FILMHUIS CINODE
BELEIDSPLAN 2002-2004

Dordrecht, oktober 2002

SAMENVATTING

Voor u ligt het beleidsplan 2002-2004 van Filmhuis Cinode. Dit stuk vloeit voort uit het
collegevoorstel van 26 maart 2001, waarin werd voorgesteld de verantwoordelijkheid voor
Filmhuis Cinode in fasen over te dragen aan Schouwburg Kunstmin. In overleg met de
Stichting Filmhuis Cinode is het beleid geformuleerd voor de komende jaren, waarbij we van
Filmhuis Cinode het cinematografische hart van Dordrecht willen maken. Hiermee is de
laatste stap van de overdracht gezet.
Programmering
Filmhuis Cinode zal de komende jaren doorgaan met de zogenaamde sandwichformule. Dit
betekent dat er gezocht wordt naar een optimale combinatie van de kwetsbare kwaliteitsfilm
en de betere publieksfilm. Vanaf januari 2003 wordt het aantal avondvoorstellingen
uitgebreid met een late voorstelling op vrijdag- en zaterdagavond. Filmhuis Cinode zal dan
beter in staat zijn succesvolle films te prolongeren en wordt zo voor distributeurs een
aantrekkelijker filmhuis. Hierdoor hopen we, eerder dan nu het geval is, actuele films
beschikbaar te krijgen van distributeurs.
In grote lijnen wordt de bestaande kinderfilmprogrammering voortgezet. Wij achten het van
groot belang dat kinderen kennismaken met het medium film in de specifieke omgeving van
een filmzaal. Om een groter publiek te bereiken zullen commerciëlere familiefilms vaker
worden opgenomen in de programmering. Deze worden gecombineerd met klassiekers en
kinderfilms van de gesubsidieerde distributeurs.
Meer dan in voorgaande jaren zal aansluiting worden gezocht met landelijke initiatieven.
Bovendien streven we naar een uitbreiding van de eigen activiteiten. Met deze activiteiten
wordt geprobeerd een nieuw publiek te bereiken.
Publiciteit
Om een groter en breder publiek (20.000 bezoeken in 2004) te bereiken is een vergroting
van de publiciteitsinspanning noodzakelijk. Sinds september 2001 wordt er een gezamenlijk
maandmagazine uitgegeven door Filmhuis Cinode en Schouwburg Kunstmin. Er is een
nieuwe website gemaakt en de maandelijkse poster heeft een nieuw gezicht gekregen.
Wanneer er activiteiten plaatsvinden die specifiek op een doelgroep zijn gericht, wordt daar
in de publiciteit op ingesprongen. Er zal een publieksonderzoek opgezet worden om het
publiek en hun wensen beter te leren kennen met het doel hier beter aan te voldoen.
Financiën
Voor de jaren 2002, 2003 en 2004 is uitgerekend wat de financiële consequenties zijn van
de voornemens zoals die in dit beleidsplan zijn geformuleerd. Het totale negatieve resultaat
van Filmhuis Cinode valt hoger uit dan begroot en bedraagt in 2002 € 16.257,-, in 2003
€ 33.643,- en in 2004 € 47.939,-. De tekorten in 2002 en 2003 kunnen grotendeels worden
verklaard doordat in het collegevoorstel van 26 maart 2001 geen rekening is gehouden met
een stijgende filmhuur bij hogere opbrengsten. Het collegevoorstel ging uit van
gelijkblijvende filmhuur bij een stijgend aantal bezoekers en daarmee samenhangende
stijging van de opbrengst uit de kaartverkoop. Er is echter een liniair verband tussen de

opbrengst uit kaartverkoop en de huur van een film: volgens een partageregeling wordt 50 9
van de recettes afgedragen aan de distributeur. Dit betekent een extra kostenpost voor de
filmhuur voor de totale periode van drie jaar van ƒ 100.000,- (€ 45.378,-).
Het totale tekort voor 2002 en 2003 bedraagt € 49.900,-. Voor een deel van dit tekort kan
de reservering uit 2001 van € 38.118,- aangewend worden. Resteert een tekort van
€ 11.782,-.
Het tekort in 2004 van € 47.939,- is toe te schrijven aan het tijdelijk karakter van de
verruiming van de financiële middelen die toegekend waren voor 2001, 2002 en 2003. De
begroting 2004 is daarom gebaseerd op de begroting van het jaar 2000.
Om de beleidsvoornemens conform dit beleidsplan te kunnen uitvoeren verzoeken wij de
Gemeente Dordrecht eenmalig € 11.782,- ter beschikking te stellen voor 2002 en 2003 en
het budget voor Filmhuis Cinode vanaf 2004 structureel te verhogen met € 48.000,-.
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INLEIDING

De Stichting Filmhuis Cinode is in 1984 ontstaan door het samengaan van drie verschillende
organisaties. Het jongerencentrum 't Spuigat vertoonde voor die tijd van donderdag tot en
met zaterdag films met een maatschappelijk en politiek karakter. Club 16/70 gebruikte eerst
het minitheater in de kelder van het Stadskantoor en later 't Hof voor de vertoning van hun
16mm films. De derde organisatie was de Filmliga, die één keer per week op woensdag een
film vertoonde in de Grote Zaal van Schouwburg Kunstmin. Stichting Filmhuis Cinode was
vanaf het samengaan in 1984 verantwoordelijk voor de programmering en publiciteit.
Schouwburg Kunstmin was verantwoordelijk voor de exploitatie van het filmhuis.
Elk van deze drie organisaties vaardigde twee leden van het bestuur af in het nieuwe bestuur
van de Stichting Filmhuis Cinode. Met de oprichting van de stichting werd de filmzaal in
Schouwburg Kunstmin, met een capaciteit van 117 stoelen, het alternatief voor de
commerciële bioscoop in Dordrecht.
In 1993 werd Schouwburg Kunstmin ingrijpend verbouwd. De filmzaal, die inpandig was,
kreeg een eigen behuizing, met een eigen ingang aan het Willem Kesplantsoen. De capaciteit
is vanaf dat moment met 80 stoelen kleiner dan in de voorgaande situatie.
Vanaf de opening in mei 1994 kampte de exploitatie met tekorten. In 1994 € 35.266,-, in
1995 € 55.285,- en 1996 € 68.817,-. In 1997 legde Gemeente Dordrecht vanaf 1999 een
bezuiniging op van ƒ 30.000,-. Het volgende jaar werden een aantal maatregelen genomen
om behalve de tekorten terug te dringen ook die bezuiniging te realiseren, waaronder een
aantrekkelijker en goedkopere programmering. Dit leidde echter niet tot het gewenste
financiële resultaat. De tekorten op de jaarrekening van 1997 bedroeg € 108.168,-, van
1998 € 109.653,-, van 1999 € 110.518,-, van 2000 € 10671 7,- en van 2001 € l 39.938,-.
Na een onderzoek door de Associatie van Nederlandse Filmtheaters en intensief overleg
tussen de Stichting Filmhuis Cinode, Schouwburg Kunstmin en de gemeente is in juni 2000
besloten de integrale verantwoordelijkheid voor Filmhuis Cinode in fases over te dragen aan
Schouwburg Kunstmin. Zo is per l september 2001 een medewerker programmering en
publiciteit aangesteld door Schouwburg Kunstmin. Tussen september en december 2001 is
samen met de Stichting Filmhuis Cinode gewerkt aan de overdracht van de programmering
en de publiciteit. Sinds l januari 2002 is Schouwburg Kunstmin geheel verantwoordelijk voor
zowel de exploitatie als het inhoudelijke beleid. Dit beleidsplan is opgesteld in overleg met
de Stichting Filmhuis Cinode en is de laatste stap in de overdracht van de
verantwoordelijkheid voor het filmhuis aan Schouwburg Kunstmin.

Filmhuis Cinode stelt zich het volgende ten doel:
1. Dagelijks vertonen van films met een algemeen erkende cinematografische kwaliteit,
zowel de betere publieksfilm (arthouse-films) als de kwetsbare kwaliteitsfilm en het
wekelijks vertonen van kinderfilms van oktober tot en met april.
2. Gestreefd wordt in 2002 l 5.000, in 2003 17.500 en in 2004 20.000 bezoekers per jaar
te bereiken.
3. Een aantal keer per jaar zal geparticipeerd worden in landelijke festivals, zoals Cinekid
op Locatie, Wereldcinema Tour, Cinema Méditerranée en dergelijke, teneinde aansluiting
te vinden met landelijke ontwikkelingen.
4. Door middel van speciale activiteiten wordt nagestreefd nieuw publiek te bereiken.
In dit beleidsplan wordt weergegeven hoe bovenstaande doelstellingen bereikt kunnen
worden. Het bestaat uit vijf hoofdstukken. De hoofdstukken 1, 2 en 3 zijn gewijd aan de
verschillende onderdelen van de programmering, respectievelijk de avondprogrammering, de
kinderfilm en de speciale activiteiten. Deze hoofdstukken kennen alledrie dezelfde opzet:
allereerst wordt de algemene situatie in Nederland geschetst, vervolgens volgt een analyse
van de programmering van de afgelopen twee jaar (2000-2001), tenslotte volgt een voorstel
voor 2002, 2003 en 2004. Ook hoofdstuk 4 over publiciteit heeft grotendeels dezelfde
opzet. Hoofdstuk 5 bevat een toelichting op de financiën voor de jaren 2002, 2003 en 2004
en de jaren daarna.
We vragen de Gemeente Dordrecht met dit beleidsplan in te stemmen en de verruiming van
de financiële middelen die voor 2001, 2002 en 2003 zijn toegekend structureel te maken
vanaf 2004, te weten voor een bedrag van € 48.000,-.

HOOFDSTUK 1: AVONDPROGRAMMERING

1.1

Situatie filmtheaters in Nederland

Nederland beschikt anno 2002 over 130 commerciële bioscopen, een 20-tal arthouses en 98
filmtheaters met in totaal 632 doeken en 21 miljoen bezoeken per jaar. Commerciële
bioscopen en arthouses zijn profil organisaties. Filmtheaters opereren zonder
winstoogmerk1. De bijna 300 premières per jaar, aangevuld met tijdelijke import en
klassiekers vormen een veelzijdig (internationaal) filmaanbod. Filmtheaters maken een eigen
selectie uit dit aanbod, waarbij de keuze vooral op de artistieke waarde wordt gemaakt.
Tezamen worden meer dan 400 verschillende filmtitels vertoond voor naar schatting l ,2
miljoen bezoeken per jaar.
In de jaren zeventig werden de eerste filmtheaters opgericht. Beginjaren tachtig was er een
netwerk ontstaan van 180 vertoningsplaatsen, met een sterk wisselende kwaliteit. De
oprichting van de Associatie van Nederlandse Filmtheaters (ANF) was aanvankelijk een
samenwerkingsverband van vijf grotere professioneel georganiseerde filmhuizen in
Groningen, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen en Utrecht. Het doel was een professionele,
optimale en goed gespreide vertoning van cinematografisch waardevolle films in Nederland
te bereiken. Er werden voor het eerst voorwaarden gesteld aan een filmhuis op het gebied
van outillage en bedrijfsvoering. Vanaf 1987 behartigt de ANF ook de belangen van de
middelgrote filmhuizen en vanaf 1991 tevens die van de kleine filmhuizen. De ANF kent een
indeling in secties. Tot de A-sectie behoren de 16 grote filmtheaters die over twee of meer
zalen beschikken en dagelijks films vertonen. De l 5 middelgrote filmtheaters zijn
ondergebracht in de B-sectie, deze beschikken over één zaal en vertonen dagelijks films
(hiertoe behoort ook Filmhuis Cinode). De C-filmtheaters hebben veelal niet een eigen zaal
ter beschikking. Een deel hiervan vertoont twee tot zes dagen per week films en een ander
deel zeer incidenteel. In 2001 waren er 67 filmtheaters met een C-status.
Anno 2002 richt de ANF zich vooral op het realiseren van professionele accommodaties en
bedrijfsvoering. Ze begeleidt en adviseert filmtheaters op het gebied van bedrijfsvoering,
renovatie, verbouwing, marketing en management. Dit heeft er toe geleid dat het imago en
de organisatiestructuur van de filmtheaters in de jaren tachtig en negentig aanzienlijk zijn
verbeterd. De grote en middelgrote filmtheaters zijn inmiddels uitgegroeid tot professionele
ondernemingen. In 2001 kende de ANF 98 aangesloten vertoners, een zevental regionale
organisaties en l openluchtbioscoop.

1

Ter verduidelijking: in Rotterdam is Pathé een voorbeeld van een commerciële bioscoop, Cinerama is
een arthouse en Lantaren/Venster een filmtheater.

1.2

Situatie distributeurs in Nederland

De filmdistributeurs in Nederland kunnen onderscheiden worden in drie groepen:
1) Majors: vijf grote filmdistributeurs die aangesloten zijn bij de Amerikaanse studio's, te
weten Buena Vista, Columbia Tristar, Fox Films, DIP en Warner Bros;
2) Independents: grotere en kleinere onafhankelijke distributeurs, waaronder RCV,
Independent Film, A-Film, Paradiso, Upstream Pictures en Indies;
3) Door de rijksoverheid gesubsidieerde distributeurs waaronder Cinemien, Contact Film,
Filmmuseum Distributie en Park Junior. Deze laatste groep draagt vooral zorg voor de
aankoop en uitbreng van kwetsbare kwaliteitsfilms.
Er kan een vierdeling gemaakt worden in de films die worden uitgebracht in Nederland:
1) Bioscoopfilm. Deze worden uitsluitend in bioscopen vertoond en niet in arthouses en
filmtheaters. Een voorbeeld is Mission Impossible. Majors brengen hun films uit met
gemiddeld l 50 kopieën.
2) Arthousefilm. Deze worden vertoond in zowel de bioscopen, arthouses en filmtheaters
en uitgebracht door alle type distributeurs met meer dan 10 kopieën. Een voorbeeld is Le
fabuleux destin d'Amelie Po u la i n.
3) Kwetsbare kwaliteitsfilm. Deze worden vrijwel alleen in filmtheaters vertoond en
uitgebracht met l tot 5 kopieën door een gesubsidieerde distributeur of een
Independent. Deze films bereiken een beperkt publiek. Een voorbeeld is Tijd voor
dronken paarden.
4) Klassieker, documentaire, kinderfilm, korte film en animatiefilm. Deze worden vooral
vertoond in filmtheaters en meestal in speciale programma's.
In 2001 gingen in Nederland 248 films in première, waarvan er 116 afkomstig waren uit de
Verenigde Staten, 28 uit Nederland, 87 uit de rest van Europa en l 7 uit overige landen. De
Independents en gesubsidieerde distributeurs brachten gezamenlijk 166 films uit, waarmee
ze een marktaandeel van 31.8 % van het totale bioscoopbezoek bereikten. De Majors
verwierven een marktaandeel van 68,2%. De 20 best bezochte films genereerden 50,3 %van
het jaarlijkse filmbezoek.
In de afgelopen l 5 jaar zijn de non-profit filmtheatersector en de profit bioscoopbranche in
een aantal opzichten (aanbod, brancheorganisaties en accommodaties) naar elkaar toe
gegroeid. Beide sectoren vertonen films die niet zonder meer van elkaar te onderscheiden
zijn en niet meer gecategoriseerd kunnen worden in termen van kunstzinnig of nietkunstzinnig, dan wel commercieel of niet-commercieel. Er wordt nu gesproken over de
economische of cinematografische waarde van een film. De benaming kwaliteitscinema
wordt tegenwoordig gehanteerd als een allesomvattend begrip voor cinematografisch
waardevolle kunstzinnige en experimentele films alsmede documentaires. De term
kwaliteitscinema is een term voor economisch en cinematografisch waardevolle
kwaliteitsfilms. De aanduiding 'kwaliteit' impliceert dus niet dat populaire films geen
kwaliteit kunnen hebben. Een kwaliteitsfilm met een verwacht groter risico en lagere

rentabiliteit wordt aangeduid als een kleine of kwetsbare kwaliteitsfilm. Een kwaliteitsfilm
met een verwacht kleiner risico, een hogere rentabiliteit en hogere economische waarde
wordt aangeduid als een grote kwaliteitsfilm. De naam van de distributeur en het aantal
kopieën waarmee een film wordt uitgebracht geeft een indruk van de economische waarde.

1.3

Positie Filmhuis Cinode in Dordrecht

Dordrecht beschikt over 4 doeken met in totaal 530 stoelen. Naast Filmhuis Cinode, heeft
Dordrecht één bioscoop, Euro Cinema, met drie zalen. Deze laatste maakt onderdeel uit van
dejogchem's keten.
Het bezoekcijfer per hoofd van de bevolking (bpc) is in Dordrecht 0,9. Dit wil zeggen dat in
Dordrecht mensen minder dan l keer per jaar een bioscoop of filmhuis in Dordrecht
bezoeken. Dit is erg laag vergeleken bij andere steden in Nederland met hetzelfde aantal
inwoners of aantal doeken. Het gemiddelde bezoekcijfer per hoofd van de bevolking in
Nederland is l ,4. Het is niet duidelijk wat de verklaring is voor dit lage cijfer. Wellicht gaan
inwoners van Dordrecht niet in hun eigen stad naar de film, maar kiezen zij voor het (meer
recente en uitgebreidere) aanbod van Rotterdam. In tabel l staan drie plaatsen met ongeveer
hetzelfde aantal inwoners als Dordrecht. Deze beschikken wel over meer doeken. In tabel 2
wordt Dordrecht vergeleken met plaatsen die eveneens over vier doeken beschikken.
Tabel l .1: Vergelijking bezoeken per hoofd van de bevolking in plaatsen met een gelijk
aantal inwoners in 2001
Plaats

Aantal
inwoners

Bezoeken
Aantal
per inwoner doeken

Leiden

1 1 7.000

3,2

9

Zoetermeer

110.000

8

Maastricht

122.000

3,1
3,9

12

Dordrecht

120.000

0,9

4

Bron: Jaarverslag 2001 van Nederlandse Federatie voor de Cinematografie
Tabel l .2: Vergelijking bezoeken per hoofd van de bevolking in plaatsen met gelijk aantal
doeken in 2001
Plaats

Aantal Aantal
Bezoeken
doeken inwoners per inwoner
Alphena/d Rijn 4
70.000
1,8
4
Purmerend
72.000
2,9
Zeist

4

60.000

2,7

Dordrecht

4

120.000

0,9

Bron: Jaarverslag 2001 van Nederlandse Federatie voor de Cinematografie

Uit deze cijfers blijkt dat het filmklimaat in Dordrecht verbeterd kan worden. De huidige
accommodaties voldoen wellicht niet aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld. Een
groot potentieel publiek wordt nu niet bereikt. Vooral voor de commerciële films lijkt veel
potentieel in Dordrecht onbenut te blijven.
Er bestaan plannen om een megabioscoop te bouwen nabij de Papendrechtse brug. Dit
multiplex zal dan worden geëxploiteerd door het Belgische concern Kinepolis en zal 14 zalen
gaan omvatten. Men verwacht dat er in januari een besluit genomen wordt. Mochten de
plannen doorgang vinden, zal Filmhuis Cinode uiteraard zoeken naar een gepaste
positionering ten opzichte van deze megabioscoop.
Filmhuis Cinode behoort ten opzichte van vergelijkbare filmtheaters tot de middenmoot.
Tabel l .3 laat zien dat de bezoekcijfers van Filmhuis Cinode in het eerste halfjaar van 2002
7.347 bedroegen. Vergeleken met de andere filmtheaters die één film per dag vertonen en
een ongeveer gelijk aantal stoelen bezitten, doet Filmhuis Cinode het goed. De filmtheaters
die een hoger bezoekersaantal bezitten, vertonen allemaal meer films.
Tabel l .3 Vergelijking positie Filmhuis Cinode t.o.v. vergelijkbare filmtheaters
Filmtheater

Zalen

Filmtheater Hilversum
Hilversum
Filmschuur
Haarlem
Het Fraterhuis
Zwolle
Filmhuis Gouda
Gouda
Schuttershof
Middelburg
Filmhuis Cinode
Dordrecht

1

82

18

19.656

1

91

15

16.271

1

75

13

12.020

1

75

9

9.596

1

86

10

8.365

1

80

8

7.347

Parkfilmhuis
Alphen a/d Rijn
Filmtheater Jeroen
Den Bosch
De Fabriek
Zaandam

1

73

8

7.232

1

76

8

6.866

1

63

11

4.319

Filmhuis Luxor
Zutphen

1

80

6

4.038

Stoelen

Voorstellingen
per week

Bezoek
1 « halfjaar 2002

Bron: Nieuwsbrief ANF, nr 22, oktober 2002
Op dit moment is er geen sprake van concurrentie tussen Filmhuis Cinode en Euro Cinema.
Euro Cinema vertoont vooral films van de Majors, de commerciële distributeurs. Heel af en

toe worden er alsnog films vertoond in Filmhuis Cinode die eerder te zien waren in Euro
Cinema. Het gaat dan om films die binnen een speciaal programma passen van Filmhuis
Cinode of films die slechts een of twee weken hebben gedraaid en waarvan Filmhuis Cinode
vindt dat het binnen de programmering past. Geconcludeerd kan worden dat Euro Cinema
een groot segment laat liggen (arthouse films) die goed passen in het programma van
Filmhuis Cinode. Goede voorbeelden hiervan in het afgelopen jaar waren Nynke&n The
Discovery of Heaven.
Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden met de Jogchem's keten om over nadere
samenwerking, bijvoorbeeld het gezamenlijk organiseren van een filmfestival in Dordrecht,
te praten.

1.4

Programmering 2000-2001

Tabel 1.4: Aandeel van drie groepen distributeurs in de programmering Filmhuis Cinode

Aandeel majors
Aandeel independents
Aandeel gesubsidieerde
distributeurs
Aantal films

2000
19 (23,5%)
39 (48,1%)

2001

8

41

(9,8%)
(50%)

23

(28,4%)

33 (40,2%)

81

(100%)

82

(100%)

Aan de hand van tabel l .4 moet allereerst worden opgemerkt dat de kinderfilms, de films in
het kader van de filmzomer en de films van speciale festivals niet in de cijfers zijn
opgenomen.
Er zijn twee duidelijke ontwikkelingen te onderscheiden in het aandeel van de drie groepen
distributeurs in de programmering van Filmhuis Cinode. Het aandeel van de Majors is
beduidend afgenomen in 2001. Verder is het aandeel van de gesubsidieerde distributeurs in
2001 behoorlijk gestegen van ruim 28 procent naar 40 procent. Dit past in de positionering
van Filmhuis Cinode ten opzichte van Euro Cinema en werd gerealiseerd met een lichte
stijging van de bezoekers van 12.500 in 2000 naar 12.923 in 2001.

1.5

Doelgroepen

Filmhuis Cinode probeert een zo breed mogelijk publiek afkomstig uit de Drechtsteden te
bereiken. Nieuwe doelgroepen als jongeren en allochtonen bereikt Filmhuis Cinode met
name door speciale activiteiten en festivals, maar ook door een internationaal georiënteerd
programma-aanbod.

1.6

Programmering 2002-2004

Filmhuis Cinode zal ook de komende jaren doorgaan met de zogenaamde sandwichformule. Dit is een combinatie van enerzijds de kwetsbare kwaliteitsfilm voor een meer
ingewijd publiek en anderzijds de betere publieksfilm (arthousefilms) voor een breder
publiek. Filmhuis Cinode streeft naar het vertonen van de belangrijkste films die door
Cinemien, het Filmmuseum en Contact Film worden uitgebracht. Bij deze distributeurs staan
de cinematografische kwaliteiten en de maatschappijkritische inhoud van een film voorop.
Daarnaast vormen de films van de Independents een belangrijk onderdeel van de
programmering. Deze laatste groep zal af en toe worden aangevuld met een film van de
Majors (bijvoorbeelden hiervan zijn Moulin Rouge en Billy Eliot). Het belang van een
duidelijke positionering als filmtheater wordt onderstreept door de opkomst van
megaplexen, commerciële bioscopen met tussen de 8 en 25 zalen waar vooral de films van
de Majors worden vertoond. Enige tijd geleden is in Rotterdam-Zuid bij het Feyenoordstadion, Pathé de Kuip geopend met 14 zalen en ongeveer 2.700 stoelen. Ook in Dordrecht
komt wellicht een megabioscoop.
Om een groeiend aantal bezoekers te realiseren (l 5.000 in 2002, l 7.500 in 2003 en 20.000
in de volgende jaren) zal Filmhuis Cinode meer films per week moeten gaan programmeren.
Uit tabel 1.1 en tabel l .3 blijkt dat een evenredige toename van het aantal voorstellingen
(meer doeken) leidt tot relatief meer bezoekers. Daarnaast zal Filmhuis Cinode ook actuelere
films moeten gaan programmeren, ledere distributeur heeft zijn eigen premièretheaters,
waar de film geprolongeerd wordt zolang als er belangstelling is voor de film. Pas daarna
gaat de film naar andere filmtheaters. Daarbij hebben A-theaters (filmtheaters met minstens
twee zalen en een weekprogrammering) voorrang boven de B-theaters (filmtheaters met één
zaal en een maandprogrammering). Door de geringe capaciteit (80 stoelen) en door het op
voorhand vastleggen per maand van de programmering, waarbij prolongatie uitgesloten is,
behoort Filmhuis Cinode nu tot de laatste categorie filmtheaters.
Door een uitbreiding van het aantal voorstellingen op vrijdag- en zaterdagavond van l naar
2 (om 19.30 uur en 21.45 uur) en het bestemmen van de laatste vertoning voor prolongatie
wordt Filmhuis Cinode een interessantere vertoningsplek voor distributeurs. Hierdoor zal het
mogelijk zijn films sneller na de landelijke première naar Dordrecht te krijgen. Om meer in
het vizier van de distributeurs te komen is het bovendien van belang dat de contacten
worden geïntensiveerd, onder andere door het frequenter bezoeken van persvoorstellingen
en viewing dagen waar distributeurs hun nieuwste films presenteren.
Daarnaast moet gestreefd worden naar meer samenwerking met andere filmhuizen, teneinde
ervaringen uit te wisselen en festivals te organiseren. Hiertoe zijn reeds contacten gelegd
met Filmhuis Gouda, Filmhuis Schiedam, Filmhuis Lumen in Delft en Lantaren Venster in
Rotterdam. Deze contacten en de uitbreiding van het aantal voorstellingen leidt tot een
grotere diversiteit in het programma.
Ondanks deze grotere diversiteit wordt ernaar gestreefd de programmering zo herkenbaar
mogelijk te maken. Nu er door de extra voorstellingen meer ruimte komt voor speciale

programma's, is het wenselijk dat deze speciale programma's een eigen plek in de
programmering krijgen, zodat het publiek weet welke soort films op welke tijdstip vertoond
worden. De eerste avondvoorstelling op vrijdag en zaterdag wordt gebruikt voor de
kwetsbare kwaliteitsfilm. De late voorstelling wordt vrijgehouden voor prolongatiefilms of
zeer goed lopende films (zoals bijvoorbeeld Le fabuleux destin d'Amélie Poulain). Vanaf
januari 2003 zal er eens per maand op zondag een speciaal filmprogramma worden
vertoond, zoals documentaires, klassiekers, themaprogramma's en retrospectieven. Hierin
zal samenwerking worden gezocht met andere organisaties. Als voorproefje wordt op
zondag 10 november 2002 samen met de vereniging Dante Alighieri een lezing
georganiseerd bij de Italiaanse filmklassieker Kaos.
Tenslotte speelt de kwaliteit van de publiciteit en daarmee samenhangend de zaalbezetting
van een film een rol in het verwerven van actuelere films. Mettertijd moet Filmhuis Cinode
bekend staan als een filmhuis waar men enkele maanden na de landelijke première de beste
films uit het landelijke aanbod kan zien en waar regelmatig interessante activiteiten op
filmgebied worden georganiseerd.

HOOFDSTUK 2: KINDERFILM

2.1

Situatie Nederland

Het regelmatig vertonen van kinderfilms in de filmtheaters in Nederland is nog een redelijk
nieuw verschijnsel. Er zijn maar enkele filmtheaters die speciale aandacht aan de kinderfilm
besteden. Filmhuis Arnhem neemt met een apart kinderfilmhuis met een eigen lidmaatschap
en een eigen programmablad, een tamelijk unieke positie in Nederland in.
De programmering en begeleiding van de kinderfilmvoorstellingen zijn vaak in handen van
vrijwilligers, met zo nu en dan ondersteuning van een betaalde kracht. Daarnaast zijn er
filmtheaters die de programmering uitbesteden, zoals Lantaren/Venster in Rotterdam en
Plaza Futura in Eindhoven. In beide gevallen wordt dit overgelaten aan Dick de Jonge van
Twin Film, één van de twee in kinderfilms gespecialiseerde distributeurs. Park Junior is de
andere distributeur die in kinderfilms is gespecialiseerd. In tegenstelling tot Twin Film
ontvangt Park Junior subsidie van het ministerie van OC&W. Park Junior heeft recentelijk de
collectie van het Landelijke Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming (LOKV)
overgenomen. Beide distributeurs kopen de zogenaamde 'betere' kinderfilm aan. Zij brengen
jaarlijks gemiddeld tussen de vijf en tien films uit. Die beleven bijna allemaal hun
Nederlandse première tijdens het Cinekid Festival. Ook kopen Twin Film en Park Junior
rechten van oudere films die bij andere distributeurs op de plank liggen. Naast deze twee
gespecialiseerde distributeurs, hebben Majors als Buena Vista en DIP ook kinderfilms in hun
pakket.
Een van de hoogtepunten op het gebied van kinderfilm in Nederland is het jaarlijkse Cinekid
Festival in Amsterdam. Gedurende acht dagen worden de nieuwste jeugdfilms uit de hele
wereld en een selectie van de beste televisieprogramma's uit binnen- en buitenland
vertoond. Cinekid vindt in de herfst van 2002 voor de 16e keer plaats en is inmiddels
uitgegroeid tot een van de belangrijkste kinderfilmfestivals ter wereld. Tijdens Cinekid op
Locatie worden in filmtheaters in Nederland gedurende vijf dagen evenzoveel films vertoond
die ook te zien zijn tijdens het Cinekid Festival.

2.2

Programmering 2000 en 2001

De afgelopen jaren vond in Filmhuis Cinode iedere zondagmiddag, van oktober tot en met
april, een kinderfilmvoorstelling plaats. In 2000 bezochten 1.286 mensen in totaal 40
kinderfilmvoorstellingen (inclusief de voorstellingen in het kader van het Cinekid op Locatie).
Tijdens die 40 voorstellingen werden 20 verschillende filmtitels vertoond. 45% (9) van de
films was afkomstig van commerciële distributeurs als Buena Vista. Twin Film leverde 20% (4)
van de films. De overige 35% (7 films) was afkomstig van Park Junior. In 2001 bezochten
l .383 mensen 19 films tijdens 39 voorstellingen (inclusief de voorstellingen in het kader van
het Cinekid op Locatie). 53% (l 0) van de films kwam van Twin Film, 37% (7 films) van
commerciële distributeurs en 10 % (2 films) van Park Junior. De toename van het aandeel van
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Twin Film wordt verklaard door het feit dat Twin Film de rechten voor een aantal oudere
kinderfilms van commerciële distributeurs heeft gekocht.

2.3

Doelgroepen

De belangrijkste doelgroep voor kinderfilm zijn uiteraard kinderen. In deze doelgroep
worden drie subgroepen onderscheiden, te weten, 4-6 jaar, 6-8 jaar en 8-12 jaar. Toch zijn
ook de ouders van de kinderen een belangrijke doelgroep. Zij bepalen veelal of een film
bezocht wordt. Voor hen zijn vooral de klassiekers en de familiefilms interessant.

2.4

Voorstel 2002-2004

Filmhuis Cinode zal in grote lijnen op dezelfde wijze doorgaan met de kinderfilmprogrammering, oftewel een maal per week op zondagmiddag om 14.00 uur. Een rondvraag
langs een aantal filmtheaters heeft uitgewezen dat voorstellingen op zondagmiddag het best
bezocht worden. Op een tweede plaats komt de woensdagmiddag en dan pas de zaterdag.
Wel zullen het aantal voorstellingen in de schoolvakanties worden uitgebreid. Participatie van
Filmhuis Cinode in Cinekid op Locatie wordt uiteraard gecontinueerd.
Filmhuis Cinode wil naar buiten toe een duidelijker kinderfilmgezicht krijgen: de plek zijn
voor de 'betere' kinderfilm. Het filmhuis acht het van groot belang dat kinderen kennis
maken met het medium film in de specifieke omgeving van een filmzaal (wat een veel
omvattender ervaring is, dan het zien van een film op televisie). In Filmhuis Cinode kunnen
kinderen ervaren dat er meer bestaat dan wat er in de commerciële bioscoop, waar vooral de
Walt Disneyfilms worden vertoond, te zien is. Bovendien wordt indirect het toekomstige
filmhuispubliek opgebouwd door de kinderen op jonge leeftijd in aanraking te laten komen
met Filmhuis Cinode.
Bij de programmering zullen de leeftijdscategorieën goed in ogenschouw moeten worden
genomen. Dit houdt in dat er een goede verdeling van films voor de verschillende
leeftijdsgroepen (4-6 jaar, 6-8 jaar, 8-12 jaar) moet zijn. Het programma zal bestaan uit
drie categorieën. In de eerste plaats zal gestreefd worden alle premières van Twin Film en
Park Junior te vertonen. Daarnaast zullen meer films-voor-het-hele-gezin, zoals Mariken, in
de programmering worden opgenomen. Als laatste, zal Filmhuis Cinode regelmatig
zogenaamde klassiekers als Sjakie en de Chocoladefabrieken PippiLangkous laten zien. De
schoolvakanties zijn daarvoor bij uitstek geschikt. Er zal naar worden gestreefd om, liefst
samen met andere filmtheaters uit de regio, speciale programma's samen te stellen in de
vakanties. Op deze manier kan beter de concurrentie worden aangegaan met de
commerciële kinderfilms die vaak rond vakanties worden uitgebracht (Harry Potter,
Pokémon).
Het zal tijd kosten een groter publiek op te bouwen. Commerciëlere familiefilms en de
eerdergenoemde klassiekers zullen een belangrijke rol gaan spelen in het vergroten van de
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bekendheid van Filmhuis Cinode. Extra activiteiten rondom de voorstellingen zullen ook een
bezoek aantrekkelijker maken. Gedacht kan worden aan het NIF, die speciale workshops
voor kinderen organiseert. Verder is Filmhuis Cinode vanaf schooljaar 2002/2003
opgenomen in het Kunstmenu. In dit kunsteducatieprogramma wordt er naar gestreefd om
iedere leerling in het basisonderwijs in Dordrecht tenminste één keer in zijn of haar
schoolloopbaan een bezoek te laten brengen aan Filmhuis Cinode. Ook dit moet leiden tot
grotere naamsbekendheid en participatie.
Vanaf september 2002 brengt.Filmhuis Cinode samen met Schouwburg Kunstmin een
halfjaarlijkse jeugdbrochure uit met alle film- en theatervoorstellingen. Deze wordt verspreid
op de basisscholen in Dordrecht. Dit heeft tot gevolg dat de kinderfilms niet meer
maandelijks maar halfjaarlijks worden geprogrammeerd. Hierdoor is het moeilijker geworden
om actueel te programmeren. Dit is bij kinderfilms een minder groot probleem omdat maar
weinig films per jaar in première gaan.

12

HOOFDSTUK 3: SPECIALE ACTIVITEITEN

3.1

Aanbod Nederland

In Nederland worden door diverse organisaties complete speciale programma's op het
gebied van film aangeboden. De belangrijkste aanbieder is het Filmmuseum in Amsterdam.
Het afgelopen jaar heeft het Filmmuseum twee interessante programma's ontwikkeld, te
weten de Klassieker Tour (waarbij een jaar lang 27 klassiekers als Roma en Some like it hot
langs 33 filmtheaters reizen) en het Andrej Tarkovsky retrospectief. Hierbij werden alle films
van deze Russische cineast in nieuwe kopieën gepresenteerd in 18 filmtheaters. Daarnaast
biedt het Internationaal Film Festival Rotterdam de filmtheaters met de halfjaarlijkse
Wereldcinema Tour de gelegenheid bijzondere films uit ontwikkelingslanden te vertonen.
Bovendien biedt het in september 2001 opgerichte Nederlands Instituut voor Filmeducatie
(NIF) speciale programma's en lezingen aan. Het NIF is ontstaan uit een fusie tussen vier
organisaties: Film Educatie Nederland (FEN), MovieZone, Stichting Media Educatie en
Informatie (MEI) en Intermediair voor Filmeducatie. Het NIF stelt zich ten doel de waardering
en het begrip van visuele cultuur, en in het bijzonder film, te stimuleren. Het brengt
uiteenlopende doelgroepen, jong en oud, in contact met films en mediaproducties en
ontwikkelt daarbij educatieve activiteiten.
Ook zijn er filmtheaters die zelf een programma of festival organiseren. Een voorbeeld is
'Filmspiegel', een festival met recente Duitse films, georganiseerd door filmhuis De Keizer in
Deventer. Een ander voorbeeld is Cinema Méditerranée, een evenement met films uit de
landen rond de Middellandse Zee, georganiseerd door Lantaren/Venster in Rotterdam.

3.2

Situatie tot nu toe

Tot voor kort heeft Filmhuis Cinode beperkt gebruik gemaakt van speciaal ontwikkelde
programma's en participeert zij beperkt in festivals. Zo neemt Filmhuis Cinode sinds enige
jaren deel aan Cinekid op Locatie en wordt vanaf 1998 deelgenomen aan Klassefilm voor het
voortgezet onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Berckepoort die de
contacten met de scholen onderhoudt. In het schooljaar 2000/2001 heeft Filmhuis Cinode
11 klassefilmvoorstellingen vertoond, verspreid over 5 dagen. In 2001 /2002 waren dat 5
voorstellingen, verdeeld over 2 dagen. In totaal ging het om 16 voorstellingen met
gemiddeld 75 leerlingen. Naast Klassefilm organiseert Filmhuis Cinode ook incidenteel
schoolvoorstellingen op verzoek. Wanneer een school een bepaalde film aan haar leerlingen
wil laten zien, boekt Filmhuis Cinode de film en reserveert de zaal. De betreffende school
huurt het filmhuis voor het gewenste aantal voorstellingen tegen het sociaal culturele tarief.
Tot en met de zomer van 1999 werd deelgenomen aan de landelijk georganiseerde
Filmzomer. Nadat de organisatie van de Filmzomer werd stopgezet in 2000 houdt Filmhuis
Cinode sindsdien haar eigen filmzomer met zelfgekozen klassiekers en hits. Een andere
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speciale activiteit die het filmhuis zelf organiseert is de buitenfilm. Deze werd afgelopen
zomer voor het zevende jaar georganiseerd.
Tenslotte vertoont het filmhuis sinds een aantal jaren films uit het programma van het
Amnesty Film Festival.
Met de komst van de filmprogrammeur is een betere aansluiting gecreëerd met bestaande
festivals. Eind 2001 presenteerde het filmhuis voor de eerste keer het tweejaarlijkse Cinema
Méditerranée. In april 2002 werd aan de Wereldcinema Tour van het International Film
Festival Rotterdam deelgenomen. Tijdens deze dag waren drie films uit drie verschillende
werelddelen op één dag zien. De films worden voorafgegaan door een inleiding en tussen de
tweede en derde film konden bezoekers een speciaal Wereldcinema diner nuttigen in Sybold.

3.3 Voorstel voor 2002-2004
Landelijke initiatieven
Filmhuis Cinode streeft de komende driejaar naar meer deelname aan landelijke initiatieven.
Dit heeft een verbreding van de programmering tot gevolg en zal ook zorgen voor het
aantrekken van nieuwe publieksgroepen. Voordelen van deelname aan deze initiatieven zijn
de relatief lage kosten, de beschikbaarheid van goed en veel publiciteitsmateriaal en de
mogelijkheid om mee te profiteren van de landelijke publiciteit.
3.3.1 Festivals
Als vervolg op de eerste editie van Cinema Méditerranée worden in oktober 2002 gedurende
één week zes Turkse speelfilms vertoond onder de noemer Cinema Turkije. Dit is een
initiatief van de Stichting Kulsan en Filmtheater Lantaren/Venster. Verder zal Filmhuis
Cinode wederom deelnemen aan de Wereldcinema Tour en aan Cinekid op Locatie.
3.3.2 MovieZone
Om meer jongeren te bereiken zal vanaf oktober 2002 iedere eerste vrijdagmiddag van de
maand om 16.30 uur een film worden vertoond voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs
in het kader van MovieZone, één van de initiatieven van het Nederlands Instituut voor
Filmeducatie (NIF). Dit is een landelijk filmproject dat jongeren in de leeftijd van l 5 tot 25
jaar wil interesseren voor de culturele en kunstzinnige film. Studenten en jongeren kunnen
tegen gereduceerd tarief een film bezoeken in een van de deelnemende filmtheaters. In het
seizoen 2002/2003 nemen 29 filmtheaters deel aan MovieZone.
3.3.3 Klassefilm: basisonderwijs
Het project Klassefilm (voorheen Filmfan) is evenals MovieZone ook een initiatief van het NIF
en bestaat uit speciaal geselecteerde speelfilms gecombineerd met lesmateriaal, bestemd
voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. De films worden klassikaal onder
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schooltijd vertoond in de bioscoop of het filmtheater. Filmhuis Cinode neemt in het
schooljaar 2002-2003 voor de eerste keer deel aan Klassefilm voor het basisonderwijs.
Klassefilm wordt opgenomen in het Kunstmenu. De huidige afstemming met andere
culturele instellingen heeft geleid tot een aanbod voor leerlingen in groep 3 en 4. Het totale
aantal leerlingen in het basisonderwijs in Dordrecht dat in groep 3 en 4 zit is ongeveer 3000.
De school kan zelf kiezen of de leerlingen in groep 3 óf 4 een bezoek brengen aan Filmhuis
Cinode, waardoor de doelgroep voor Klassefilm ongeveer 1500 leerlingen per jaar betreft.
Filmhuis Cinode wil in het schooljaar 2002/2003 50% van de l 500 leerlingen in groep 3 en 4
bereiken. In het jaar 2003/2004 gaat het om 1.125 (75%) leerlingen en in 2004/2005 om
l .500 (l 00%). Een groot voordeel van dit klassikale bezoek aan het filmhuis is dat kinderen
uit alle bevolkingsgroepen participeren. Verwacht mag worden dat de naamsbekendheid van
Filmhuis Cinode als bioscoop waar ook kinderfilms gedraaid worden zal toenemen en dat dit
zal bijdragen aan een toename van het bezoek in familieverband.
3.3.4

Klassefilm: voortgezet onderwijs

Sinds 1998 neemt Filmhuis Cinode deel aan Klassefilm voor het voortgezet onderwijs. Hier
zal mee worden doorgegaan. In het schooljaar 2002-2003 zullen 10 voorstellingen worden
vertoond in Filmhuis Cinode voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.
Eigen initiatieven
Ook zullen de eigen activiteiten worden uitgebreid. In de volgende paragrafen volgt een
overzicht van de speciale activiteiten die komende driejaar zullen worden ontwikkeld.
3.3.5

Buitenfilm

Sinds 1996 vertoont Filmhuis Cinode één keer per jaar een film in de openlucht. In de zomer
van 2002 werd de eenmalige vertoning van de buitenfilm uitgebreid tot drie
filmvoorstellingen. Deze vonden plaats in de tuin van het Dordrechts Museum. In deze
bijzondere omgeving konden filmliefhebbers gratis genieten van een mooie film. Op deze
avonden was het museum exclusief geopend en konden bezoekers van de buitenfilm voor
een gereduceerd tarief de tentoonstelling bezoeken. Wegens het uitstekende resultaat van
de buitenfilm in 2002 streven Filmhuis Cinode en het Dordrechts Museum naar uitbreiding
van het project tot vier films per zomer. De drie voorstellingen trokken in totaal ongeveer
1400 bezoekers, wat fors boven het verwachte aantal ligt.
3.3.6

Filmzomer

In juli en augustus 2002 vond de Filmzomer plaats waarin voor het eerst het publiek kon
meebeslissen over welke hits en klassiekers werden vertoond. De filmzomer zal ook de
komende jaren worden gecontinueerd.
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3.3.7 Vertoning in Grote Zaal Schouwburg Kunstmin
Voor het ontstaan van Filmhuis Cinode vertoonde de Filmliga iedere woensdagavond een film
in de Grote Zaal van Schouwburg Kunstmin. Het plan is om begin 2003 wederom een film in
de Grote Zaal te draaien. In Dordrecht ontbreekt nu de gelegenheid om film op een groot
scherm te zien met kwalitatief hoogstaand geluid. Ondervonden zal moeten worden of
filmvertoning in de Grote Zaal van Schouwburg Kunstmin kan concurreren met de grote
zalen van commerciële bioscopen. Wanneer dit het geval is kunnen de filmvoorstellingen in
de Grote Zaal worden uitgebreid met speciale activiteiten, zoals Film in Concert (waarbij
orkesten live filmmuziek spelen bij zwijgende films) of speciale kinderfilmvoorstellingen.
3.3.8 Cycli en retrospectieven
Tenslotte zal Filmhuis Cinode eigen cycli en retrospectieven gaan samenstellen waarbij een
regisseur of thema centraal staat. Dit heeft een verdieping van de programmering tot gevolg.
In 2003 wordt eens per maand op zondag een speciaal programma georganiseerd. Het
plaatsen van dit soort programma's op een vast tijdstip heeft een grotere herkenbaarheid tot
gevolg. Voor deze speciale programma's zal aansluiting worden gezocht met andere
partijen. Sommige retrospectieven kunnen wellicht samen met andere filmtheaters worden
georganiseerd en bepaalde thema's lenen zich goed voor samenwerking met organisaties als
het CBK, het JIP, musea, etcetera. Voor deze eigen cycli en retrospectieven wordt gezocht
naar aanvullende financiering (Prins Bernhard Cultuurfonds, provinciale subsidies, etcetera).
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HOOFDSTUK 4: PUBLICITEIT

4.1

Situatie tot september 2001

Tot september 2001 maakte de Stichting Filmhuis Cinode een eigen brochure en een poster.
Tevens was er een website met het programma en informatie over het filmhuis.
Sinds de komst van de medewerker programmering en publiciteit in september 2001 zijn het
programma en de filmbeschrijvingen opgenomen in het nieuwe gezamenlijke
maandmagazine van Schouwburg Kunstmin en Filmhuis Cinode. Daarnaast is een nieuwe
poster ontworpen die per l januari 2002 verspreid wordt over ongeveer 125 raamadressen
van zowel particulieren als bedrijven en organisaties. In samenwerking met Schouwburg
Kunstmin is ook een nieuwe website gemaakt met algemene informatie, het maandelijkse
programma met de filmbeschrijvingen en aankondigingen van speciale activiteiten.
Bovendien is het nu mogelijk om via internet kaarten te bestellen.

4.2

Voorstel 2002-2004

4.2.1

Algemene publiciteit

De contacten met de regionale dagbladen zullen worden uitgebreid. De Dordtenaar en de
Stem van Dordt besteden regelmatig aandacht aan de reguliere films en aan speciale
evenementen die plaatsvinden in Filmhuis Cinode. Voor speciale evenementen zullen evenals
voorheen persberichten worden verstuurd aan regionale en landelijke dagbladen en
tijdschriften.
4.2.2

Doelgroep gerichte publiciteit

Sinds september 2001 is in het kader van het Cinema Méditerranée geïnvesteerd in de
contacten met specifieke doelgroepen, waaronder de Turkse en Marokkaanse gemeenschap.
Deze contacten zullen in de toekomst worden geïntensiveerd en uitgebreid. Filmhuis Cinode
streeft ernaar om voor speciale evenementen als Cinema Turkije, de Wereldcinema Tour,
etcetera specifieke doelgroepen te benaderen.
Voor de eerste keer werden voor het schooljaar 2002-2003 in samenwerking met
Schouwburg Kunstmin twee speciale brochures gemaakt voor de doelgroepen van MovieZone
en de kinderfilmvoorstellingen op zondagmiddag.
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (HAVO/VWO) die het vak CKV volgen is een
speciale brochure vervaardigd waarin de tien filmvoorstellingen in het kader van MovieZone
worden beschreven samen met een selectie uit het theaterprogramma van Schouwburg
Kunstmin, die geschikt voor jongeren wordt geacht. Deze brochure is verspreid op alle
scholen voor HAVO/VWO in Dordrecht en op een groot aantal scholen in de regio.
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Voor de kinderen in het basisonderwijs is een halfjaarlijkse jeugdbrochure gemaakt waarin
de jeugdtheatervoorstellingen in Schouwburg Kunstmin en de kinderfilmvoorstellingen in
Filmhuis Cinode worden vermeld. Deze is verspreid op alle basisscholen in Dordrecht.
Het filmhuis ontwikkelt momenteel samen met het Da Vinci College een nieuwe vorm van
samenwerking. Leerlingen van dit regionaal opleidingscentrum zullen een website gaan
ontwikkelen met informatie over film- en theatervoorstellingen. De makers van de site zullen
fungeren als een soort ambassadeur van de school door filmvoorstellingen te gaan bekijken
voordat ze in Filmhuis Cinode worden vertoond. Vervolgens brengen zij verslag uit op hun
eigen website.

4.3

Donateurs/Cinodepashouders

Filmhuis Cinode kent sinds haar oprichting in 1984 donateurs. Het publiek kon voor ƒ 21,50
(prijs in 2001) per jaar donateur worden. Het donateurschap gaf recht op een vaste korting
op de toegangsprijs en de ontvangst van het programmablad thuis. Sinds l januari 2002 is
het donateurschap vervangen door de Cinodepas (€ l O,-). Deze pas biedt dezelfde
voordelen. Daarnaast zijn ervoor de Cinodepas houders speciale aanbiedingen voor speciale
evenementen en worden ze door mailingen beter op de hoogte gebracht van speciale
activiteiten. Eind oktober 2002 zijn er 1035 Cinodepassen verkocht, een vergelijkbaar aantal
als in 2001.

4.4

Onderzoek

Om het aanbod van Filmhuis Cinode zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de wensen
van het publiek dient nader onderzoek plaats te vinden. Er zal in 2003 allereerst een
onderzoek worden uitgevoerd naar het profiel en de wensen van de Cinodepashouders.
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HOOFDSTUK 5: FINANCIËN

De voorstellen die in hoofdstuk l, 2 en 3 zijn gedaan leiden tot een totaal aantal
filmvertoningen van 451 in 2002, 535 in 2003 en 540 in 2004 voor een beoogd aantal
bezoeken van respectievelijk 1 5.000, 17.500 en 20.000. In dit laatste hoofdstuk worden
deze voornemens financieel onderlegd en vindt u een toelichting bij de financiële bijlagen.
In het overzicht in de eerste bijlage treft u de financiële consequenties aan van de
voornemens zoals die in dit beleidsplan zijn geformuleerd. Deze cijfers zijn geplaatst naast
de cijfers van de jaarrekening 2001 en de begrotingscijfers van de jaren 2002 en 2003. De
begroting van het jaar 2004 is gebaseerd op 2000 omdat voor dit jaar en de jaren daarna
nog geen verruiming van het budget is toegekend. U treft in de laatste bijlage het
collegevoorstel met betrekking tot de professionalisering van Filmhuis Cinode (dd 26 maart
2001)aan.

5.1 Kosten
De kosten zijn verdeeld in directe en indirecte kosten. De directe kosten bestaan uit
personeelskosten en programmeringskosten. Uitgangspunt voor het begroten van de kosten
van het beleidsplan zijn de jaarscijfers van 2001 en het aantal filmvertoningen in de drie
jaren die het beleidsplan behelzen (2002-2004). De indirecte kosten zijn doorbelastingen
door Schouwburg Kunstmin en de Dienst Kunsten. Deze zijn niet beïnvloedbaar en gelijk aan
de begroting. In deze paragraaf wordt alleen ingegaan op de directe kosten.
Personeelskosten
De personeelskosten zijn per filmvertoning berekend op basis van de jaarcijfers van 2001.
De directe personeelskosten bestaan uit de kosten voor de programmeur, de operateurs en
de kassamedewerkers.
Programmeringskosten
De grootste kostenpost die valt onder programmeringskosten is de filmhuur. Er worden
afspraken met distributeurs gemaakt op basis van partage. De gebruikelijke prijs is een vast
garantiebedrag, die over het algemeen rond € l 50,- ligt, op basis van 50 % van de recettes.
Dit betekent dat als de inkomsten van een film meer dan twee maal zo hoog als het
garantiebedrag zijn, er 50 % van de inkomsten wordt afgedragen aan de distributeur. De rest
van de inkomsten komt ten goede aan het filmhuis. Wanneer de inkomsten minder zijn,
wordt het garantiebedrag betaald.
Een film die bijvoorbeeld € l .000,- opbrengt, kost het filmhuis € 500,-. Een film die € 100,opbrengt, kost het filmhuis het garantiebedrag (bijvoorbeeld € l 50,-).
Wanneer Filmhuis Cinode deelneemt aan een landelijk festival, worden andere afspraken
gemaakt. Vaak wordt dan een vast bedrag gerekend, waarin filmhuur, transportkosten en
publiciteitskosten zijn opgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Cinekid en de Wereldcinema
Tour.

19

In 2001 behaalden minder dan l O % van de geprogrammeerde films hun garantiebedrag
niet. De berekening van de filmhuur op jaarbasis is derhalve iets hoger dan 50 % van de
inkomsten.
Naast filmhuur is publiciteit een belangrijke kostenpost. In het verleden werd de publiciteit
door de Stichting Filmhuis Cinode uit de opbrengsten van de donateurs (ongeveer € 10.000)
bekostigd. In dit beleidsplan is hier ook vanuit gegaan, ook al realiseren we ons dat dit een
krap budget is. De kosten zullen immers in de komende jaren stijgen, omdat het onmogelijk
is een breder en groter publiek aan te spreken zonder een grotere publiciteitsinspanning.

5.2 Inkomsten
De inkomsten zijn, net als de kosten, onderverdeeld in directe en indirecte inkomsten.
Indirecte inkomsten zijn de inkomsten uit de artiestenfoyer van de schouwburg, de pacht
van de horeca, etcetera. Deze inkomsten zijn net als de kosten gelijk aan de begroting. Er
wordt in deze paragraaf slechts ingegaan op de directe inkomsten.
Het grootste deel van de inkomsten bestaat uit de recettes. Er is rekening gehouden met de
publiekssamenstelling bij de berekening (Cinodepashouders, CJP-ers en Dordtpashouders
krijgen korting). Voor een aantal speciale activiteiten (Buitenfilm, Klassefilm) ontvangt
Filmhuis Cinode aanvullende subsidie. Een andere bron van inkomsten vormen de
ontvangsten van de Cinodepassen.

5.3 Het collegevoorstel dd 26 maart 2001
In de laatste bijlage is het collegevoorstel opgenomen op basis waarvan besloten is de
verantwoordelijkheid voor Filmhuis Cinode faseringsgewijs over de dragen aan de
schouwburg. In dit collegevoorstel werd een extra budget toegezegd van ƒ 235.000,(€ 106.638,-) voor een periode van driejaar. Hierbij was uitgegaan van een toename van
20.000 bezoekers in driejaar. Men rekende op een toename van de inkomsten van totaal
ƒ 200.000,- . Helaas is hierbij geen rekening gehouden met de extra kosten voor de filmhuur
die 50% van de recettes bedragen. Als dit mee genomen zou zijn in de berekeningen die ten
grondslag lagen aan het collegevoorstel zouden de extra inkomsten na aftrek van de
filmhuur ƒ 100.000,- (€ 45.378,-) bedragen. De helft minder dan toen is aangenomen.

5.4 Financiële situatie in 2002. 2003. 2004 en verder
Het collegevoorstel van 26 maart 2001 was gebaseerd op een eerder voorstel dat in juni
2000 met een krappe meerderheid was aangenomen, maar in september weer werd
uitgesteld. Dit voorstel voorzag in de financiering van 'Filmhuis-Cinode-nieuwe-stijl' vanaf
januari 2001. Omdat het voorstel uiteindelijk pas in maart 2001 is aangenomen en de
nieuwe medewerker pas vanaf september werkzaam was, is een deel van de verruiming van
de financiële middelen (€ 38.118,-) als reserve opgenomen voor de jaren 2002 en 2003.
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Het totale negatieve resultaat van Filmhuis Cinode valt hoger uit dan begroot en bedraagt in
2002 € 16.257,-, in 2003 € 33.643,-. Deze tekorten kunnen voor een belangrijk deel
worden toegeschreven aan de toename van de kosten voor de filmhuur waar in het
collegevoorstel geen rekening gehouden is. Het totale tekort over de jaren 2002 en 2003
bedraagt € 49.900,-. Voor dit tekort kan de reserve van € 38.118,- worden aangewend,
resteert een tekort van € 11.782 voor 2002 en 2003 tesamen.
Voor 2004 en de jaren erna bedraagt het tekort € 47.939,-. Aangezien de verruiming van
het budget was toegezegd voor de jaren 2001 tot en met 2003 zijn wij voor de begroting
2004 uitgegaan van het begrotingsjaar 2000; de situatie voor de budgetverruiming. Het
tekort ten opzichte van deze begroting is, naast de hogere filmhuur, te verklaren door het
wegvallen van de extra budgetten voor de filmprogrammeur, kassa en operateurs. Bovendien
was in de begroting van 2000 ook nog de B&O taakstelling opgenomen (daterend van 1999)
van€ l 3613,-(ƒ30.000,-).
Om de beleidsvoornemens conform dit beleidsplan te kunnen uitvoeren verzoeken wij de
Gemeente Dordrecht eenmalig € 11.782,- ter beschikking te stellen voor 2002 en 2003 en
het budget voor Filmhuis Cinode vanaf 2004 structureel te verhogen met € 48.000,-.
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Bijlage 1: Financieel overzicht

Begroting Cinode
2002-2003-2004

SMSüi,.,'.. ^'"51 903 vSïSMfe• L T^ywesBi

2 0 0 1

Rekening

Filmprogrammering
Avondfilm
Kinderfilm
Cinekid
Wereldcinema Tour
Thema Festival
Klassefilm Basis
Klassefilm Voortgezet
Buttenfilm
Filmzomer
Moviezone
Totalen

Begroting

BELEIDSPLAN
FilmVertoningen
Bezoekers

331
40
5
6
8

420

451

2002

2002

Bogrotfng

BELEIDSPLAN
Filmvertoningen
Bezoekers

387
40
5
6
8
10
10
3
56
10
535

11.000
1.200
150
200
250
0
250
450
1.400
100
15.000

5
3
49
4
404

Begroting

BELEIDSPLAN
Filmvertoningen
Bezoekers

12.450
1.200

150
200
250
500
500
450
1.500

300
17.500

387
40
5
6
8
15
10
3
56
10

14.000

540

20.000

1.350
200
200
250
750
500
450

2.000
300

Directe kosten
Personeel Cinode
Programmeur
Operateurs
Kassamedewerkers
Personeel overig
Stelpost Cinode

2003

2004

€
€
€

3.682
48.723
13.048

€
€
€
€

21.339 €
42.744 €
15.885 €
23.710

21.339
51.865
15.785

€
€
€
€

22.662 €
45.205 €
16.870 €
24.457

22.662
61.525
18.725

€
€

4o.ooo e
17.916 €

24.067
62.100
18.900

Totale personeelskosten Cinode

€

65.453

e

103.678 €

88.989

€

109.194 €

102.912

€

57.916 €

105.067

Programmeringskosten
Avondfilm
Kinderfilm
Cinekid
Wereldcinema Tour
Thema Festival
Klassefilm Basis
Klassefilm Voortgezet
Buitenfilm
Filmzomer
Moviezone

€

32.315

€

€

25.148

Publiciteit Cinode
Transportkosten films
Stelpost Cinode
€
Onvoorzien
_€
Totale programmeringskosten Cinode _€
Totale directe kosten Cinode
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€

23.637

759

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

33.027
4.726
900
506
1.450
.
.
6.050
3.039
917

€
€

36.952
5.167
900
506
1.450
.
.
6.050
4.052
917

€

e

10.000
4.000

€
€

10.000
4.500

€
€

10.000
4.500

28.855 €

58.362

€
€

5.382
29.763 €

65.115

€

30.700 e

70.493

€

147.351

€

138.957 €

168.027

€

88.616 €

175.560

€
€

e
€
€
€
€
€
€

e

38.118
2.848
73.281

€
€

138.734

€

24.381

€

27.620
4.449
900
475
1.450
.
.

6.050
2.659

5.218

132.533

€

€

e
€
€
€
€

€

€

5.551
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Begroting Cinode
2002-2003-2004
Indirecte kosten

2 O 0*1?
Rekening

2 « fl 2 '•>'
Begroting

2 0 0 3 sa^^^;

•---•••

BELEIDSPLAN

Begroting

BELEIDSPLAN

Begroting

BELEIDSPLAN

Doorbelasting Kunstmln
Personeel Schouwburg KM
Directie en secretariaat
Publiciteit
Administratie
Interieurverzorging
Overwerk alg

€2.839
€1.355
€1.824
€2.532
€2.147

€6.915
€944
€ 2.529
€3.189

€6.915
€944
€ 2.529
€3.189

€ 7.344
€1.002
€ 2.686
€ 3.386

€7.344
€1.002
€ 2.686
€ 3.386

€7.800
€1.064
€2.853
€ 3.595

€ 7.800
€1.064
€ 2.853
€ 3.595

Hulsvesting
Schoonmaak
Onderhoud installatie

€1.825
€1.442

€ 1.249

€1.249

€1.288

€ 1.288

€1.328

€1.328

Publiciteit
Publiciteit

€ 2.889

€ 5.603

€ 5.603

€ 5.779

€ 5.779

€5.961

€ 5.961

€ 16.853

€ 20.429

€ 20.429

€21.485

€21.485

€22.600

€ 22.600

€ 4.265
€ 17.364
€ 24.364
€1.916
€2.153
€ 50.062

€4.754
€10.708
€ 17.066
€4.123
€1.332
€ 37.983

€ 4.754
€ 10.708
€ 17.066
€4.123
€1.332
€37.983

€5.049
€11.367
€ 17.994
€4.416
€1.661
€40.487

€ 5.049
€11.367
€ 17.994
€4.416
€1.661
€40.487

€ 5.362
€ 12,067
€ 18.972
€4.730
€ 2.071
€43.202

€ 5.362
€ 12.067
€ 18.972
€4.730
€ 2.071
€ 43.202

€66.915

€ 58.412

€ 58.412

€ 61.972

€61.972

€65.802

€65.802

€ 38.842
€ 38.842

€ 35.420
€35.420

€ 35.420
€ 35.420

€35.819
€ 35.819

€35.819
€ 35.819

€36.222
€36.222

€ 36.222
(. 36.222

€105.757

€ 93.832

€ 93.832

€ 97.791

€ 97.791

€102.025

€ 102.025

€1.308

€1.330
€250

€1.330
€250

€1.372
€257

€1.372
€257

€ 1.415
€264

€1.415
€264

€ 1.580

€1.580

€1.629

€1.629

€1.680

€1.680

Indirecte lasten
Leiding en secretariaat
Huisvesting
Bedrijfsvoering
Dienst aangelegenheden
Automatisering

Totale doorbelasting Kunstmln

Doorbelasting aio, beheer
Doorbelasting alg. beheer

Totale doorbelastlno

Indirecte Inkomsten*
Pacht horeca
Inkomsten artiestenfoyer
Huurinkomsten Cinode
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€ 3.585
€ 4.893

7-11-2002 16:40

Begroting CInode
2002-2003-2004
Totale kosten CInode
Totale directe kosten CInode
Totale doorbelasting Kunstmin
Doorbelasting alg. beheer

Totale inkomsten CInode
Directe inkomsten
Indirecte inkomsten

Totale saldo CInode
Veschil t.o.v de begroting

Financiën beleidsplan CInode 31-10

2» O O 1
Rekening

Begroting

2 042
v;«F!':,'!:
BELEIDSPLAN

Begroting

083
ïarw'.'iiM*
BELEIDSPLAN

Begroting

BELEIDSPLAN

€241.183

€138.957
€61.972
€ 35.819
€236.748

€ 168.027
€61.972
€35.819
€ 265.818

€88.616
€ 65.802
€ 36.222
€ 190.640

€ 86.753
€1.580
€88.333

€85.314
€1.580
€86.894

€ 104.610
€1.629
€ 106.239

€ 100.036
€ 1.629
€101.665

€72.812
€1.680

€74492

€111.818
€1.680
€ 113X98

•€138.032

-€ 154.289

•€ 130.589

-€ 164.152

-€ 116.148

•€ 164.088

€ 138.734
€66.915
€ 38.842
C 244.491

€132.533
€58.412
€ 35.420
€ 226.365

€60.819
€4.893
€ 65.712
•€ 178.779

-€ 16.257

€ 147.351
€58.412
€ 35.420

-€ 33.643

€ 175.560

€ 65.802
€36.222
€ 277.585

-€47.939
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Bijlage 2: Collegevoorstel dd 26 maart 2001

SBC-advies m.bt. Concept collegenota Filmhuis Cinode
Exploitatie verwachting
Verwacht
resultaat
in 3e jaar

GULDENS
Huidige situatie

Tekort
B&O taakstelling

FL
FL

EURO

€
€

50.000,0030.000,00FL

Verwacht
resultaat
in 3e jaar

22.689,0113.613,41€ 36.302,42-

80.000,00-

Vooretel
Programmeur
Techniek/kassa
Verval B&O taak

FL
FL
FL

FL

Totale resultaat 3e jaar

20.420,1122.689,0113.613.41

65.000,00-

€29.495.71-

FL

145.00PÖT

€ 65.798,13~

FL

100.000,00

Totale extra kosten

Extra opbrengst bezoekers
10.000 è HF 10,=

€
€
€

45.000,0050.000.0030.000.00 .
FL

45.378,02

100.000,00

FL

€ 45.378,02
€20.420.11-

45.000,00-

Dekkingsprobleem voor 2 jaar p/jr
De extra 10.000 filmliefhebbers worden na verwachting pas over 2 jaar bereikt Ingevolge hiervan is het tekort in de
eerste 2 jaren hoger dan in het voorstel wordt verwoord.
Stel dat de groei evenredig gefaseerd toeneemt in 3 jaar dan is de jaarlijkse toename 3.333 bezoekers.
IN GULDENS
Totale extra kosten
Extra opbrengst bezoekers
Totaal nadeel

FL
FL
FL

1e jaar
145.000,00- FL
33.333,00 FL
111.667,00- FL

2e jaar
145.000,00- FL
66.666,00 FL
78.334,00- FL

3e jaar
145.000,00100.000,00
45.000,00-

1e jaar
65.798,13- €
15.125,86 €
50.672,28- €

2e jaar
65.798,13-6
30.251,71 €
35.546,42- €

3e jaar
65.798,1345.378,02
20.420,11-

IN EURO
Totale extra kosten
Extra opbrengst bezoekers
Totaal nadeel

€
€
€

Advies SBC
B&O Taakstelling 2 jr bevriezen tot evaluatie. Als dan verwachtingspatroon uitkomt taakstelling als bonus volledig
kwijtscheldenzo niet dan moet Kunsten een dienst bezuinigingsvoorstel indienen.
Derhalve nu taakstelling opschorten en structurele bezuinigingsvoorstel ad HF 30.000,= handhaven.
In huidig voorstel de te verwachten tekorten (excl B&O taakstelling) opnemen als voorlopige aannames voor 1e
2e en 3e jaar HF 112.000, HF 78.000, HF 45.000.
Dekking voor 2001 Ll.v. Stadspost onvoorzien 2001 HF 112.000. Tekorten tweede en 3e jaar definitief regelen met kadernota 2002 (indien niet haalbaar dan t.l.v. ABR van Kunsten).

Bijlage 3: Bronvermelding foto's

FOTOVERMELDING

Foto's Filmhuis Cinode:
voorkant en na p 2

Torn Croes Fotografie
Jufferkade 46
3011 VW Rotterdam

Foto na p 8:

Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain
Paradiso Entertainment Nederland

Foto na p 11:

Minoes
Warner Bros

Foto na p 16:

Buitenfilm in de tuin van het Dordrechts Museum
Fotopersburo Busink
Postbus 602
3300 AP Dordrecht

Foto na p 18:

Voorkant maandmagazine Schouwburg Kunstmin en
Filmhuis Cinode in oktober 2002

