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IDFA

IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam) is
het grootste documentairefilmfestival ter wereld. IDFA stelt zich ten doel
creatieve documentairefilms en toeschouwers bij elkaar te brengen. De
creatieve documentairefilm is het uitgangspunt van IDFA – films die op een
originele manier de werkelijkheid tonen en uiting geven aan de onafhankelijke visie van de filmmaker. Deze artistieke eis is het belangrijkste selectiecriterium, naast maatschappelijke urgentie en toegankelijkheid.
Voor filmprofessionals heeft IDFA Het Forum (cofinancieringsen coproductiemarkt), Docs for Sale (inclusief een online markt) en de
IDFAcademy (het talentontwikkelingsprogramma). Het in 1998 opgerichte
IDFA Bertha Fonds biedt steun aan documentairemakers uit Afrika, Azië,
Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Oost-Europa, vooral daar waar
onafhankelijke documentaires om uiteenlopende redenen geen ondersteuning krijgen.
IDFA’s DocLab is een internationaal programma voor nieuwe vormen van digital storytelling in uiteenlopende media en disciplines binnen
het documentaire-genre.
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IDFA blijft de komende periode vier accenten leggen in zowel
het festivalprogramma als in de andere onderdelen van de instelling: de
niet-westerse documentaire, de interactieve documentaire, de jeugddocumentaire en de Nederlandse documentaire. Aan de hand van drie
grote ‘verhaallijnen’ – mens & maatschappij, duurzaamheid & innovatie,
en kunst & cultuur – maakt IDFA het publiek wegwijs in het aanbod van
programma’s.
Prioriteit geeft IDFA de komende periode aan talentontwikkeling,
nieuwe media, en diversiteit en inclusie. IDFA heeft onverminderd de ambitie om IDFAcademy te ontwikkelen tot het belangrijkste opleidingstraject
ter wereld voor documentairetalent. Om dit te verwezenlijken wordt de
selectie van talenten de komende periode scherper en vindt er meer op
maat gemaakte begeleiding plaats. IDFAcademy wordt onder meer uitgebreid met IDFAcademy Fellowships en IDFAcademy Online. IDFA wil een
artistiek onderzoeksplatform voor nieuwe media ontwikkelen en het publieksprogramma voor nieuwe media uitbreiden.
De educatieve hoofdactiviteit van IDFA zijn de schoolvoorstellingen tijdens het festival. IDFA zet de komende jaren in op verdere groei,
voornamelijk door voorstellingen ook gedurende de rest van het jaar en in
de regio te organiseren.
Speciale aandacht besteedt IDFA aan het ontwikkelen en verrijken van de IDFA-website met online documentaires, om, naast het bereiken van nieuwe publieksgroepen, het festival ook gedurende het jaar te
verlengen.

ADVIES
Artistiek belang
IDFA is een sterk merk geworden in de stad, het land en de internationale documentairewereld. Het festival kan bogen op spraakmakende
films die hun wereldpremières tijdens het festival beleven, op belangwekkende gasten die vanuit de hele wereld het festival bezoeken en op de
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aanwezigheid van de internationale filmpers.
De plannen voor 2021-2024 zijn helder, concreet en meetbaar. De
Amsterdamse Kunstraad waardeert het dat IDFA een proactieve, nieuwsgierige organisatie is die kritisch naar zichzelf blijft kijken.
IDFA presenteert zich in het ondernemingsplan voor 2021-2024
als een instituut in plaats van alleen een jaarlijks festival. IDFA kiest voor
deze uitbreiding omdat het zegt te zijn uitgegroeid tot een instituut dat
richting geeft, de agenda bepaalt en een partij is geworden waar internationaal rekening mee wordt gehouden. De kunstraad kan zich vinden in
de kwalificering die IDFA zichzelf geeft en vindt dat de organisatie zich al
in haar werkwijze als zodanig heeft bewezen. De IDFAcademy, het IDFA
Bertha Fonds en IDFA DocLab zijn voorbeelden van programma’s die,
het hele jaar door, internationaal een belangrijke functie hebben in de
documentairewereld.
IDFA geeft aan zowel binnen als buiten het festival constant te
zoeken naar de balans tussen kunst als expressiemiddel op zich en kunst
als sociaal-activistisch middel. De kunstraad vindt dat de instelling er goed
in slaagt om het evenwicht tussen beide te behouden, zonder aan kwaliteit
in te boeten. Doordat de organisatie zich bewust is van dit continue spanningsveld blijft zij juist scherp in evaluaties en actieplannen.
IDFA ziet en neemt zijn verantwoordelijkheid om de gehele
documentaireketen blijvend te versterken. Het festival creëert kansen
voor regisseurs, filmproducenten, distributeurs en sales agents door hen
rond de programmering veel mogelijkheden te bieden om te netwerken
en door bij te dragen aan een gemeenschappelijke verbetering van het
documentaireveld.
Het Forum is een mooi voorbeeld van IDFA’s intrinsieke motivatie om te verbinden. Deze coproductie-markt is uitgegroeid tot een
belangrijk internationaal platform waar inmiddels, naast traditionele omroepfinanciers, ook (S)VOD, streamingplatforms en nieuwemediapartijen
aanschuiven.
Voor bezoekers biedt IDFA een breed scala van urgente maatschappelijke films. De programmering bestaat uit een breed palet aan
smaken, waardoor het festival een open en toegankelijk karakter heeft. De
kunstraad waardeert de meerwaarde die IDFA de getoonde films geeft. Dat
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doet het enerzijds door de films middels de programmering in een bepaalde context te plaatsen, anderzijds door nagesprekken te organiseren met
makers, experts en publiek, waardoor het kijken van de film niet alleen een
individuele ervaring blijft.
DocLab is een internationaal programma voor nieuwe vormen
van digital storytelling. Tijdens het festival is er een centrale ontmoetingsplek voor makers en bezoekers van dit innovatieve programma, waar de
beste interactives van het documentaire-vak worden gepresenteerd. De
kunstraad ziet potentie om de getoonde werken, op meer fysieke en digitale plekken, gelardeerd in de brede festivalprogrammering, terug te zien.
IDFA selecteert talent uit de hele wereld om deel te nemen aan de
IDFAcademy, maar blijft een accent leggen op makers uit niet-westerse
landen en uit Nederland, op nieuwe mediamakers en op vrouwelijke makers. De kunstraad ondersteunt deze strategie en is ervan overtuigd dat
IDFA bij het maken van de keuzes altijd de artistieke inhoud hoog in het
vaandel houdt.
Nederland heeft internationaal een goede naam op het gebied
van documentaires. IDFA zou volgens de kunstraad een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan de internationale kansen voor Nederlandse documentairefilms, door het bijstellen van de selectiecriteria voor de categorie
IDFA Competition for Dutch Documentary. Door niet alleen premièrefilms
te selecteren, maar naar alle releases en uitzendingen van het betreffende
jaar te kijken, wordt de internationale potentie van de titels vergroot.

Belang voor de stad
De kunstraad begrijpt dat IDFA, mede door de grenzen aan de capaciteit van de binnenstad van Amsterdam, de komende periode geen prioriteit geeft aan een groei van het aantal bezoekers. IDFA richt zich op het
stabiliseren van een publieksbereik van circa 300.000 bezoeken per jaar.
Het festival ziet wel mogelijkheden tot het uitbreiden van publiek, om door
het jaar heen nieuwe samenwerkingen aan te gaan met satellietlocaties in
de regio Amsterdam en de rest van Nederland. Deze ambitie strookt met
de wens om als toonaangevend instituut te worden gezien. De kunstraad
prijst IDFA dat het van de nood een deugd heeft gemaakt. Het gebrek aan
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geschikte betaalbare locaties in het centrum had als consequentie dat het
festival nu al jaren door de gehele stad verspreid is.
Door de grote verscheidenheid en spreiding van vertoningslocaties is de drempel voor bezoekers laag. Veel bezoekers zijn IDFA trouw en
bezoeken het festival meerdere jaren achtereen. Dat is een duidelijke verdienste van IDFA.
IDFA werkt actief samen met verschillende organisaties in de stad,
onder andere met het Bijlmer Parktheater, Podium Mozaïek, Tolhuistuin en
Theater de Meervaart. Buiten de gebaande paden focust de organisatie zich op nieuwe locaties zoals OSCAM in Zuidoost, New Metropolis in
Zuidoost en Nieuw-West, en Sexyland in Noord. De kunstraad hoopt dat
de continuïteit gewaarborgd blijft en dat IDFA erin slaagt de samenwerkingen met de partners op de verschillende locaties in de stad te laten slagen.
De kunstraad merkt op dat het IDFA’s kracht is om een samenwerking te
bewerkstelligen die voor beide partijen een heuse meerwaarde heeft.
Het zou volgens de kunstraad een uitgelezen moment zijn, gezien
IDFA’s ambities om het hele jaar door in de stad te programmeren, als de
instelling zou gaan investeren in duurzame relaties met de verschillende
stadsdelen. De vergroting van het draagvlak per wijk zorgt voor een verankering waardoor nieuwe publieksgroepen kunnen worden bereikt.
IDFA wil het aantal scholieren vergroten dat via IDFA’s scholenvoorstellingen kennismaakt met documentairefilm. De voorgenomen groei
wat betreft educatie, om in de aankomende periode het bereik van 40.000
naar 50.000 leerlingen te vergroten, noemt de kunstraad realistisch. Het
aanboren van een nieuw, jong en divers publiek helpt IDFA in het verlagen van de gemiddelde leeftijd van de bezoekers en draagt bij aan een
breder blikveld voor de instelling. De kunstraad ondersteunt IDFA’s visie
dat beeldtaal een sterke rol kan innemen in het cultureel-maatschappelijk
onderwijs. Vandaag de dag is het belangrijker dan ooit om jongeren mediawijsheid bij te brengen. Niet alleen om hen beter geïnformeerd keuzes
te laten maken uit het huidige media-aanbod, maar ook om de leerlingen
te leren zich een mening te vormen over en te genieten van wat zij beleven
aan maatschappelijke thema’s, zienswijzen en creatieve opvattingen.
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Uitvoerbaarheid
De kunstraad kwalificeert de begroting van IDFA als realistisch.
De kosten van de instelling worden gedekt door een mix van structurele en
incidentele financieringsbronnen. De kunstraad looft deze mix van inkomsten, waarbij IDFA aangeeft dat recettes niet leidend mogen worden. Het is
de uitdaging om de balans tussen kunst en commercie in de programmering te bewaken. De kunstraad vreest dat compenseren van de terugloop
van sponsor- en subsidie-inkomsten door het verhogen van de toegangsprijzen, een onwenselijk gevolg zou kunnen hebben voor de toegankelijkheid van het festival.
IDFA combineert maatschappelijke verantwoordelijkheid en engagement met een zakelijke aanpak. De kunstraad vraagt zich af of de
bedreiging van de commercie die IDFA ervaart, ook wellicht tot kansen zou
kunnen leiden. IDFA kan het zich als sterk merk veroorloven om sponsoren
uit het bedrijfsleven te vinden wier idealistisch gedachtegoed met dat van
IDFA overeenkomt.
Met de benoeming van Orwa Nyrabia heeft IDFA zijn creatieve
impact en wereldse blik versterkt. De kunstraad heeft alle vertrouwen dat
met de komst van de artistiek directeur, samen met de festivaldirecteur de
kwaliteit van het festival hoog zal worden gehouden.
Het vaste team heeft kennis en ervaring van de documentaireindustrie, en werkt proactief om de creatieve documentaire en de maatschappelijke impact die documentaire kan hebben, op positieve wijze te
stimuleren. Door de jaren heen heeft de organisatie laten zien activiteiten
met originaliteit, vakmanschap en excellentie uit te voeren.
IDFA werkt volgens de principes van de Governance Code
Cultuur. Ook wordt de Fair Practice Code toegepast. Medewerkers ontvangen een eerlijke financiële beloning en worden actief betrokken bij de
ontwikkeling van beleidsplannen.

Diversiteit en inclusie
IDFA werkt vanuit de intrinsieke motivatie en overtuiging dat diversiteit en inclusie een waardevolle bijdrage aan de documentaire-industrie
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biedt. De samenwerkingen die IDFA met lokale en nationale partners aangaat, zijn daar een voorbeeld van.
IDFA streeft op meerdere fronten diverse perspectieven en een
inclusieve benadering na, bijvoorbeeld via de ondersteunde rol door
het IDFA Bertha Fond, de selectie van films en binnen de organisatie.
Verschillende invalshoeken leiden tot meerstemmigheid die bijdraagt aan
de verrijking van het documentairefilm-genre. Programmeurs scouten
documentaires op kleine niet-westerse festivals en het programmateam is
steeds gevarieerder samengesteld. Het aandeel van niet-westerse films in
de programmering is gestegen van 25% naar 40%, een ontwikkeling die de
kunstraad aanmoedigt.
Het merendeel van de bezoekers bestaat uit een ouder en hoogopgeleid publiek met een Nederlandse monoculturele achtergrond. De
kunstraad constateert dat IDFA zich bewust is van de uitdagende situatie
waarin het festival zowel de huidige als nieuwe bezoekers wil (blijven)
bereiken en bedienen. IDFA vertaalt dit door zichzelf de actieve taak te
stellen om een jonger en meer divers publiek aan te boren. Het uitgebreide
publieksonderzoek dat IDFA jaarlijks uitvoert onder verschillende doel- en
leeftijdsgroepen is daarbij een goede tool om de activiteitenagenda’s nog
beter in te kunnen richten.
Sinds 2018 organiseert IDFA IDFA Meets, een programma om
(Amsterdamse) jongeren vanaf 19 jaar met verschillende culturele achtergronden gedurende het jaar door met documentaire en discussie te bereiken. De kunstraad vindt dit een goed en interessant initiatief en had in het
ondernemingsplan graag meer willen lezen over concrete resultaten van
de georganiseerde events.
De kunstraad prijst de voorbeeld stellende rol die IDFA heeft gepakt door in 2019 als eerste documentairefestival het initiatief 5050x2020
Pledge for Gender Parity and Inclusion in Film Festivals te ondertekenen.
De belofte voor een grotere gendergelijkheid heeft IDFA tijdens de laatste
editie al ingelost.
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IDFA wordt op naam in de Amsterdam Bis 2021-2024 opgenomen.
Huidig 			

€ 630.882

Huidig 2020* 		

€ 636.560

Gevraagd 		

€ 886.560

Advies 			

€ 800.000

*inclusief (eenmalige) 0,9% compensatie nominaal in het jaar 2020
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