Bestuursverslag Cinedans 2017
Inleiding
2017 was het eerst jaar in de nieuwe kunstenplanperiode ’17-’20 waarin het nieuwe aangepaste
beleid van Cinedans gestalte kreeg. Uitgangspunt van de aanpassingen was het budget in relatie tot
de output, draagkracht en ambitie van de organisatie in evenwicht brengen. Er is in het najaar 2016
een inhoudelijk en strategisch antwoord geformuleerd op de financieringssituatie daar de
toekenning van het AFK niet toereikend was om het initiële activiteitenplan uit te voeren.
Wij kozen ervoor om in een dynamiek van twee jaar in het ene jaar een groot festival te organiseren
en een bescheiden festival in het andere jaar: in 2017 en 2019 een driedaags festival met oriëntatie
op Nederland en de ontwikkeling van het genre, en in 2018 en 2020 een vijfdaags festival met de
nadruk op internationale presentaties en uitstraling.
Daarnaast zetten wij in op (inter)nationale presentaties en een breed publieksbereik.
Cinedans heeft in 2017 in totaal met het festival en de tournee 15.941 bezoekers bereikt met 80
programma’s. Tijdens het Cinedans Festival Cinedans is een representatief publieksonderzoek
georganiseerd. Het publiek beoordeelt ons met een 7.8 en is opmerkelijk jong qua samenstelling:
51% is onder de 30 jaar!
In onderstaand verslag vindt u een toelichting op de behaalde resultaten ten opzichte van de
verwachte resultaten, alsmede een festivalverslag.
Bijlage 1: Bezoekcijfers 2017
Bijlage 2: Bestuurssamenstelling & bestuur protocol
Bijlage 3: Verslag Cinedans Festival 2017
Bijlage 4: Publieksonderzoek 2017
Bijlage 5: Partners Nederland
Bijlage 6: Partners internationaal

a) Toelichting op de gerealiseerde activiteiten
Bezoekcijfers filmprogramma’s
Cinedans heeft in 2017 in totaal 15.941 bezoekers bereikt met 80 programma’s. Dat zijn er 1.341
bezoekers en één programma meer dan verwacht.
Het aantal bezoekers in Amsterdam bedroeg 6.321, in plaats van de 4.200 die wij hadden verwacht.
In Amsterdam presenteerde Cinedans 33 programma’s, 8 meer dan verwacht.
In de rest van Nederland bracht Cinedans 32 programma’s in plaatst van de verwachte 27. Er werd
daarbij 5.495 bezoekers bereik in plaats van de verwachte 3.000.
In het buitenland presenteerde Cinedans 15 programma’s in plaats van 23. Hiermee werden 4.125
bezoekers bereikt in plaats van de verwachte 7.000.
De internationale tournee is arbeidsintensief en vereist vaak het werven van additionele fondsen
voor reis en verblijf. De personele bezetting van Cinedans is hiervoor te krap waardoor aan vele
verzoeken uit het buitenland geen gevolg geven kan worden. Desalniettemin is het verwachte aantal
bezoekers in 2017 totaal ruimschoots bereikt.
Educatie & talentontwikkeling
Cinedans LAB is Cinedans’ educatie- en talentontwikkelings-tak. Met het LAB wil Cinedans dans- en
filmproductiemethodes samenbrengen en begeleiding bieden bij het maken van dansfilms teneinde
de mogelijkheden van het genre dansfilm verder uit te diepen. Cinedans LAB wil jonge makers en
nieuw talent betrekken bij de ontwikkeling van de dansfilm, jaagt nieuwe ontwikkelingen aan en
stimuleert onderzoek.
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Cinedans LAB organiseerde in 2017 4 i.p.v. 2 school gebonden activiteiten in Amsterdam waarmee 32
i.p.v. 30 leerlingen werden bereikt.
Niet schoolgeboden activiteiten in Amsterdam bedroegen 2 i.p.v. 8 waarmee 57 i.p.v. 120 kinderen
werden bereikt.
Cinedans kan een groter bereik hebben maar mist ondersteuning en personele inzet. Middelen voor
educatie en talentontwikkeling ontbreken waardoor geen gevolg geven kan worden aan vragen uit
de markt en ook acquisitie vanuit de organisatie niet georganiseerd kan worden.
Niet schoolgeboden activiteiten buiten Amsterdam vonden niet plaats. De 40 workshops die i.s.m.
Kunst Centraal Utrecht gepland stonden vonden geen doorgang. De aanvullende middelen werden
niet gegenereerd door Kunst Centraal waardoor de financiering niet rondkwam.
In 2017 werden 358 studenten en professionals bereikt i.p.v. van de geschatte 40. De workshops en
trajecten voor academies en professionals moeten zichzelf bedruipen. De vraag uit het veld is groter
dan ons vermogen daaraan te kunnen voldoen. Middelen voor een educatie &
talentontwikkelingsmedewerker voor continuïteit, verdieping, ontwikkeling en acquisitie ontbreken.
De bijdrage van het AFK in 2017-2020 biedt hiervoor geen ruimte.
Toelichting op de staat van baten en lasten en de balans (de financiële positie van de instelling en
de analyse ten opzichte van de begroting)
Totale baten bedroegen € 124.053,- en de totale lasten € 134.859,-.
Het exploitatieresultaat bedraagt minus € 10.806,-.
€ 8.435,- komt ten laste van de algemene reserves van de stichting die hierbij op 31 december 2017
€ 11.673,- bedragen.
De aanschaf van een computer van € 2.371,- wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve die
hiermee op 31 december 2017 € 4.129,- bedraagt. Het resterende bedrag blijft bestemd voor de
aanschaf van een filmcamera en uitbreiding van het back-up programma voor het Cinedans archief.
Deze uitgaven worden in 2018 gedaan.
Het totale eigen vermogen van de stichting bedraagt op 31 december 2017 € 15.802,-.
Verschillen in baten ten opzichte van de ingediende begroting.
Totale baten 2017 bedroegen € 124.053,-. In de ingediende begroting in 2016 gingen wij uit van
€ 142.500,-.
Verschillen in lasten ten opzichte van de ingediende begroting.
De totale lasten bedragen € 134.859,-. In de ingediende begroting in 2016 gingen wij uit van
€ 142.500,-.
Het verschil in lasten en baten is voornamelijk toe te schrijven aan minder inkomsten uit
fondsenwerving en te hoge kosten van het Cinedans Festival.
b) Toelichting op gerealiseerd percentage eigen inkomsten
Percentage eigen inkomsten 2017 is 46 %. In de ingediende begroting gingen wij uit van een eigen
inkomstenpercentage van 54 %. Dit percentage is lager vanwege minder inkomsten uit private
fondsen: € 31.500 ten opzichte van de begrote € 45.500,-.
Het nieuwe beleid sluit niet aan bij een aantal fondsen die wij wel op de begroting hadden staan,
zoals het VSB Fonds.
De publieksinkomsten waren begroot op € 15.000 werkelijke publieksinkomsten bedroegen
€ 24.734,- Extra inkomsten werden gegenereerd uit de verkoop van tourneeprogramma’s en
talentontwikkelingsprojecten.
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De sponsorinkomsten waren begroot op een bedrag van € 3.000,-. De werkelijke sponsorinkomsten
bedroegen € 0,-. Ondersteuning werd ontvangen van verschillende partijen maar werden echter niet
gekapitaliseerd.

Bijlage 1: Bezoekcijfers 2017
Bezoekcijfers 2017
Amsterdam
Nederland
Wereld

6.321
5.495
4.125

Totaal bezoekers programma's

15.941

Cinedans LAB deelnemers

358

Digitale activiteiten

234

Blog Peter Delpeut http://foundchoreography.blogspot.nl/
Vanaf 2013 tot nu meer dan 17.000 bezoekers
Facebook bereik:

32.000

Bijlage 2: Bestuurssamenstelling & bestuur protocol
• Bestuur: Pierre Ballings (voorzitter), Hans Schamlé (penningmeester), Miryam van Lier (tot 1 mei
2018) en Loes Wernsen.
• Directie: Martine Dekker. Dagelijkse leiding van Cinedans. Is verantwoordelijk voor het artistieke,
financiële en het personeelsbeleid. Heeft de projectleiding en eindverantwoording van het festival
en andere projecten van Cinedans.
• Artistiek programmamaker en producer: Marion Poeth. Is lid van de selectiecommissie en stelt
programma’s samen.
• Educatie en talentontwikkelingsmanager: Nienke Rooijakkers.
Voor het festival worden op tijdelijke basis productiemedewerkers, locatiemanagers, tekstschrijvers
en technici aangesteld.
Bestuur protocol
Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen en steunt en adviseert waar nodig. Het bestuur keurt
begrotingen en jaarrekeningen goed en adviseert op beleidsniveau.
Stichting Cinedans volgt de richtlijnen van Code Cultural Governance en werkt volgens de volgende
protocollen:
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Financieel protocol
1
Bestuur en directie werken volgens een financiële planning.
2
Directie en penningmeester zien elkaar (twee)maandelijks om de stand van zaken door te
nemen.
3
Directie en penningmeester nemen begrotingen en jaarrekening gezamenlijk door en
presenteren die aan het bestuur tijdens de bestuursvergaderingen.
4
Het bestuur accordeert de begrotingen, afrekeningen en jaarrekeningen.
5
Accountant controleert de jaarrekening en stelt een samenstellingsverklaring op.
6
Accountant controleert de projectafrekeningen en stelt accountantsverklaringen op voor de
fondsen die dat eisen.
7
Directie richt de administratie in volgens de wettelijke eisen en in samenspraak met het
administratiekantoor.
Beleidsprotocol
1
Directie stelt het conceptbeleidsplan op voor het aankomende kalenderjaar. Dit wordt
besproken in een bestuursvergadering. Eventuele aanpassingen worden vastgesteld.
2
Bestuur keurt het conceptbeleidsplan goed inclusief eventuele aanpassingen.
3
Directie stelt definitief beleidsplan op.
4
Directie implementeert de uitvoering van het beleid.
Projectprotocol
1
Directie stelt projectplannen op die in het bestuur worden besproken.
2
Directie zorgt voor uitvoering, monitoring en verslaglegging van de projecten.
3
Bestuur keurt de afrekeningen en inhoudelijke verslagen goed alvorens ze worden ingediend
bij de verschillende fondsen en partners.
Planning bestuursvergaderingen in relatie tot financiën, beleid en projecten
1
Eerste week november: goedkeuring jaarbegroting en beleidsplan komende jaar.
2
Tweede week februari: vaststelling jaarrekening + inhoudelijk jaarverslag + afrekening
kunstenplan subsidie.
3
Laatste week mei: goedkeuring afrekening festival + evaluatie festival.
4
Laatste week juni: goedkeuring projectplan festival komend jaar + begroting.
Bijlage 3: Verslag Cinedans Festival 2017
Practice & Potential Edition
Inleiding
Van 9 tot en met 12 maart vond de 14e editie plaats van het Cinedans Festival in EYE Amsterdam. De
editie stond in het teken van onderzoek en ontwikkeling en bestede speciale aandacht aan
Nederlandse makers, zowel professionals als studenten.
Cinedans presenteerde in 2017 in totaal 74 films, 5 installaties, workshops, artist talks en
verschillende Cinedans LAB-activiteiten. Wij hebben hiermee 4.846 mensen bereikt.
De festivalbezoekers beoordeelden het Cinedans Festival met een 7.8.
Festival 2017 was korter, vier in plaats van vijf dagen, en bescheidener van opzet dan de edities in
voorgaande jaren in EYE. In deze editie hebben wij gezocht naar een vorm waarin ruimte was voor
verdieping en reflectie in combinatie met publieksprogramma’s voor diverse doelgroepen.
Wij zijn gedeeltelijk geslaagd in onze doelstellingen. De film- en installatieprogrammering was sterk,
en deed wat betreft inhoud en aantal nauwelijks onder aan onze gebruikelijke langere edities.
Het verdiepende randprogramma was minder stevig en bracht niet steeds de gewenste diepgang en
reflectie. Daartegenover staat dat wij zeer tevreden zijn over de Cinedans LAB-activiteiten, en over
de Student Screendance Fair in de Arena van EYE, samengesteld door de nieuwe Cinedans
Studentenredactie.
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Opening Cinedans Festival 2017 in EYE
Trailer: https://vimeo.com/204552509

De programmering
Shorts ontwikkeling en reflectie
Cinedans presenteerde drie shorts programma’s: New Dutch, Dutch Classics en Non Fiction Shorts,
met de intentie heden en verleden in de Nederlandse dansfilm aan elkaar te koppelen en het
historisch bewustzijn bij makers en publiek bevorderen. Daarnaast wilden we met de Non-Fiction
Shorts de nieuwe invloeden in de dansfilm tonen: de korte documentairefilm waarbij dans en
beweging de stuwende vertelvormen zijn.
In New Dutch stonden de Nederlandse makers centraal. Tien nieuwe films werden gepresenteerd,
gezamenlijk met de drie films van Act! Cut! Play!, het talentontwikkelingsproject van De Brakke
Grond, FASHIONCLASH Maastricht en Mode Museum Antwerpen, in samenwerking met Cinedans.
Het programma laat een divers beeld zien van de dansfilm in Nederland. Opvallend is het werk van
jonge dansmakers, zoals Shailesh Bahoran, die met ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten bij
urban dansgezelschap ISH zijn werk produceert.
Wij zijn tijdens de selectie van het Nederlandse dansfilmwerk gesterkt in het idee dat wij vanuit
Cinedans LAB een rol van betekenis kunnen spelen in de ontwikkeling van het genre. Niet altijd zijn
dansmakers in staat hun artistieke concept te vertalen naar film. Met ons volgende Cinedans LABtraject spelen wij daarop in met workshops die dansmakers begeleiden bij het ontwikkelen van een
gedegen filmplan.

Nagesprek met de makers na de Dutch Shorts

Dutch Classics, programma i.s.m. het EYE-archief, met Nederlandse dansfilms uit de meest
experimentele jaren uit de dans en de film, de jaren’70 en ’80 van de vorige eeuw. Alle films werden
vertoond op 16 en 35 mm film.
Dit programma hebben wij samengesteld om de dansfilm in een historische context te plaatsen. De
dansfilmexperimenten die wij toonden gelden nog steeds als bakermat van het hedendaags
beeldexperiment, ze zijn alleen niet vaak te zien.
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De oudere makers en dansers waren aanwezig en er werd nog lang nagepraat over werkwijze en
relevantie van de films. Reacties waren zeer uiteenlopend, zoals “nog steeds een totaal
onbegrijpelijke film” tot “waanzinnig actueel werk”.
Non-Fiction Shorts, dansfilms met een documentaire inslag. Vooral dit programma werd door ons
publiek gewaardeerd. Opvallend was de belangstelling van programmeurs uit het veld en de
emotionele reacties van een aantal mensen in het publiek. De non-fictie dansfilm vertelt haar verhaal
niet met woorden, maar met beweging en beelden, en kan zo direct emoties raken.
International Student Competition
De Student Competition, ondersteund door Canon, werd dit jaar voor de derde keer
georganiseerd. In totaal werden 66 films uit 26 verschillende landen ingezonden waaruit de twaalf
beste films op het festival werden getoond. De jury, bestaande uit Ernie Tee (script coach, script
editor en dramaturg), Katja Heitmann (choreografe, winnaar Prijs van de Nederlandse Dansdagen
‘16) en Abdelhadi Baaddi (allround performer o.a. bij ISH) riep Catharsis van de Franse student
choreografie en dans aan ACTS/Ecole de Danse Contemporaine de Paris, Veronika Akopova, uit tot de
beste studenten-dansfilm 2017.
De film laat mooi zien hoe dans en film samen kunnen gaan, schrijft de jury. ‘Terwijl een intrigerende
choreografie wordt uitgevoerd in een zeer vanzelfsprekende arena, komt ook de camera heel
autonoom in beweging. Het is alsof de choreografie niet alleen de dans betreft maar zich ook
uitstrekt tot de bewegingen van de camera, en alsof de film een verbluffend uitvloeisel is van deze pas
de deux van een danseres en een camera.’

Uitreiking van de Student Competition 2017

Veronika Akopova won een door Canon ter beschikking foto- en filmcamera en de film is opgenomen
in het Cinedans Tour Programma.
Dit jaar heeft Cinedans met de makers afgesproken dat de winnende films nog tien dagen online te
zien zijn. Catharsis heeft hiermee een groot internationaal bereik gehad en is door meerdere
onderwijsinstellingen opgepikt en als voorbeeld voor studenten ingezet.
Documentaires
Cinedans toonde vijf Nederlandse premières van de volgende documentaires:
Wim, een persoonlijk portret van de wereldberoemde Belgische choreograaf en filmmaker Wim
Vanderkeybus, gemaakt door zijn zuster Lut Vanderkeybus.
The Body as Archive, door regisseur Michael Maurissens in samenwerking met videokunstenaar
Darko Dragičević. Een bijzondere documentaire – met bijdragen van hersenonderzoekers,
antropologen en danswetenschappers. Na de vertoning was er een nagesprek met Hanneke Koolen,
voorzitter van de Verenging voor Dansonderzoek.
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GARDEN – een documentaire van regisseur Louise Narboni over de totstandkoming van de
gelijknamige voorstelling die choreograaf Mehdi Walerski creëerde voor het Nederlands Dans
Theater in 2016. Aansluitende werd de filmregistratie getoond van GARDEN.
Tangomania, door Susan van den Broek en Joachim Thissen, waarin de levens worden gevolgd van
twee mensen uit de Amsterdamse tangoscene – een beginneling en een ervaren danser. Na afloop
ontstond een levendige discussie over de rol van de vrouw in de tango, en de verschillen in
interpretatie daarvan in de Amsterdamse tangoscene (conservatieve stroming) en in de meer liberale
scene in Utrecht.
De BBC-documentaire Dancer van regisseur Steven Cantor beleefde tijdens Cinedans de
voorpremière van de Nederlandse bioscooprelease. Dancer vertelt het aangrijpende verhaal van
Sergei Polunin, ’s werelds jongste eerste solist bij het Royal Ballet, die de internationale danswereld
choqueerde toen hij besloot het klassieke ballet de rug toe te keren.
Het documentaire programma is een belangrijk onderdeel van Cinedans. Wij willen films presenteren
die nog niet eerder te zien zijn geweest in de bioscoop of op tv en tonen bijzonder werk dat op
andere festivals niet te zien is. Daarbij bieden de documentaires context en verdieping en spreken
veelal een breed publiek aan.
Specials
Cinedans presenteert in de Specials programma’s met nieuwe thema’s, visies, werkvormen en
technieken in de dansfilm.
In 2017 presenteerden wij twee specials:
Leave Body Behind, een experimenteel filmproject van dans- en performance-platform WhyNot en
filmstudio Blank Blank uit Berlijn. De film is het resultaat van een residentie in de Tolhuistuin in de
zomer van 2016 waar vier choreografen ieder een scène maakten gebaseerd op verschillende
manieren van het loslaten van het fysieke lichaam: de dood, het orgasme en transcendente rituelen.
Onder leiding van Marjolein Vogels werkten Amos Ben-Tal, Liat Waysbort, Marie Goeminne en Nicole
Beutler en vele dansers, zowel professionals als amateurs en kinderen, aan de film. Interessant aan
het project was het gezamenlijke auteurschap en de verschillende presentaties en activiteiten die het
project opleverde: workshops, lezingen, een filmpresentatie en een performance.

Première van Leave Body Behind van Why Not

3D & STEREOSCOPIC waarin Cinedans vier bijzondere dansfilms met de nieuwste stereoscopische
filmtechnieken presenteerde. Deze dansfilms, onder andere van de Zwitserse choreograaf Gilles
Jobin, die vijf jaar aan het project werkte, brachten een bijzondere beleving door de extra dimensie
die 3D biedt.
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Special 3D & Stereoscopic

Features
Op het festival hebben we twee feature dansfilms getoond: They shoot horses don’t they? uit 1969
van Sydney Pollack en choreograaf Tom Panko, en de Nederlandse première van The Ferryman door
de Franse regisseur Gilles Delmas en choreograaf Damien Jalet, met de stem van Marina Abramovic.
De laatste, een intrigerende film op de grens van documentair, fictie en dans, zullen wij vaker
vertonen tijdens tourneeprogramma’s. Met de feature films bereiken wij naast danspubliek een
regulier filmpubliek. Hierbij kunnen wij de dansfilm onder een groter publiek onder de aandacht
brengen.
Moving Media
Terugkerend onderdeel van het Cinedans Festival is het Moving Mediaprogramma: een
tentoonstelling met (interactief) dans- en of dansfilmwerk dat een nieuwe publieksbeleving
voorstaat. Afgelopen festival toonden wij de volgende werken:
Slow Rise van Karel van Laere. Karel van Laere wordt ondersteund via de jong makers regeling van
het Fonds Podiumkunsten en maakt performatief filmwerk. Voor Slow Rise liet hij zich inspireren
door de eindeloze choreografieën van mensen in straten van Taipei City. Slow Rise laat het contrast
zien tussen de mechanische gang van een roltrap en de menselijke beweging van diegenen die zich
ermee verplaatsen.
Bijzonder blij waren wij met de opstelling van het werk in EYE waarbij de trappen en de gang van het
publiek langs het werk een extra dynamiek opleverde. Impressie: https://vimeo.com/202930029
VR:
The New Body, een interactieve installatie van Studio APVIS en jeugddansgezelschap De Stilte uit
Breda. De installatie bood de mogelijkheid om in een virtuele wereld te stappen en zelf een dansend
lichaam samen te stellen.
Reportage VPRO: https://www.youtube.com/watch?v=Fth4wxuun2U
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Night Fall van Het Nationale Ballet is het allereerste virtual reality-ballet ter wereld. Choreograaf
Peter Leung liet zich voor dit experiment inspireren door de ‘witte actes’ van Het Zwanenmeer,
La Bayadère en Les Sylphides.
What do we care 4? Als een van de eersten maakte de Nederlandse funk/pop/rockband
Steye & The Bizonkid een muziekvideo die de mogelijkheden van 360° video uitgebreid verkent.
VR is ongekend populair. De Cinedans VR-installaties konden voortdurend rekenen op de
belangstelling van het publiek. Productie van VR-presentaties is echter omslachtig en duur. Er zijn
zeer veel verschillende presentatievormen met eigen geavanceerde techniek die alle vaak andere
vertoningsapparatuur vereisen. Desalniettemin zijn de mogelijkheden van VR voor de dans groot. Het
genre is volop in ontwikkeling. Cinedans wil de komende jaren aandacht aan VR blijven besteden en
zal een aparte internationale oproep doen om nieuwe werken te selecteren.
INTERACTIVE MUSIC VIDEO’S
Voor de Arena in EYE selecteerde Cinedans vier videoclips waarbij de fysieke inbreng van de
toeschouwer essentieel is voor de ontwikkeling van het verhaal. Iedere deelnemer creëerde een
eigen versie van de clip of legde zelf de laatste hand aan de regie of choreografie. De clips werden
groot geprojecteerd in de Arena van EYE. Met onder meer twee video’s van Arcade Fire en de clip
States of Matter van Orri en Georg (Sigur Rós), die je meeneemt door Tate Modern in Londen.
Deze prachtig vormgegeven video’s waren vooral aantrekkelijk voor ons jonge publiek.
Cinedans Extra
In Cinedans extra organiseert Cinedans discussies, lezingen en debatten waarin nader wordt
ingegaan in specifieke werkmethodes, technieken en genres. De activiteiten in Cinedans Extra
worden gratis aangeboden.
Afgelopen festival nam Chris Fawcett in zijn lezing Aesthetics of Camera Movement het publiek mee
in een beschouwing over driedimensionaal cameragebruik.
De liefde voor beeld en beweging bracht Fawcett tot de Steadicam. Hij specialiseerde zich in de
esthetiek van camerabeweging en liet in zijn lezing de zin en onzin zien van de longshot en het
verschil tussen goed en slecht gebruik van de stadicam aan de hand van historisch en recent
filmmateriaal.
In de Artist Talk werden de duo’s video- en performancekunstenaar Karel van Laere en
percussionist/producer Frank Wienk, en filmmaker Noud Heerkens choreograaf Loïc Perela,
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uitgenodigd om te praten over interdisciplinaire werkprocessen en nieuwe
publiekspresentatiemogelijkheden.
Slow Rise, van Karel van Laere en Frank Wienk was te zien tijdens Cinedans.
Noud Heerkens en Loïc Perela presenteerden work in progress van de interactieve dansfilminstallatie
An Invitation to Dance.
Cinedans LAB
Om enerzijds het genre te ontwikkelen en te voeden en anderzijds een jonge generatie met dansfilm in
contact te laten komen, speelt Cinedans een actieve rol in het stimuleren van het maken van dansfilms. Wij
hebben de afgelopen jaren stevig ingezet op educatie, participatie en talentontwikkeling in de overtuiging
dat daar de ontwikkeling en opbouw van het genre en het publiek begint. Wij zijn bijzonder trots dat wij als
kleine organisatie ons bereik hebben kunnen vergroten en inmiddels zes LAB trajecten hebben kunnen
uitvoeren met studenten van ArtEZ in Arnhem, Fontys in Tilburg, Codarts in Rotterdam, AHK in Amsterdam,
HKU in Utrecht en ROC van Amsterdam. Daarbij zijn nieuwe relaties gelegd o.a. met De School voor Jong
Talent, gelieerd aan het Conservatorium in Den Haag. Alle trajecten werden gepresenteerd en gedeeltelijk
uitgevoerd op het festival.

Studenten Pact+Dans ROC Amsterdam

Cinedans LAB-films

Als kick of voor een Cinedans LAB-traject voor dansprofessionals gaf Ernie Tee, dramaturg en docent
aan de Nederlandse Filmacademie, een geïllustreerde lezing over beeld en betekenis. Meer dan
andere kunstvormen, lijkt film een bekende wereld te tonen en een transparante taal te spreken. Het
tegendeel is waar. Juist film doet haar uiterste best om weg te moffelen, te verstoppen en zichzelf
ongrijpbaar te maken.
Cinedans LAB: Student Screendance Fair
Cinedans wil jongeren en studenten meer betrekken bij de samenstelling van programma’s. Dit heeft
in 2017 geresulteerd in de Student Screendance Fair. Wij vroegen zes studenten van vier
verschillende opleidingen naar hun fascinatie voor de dansfilm. Wat inspireert hen en welke vragen
roept het medium op? De groep kreeg carte blanche om een eigen programma samen te stellen.
Cinedans’ studentenredactie ’17 presenteerde een marktplaats in de EYE Arena met losse acts,
verschillende interviewsessies en een persoonlijke zoektocht naar díe ene dansfilm. Ondertussen liep
er een dansende cameraman rond. De Cinedans Studentenredactie ’17 bestond uit Helen Boyko, (3e
jaars dansstudent ArtEZ), Elena Iachininoto (4e jaars dansstudent Fontys), Fabian Modin (3e jaars
dansstudent Moderne Theaterdans aan de AHK) en Emmy Kattenbelt, Mohamed Ed-Dahbi en Juno
Cornelisse (3e jaar studenten Graphic Design aan de HKU).
Impressie: https://www.dropbox.com/s/plhlm5irynzwd1l/Montage%20studentfair.mp4?dl=0
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Cinedans LAB: workshop
Tijdens de driedaagse workshop Mobile Choreography op het Cinedans Festival onderzochten
Zeynep Gündüz en Keez Duyves (PipsLAB), i.s.m. de deelnemers, de mogelijkheden van de
smartphone als choreografisch hulpmiddel bij het maken van dansfilms. Focus lag op ‘multiperspective imagery’: in plaats van te filmen met maar één camera, wordt gelijktijdig met meerdere
smartphones opgenomen. Zo ontstaat een werkelijkheid vanuit verschillende gezichtspunten.
Deelnemers zijn choreograaf, cameraman en danser tegelijk.
Mobile Choreography is onderdeel van een onderzoek ondersteund door Codarts Rotterdam en tot
stand gekomen in samenwerking met Cinedans LAB.
Tijdens een afsluitende bijeenkomst presenteerden de deelnemers en workshopleiders hun
bevindingen en resultaten.
Inmiddels is er een App ontwikkeld waarmee makers aan de slag kunnen:
https://itunes.apple.com/jp/app/mobile-choreography/id1243391007?mt=8

Presentatie workshop Mobile Choreography

Performances
Afgelopen editie presenteerden wij drie live performances: een bij de Student Competition: The
Rabbit Dance van Ruben Sanchez van de AHK met zijn medestudenten. Majon van der Schot
verzorgde een live act voor aanvang het New Dutch programma. Zij was tevens in twee films te zien
in het betreffende programma: Your Approval is Not Essential en Rub Your Eyes Until You See Stars.
In het kader van het project Leave Body Behind van WhyNot danste Amos Ben-Tal live in een
audiovisuele installatie met live muziek van de Finse Stiletti-Ana.
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Studenten AHK olv Ruben Sanchez in The Rabbit Dance

Majon van der Schot voor aanvang van het New Dutch

Openbare Bibliotheek
Cinedans presenteert sinds 2014 een week voor aanvang van het Cinedans Festival in de entree van
de OBA dansfilms. Trailers en een selectie van korte dansfilms en Cinedans LAB studentenfilms
worden op een groot LCD scherm met koptelefoons getoond.
Publieksonderzoek 2017
51% van ons publiek is onder de 30 jaar, gevolgd door 23% in de leeftijdscategorie 41 en 55 jaar.
59 % is vrouw, 27 % man en 14% gender neutraal.
68% is professional of werkzaam in de creatieve industrie, 32% is niet werkzaamheden in de
kunstsector.
36% van de ondervraagden heeft ons gevonden via online media. 32% heeft het festival bezocht via

Bijlage 4: Publieksonderzoek Cinedans Festival 2017
137 votings (1 till 10, from which 10 is excellent) à 7.8

Cinedans Festival 2017_Age
<18
18-30
31-40
41-55
56-65
>65

Cinedans Festival 2017_Gender

Female
Male
Neutral
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Cinedans 2017_Professional/Non-professional

Professional
Non-professional

Cinedans 2017_How did you hear about Cinedans
Festival?

Online Media
Flyer / Brochure
Word of Mouth
Differently
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