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Samenvatting
IDFA is de afgelopen periode uitgegroeid tot een
internationaal documentaire-instituut dat gidst,
inspireert en stelling neemt. Dit instituut bestaat
uit een (publieks)festival, een fonds, twee markten, een nieuwe media-, talenten- en educatief
programma én een online platform. Een instituut
dat zich richt op publiek, professionals en scholieren en dat selecteert op artistieke kwaliteit van
documentairefilms en projecten naast urgentie
en toegankelijkheid. Een instituut waar inclusie en
gendergelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn
en waar in alle geledingen extra aandacht is voor
talentontwikkeling, nieuwe media en diversiteit.

Grootste knelpunten van IDFA zijn huisvesting
en locaties en de wijze waarop IDFA is gefinancierd. De stijgende kosten in (de binnenstad van)
Amsterdam maar ook de internationalisering van
IDFA vragen om nieuwe investeringen. Daarbij is
- zoals de Raad voor Cultuur terecht opmerkte ‘het eigen inkomstenpercentage van IDFA het
hoogst van alle filmfestivals en de subsidie per
bezoeker het laagst’. Gevolg is dat IDFA kwetsbaar en te zeer afhankelijk is van een groot aantal
incidentele sponsors en subsidies. Dit brengt de
continuïteit en onafhankelijkheid van IDFA in gevaar en legt een te grote druk op de organisatie.

De afgelopen vier jaar heeft IDFA zijn positie als
grootste en belangrijkste documentaire- evenement ter wereld versterkt. Er is sprake van
gestage groei met in 2019 een recordaantal van
295.000 bezoeken, 40.000 scholieren en bijna
3.300 professionele gasten. Daarnaast wijst
onderzoek uit dat de activiteiten onverminderd
hoog worden gewaardeerd en zijn er tal van
internationale coalities gesmeed. De koers die
vier jaar geleden is ingezet, is daarmee succesvol
gebleken. IDFA heeft met een aanscherping van
de artistieke kwaliteit en een verhoging van de
diversiteit een groter publiek, meer professionals
en meer leerlingen weten te bereiken.

De komende periode stijgt de begroting van
€7.913.000 in 2021 naar €7.973.000 in 2024.
IDFA vraagt voor 2021–2024 een hogere structurele subsidie en verzoekt het Ministerie van OCW
de bijdrage (incl HGIS) te verhogen van €921.100
in 2019 naar €1.271.100. De Gemeente Amsterdam wordt verzocht de bijdrage te verhogen van
€636.560 in 2020 naar €886.560. Met beide
verhogingen wordt het aandeel structurele subsidie van de verschillende filmfestivals (enigszins)
gelijkgetrokken en maakt het aandeel structurele
subsidie bij IDFA tenminste 27% van de inkomsten uit, wat van essentieel belang is voor de
stabiliteit van de organisatie.

De documentaire is vitaler dan ooit en mag zich
verheugen op een steeds groter publiek. Dat is
goed, ook voor IDFA. Toch zijn er bedreigingen.
De documentaire wordt steeds meer gezien als
een product met een commerciële waarde voor
een wereldwijd publiek waarbij kijk- en bezoekcijfers, recettes en algoritmen steeds belangrijker
zijn. IDFA legt de nadruk op documentairefilms
met een intrinsieke, artistieke, maatschappelijke
en/of persoonlijke betekenis.
De komende periode is stijging van het aantal
bezoeken geen prioriteit, mede omdat er grenzen
zijn aan de capaciteit in de binnenstad van Amsterdam. IDFA richt zich op een groot en stabiel
publieksbereik van circa 300.000 bezoeken per
jaar. Wel ziet het festival mogelijkheden in nieuwe
samenwerkingen met satellietlocaties door het
jaar heen in de regio Amsterdam en de rest van
Nederland. Ook is een stijging mogelijk van het
aantal scholieren. Het aantal gasten uit de branche blijft schommelen tussen 3.000 en 3.500.
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Manifest
De toekomst staat in het teken van ingrijpende
transities. Klimaatverandering is klimaatcrisis
geworden, de wereldpolitiek is verhard en de (sociale) ongelijkheid gegroeid. Burgers zijn consumenten geworden en consumenten handelswaar.
Populisten vervalsen feiten, bedrijven en overheden schenden de privacy en zoekmachines fragmenteren ons collectieve geheugen, juist nu we
die gemeenschappelijkheid hard nodig hebben.
En al deze veranderingen stellen ons voor grote
vragen: Wie zijn wij en wie is de ander? Waar
willen we naartoe en hoe komen we daar?
IDFA gelooft in de kracht van film. In documentairefilms die helpen de wereld te begrijpen en
onze plaats daarin te bepalen. In documentaires
die ons laten zien, nadenken en ervaren zodat wij
bereid zijn om voor anderen op te komen en betere samenlevingen te bouwen, met meer democratie, openheid en humaniteit. Dat is hard nodig
want al deze transities vragen om meer tolerantie
en maken een debat over spelregels noodzakelijk. Vooral stedelijke regio’s worden nog pluriformer en uit de verschillende tradities en houdingen zal een nieuw soort gemeenschappelijkheid
móeten ontstaan. IDFA gelooft in documentaires
die bijdragen aan die toekomst.
Documentaires spelen een vitale rol in de 21ste
eeuw. Men spreekt zelfs van de golden age of
documentary. Dat is goed, maar er zijn ook schaduwzijden. De documentaire wordt steeds meer
gezien als een commercieel product voor een
wereldwijd publiek waarbij kijk- en bezoekcijfers,
recettes en algoritmen steeds belangrijker zijn.
IDFA stimuleert de documentaire-industrie om
een juiste balans te (her)vinden tussen kunst en
commercie en om waarden als creatieve vrijheid,
innovatie, inclusie en solidariteit te beschermen.
IDFA bewijst jaarlijks dat een steeds groter publiek op zoek is naar een hoogwaardige, artistieke vorm van informatie en reflectie. Daarom staat
IDFA meer dan ooit voor de documentairefilm als
kunstvorm, voor esthetiek, schoonheid, verbeelding en inspiratie. Maar ook voor documentaires
met een afwijkende beeldtaal of structuur. Voor
films die onbekende culturen laten zien of vanuit
een niet-westers perspectief zijn gefilmd en voor
interactieve documentaires met nieuwe vertelvormen.
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Deel 1: Artistieke en
inhoudelijke uitgangspunten
is ook een functionele kunst en een filmfestival
kan niet bestaan zonder publiek. Het is de kracht
van IDFA dat deze schijnbare tegenstellingen bij
elkaar worden gebracht en films een groot publiek bereiken, mede door de context waarin ze
worden aangeboden.

In dit hoofdstuk beschrijven we de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de selectie
van documentaires en projecten van zowel het
festival als de andere programma’s binnen het
instituut. Daarna volgt een viertal accenten,
wordt er ingegaan op het programmaprofiel van
het festival en het belang van het bieden van een
context. Het hoofdstuk eindigt met de educatieve activiteiten, de professionele programma’s en
het internationale beleid.

1.2 Accenten
IDFA besteedt aandacht aan vier accenten:
Niet-westerse documentaire
IDFA wil een tegenwicht bieden aan de westerse dominantie binnen de filmindustrie en biedt
ruimte aan films die vanuit een niet-westers
ideologisch perspectief zijn gefilmd, onbekende
culturen laten zien en ondegerepresenteerde
filmmakers een stem geven.

1.1 Uitgangspunten van selectie
De creatieve documentairefilm is het uitgangspunt van IDFA. Dit zijn films die op een creatieve
manier de werkelijkheid tonen en uiting geven
aan de visie van de filmmaker. Deze artistieke eis
is het belangrijkste uitgangspunt, naast maatschappelijke urgentie en toegankelijkheid.

Interactieve documentaire
Met DocLab biedt IDFA al jaren een vaste plek
aan non-lineaire interactieve documentaireprojecten en de belangrijkste digitale pioniers ter
wereld. Innovatie en de interactieve documentaire blijven de komende periode een belangrijk
aandachtspunt.

Artistieke excellentie
Bij cinematografische documentaires zijn de
visie van de filmmaker en de vertaling daarvan
in beeld, geluid en montage van primair belang.
Vorm en inhoud versterken elkaar en er is sprake
van een authentieke filmische benadering. De auteur maakt artistieke keuzes in het gebruik van de
filmische middelen om diens visie op het onderwerp uit te dragen, het verhaal te vertellen en de
kijker te verleiden. IDFA is een cinefiele ontmoetingsplek waar professionals en publiek discussiëren over en vertrouwd raken met verschillende
documentairevormen en -stijlen.

Jeugddocumentaire
De jeugddocumentaire heeft speciale aandacht
binnen de programmering van IDFA. Met IDFA Junior en Kids & Docs bereikt IDFA een jong publiek
en ontstaat er een duurzame verbinding met makers en producenten van jeugddocumentaires.

Maatschappelijke urgentie
Creatieve documentaires bieden inzicht in de
samenleving, openen de ogen en stimuleren de
kritische vermogens van het individu. IDFA wil
zich nadrukkelijk verhouden tot urgente, maatschappelijke thema’s met films die reflecteren
op de tijd waarin ze zijn gemaakt. IDFA is een
instituut dat aan de hand van documentairefilms
en discussies een tijdperk en een culturele gemoedsgesteldheid in beeld brengt en betekenis
geeft.

Nederlandse documentaire
IDFA wil niet alleen Nederlandse documentaires
tonen en internationaal onder de aandacht brengen, maar ook richtinggevend zijn in het opleiden,
ondersteunen en promoten van Nederlands talent.
1.3 Programmaprofiel
Het festival heeft de afgelopen dertig jaar een
ijzersterk programmaprofiel opgebouwd. Jaarlijks worden ruim 3.500 documentaires beoordeeld. Uiteindelijk vertoont het festival circa 300
producties. Naast eerdergenoemde criteria en
accenten biedt het festival een staalkaart aan
genres. Ook streeft IDFA inclusie na en is de
spreiding van productielanden van belang evenals gendergelijkheid. De films worden ondergebracht in drie secties:

Toegankelijkheid
Films die bij filmfestivals een vertoning krijgen
zijn vaak minder toegankelijk dan het reguliere
aanbod. Dat is bij IDFA niet anders. Het is cinema
die de verwachtingen wil doorbreken. Maar film
5

Competitieprogramma’s met premières
Kern van het festivalprogramma wordt gevormd
door negen competitie’s met louter premières.
Mede om die vele premières is IDFA een prominent festival . Voor de competities is artistieke
excellentie het belangrijkste selectiecriterium.
Het streven is om in elke competitie elk continent te vertegenwoordigen en een evenwichtige
man-vrouwverhouding te representeren. Elke
competitie bevat niet meer dan 12 films of projecten.

periode was er extra aandacht voor evenementen
en wegwijzers.
Evenementen
Om nieuw publiek te binden of het huidige publiek een nieuwe ervaring te bieden presenteert
IDFA ook andere presentatievormen op bijzondere plekken. Het gaat om tentoonstellingen, installaties, livemuziek en toneel in combinatie met
documentaire. DocLab organiseert live events op
het snijvlak van documentaire, performance en
nieuwe media.

Internationale jaaroogst
De jaaroogst van internationale documentaires
wordt ondergebracht in Best of Fests en Masters.
In deze programma’s zijn films opgenomen die
elders op de wereld al in première zijn gegaan
maar zo interessant zijn dat IDFA ze het publiek
niet wil onthouden. Een ander programma in
deze sectie is Paradocs, een programma met
documentairekunst en kunstdocumentaires.

Wegwijzers
Elk jaar bespeuren de programmeurs van IDFA
onder de films thema’s over de huidige tijdgeest.
Deze thema’s grijpt IDFA aan om het publiek wegwijs te maken in het aanbod van meer dan 300
films en projecten. Aan de hand van deze Wegwijzers worden routes, debatten en discussies
georganiseerd. Jaarlijks gaat het om een tiental
thema’s die zijn terug te brengen tot drie grote
verhalen: mens & maatschappij, duurzaamheid &
innovatie en kunst & cultuur.

Focusprogramma’s
Elk jaar presenteert IDFA een drietal Focusprogramma’s waarin het festival verbanden legt en
inzichten biedt in een specifiek thema. Dit zijn
thema’s met een artistiek uitgangspunt of een
maatschappelijke aanleiding. Deze programma’s
bevatten recente documentaires en klassiekers
en kleuren het festival door films in een verdiepende context aan te bieden.

1.5 Educatie
Het kijken naar documentaires biedt leerlingen
handvatten om zich tot bewuste, kritische en
actieve burgers te ontwikkelen. Dat is essentieel
in een door media gedomineerde samenleving.
Daarom is educatie een belangrijk aspect van
IDFA. Creatieve documentaires vinden goed aansluiting bij het onderwijs. Ze kunnen bij kunst- en
cultuurgerelateerde vakken ingezet worden, maar
ook maatschappelijke en persoonlijke thema’s
bespreekbaar maken in de klas. Daarbij is een
visuele bron voor veel jongeren vaak krachtiger
dan een taalkundige. Met de educatieve activiteiten bereikt IDFA een groot, jong en zeer divers
publiek.

1.5 De context: het verhaal van IDFA
Meerwaarde van IDFA is dat films en projecten in
een context worden gepresenteerd. Dat gebeurt
door gesprekken met regisseurs en publiek,
reflecties door experts, maar ook door evenementen en (online) publicaties en registraties. Die
context onderscheidt IDFA van een reguliere vertoning en draagt bij tot het evenement dat IDFA
wil zijn: een arena voor de vertoning van films en
het voeren van een debat over documentairevormen én maatschappelijke thema’s. De afgelopen

Het aanbod bestaat uit schoolvoorstellingen,
workshops en Docschool Online. Doelgroepen
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documentaireprofessionals die kennis vergaren,
zakendoen, netwerken en geïnspireerd raken in
Amsterdam. IDFA is een instituut met twee markten, een IDFAcademy en een fonds voor makers
uit niet-westerse landen. Voorts is er volop aandacht voor interactieve documentaires.

zijn leerlingen vanaf groep 6 uit het primair
onderwijs, het voortgezet onderwijs en mbo-studenten. Daarnaast gaat IDFA meer aandacht
besteden aan cultuurparticipatie.
Schoolvoorstellingen
Educatieve hoofdactiviteit zijn de jaarlijkse schoolvoorstellingen tijdens het festival. Leerlingen
kijken (vaak voor het eerst) naar een documentaire op het witte doek, ontmoeten de regisseur,
voeren een nagesprek en bespreken de film in de
klas met lesmateriaal. De afgelopen jaren vonden
ook voorstellingen plaats in het Bijlmer Parktheater en Podium Mozaïek én elders in het land zoals
in Boxtel en Zwolle. IDFA ziet groei voornamelijk
door het jaar heen en gaat ervan uit dat educatiehubs zoals in Den Haag en Nijmegen het educatieve aanbod van IDFA in de regio verspreiden.

Het Forum
Het Forum is een internationale cofinancierings- en coproductiemarkt waar jaarlijks ruim
50 projecten worden gepresenteerd aan financiers en distributeurs. Het is uitgegroeid van een
Europees platform met een focus op financiering
van televisiedocumentaires tot een evenement
met een mondiale selectie van hoogwaardige
documentaireprojecten. Zowel lineaire als nieuwe
mediaprojecten worden gekoppeld aan coproducenten, uiteenlopende financiers, publieke- en
commerciële omroepen en (S)VOD-platforms.

Docschool Online
IDFA biedt sinds 2015 Docschool Online aan. Dit
is een onlinekanaal met ruim 100 documentaires
die - gerangschikt op thema en onderwijsniveau
- via een gratis account in de klas kunnen worden
bekeken en behandeld, met speciaal daarvoor
ontwikkeld lesmateriaal.

Docs for Sale
Docs for Sale is een online markt met jaarlijks
ruim 400 nieuwe documentaires die het gehele
jaar voor leden on demand te zien zijn. Tijdens
het festival heeft Docs for Sale een fysieke locatie waar documentaires te zien zijn en waar men
kan netwerken en zakendoen.

Workshops
IDFA organiseert verschillende documentaireworkshops waarin analyse, praktijk en reflectie de
kern vormen en waarin wordt samengewerkt met
partners als Foam en de Animatiebus.

IDFAcademy
Speciaal voor de generatie jonge makers is in
2007 de IDFAcademy opgericht. Doel is om veelbelovende talenten die al een of twee films hebben gemaakt te begeleiden in hun ontwikkeling.
De IDFAcadamy bestaat uit workshops en labs
en wordt de komende periode uitgebreid met
IDFA-Fellowships en een IDFAcademy Online.

Cultuurparticipatie
IDFA Meets is in 2018 is ontwikkeld om ook door
het jaar heen (Amsterdamse) jongeren met verschillende achtergronden te bereiken in verschillende (stads)delen van Amsterdam met documentaires en discussies. In 2018 en 2019 hebben
er negen events buiten het festival plaatsgevonden - op bijzondere locaties zoals Skatepark
Noord, De School en voetbalzaal Cluppi in Nieuw
West- en elf events tijdens het festival. De komende jaren wordt dit programma verder uitgerold.
IDFA is actief lid van het Amsterdams Filmmenu. Hier wordt het aanbod van de Amsterdamse filminstellingen afgestemd op elkaar en het
onderwijs. Landelijk is IDFA lid van het Netwerk
Filmeducatie. Binnen dit netwerk is IDFA de enige
structurele aanbieder van documentaires.

IDFA Bertha Fonds (IBF)
Het in 1998 opgerichte IBF is relevanter dan
ooit. Het biedt steun aan documentairemakers
uit landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het
Midden-Oosten en Oost-Europa, met name daar
waar onafhankelijke documentaires om uiteenlopende redenen geen ondersteuning krijgen.
Het IBF verbindt de liefde voor documentaire
met de missie om urgente verhalen een zo groot
mogelijk publiek te geven. Jaarlijks worden 750
aanvragen ingediend bij het IBF waarvan er circa
30 gehonoreerd worden. De ondersteunde films
worden vertoond tijdens IDFA. In 2018 én 2019
was de openingsfilm van IDFA een ‘IBF-film’.

1.6 Activiteiten voor professionals
Eén van de unieke eigenschappen van IDFA is
de combinatie van een publieksfestival met een
groot publiek en de samenkomst van ruim 3.000

IDFA’s Doclab
DocLab is een internationaal platform voor interactieve documentaires in uiteenlopende media.
Het biedt zowel een publieksgericht festivalpro7

AMPAS
“Dankzij IDFA komen de betere films in aanmerking voor de Oscars”, was een kop in de Volkskrant van maandag 25 november 2019. IDFA
heeft de banden aangehaald met de Academy of
Motion Picture Arts and Sciences (die de Oscars
organiseren). Jaarlijks is er tijdens IDFA een bijeenkomst voor zo’n 150 Academyleden, die films
op IDFA kunnen zien waar ze op kunnen stemmen. Het inclusievere beleid van de Academy
sluit aan bij de visie van IDFA.

gramma als activiteiten gericht op professionals.
Sinds 2018 fungeert het festival tevens als “living
lab” voor een internationaal research & development-programma.
1.7 Internationaal beleid
De internationale positie van IDFA is de afgelopen
periode alleen maar sterker geworden. Naast
een netwerk- en platformfunctie heeft IDFA zich
ontwikkeld tot een instituut dat richting geeft en
de agenda bepaalt in de internationale filmindustrie. Een instituut dat een bijdrage wil leveren aan
het internationale documentaireklimaat en waar
talentontwikkeling en innovatie belangrijke prioriteiten zijn. Én een instituut dat zich sterk maakt
voor gendergelijkheid en inclusie.
IDFA werkt structureel samen met internationale
brancheorganisaties als de International Documentary Association, Documentary Association
Europe en LaScam. Ook vaardigen filminstituten
delegaties af naar IDFA zoals die van Argentinië,
Oekraïne, Frankrijk en Servië. De internationale
positie is de afgelopen periode verstevigd door
coalities met prestigieuze partners die dezelfde
uitgangspunten en idealen uitdragen.

IDFA Talent Awards
Op verschillende festivals in de wereld reikt IDFA
Talent Awards uit. Winnaars worden uitgenodigd
naar IDFA te komen om zich internationaal te laten zien en te netwerken. Dit gebeurt o.a.in Cuba,
Maleisië, Uruguay, Taiwan, Libanon, India, Burkina
Faso en Letland.
Diversiteit
Onderdeel van het internationale beleid is dat
IDFA zich nog meer dan voorheen richt op een
mondiaal bereik. Medewerkers van IDFA bezoeken jaarlijks meer dan 100 festivals. Niet alleen
Cannes, Venetië, Berlijn en Sundance worden
aangedaan maar ook niet-westerse, lokale en
regionale festivals zoals Docedge in India, Fespaco in Burkina Faso, FICG in Mexico, FIDADoc in
Marokko en DMZ Docs in Zuid-Korea. Voorts zijn
in elk werelddeel programmeurs aangesteld die
in hun regio festivals bezoeken en research doen.

Ford Foundation’s JustFilms BUILD Network
IDFA is in 2017 gevraagd deel uit te maken van
het BUILD Network van de Ford Foundation samen met het Sundance Film Festival (VS), Tribeca
Film Festival (VS), Doc Society (Engeland), In
Docs (Indonesië) en Docubox (Kenia).

C02 compensatieregeling
Als onderdeel van het internationale beleid gaat
IDFA een CO2 compensatieregeling introduceren
voor vliegreizen van medewerkers en gasten van
en naar IDFA.

5050x2020 Pledge for Gender Parity and Inclusion in Film Festivals
IDFA heeft in 2019 als eerste documentairefilmfestival de 5050x2020 Pledge for Gender Parity
and Inclusion in Film Festivals ondertekend. Dit
initiatief is ook onderschreven door de festivals
van Cannes, Venetië, en Locarno. De belofte
houdt in dat de festivals zich inzetten voor grotere gendergelijkheid. IDFA heeft deze belofte in
2019 niet alleen ondertekend maar ook ingelost.

De komende periode staan drie prioriteiten
centraal: talentontwikkeling, nieuwe media en
inclusie. Dit laatste aandachtspunt is beschreven
in bijgesloten notitie.

International Coaliton of Filmmakers at Risk
IDFA heeft in 2018 het initiatief genomen tot
de lancering van The International Coalition of
Filmmakers at Risk, in een samenwerking met de
European Film Academy (EFA) en IFFR. Samen
hebben deze organisaties een orgaan in het
leven geroepen dat gericht is op het ondersteunen van filmmakers die met politieke vervolging
worden bedreigd.

8

Deel 2:
Prioriteiten 2021–2024
2.1 Talentontwikkeling
In een tijd waarin directe commerciële waarden
steeds belangrijker worden, is er nauwelijks ruimte voor talent om zich te ontwikkelen. Dit terwijl
de aanwas van talent van groot belang is om het
genre dynamisch te houden. Daarom vervult de
IDFAcademy een belangrijke functie. Specifiek
voor talenten met cinematografisch onderscheidende projecten voor de internationale markt die
het in zich hebben uit te groeien tot filmauteurs.
Ieder festival worden circa 50 documentaires
vertoond van debuterende regisseurs.

– Voor de IDFAcademy Fellowships worden jaarlijks drie tot vijf internationale toptalenten geselecteerd. De Fellows worden gekoppeld aan
een coach die samen met hen een programma
op maat uitstippelt in een meester-gezel model.
– IDFAcademy Online presenteert webinars, masterclasses, registraties, interviews en podcasts
specifiek voor jonge filmmakers om hen het
hele jaar door te inspireren en te informeren.
Studenten van internationale filmopleidingen
Naast aandacht voor makers die al een of twee
films hebben gemaakt, richt IDFA zich op studenten die nog een filmopleiding volgen. De
IDFA Student Route is een programma tijdens het
festival voor zo’n 150 studenten van internationale filmscholen. De route komt tot stand in samenwerking met de Nederlandse Filmacademie.

Als belangrijkste documentaire-instituut ter
wereld blijft het de ambitie om de IDFAcademy
te ontwikkelen tot het belangrijkste opleidingstraject ter wereld voor documentairetalent. De
komende periode wordt de selectie van talenten
scherper en vindt er meer op maat gemaakte
begeleiding plaats. IDFA selecteert talent uit de
hele wereld maar blijft een accent leggen op
makers uit niet-westerse landen en uit Nederland, op nieuwe mediamakers en op vrouwelijke
makers. Nieuwe initiatieven zijn een tweede Lab,
Fellowships en de IDFAcademy Online.
IDFA stemt het aanbod graag af binnen de Ontwikkelinstelling Film en AV Media met andere aanbieders zoals IFFR, NFF, Cinekid en het Filmfonds
en zal zich specifiek richten op documentairetalent in een internationale setting.
De verschillende programma’s van de
IDFAcademy:
– IDFA organiseert sinds jaar en dag twee langlopende workshops voor Nederlandse documentairetalent. We gaan binnen de Ontwikkelinstelling Film en AV Media deze workshops
afstemmen en onderzoeken hoe de meest
talentvolle deelnemers geselecteerd kunnen
worden voor de twee internationale IDFAcademy Labs, waarop IDFA zich specifiek wil gaan
richten.

2.2 Nieuwe media
IDFA’s DocLab is een streng gecureerd interdisciplinair platform voor interactieve documentairekunst en storytelling. Internationaal wordt
DocLab gezien als het belangrijkste premièreplatform voor de interactieve documentaire
en vervult het een pioniersrol in de onstuimige
ontwikkeling van o.a. digital storytelling, multimediajournalistiek, virtual reality, live performance
en kunstmatige intelligentie. Zoals ruim een eeuw
terug filmmakers als Dziga Vertov en D.W. Griffith
ontdekten hoe ze de filmtaal konden vormgeven,
biedt DocLab nu een platform aan een nieuwe
generatie makers om hun eigen taal uit te vinden
en te experimenteren met nieuwe vertel- en vertoningsvormen.

– Tijdens het festival is er jaarlijks een vijfdaags
trainingsprogramma voor circa 100 veelbelovende jonge filmmakers en producenten uit
Nederland en de rest van de wereld.
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2. Het uitbreiden van het publieksprogramma
voor nieuwe media.
Met DocLab confronteert en verrast IDFA jaarlijks een steeds groter publiek met de artistieke
mogelijkheden van nieuwe technologie. Maar
voor sommige publieksgroepen zijn nieuwe
media nog altijd onbekend en ontoegankelijk.
Met behoud van het experimentele en artistieke
karakter gaat DocLab de komende periode de
publieksfunctie ontwikkelen. IDFA DocLab gaat
zich sterker positioneren als het meest speelse
festivalprogramma ter wereld en gaat experimenteren met innovatieve vertoningsvormen en
partnerships gericht op het bereiken van een
groter en diverser publiek. Naast verschillende
mogelijkheden voor succesvolle partnerships en
satellietlocaties (van ARTIS en Lil Amsterdam tot
MoMA) is een van de belangrijkste uitdagingen
om een duurzame centrale festivallocatie voor
DocLab te vinden.

DocLab biedt zowel een publieksgericht programma met tentoonstellingen, live events en
een conferentie als activiteiten gericht op professionals in de documentaire en nieuwe media-industrie zoals het DocLab Forum en de Doclab
Academy. Eind 2018 lanceerde het een Research
& Development-programma in samenwerking
met het Massachusetts Institute of Technology
(MIT), de Amerikaanse topuniversiteit in Boston.
Het afgelopen decennium stond in het teken van
het internet en interactieve media. Met de opkomst van immersieve media zoals virtual reality,
kunstmatige intelligentie en biometrische technologie is de digitale revolutie in een nieuwe fase
terechtgekomen. Dit zorgt voor nieuwe artistieke
mogelijkheden. Maar de groeiende bezorgdheid
over de impact van technologie op ons gedrag
en de fysieke wereld zorgt er tevens voor dat
digitale kunst steeds kritischer en meer maatschappelijk relevant aan het worden is. Het internet verandert steeds meer van een open digitale
speeltuin in een gesloten platform voor commercieel gewin en het verzamelen van gebruikersdata. Het kritisch bevragen van technologie en een
onafhankelijke artistieke ontwikkeling van interactieve en immersieve media zijn daarom urgenter
dan ooit.
De afgelopen periode heeft Doclab zijn activiteiten over de volle breedte van het festival uitgebreid. De komende periode zetten we in op de
volgende speerpunten:
1. Het ontwikkelen van een artistiek onderzoeksplatform voor nieuwe media
Makers en culturele organisaties die op hoog
niveau experimenteren met nieuwe media en
vertoningsvormen staan onder druk. IDFA is eind
2018 een Research & Development programma
gestart, gericht op het initiëren van grensverleggende, artistieke pilots en de productie van
prototypes van nieuwe vormen van interactieve
documentairekunst. Doel is talent te stimuleren,
nieuwe samenwerkingen te initiëren en nieuwe
artistieke werken en vertoningsvormen te realiseren en te onderzoeken. Met partners als National Theatre, Creative XR, Beeld en Geluid, het
Nieuwe Instituut en MIT gaat IDFA de komende
periode een (inter)nationaal onderzoeksplatform
realiseren, een thuishaven voor onafhankelijke
mediakunst en kritische reflectie.
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Deel 3:
Organisatie
In bijgesloten notitie gaan we naast diversiteit
in op de organisatie en het personeelsbeleid in
relatie tot de code diversiteit, cultural governance en fair practice. Hieronder beschrijven we de
doelgroepen, locaties & partnerschappen, communicatie en financiering.

gers uit de televisie-industrie maar ook festivalcuratoren en (film)pers. In 2019 was 43% al eerder
op IDFA geweest, waarvan 28% meer dan 5 keer.
In 2018 bezochten een recordaantal van 3.410
professionals IDFA. Doelstellingen is om jaarlijks
3.000 tot 3.500 professionals te ontvangen.
Bereik van publiek
IDFA is als publieksevenement in de periode
2013–2016 gegroeid van 234.503 naar 276.969
bezoeken. In 2017 ontving IDFA 285.000 bezoeken, in 2018 is het bezoekersaantal vrijwel
onveranderd gebleven maar in 2019 is het weer
gestegen naar 295.000. De lichte stagnatie heeft
vooral te maken met een gebrek aan stoelcapaciteit.
Door het jaar heen en online blijven de bezoeken
flink stijgen. Ook de nieuwe samenwerking met
de NPO, waarbij jaarlijks tijdens het festival vier
festivaldocumentaires op televisie te zien zijn,
doet het bereik van IDFA enorm stijgen. Meer dan
1.000.000 mensen keken naar deze IDFA-documentaires op televisie. IDFA blijft zich richten op
de huidige publieksgroepen maar gaat nog meer
aandacht besteden aan het bereiken van jongeren en een divers publiek. Daarnaast gaat IDFA
zich richten op samenwerkingen in heel Amsterdam en in de regio.

3.1 Doelgroepen
IDFA richt zich enerzijds op het nationale publiek. Dit publiek is hoogopgeleid. Een aanzienlijk
percentage heeft in 2019 IDFA meer dan 5 keer
bezocht (40%). Ook is er een gezonde aanwas
van nieuw publiek (18%). De belangstelling van de
leeftijdsgroep tot 35 jaar is de afgelopen periode
gelijk gebleven (16%), die van 55-64 jaar is gestegen van 23% naar 29%. Ook het aandeel 65-plussers is gestegen van 19% naar 25%. Tot slot is
de verhouding Amsterdammers - niet Amsterdammers stabiel gebleven (60-40%) maar in het
onderzoek zijn niet de 30.000 bezoekers meegenomen die The Best of IDFA on Tour bezoeken in
het hele land.
Voor IDFA Meets is apart publieksonderzoek gedaan. Hier liggen de leeftijdsverhoudingen heel
anders: 50% is jonger dan 34 jaar en 70% jonger
dan 44 jaar. Tevens heeft van de IDFA Meets bezoekers 58% een Nederlandse culturele achtergrond, bij IDFA algemeen is dat 87%.

Toegankelijkheid
IDFA vindt het belangrijk om het festival zo toegankelijk mogelijk te maken voor mensen met
een beperking. Begin 2019 is onderzoek gedaan
naar de toegankelijkheid van het festival voor
mensen met een handicap en zijn kansen en verbeterpunten in kaart gebracht en aangepakt.

Anderzijds richt IDFA zich op de (inter)nationale documentaireprofessional. Er is specifieke
aandacht voor Nederlandse makers, vrouwelijke
makers, makers uit niet-westerse landen en nieuwe mediamakers. Andere professionals zijn onder
meer producenten, sales agents, distributeurs,
medewerkers van filmfondsen, vertegenwoordi11

Bereik van scholieren
De afgelopen periode is het bereik gestegen
van 11.858 in 2013 naar 32.857 leerlingen en
mbo-studenten in 2016. In 2019 is het bereik
verder gestegen naar ruim 40.000 leerlingen
en mbo-studenten. Voor de periode 2021–2024
is het de ambitie om te groeien naar 50.000
leerlingen. Dit bereik verlaagt de leeftijd van de
bezoeker van IDFA en vergroot tevens de culturele diversiteit.

dat deze spreiding leidt tot hogere kosten. In de
periode 2021–2024 moeten voldoende middelen
beschikbaar zijn om deze ontwikkeling te kunnen
financieren.
IDFA is het hele jaar in beweging. Het is in de
basis een slanke en flexibele organisatie die
uitdijt en inkrimpt. Hoogtepunt is het festival in
november waar IDFA zich op ruim 20 locaties
openbaart. Door het jaar heen manifesteert IDFA
zich in verschillende hoedanigheden met een
reeks van pop-up evenementen - groot en klein in Amsterdam, de regio en in het land. Om dit te
kunnen verwezenlijken heeft IDFA een thuisbasis
nodig waarin groei en krimp kan worden opgevangen en op een gezonde manier gewerkt kan
worden. Daarom moet er een betaalbare oplossing worden gevonden voor IDFA’s huisvestingsproblematiek.

3.2 Locaties en partnerschappen
IDFA is uitgegroeid van een compact festival aan
het Leidseplein tot een stadsbreed evenement
met centra rond het Muntplein, het Leidseplein
en de IJ-oevers en met satellietlocaties in Amsterdam Zuidoost, -West en -Noord. Daarmee dringt
IDFA door in de haarvaten van de stad en worden
documentaires in variërende contexten getoond.
Buiten Amsterdam vinden er activiteiten plaats in
Lux Nijmegen, het Groninger Forum en LantarenVenster in Rotterdam. Na het festival worden de
prijswinnaars (The Best of IDFA on Tour) in ruim
60 theaters in het hele land vertoond.

3.3 Communicatie
De marketing en communicatie van IDFA is drieledig. Communicatie is in de eerste plaats gericht
op de positionering van het instituut IDFA, zowel
richting publiek (en onderwijs) als (internationale) professionals, sponsors en subsidiënten. Het
gaat hier om het uitdragen van de identiteit van
het mondiale instituut zoals beschreven in dit
beleidsplan. In de tweede plaats speelt marketingcommunicatie een belangrijke rol in de
activatie en opvolging van diverse doelgroepen.
Wat betreft publiek is in 2018 en 2019 een uitvoerige analyse van de kaartverkoopdata uitgevoerd
op basis waarvan een klantcontactstrategie is
opgesteld. Hierin is beschreven hoe IDFA meer
leads kan genereren, deze leads om kan zetten in
kaartkopers, die op hun beurt te converteren tot
herhaalbezoekers en tot slot tot loyale bezoekers.
Datagedreven communicatie gaat een steeds
belangrijkere rol spelen waarbij actief wordt ingespeeld op de interesses, voorkeuren en behoeftes van diverse doelgroepen.

Voor 2021–2024 is het ons doel deze partnerships te versterken en waar mogelijk uit te breiden. In de stedelijke regio zijn er enthousiaste
vertoningslocaties die al intekenen op de Best
of IDFA on Tour (Alkmaar, Almere, Amstelveen,
Bergen, Bussum, Diemen, Haarlem en Zaandam);
dit biedt aanknopingspunten voor publiek in een
bredere regio. Ook IDFA Meets, gericht op (diverse) jongeren in de wijken van Amsterdam, wordt
verder ontwikkeld samen met nieuwe stedelijke
partners zoals OSCAM in Zuid Oost en Sexyland
in Noord.
Voor de professionele activiteiten is het van
belang dat er een centrale clustering van locaties
is die de 3.500 gasten van IDFA kan herbergen.
Amsterdam is in beweging, het prijsniveau in de
binnenstad stijgt schrikbarend en ruimte voor
cultuur wordt schaarser. Voor de periode 2021–
2024 is het van groot belang de positie van IDFA
in de stad te waarborgen en moeten er gelden
beschikbaar komen om dit te realiseren.

Belangrijk is het bereiken van een jonge en cultureel diverse doelgroep. Hiervoor is communicatie
alleen niet toereikend en zijn samenwerkingen
met onder andere het Bijlmer Parktheater en Podium Mozaïek belangrijk. Daarnaast is IDFA Meets
geïnitieerd met een specifieke communicatiestrategie waarin ambassadeurs en influencers op social media een belangrijke rol spelen. Ook Doclab
is zich met live-events op bijzondere plekken in
de stad gaan richten op een (jong) publiek. Naast
CJP en Vice zijn nieuwe samenwerkingen opgestart met onder andere Cineville, UvA en Blendle.

Een andere ontwikkeling is dat de stoelcapaciteit
bij Pathé in de periode 2017–2020 met 26% is
afgenomen. Om ons huidige publiek te kunnen
bedienen en ook voldoende inkomsten uit kaartverkoop te kunnen genereren ‘kopen’ we daarom
stoelen in bij ander bioscopen, maar moeten we
ook uitwijken naar theaters waar geen projectiefaciliteiten aanwezig zijn. Per saldo betekent dit
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Media en middelen
Het belangrijkste communicatiemiddel gedurende het hele jaar is de website die in 2017 is
vernieuwd. Binnen deze website staat de collectie centraal: een archief met informatie over ruim
7.000 films. Bijna 800 films en projecten kunnen
worden bekeken, gratis of tegen een vergoeding.
Het online bereik neemt ieder jaar toe. Sinds de
lancering is het aantal bezoeken van de website
met 28% gegroeid naar 971.558 unieke bezoekers
in 2019.

(Dikke) Vrienden en op mecenassen. Tot slot ontvangt IDFA directe opbrengsten uit de recette en
de verkoop van passen en workshops.
Periode 2017–2020
In de periode 2017–2020 stijgt de begroting
van €5.947.000 naar €7.392.000. De structurele subsidie van de Gemeente Amsterdam en
het Ministerie van OCW bedragen deze periode
samen gemiddeld €1.527.000, hetgeen circa 23%
van de begroting bedraagt. De eigen inkomsten
nemen toe van €3.832.000 naar €4.876.000.
Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door een
bijdrage van de Ford Foundation van 750.000
dollar per jaar voor 2018–2021. De kosten stijgen
mee en bestaan uit de hogere activiteitenlasten
voor DocLab, talentontwikkeling, festivalproductie & locaties en een versterking van de interne
organisatie. In 2022 valt de bijdrage van de Ford
Foundation gedeeltelijk weg. Hierop anticiperend
heeft IDFA vanaf 2020 een bijdrage aangevraagd
van de Nationale Postcode Loterij. Bij toekenning
komt de helft hiervan ten goede aan de activiteiten van het IBF.

Via gesegmenteerde mailings weet IDFA steeds
grotere doelgroepen aan zich te binden, van
28.000 in 2015 tot 63.000 in 2019. Het aantal
volgers op social media wordt ook steeds groter
en actiever. Via Facebook bereikt IDFA 86.000
mensen, via twitter 50.000 en via instagram
13.800. Ook maken steeds meer mensen gebruik
van de IDFA App (9.500).
In aanloop naar en tijdens het festival zijn traditionele media, zoals het programmamagazine
voor publiek (265.000) en de program guide
voor professionals (3.500) nog steeds belangrijke
middelen. De campagne zorgt voor en tijdens het
festival voor zichtbaarheid, zowel online als in de
stad en het hele land.

Periode 2021–2024
In het vorige advies wees de Raad van Cultuur
op een scheve situatie wat betreft de structurele subsidie van de filmfestivals. Zoals de Raad
terecht opmerkte ‘is het eigen inkomstenpercentage van IDFA het hoogst van alle filmfestivals en
de subsidie per bezoeker het laagst’. Zowel De
Raad voor Cultuur als de commissie van de Amsterdamse Kunstraad adviseerde destijds een opwaartse correctie van IDFA’s structurele subsidie,
respectievelijk met ruim €200.000 en €150.000.
Hiermee zou de structurele subsidie worden
opgehoogd en de verhoudingen hersteld. Zowel de minister als de wethouder besloten om
uiteenlopende redenen anders. Als gevolg is de
scheefgroei (tussen de filmfestivals) toegenomen
en is het aandeel structurele subsidie bij IDFA
zelfs verder verlaagd tot slechts 21% in 2020.
Belangrijker dan de continuering van de ongelijke
verhouding is dat IDFA hierdoor nog afhankelijker
is geworden van recettes en incidentele bijdragen van sponsors en subsidiënten, die via IDFA
ook hun eigen doelstellingen willen realiseren. Dit
brengt de onafhankelijkheid en continuiteit van
IDFA in gevaar, en zorgt voor onzekerheid en druk
op de organisatie.

Naast paid en owned media, kan IDFA niet zonder
earned media door samenwerkingen met (inter)
nationale mediapartners als de Volkskrant, de
Groene Amsterdammer, de VPRO, de Publieke
Omroep, Vice, Blendle en het gerenommeerde
internationale filmvakblad Variety.
Tot slot speelt vrije publiciteit in landelijke, regionale en internationale pers een grote rol in de
communicatie. De afgelopen jaren is met name
de internationale aandacht voor IDFA enorm
gegroeid met publicaties wereldwijd, niet alleen
uit Noord-Amerika en West-Europa maar ook uit
Azië, Zuid-Amerika, Afrika en Arabische landen.
3.4 Financiering
IDFA kent een mix van financieringsbronnen en
wordt ondersteund door structurele subsidie van
het Ministerie van OCW en de Gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt een beroep gedaan op
verschillende (inter)nationale publieke en private
fondsen. Daarbij vraagt IDFA diverse subsidies
uit Europese programma’s aan. Het (internationale) bedrijfsleven is een belangrijke doelgroep
voor diverse sponsorprojecten en -programma’s.
Ook richt IDFA zich op particuliere donaties van
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Daarom vraagt IDFA het Ministerie van OCW de
structurele bijdrage (incl HGIS) te verhogen van
€921.100 in 2019 naar €1.271.100. De Gemeente
Amsterdam wordt verzocht de bijdrage te verhogen van €636.560 in 2020 naar €886.560. Met
beide verhogingen wordt het aandeel structurele
subsidie tussen de filmfestivals meer gelijkgetrokken en komt dit percentage bij IDFA uit op
27% van de inkomsten.
Lasten
De komende periode verwacht IDFA dat de
begroting stijgt van €6.642.000 in 2018, via
€7.913.000 in 2021, naar €7.973.000 in 2024.
Ten opzichte van de periode 2017-2020 investeert IDFA met name in talentontwikkeling (IDFAcademy), innovatie (DocLab) en diversiteit (IBF).
Ook gaan we de nijpende locatie- en huisvestigingsproblematiek (€110.000) oplossen. Tot slot
is het nodig om de algemene reserve te verhogen naar 5% van de begroting.
Baten
Er is de afgelopen periode een prijsverhoging
van de tickets geweest, van €10,50 naar €11,50.
Ook is het aantal bezoeken gestegen. Dit heeft
echter niet geleid tot extra inkomsten doordat
het btw-tarief is verhoogd. De komende periode
is er nog ruimte voor een prijsverhoging naar
€12,00. In vergelijking met 2018 verwacht IDFA
dat de bijdragen uit private middelen zullen stijgen door meer Club IDFA-leden en Dikke Vrienden, het werven van twee nieuwe fondsen, een
verhoging van de bijdrage van een huidig fonds
en de verwachting dat de aanvraag bij de NPL
wordt gehonoreerd. Vanaf 2022 daalt echter de
bijdrage van de Ford Foundation evenals die van
de BankGiro Loterij. De incidentele subsidies zullen stijgen, door een extra aanvraag bij Creative
Europe en door een stijging van de toeslag van
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
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