Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
Rapportage 4de kwartaal 2019
Inleiding
Onderstaande is de rapportage van het 4de kwartaal 2019 van Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
De kwartaalrapportages worden aan de hand van 4 beleidsonderdelen samengesteld volgens de
opzet van het beleids- en activiteitenplan voor de beleidsperiode 2019 – 2022. Hiervoor is gekozen
omdat hiermee op een gestructureerde manier de realisatie van de doelstelling van DNS in beeld
wordt gebracht.
1. Marktgerichte en publieksgerichte profilering.
Is gericht op publieksverbreding en het vergroten van de betrokkenheid van bestaande bezoekers.
Het filmaanbod van DNS is gericht op een breed publiek, jong en oud uit Venlo en de regio. Daar waar
mogelijk worden (locaties in) wijken en kernen betrokken bij het filmaanbod.
2. Film educatieve programma’s/cultuureducatie.
Hier is het uitgangspunt dat film meer kan betekenen dan enkel film kijken en een educatief karakter
heeft voor kinderen, jongeren en volwassenen. We promoten bij (culturele) instellingen, het onderwijs
en het bedrijfsleven dat het film educatief aanbod voor hen een aanvullende waarde heeft en gericht is
op de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden.
3. Nieuwe samenwerkingsvormen en aanhaking bestaande evenementen
Dit beleidsonderdeel geeft inzicht welke activiteiten er plaatsvinden om DNS onlosmakelijk en meer en
meer te verweven met de stad Venlo en de regio. Het betreft onder meer het aangaan van nieuwe en
het intensiveren van bestaande samenwerkingsvormen en het aansluiten aan bestaande
evenementen.
4. Versterking (vrijwillige) medewerkers
DNS is een culturele voorziening die door vrijwilligers gerealiseerd wordt. Hierin worden de
inspanningen en de resultaten benoemd die noodzakelijk zijn, zodat DNS voor de (vrijwillige)
medewerkers een fijne plek is om te werken
Beleidsonderdeel 1: Marktgerichte en publieksgerichte profilering
Binnen het kader van dit beleidsonderdeel hebben in het 4de kwartaal de navolgende activiteiten
plaatsgevonden:
Wekelijks filmaanbod
Het gemiddeld aantal vertoningen per week was 24 verdeeld over 7 dagen, waaronder het
seniorenmatinee op vrijdagmiddag en het zondag matinee.
• oktober:
1644 bezoekers, 95 voorstellingen met gemiddeld 17 bezoekers. Publiekstrekkers in oktober: ONCE
UPON A TIME.... IN HOLLYWOOD en RICHARD SAYS GOODBYE
• november:
1820 bezoekers, 105 voorstellingen, gemiddeld 17 bezoekers. Publiekstrekkers in november:
DOWNTON ABBEY en What Will People Say
• december:
2052 bezoekers, 95 voorstellingen, gemiddeld 21 bezoekers. Publiekstrekkers in december:
AMAZING GRACE en What Will People Say
Het totaal aantal bezoekers in het 4de kwartaal was 5516 (ten opzichte van het 4de kwartaal 2018:
4304 bezoekers).
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Filmarrangementen, -specials en samenwerkingsprojecten
In het 4de kwartaal vonden de navolgende speciale programma’s plaats:
• In oktober vond voor het vierde achtereenvolgende jaar “IMBISS” plaats: het foodfilm
programma met speciale events en randprogramma. IMBISS vond in 2019 over een langere
periode plaats, waaronder het weekend van de landelijke Dutch Food Week.
• Het programma Arts in Cinema werd in oktober vervolgd met Prado Museum, in november
met Van Gogh & Japan en Gauguin in Tahiti en in december met Tintoretto: A Rebel in
Venice. Arts in Cinema vindt plaats in samenwerking met Museum Van Bommel Van Dam.
• De maandelijkse ( 2de zondag) filmvertoning voor mensen met dementie, hun naasten en voor
iedere belangstellende. De vertoningen vinden plaats in het kader van Dementievriendelijk
Venlo: oktober Reis naar het Noorden, november en december Aïlo, het dappere rendier.
• 6 oktober: vertoning van film De Blauwe Maagd, inclusief de making of + nagesprek met de
regisseur Tim Klok.
• 19 oktober: filmvertoning in samenwerking met Vrijwilligerscentrale Venlo.
• 31 oktober: Halloween Secret Movie event in het kader van Halloween.
• In de periode 1-8 november vond het As Equals Filmfestival plaats met 7 films en
documentaires en 2x een Q&A. Tijdens het festival vond een vertoning plaats in ’t Muspelheim
(wijk Vastenavondkamp in Blerick) van de film What will people say. Op 8 november vond
vertoning + nagesprek met regisseur Daan Jongbloed plaats van de documentaire Celibaat.
Op 9 november vond vertoning en nagesprek plaats met de regisseur van de documentaire
Verloren jaren, Bas Labruyere. Het festival werd voor de 5e keer i.s.m. Eci Cultuurfabriek
Roermond georganiseerd.
• 22 november: vertoning van de documentaire De Mythe van Rowwen Heze, met inleiding en
nagesprek met de regisseur Robin Peeters.
• 28 november: lezing Books & Friends, i.s.m. Kulturzentrum Zakk, Düsseldorf.
• 30 november: vertoning Fishermans Friends, voorafgaand bij een van de voorstellingen heeft
Shantigroep de Maashave drie liederen ten gehore gebracht.
• 1 december: vertoning van 120 Battements par minute in het kader van Wereld Aids dag.
• 1ste helft decembe Klassiekerreeksr: Andrei Tarkovski special, met de films Stalker en Solaris.
• 4 december: vertoning van de film The Answer, in samenwerking met Vrienden van Ananda.
• 14 December: in het kader van ‘Kijken bij de buren’ Intereg-Euregio, vond vertoning plaats van
de Duitse documentaire Talking Money met nagesprek met regisseur Sebastian Winkels
• Boekverfilming. In het 4de kwartaal vond 1 boekverfilming plaats. Leden van de
Openbare Bibliotheek Venlo krijgen voor boekverfilmingen korting op de toegangsprijs.
Limburg FilmFestival (LFF) 2020
In het 4de kwartaal vonden diverse overleggen plaats ter voorbereiding op de editie 2020:
• 4 oktober, 7 november, 2 en 19 december vonden voorbereidingen LFF 2020 plaats.
• 22 oktober: overleg Limburgs Museum deelname programma LFF.
• 29 oktober: overleg Blariacumcollege scholenprogramma LFF.
• 7 november: overleg CineSud Heerlen.
• Overleg met de Bibliotheek Venlo/Geheugenhuis m.b.t. vertoning van de documentaire Wei
tijdens het LFF 2020.
• Op 11 december vond in het provinciehuis een voortgangsmonitor LFF plaats: een monitoring
van de resultaatsverplichtingen, conform de subsidiebeschikking Subinfrastructuur 2019-2020.
• Voor 1 november werd, eveneens conform de bovengenoemde beschikking, een
activiteitenplan en begroting editie LFF 2020 bij de provincie ingediend.
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12 december vond de Kick off plaats van het Limburg Film Festival.

Programmering
• De maandelijkse filmbeurs in Den Bosch is voor DNS een inspiratiebron voor het
programmeren van het filmaanbod. Bovendien biedt de beurs gelegenheid om met andere
filmtheaters het filmaanbod kritisch te beoordelen. In het 4de kwartaal werd deze beurs 3x door
vrijwilligers en de bedrijfsleider/programmeur bezocht.
• De 2- maandelijkse programmering vond plaats in samenspraak met CityCinema Venlo.
CityCinema programmeert zaal 2 van DNS.
Pr en profilering
• Met ingang van 2018 is DNS lid van Europa Cinemas (zie: https://www.europacinemas.org/en/cinema/5536-filmtheater-de-nieuwe-scene ). Sindsdien wordt op uitgaven het
logo geplaatst en wordt voorafgaande aan elke film een trailer vertoond.
• Er is wekelijks een nieuwsbrief verzonden in het 4de kwartaal.
• Opname in SOB nieuwsbrief en gids.
• DNS participeert in de gemeentelijke Mantelzorgpas.
• Eind december verscheen het programmaboekje voor de periode januari-februari 2020.
• DNS adverteert in de scholenuitgave van basisscholenkoepel Fortior.
• Het DNS-programma wordt vermeld op de website van KRAG.nu. KRAG.nu belicht wonen,
werken en leven in Venlo.
• Er is een overeenkomst aangegaan met de website Liefde voor Limburg, voor plaatsing van
het filmprogramma. Onder het tabblad ‘evenementen’ is DNS als bedrijf opgenomen.
• In de landelijke Filmkrant wordt maandelijks het programma van DNS vermeld.
• De facebookpagina van DNS wordt accuraat bijgehouden.
Programmamarketing en -communicatie
• Er waren contacten met filmdistributeurs (o.a. op de maandelijkse filmbeurs in de
Verkadefabriek in Den Bosch).
• Contacten met betrekking tot programmamarketing zijn opgenomen onder de
beleidsonderdelen 2 en 3.
Samenwerkingspartners 4de kwartaal in beleidsonderdeel 1
Shantigroep de Maashave, Kulturzentrum Zakk, Düsseldorf, Vrienden van Ananda,
Vrijwilligerscentrale Venlo, Openbare Bibliotheek Venlo/Geheugenhuis, Museum Van Bommel Van
Dam, ’t Muspelheim (wijk Vastenavondkamp Blerick), CityCinema Venlo, Limburgs Museum,
Blariacumcollege, CineSud Heerlen.
Beleidsonderdeel 2: filmeducatieve programma’s/cultuureducatie
Conform het gestelde in het beleids- en activiteitenplan 2019 – 2022 wordt met betrekking tot educatie
onderscheid gemaakt in educatieve en vormende activiteiten voor jeugd en jongeren (tot 16 jaar), voor
studenten Mbo- en Hbo beroepsonderwijs (vanaf 16 jaar), voor medewerkers van organisaties en
bedrijven en voor volwassen deelnemers aan educatieve activiteiten van andere instellingen.
In het 4de kwartaal vonden de volgende activiteiten plaats:
• 2-13 oktober: Kinderboekenweek in samenwerking met Openbare Bibliotheek Venlo en
Cultuurpad met vertoning van de film Reis naar het Noorden.
• 8 oktober: vertoning The Florida Project in het kader van de week van de opvoeding. In
samenwerking met JongerenServicePunt Venlo.
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Oktober – november, 4 vervolgavonden van de filmcursus Anders Filmkijken 2 met Jan
Salden.
15 oktober, vertoning documentaire Bugs, in samenwerking met en op locatie bij Villa flora
voor studenten en professionals in de foodsector (onderdeel programma IMBISS).
9 oktober: vertoning The FarewellParty voor medewerkers van Hospice Venlo.
4-5 november vertoning What will people say + verdiepingsprogramma voor College Den
Hulster en Gilde Opleiding, in samenwerking met Movies that Matter.
13 november: programma gezonde voeding ‘Ranja met Slakken’ met de animatie film Turbo in
samenwerking met de Bibliotheek Venlo (onderdeel programma IMBISS).
13 november: wijnevent in samenwerking met Educational Committee ISA Umami (UM
Maastricht, campus Venlo); (onderdeel programma IMBISS). .
11 december: vertoning Un sac de Billes + verdiepingsprogramma voor Blariacumcollege, in
samenwerking met Movies that Matter.
13 december: vertoning What will people say + verdiepingsprogramma voor Dendroncollege
Horst, in samenwerking met Movies that Matter.
December: workshops ‘film maken’ voor jongere nieuwkomers, in samenwerking met stichting
Groen Licht en MediaInn.

Samenwerkingspartners 4de kwartaal in beleidsonderdeel 2
Openbare Bibliotheek Venlo, Cultuurpad, JongerenServicePunt Venlo, Villa flora, Hospice Venlo,
College Den Hulster Gilde Opleiding, Movies that Matter, Educational Committee ISA Umami,
Blariacumcollege, Dendroncollege, stichting Groen Licht, MediaInn.
Beleidsonderdeel 3: nieuwe samenwerkingsvormen en bestaande evenementen.
In het 4de kwartaal vonden de volgende ontwikkelingen plaats
• Platform voor filmmakers
DNS streeft ernaar dat het filmtheater een platform voor filmmakers en acteurs/actrices is. In
het 4de kwartaal waren te gast: Tim Klok regisseur, Sytske van der Ster actrice, Joeri Pruys
(De Blauwe Maagd), Daan Jongbloed regisseur (Celibaat), Bas Labruyere regisseur (Verloren
Jaren), Robin Peeters regisseur (De Mythe van Rowwen Heze), Sebastian Winkels regisseur
(Talking Money).
• Netwerk filmeducatie:
1 oktober deelname met 2 vrijwilligers werkgroep educatie aan het programma ‘Fast Forward
Filmeducatie’ (Eye Filmeducatie) in Utrecht.
• Project Mediakunst
Overleg vond plaats op 29 oktober/28 november (Toermalijn), 3 oktober/5 december
(Ulingshof)
• Filmlab
Overleg op 10 oktober, 19 november (Venray)
• Film in de wijk
16 oktober: overleg gemeente/wijk Vastenavondkamp over vertoning van film in de wijk
• Lokaal C
28 oktober: deelname Kennisdeling Ulingsheide Tegelen
• Stichting Groen Licht
18 november: overleg workshops ‘filmmaken’ voor jonge nieuwkomers
• Jongeren Service Punt Venlo
2 december: overleg filmfestival voor jongeren.
• CultuurImpuls Venlo
6 december Overleg Cultuurimpuls (Eric Lamers) m.b.t. financiële bijdrage project Mediakunst.
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Karavaan V
17 december Try Out Karavaan (mobiele cinemabus).
Filmeducatie Hub Zuid Nederland
19 december: bijeenkomst Filmeducatie Hub (Lumiere Maastricht, ECI Cultuurfabriek
Roermond, De Spiegel Heerlen, De Domijnen Sittard).

• Verwacht 1ste kwartaal 2020
9-12 Januari: Limburg Filmfestival 2020.
9 Januari: kennisdeling Mediakunst.
15 januari: IFFR Preview.
18 januari: Klassiekerreeks: Apocalypse Now, Francis Coppola
19 januari: The best IDFA on tour.
Januari-maart: schoolvertoningen Blariacumcollege, Bouenscollege Panningen, Ulingshof, bs
Toermalijn, bs Harlekijn, Gilde Opl. Zorg&Welzijn
Januari-maart: Documentaire Wei met nagesprek.
Januari-maart: start van de reeks The Great Composers met In search of Beethoven en Mozart.
Januari-maart: vervolg serie Arts in Cinema met Tintoretto: A rebel in Venice, Leonardo: The Works en
Lucien Freud.
Januari-maart: start ‘Gezondste regio: Cultuur op recept’
16 februari: vervolg “Kijken bij de buren” Interreg-Euregio, met Die Rote Linie.
5-25 maart: Parasite (Black & White).
8 maart: internationale vrouwendag, vertoning For Sama
9 maart: Chris en oma & de rode auto met nagesprek Jeroen Zwaal en 3 medewerkers van Proteion.
Samenwerkingspartners 4de kwartaal in beleidsonderdeel 3
Netwerk filmeducatie, basisschool Toermalijn, speciaal onderwijs Ulingshof, wijk Vastenavondkamp,
gemeente Venlo (wijkondersteuning), Stichting Groen Licht, Jongeren Service Punt Venlo,
Cultuurimpuls Venlo, Karavaan V, Filmeducatie Hub Zuid Nederland.
Beleidsonderdeel 4: versterking DNS en (vrijwillige) medewerkers
Ambitie:
Filmtheater De Nieuwe Scene is een vrijwilligersorganisatie: het theater wordt bestuurd door een
bestuur bestaande uit vrijwilligers. De uitvoering gebeurt door (werkgroepen van) vrijwilligers. De
ambitie is dat gemotiveerde vrijwilligers, naar ieders mogelijkheden, ingezet willen worden voor de
diverse functies en taken.
Ontwikkelingen 4de kwartaal 2019
Met de komst van nieuwe medewerkers en de inzet van bestaande vrijwilligers worden op korte
termijn de diverse functies en taken verder versterkt en ontwikkeld.
• De volgende taken werden door vrijwilligers met verve uitgevoerd: kassa, bar, operateur,
programmering, film-pr, beheer website/facebookpagina, financiële en kwartaalrapportages,
organisatie educatie en speciale projecten, vormgeving en verspreiding van
programmaboekjes en nieuwsbrieven, vormgeven van arrangementen en specials.
• Intensivering van de mogelijkheden tot verwerven van subsidie en fondsen/sponsoring.
• Het bestuur droeg zorg voor financiën, contacten met gemeente en derden, huisvesting,
verzekeringen en personeelsbeleid. O.a. het dossier klimaatbeheersing, jaargesprekken
vrijwilligers. Iedere 6 weken vindt er een bestuursoverleg plaats.
• In november ontving DNS over het jaar 2018 een bijdrage van € 8000 van Europa Cinemas.
• Op 12 oktober heeft een ontruimingsoefening met de vrijwilligers plaats gevonden met o.l.v.
de brandweer en Leo van Zitteren.
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Op 3 oktober vond een EHBO/ BHV scholing voor de vrijwilligers plaats o.l.v. Leo van Zitteren.
In totaal hebben zich 5 nieuwe vrijwilligers gemeld. Dit gebeurde via de Vrijwilligerscentrale
Venlo, mond op mondreclame en de website, en vernieuwde acties door de werkgroep
vrijwilligerswerving van DNS. Drie vrijwilligers zijn daadwerkelijk actief geworden
Er vond een vrijwilligersbijeenkomst plaats op 2 december. Tijdens deze bijeenkomst zijn
nieuwe ontwikkelingen en organisatorische aspecten besproken.

Samenwerkingspartners 4de kwartaal in beleidsonderdeel 4
Europa Cinemas, Vrijwilligerscentrale Venlo, brandweer.
Maart 2019
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