleren? Hoe kan de wijze waarop
opdrachtgeverschap vormgegeven
wordt, hierin een rol spelen? Deze en
meer vragen werden besproken met
een breed panel van stakeholders.
Het interdisciplinaire karakter van het
veld creëert tegengestelde belangen of
clashes of culture, wat de distributie van
interactieve werken bemoeilijkt. De
financiering komt vaak van meerdere
partijen, zoals fondsen,
productiehuizen, en festivals.

Kleinschalige instituten produceren
vaak zelf, of zijn opdrachtgever. Er is
bovendien te weinig aandacht voor
distributie in een vroeg stadium van
het productieproces. Dit is echter een
belangrijk onderdeel van het succes
van een werk en blijft vaak nog zeker
anderhalf jaar na de productiefase
doorlopen. Door eerder te beginnen,
kan ook de rol van premières beter
ingebed worden in distributie.
Instituten hebben hierbij een
ingewikkelde rol: zij fungeren vaak als
verbindende factor, maar verdienen in
de regel niets aan hun rol als verbinder,
behalve credit en goodwill. De
festivalbranche geeft aan het
stimuleren van distributie belangrijk
te vinden. Als kleinere instellingen met
weinig expertise op het gebied van
sales, is het stimuleren van distributie
op internationaal niveau echter een
lastig verhaal. De interactieve sector
verandert in hoog tempo en nieuwe
distributiemodellen ontstaan, zoals
platformen die zorgen voor een directe
lijn met de consument.
Aan de kant van de fondsen is er
volgens de deelnemers een omslag
nodig. De kaders, standaarden en
richtlijnen waarbinnen projecten
moeten vallen zijn ouderwets en
sluiten niet goed aan bij de behoeften
die spelen bij interactieve producties
en het zich snel ontwikkelende
distributieveld. Zo zouden fondsen zich
beter bekend moeten maken met
verschillende commerciële platformen
zoals VIVE, en zich op regelmatige
basis kunnen laten informeren. Verder
zou er een bijdrage moeten komen voor
het ontwikkelen en realiseren van een
commercieel distributieplan. Vrij geld
mist in het plaatje en een focus op
behoefte, in plaats van een zak met
geld. Welke specifieke support is nodig

om een plan te laten slagen? Die vraag
zou centraal moeten staan.
Nog een belangrijke slag moet
geslagen worden in het bereiken van
fair pay voor kunstenaars, vooral in het
buitenland. Een groot deel van het geld
gaat naar het produceren van de
werken, in plaats van het honorarium
van de kunstenaar of de distributie
ervan. Kunstenaars willen een eerlijke
vergoeding, maar willen ook graag dat
hun werken een publiek krijgen. Ze
trekken hierdoor aan het kortste eind
en zijn vaak geneigd om toch maar
akkoord te gaan met vertoningen
zonder vergoeding. Dit is een
ongezonde basis voor samenwerking
en werkt een onprofessioneel
distributieklimaat in de hand. Het
panel is van mening dat vertonende
partijen ook verplicht zijn om een
eerlijke vergoeding te bieden aan
makers. In plaats van de uitzondering
op de regel zou dit een normale
praktijk moeten worden. Wat de rol van
de kunstenaar hierin is, of van het
omringende veld, daar lopen de
meningen over uiteen.

Aan het einde van de sessie is
geconstateerd dat er een basis is
gelegd voor een verder gesprek in de
toekomst. Daarvoor is een aantal
onderwerpen en vragen geformuleerd:
•

Fair pay: waarom doen we dat
alleen en niet samen?

•

Waarom distributie alleen
doen, als het ook samen kan?

•

Sales agent, specifiek voor
interactieve werken.

•

De ontwikkeling van een
(internationale) database van
kunstwerken.

•

In gesprek met de fondsen,
zodat financiering beter
aansluit op de praktijk.

•

Eerder in het productieproces
beginnen met nadenken over
distributie en niet pas tijdens
de première, wanneer het vaak
te laat is.

Aanwezig, in willekeurige volgorde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Margje de Koning (Movies that
Matter) - voorzitter
Mees Peijnenburg (regisseur)
Nanouk Leopold (regisseur)
Monique Busman (De Familie)
Maarten van der Ven (Studio
Ruba)
George van Breemen
(Nederlands Filmfonds)
Els Rientjes (Green Film
Making)
Tim Wagendorp (Vlaams
Audiovisueel Fonds)
Fieke Spoler (Universiteit
Utrecht, Departement Media en
Cultuur)
Judith Keilbach (Universiteit
Utrecht, Departement Media en
Cultuur)

De klimaatcrisis is een feit en dus is
duurzaamheid ook in de filmsector een
urgent speerpunt. Groen filmmaken,
hoe doe je dat eigenlijk? Op het gebied
van bewustwording en de nodige
praktische stappen richting een
duurzame filmindustrie, valt er nog
letterlijk een wereld te winnen. De tafel
werd georganiseerd door onderzoeker
Fieke Spoler en projectleider Judith
Keilbach (Universiteit Utrecht,
Departement Media en Cultuur) in het
kader van hun onderzoek naar
duurzaamheid in de filmsector.
Het toepassen van tips en tricks van
Els Rientjes van Green Film Making
kunnen een flinke stap in de goede
richting zijn. Bijvoorbeeld door bewust
om te springen met reizen en
transport, het beperken van plastic op
de set en kiezen voor vegetarische
catering met duurzaam geproduceerde
producten. Met de trein reis je minder
vervuilend dan met het vliegtuig. Als
het toch nodig is om te vliegen zijn er
mogelijkheden om CO2-uitstoot te

compenseren, zoals het planten van
bomen.
Helaas schiet dit soort duurzaam
handelen er bij het produceren van
audiovisuele producties, onder druk
van tijd en geld, al snel bij in. Bij
makers wordt de urgentie zeker
gevoeld, maar loopt de uitwerking in de
praktijk sterk uiteen. Het blijkt daarbij
relatief makkelijker om duurzaam te
produceren bij documentaires, dan bij
drama (fictie). Omdat er veel meer geld
omgaat in drama, is het ingewikkelder
om rekening te houden met het milieu
zodra de machine eenmaal loopt. “Elke
draaidag is duur, dus we moeten door.
Als je dat niet helemaal aan de
voorkant heel goed afspreekt met
elkaar, dan is dat heel ingewikkeld.”
Met ‘de voorkant’ wordt de preproductiefase bedoeld: het stadium
waarin nog volop plannen en keuzes
gemaakt kunnen worden. “Iedereen
moet zich aan de voorkant heel erg
bewust zijn van een duurzame ambitie.
Want anders zit je in de productiefase
en dan raak je het kwijt, of raakt dat
onderdeel uit het zicht.” Door
duurzaamheid direct te integreren in
het productieplan, in plaats van
achteraf halfslachtig toe te voegen,
heeft het veel meer effect. Er is een
actieplan nodig dat opgesteld wordt
met de heads of department. Hiervoor
moet geld naar de pre-productiefase
verschoven worden. Door een van de
aanwezigen wordt al volop gewerkt met
de tips en tricks van Els Rientjes van
Green Film Making, vooral op het
gebied van transport en reizen. Wel
wordt bevestigd dat duurzaam
produceren extra kosten met zich
meebrengt. Er is een spanningsveld is
tussen creativiteit en duurzaamheid,
vooral op financieel niveau. Toch blijkt
dat duurzaamheid niet per se als
beperking van het creatieve proces

ervaren wordt. Film maken behelst
sowieso altijd al het bedenken van
slimme oplossingen om te besparen en
een voortdurende vraag of bepaalde
shots écht nodig zijn.
(Geformaliseerde) sturing door het
Filmfonds wordt als noodzakelijk
gezien, bijvoorbeeld door middel van
top-down richtlijnen, of een tabblad op
het aanvraagformulier. George van
Breemen van het Nederlands
Filmfonds geeft aan met
verplichtingen te worstelen, maar ziet
wel een rol voor het Filmfonds
weggelegd. In tegenstelling tot het
beleid in Nederland, legt het Vlaams
Audiovisueel Fonds al een formele
verplichting op aan producenten. Het
VAF stelt zich op “als een hefboom naar
duurzaamheid om het debat te openen
met de filmmakers.” Al tijdens de

filmvakopleidingen wordt bewustzijn
van duurzaamheid gecreëerd. De hele
keten van de sector wordt daarbij
betrokken.
Bewustwording blijkt tenslotte een
belangrijk element om duurzaamheid
werkelijkheid wortel te laten schieten
in de Nederlandse filmwereld. Niet
alleen bij makers, maar ook bij het
publiek. Het milieu kan een onderwerp
zijn in de verhalen die verteld worden.
Deze verhalen kunnen zo het publiek
inspireren om hun eigen leefstijl te
vergroenen.
Ook het NFF krijgt een tip: “Het NFF zou
eigenlijk een groene loper moeten
hebben voor de film die het echt
fantastisch heeft gedaan op het gebied
van duurzaamheid.”

Het afgelopen half jaar heeft de sector
een ongekende saamhorigheid laten
zien, en zijn er vele initiatieven
ontplooid om samen de crisis het
hoofd te bieden. Talloze prikkelende,
uitdagende, interessante en
vooruitstrevende projecten zijn
gerealiseerd. Er is onverminderd
aandacht voor fair practice, en
inclusiviteit en diversiteit staan hoger
dan ooit op de agenda. En de discussie
gaat door. Ook jaarrond blijven we
iedereen in de sector informeren en
inspireren met NFF Extended, ons
verbindende platform voor vakgenoten
met bijeenkomsten over relevante,
actuele en urgente onderwerpen. Of dat
nou online is, of dat we wellicht - op
termijn - weer fysiek samen kunnen
komen. Een optimistische boodschap:
ook in crisistijd vinden kunst en
cultuur altijd een weg. Voortdurend in
beweging, samen, met de blik op de
toekomst. Om af te sluiten met de
oproep van Justin Samgar:
Altijd zijn we verbonden met elkaar
in liefde, leven, dood en woord
Altijd zijn er nieuwe vragen
die op een dag worden beantwoord
Altijd is er een eind
maar de tijd gaat ook altijd door
Niet alleen het NFF heeft als
publieksevenement de wind niet mee
in tijden van corona. De hele
audiovisuele en culturele sector staat
onder druk. Toch stond deze NFF
Conferentie vooral in het teken van het
vieren van successen en nieuwe
kansen.

Kom in beweging
Want het leven
Duurt maar even

