Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
Rapportage 2de kwartaal 2019
Inleiding
Onderstaande is de rapportage van het 2de 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 2de 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.
april:
1735 bezoekers, 94 voorstellingen met gemiddeld 18 bezoekers.
mei:
1555 bezoekers, 107 voorstellingen, gemiddeld 14 bezoekers.
juni:
896 bezoekers, 103 voorstellingen, gemiddeld 8 bezoekers.
Publiekstrekkers in de periode april-juni: Werk Ohne Autor (286), The Shall Not Grow Old
(137), The White Crow (131), On The Basis Of Seks (120), Arctic (122), Le Grand Bain (109)
Het totaal aantal bezoekers in het 2de kwartaal was 4186 (ten opzichte van het 2de kwartaal
2018: 3753 bezoekers).
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Filmarrangementen, -specials en samenwerkingsprojecten
In het 2de kwartaal vonden de navolgende speciale programma’s plaats:
• 5 en 9 april: de film Brozer over de veerkracht van de mens, liefde en de confrontatie met het
onvermijdelijke, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Limburg;
• 18 april: vertoning documentaire Oedoer Drom, een zoektocht naar de oorsprong van de Sinti,
van regisseur Bob Entrop, met een nagesprek met Bob Entrop en Marie Grunholz;
• 19 april: in samenwerking met Stichting Venlo Vrouwen de film RBG met een inleiding door
Vera Taks;
• 24 april: These are my Hours, het verloop van een thuisbevalling vanuit het perspectief van de
barende vrouw met een voor- en nagesprek met haptonoom Céline Romijn
• 10 mei: vertoning documentaire Goede Buren met een panelgesprek o.l.v. Myrthe Frese over
de aanpak van eenzaamheid in Venlo. Met financiële ondersteuning door en in samenwerking
met de gemeente Venlo, lokale coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’ en in samenwerking met
Cinema Delicatessen en Basalt Film.
• 12 mei: Sounds into Silence, met Kirtan zanger;
• 17 mei: première van De dans van Tislit (Bart Coenders) in samenwerking met
Kunstenaarsstichting Rondzien;
• 29 juni: Roze Zaterdag met korte films, Virtuel Reality, fotopresentatie door Annie van Gemert
in samenwerking met Roze Zaterdag Venlo/Krefeld en AntiDiscriminatieVoorziening Limburg
(ADVL)
• April/mei/juni: uit de reeks Arts in Cinema 2019 de documentaires Caravaggio: L'anima e il
sangue, Degas: Passion for Perfection en Young Picasso. In samenwerking met Museum van
Bommel van Dam;
• Boekverfilming. In het 2de kwartaal vonden 4 boekverfilmingen plaats. Leden van de
Openbare Bibliotheek Venlo krijgen voor boekverfilmingen korting op de toegangsprijs.
Limburg FilmFestival (LFF) 2020
• 3 mei: bestuurlijk overleg LFF (Eelco Schillings);
• 10-21 mei/13 juni: overleggen organisatie LFF 2020
• Overleg Karin Bartels/Anita m.b.t. het ‘LFF in de stad’
• Overleg door Bart Holscher Cinesud ‘back office’ filmfestivals in Limburg
• c6-27 juni: overleg Jeroen Helmers (Blariacumcollege) m.b.t. een scholenprogramma tijdens
LFF 2020
• 24 juni: bericht toekenning € 10.000,- Gemeente Venlo voor het LFF 2020
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 2de 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
• Er is wekelijks een nieuwsbrief verzonden in het 2de kwartaal;
• Opname in SOB nieuwsbrief;
• DNS participeert in de gemeentelijke Mantelzorgpas;
• Eind april verscheen het programmaboekje voor de periode mei-juni 2019; eind juni verscheen
het programmaboekje voor de periode juli-augustus 2019
• 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;
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• 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 2de kwartaal in beleidsonderdeel 1
Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Limburg, Stichting Venlo Vrouwen, Kunstenaarsstichting Rondzien,
Roze Zaterdag Venlo/Krefeld, AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADVL),
Museum van Bommel van Dam, Openbare Bibliotheek Venlo, CityCinema Venlo, Gemeente Venlo,
lokale coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’, Fortior, KRAG.nu, Cinema Delicatessen, Basalt Film,
Cinesud, Blariacumcollege
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 2de kwartaal vonden de volgende activiteiten plaats:
• Di 16 april/wo 17 april: Tschick (325 ll), Eighth Grade (197 ll) voor leerlingen
onderbouw/bovenbouw College Den Hulster;
• Di 7 mei: Vechtmeisje (180) via Kunstencentrum Venlo voor leerlingen onderbouw Vmbo
Blariacumcollege;
• 28 mei: testvertoning lesproject ‘Eeuwige propaganda’ voor leerlingen groep 7 basisschool
Martinus (34 ll);
• 3/4/6 juni : The Hate U Give (45 ll) via Bibliotheek Venlo voor leerlingen bovenbouw
Havo/VWO Valuascollege;
• 3 juni Via Movies That Matters Love Simon (53 ll) voor leerlingen College Den Hulster;
• 6 juni: Le Nouveau voor leerlingen groep 8 basisschool Aan de Vijver; 7 juni: Le Nouveau
voor leerlingen groep 8 basisschool Groeneveld (totaal 64 ll).
Samenwerkingspartners 2de kwartaal in beleidsonderdeel 2
Valuascollege, Blariacumcollege, College Den Hulster, basisscholen Aan de Vijver, Groeneveld en
Martinus, Kunstencentrum Venlo .
Beleidsonderdeel 3: nieuwe samenwerkingsvormen en bestaande evenementen.
In het 2de kwartaal vonden de volgende ontwikkelingen plaats:
• Platform voor filmmakers
DNS streeft ernaar dat het filmtheater een platform voor filmmakers is. Eén daarvan is
Cinesud, het platform voor (aankomende) Limburgse audiovisuele professionals. In het 2de
kwartaal waren de filmmakers Bob Entrop (Oedoer Drom) en Bart Coenders (De dans van
Tislit) te gast in DNS. 30 april was een testscreening van de documentaire Wei van filmmaker
Ruud Lenssen.
• Gezondheidscafé Venlo
Het Gezondheidscafe Venlo maakt deel uit van het project ‘Noord-Limburg de gezondste regio
van Europa in 2025’: doelis o.a. versterking van het model ‘Positieve Gezondheid’;
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17 april: presentatie gezondheidscafe ‘CULTUUR EN GEZONDHEID; BEST EEN GOED
DUO’. Tijdens het café een presentatie van film/documentaire (Ruud Lenssen, Wei) als
inspiratiebron voor positieve gezondheid.
22 april: evaluatie waarin bevestiging dat film/documentaire bijdraagt aan Positieve
Gezondheid.
Filmlab, regio Noord Limburg
Betreft samenwerking filmtheaters/bioscopen Venlo, Reuver, Panningen en Venray m.b.t.
cultuureducatie primair onderwijs. Uitvoering pilot ‘Propaganda toen-Nepnieuws nu’ in het
kader van 75 jaar bevrijding.
9-14 mei overleg partners.
28 mei: testvertoning lesproject ‘Eeuwige propaganda’ voor leerlingen groep 7 basisschool
Martinus.
Cultuurimpuls Venlo
Cultuurimpuls Venlo Betreft een cultuurparticipatie programma in Venlo voor de
beleidsperiode 2019-2022. DNS diende hiervoor een projectplan in. Deelname door DNS aan
diverse infobijeenkomsten over Cultuurimpuls:
4 april: Info Vreedzame wijk (Mikadoo);
8-9-10-11 april: bijeenkomsten Cultuurimpuls;
14 mei: overleg met beoogd projectleider Tanja Nabben voor DNS;
2 mei-11 juni: overleg team Communicatie gemeente Venlo (Jasper Kuntzelaars/Lilly-Jane
Young);
10 mei: overleg Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo (coördinator Riet Goosen);
27 mei: presentatie DNS projectplan ‘Dao kump kal van’ (voorlopige werktitel).
Hospice (Christine van Heur)
Overleg met betrekking tot vertoning film/documentaire najaar 2019 voor medewerkers
Hospice Venlo.
Filmlab Zuid-Limburg
Op 25 juni overleg in Maastricht. Betreft samenwerking Limburgse filmfestivals: Schift,
Euregeon Shorts (Heerlen), Docfest (Maastricht), Dutch Mountain Filmfestival (Heerlen/Aken),
LimburgFilmFestival (Venlo).
75 jaar bevrijding Venlo (onderdeel project Cultuurimpuls ‘Doa kump kal van’)
Ontwikkeling programma DNS in het kader van 75 jaar bevrijding;
3 april: overleg basisschool Mikadoo.
Openbare Bibliotheek Venlo
Overleg voortgang mogelijke samenwerkingsactiviteiten; kinderboekenweek.
As Equals/Week van Respect (onderdeel project Cultuurimpuls ‘Doa kump kal van’)
Afspraken met Stichting Movies that Matter Amsterdam m.b.t. As Equals/Week van Respect
(november) over een educatief programma rond de film What will people say voor
VMBO,.Havo/VWO en MBO onderwijsinstellingen.
Toekenning subsidieaanvraag (€3500,-) Gewoon Goed Samenleven voor de financiering van
What will People say.
Mediakunst Primair onderwijs Venlo
(onderdeel project Cultuurimpuls ‘Doa kump kal van’)
Aanvraag subsidie ‘Mediakunst’ bij het Fonds Cultuurparticipatie t.b.v. activiteiten in 4 scholen
primair onderwijs in de periode 2019-2022: betreft de scholen Impuls Tegelen, Ullingshof
Venlo, Harlekijn Blerick en Toermalijn Tegelen;
24 juni: overleg Harlekijn;
27 juni: overleg Impuls.
IMBISS
14 mei-18 juni : overleg Umami (campus Venlo) foodevent tijdens IMBISS.
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Verwacht 3de en 4de kwartaal 2019
Juli-augustus-september: Start jaargesprekken vrijwilligers;
29 augustus: Introductiedagen Isa Umami, Universiteit Maastricht Campus Venlo;
September 2019-april 2020: educatie programma 75 jaar bevrijding;
1-8 oktober: participatie Week tegen Eenzaamheid;
najaar: documentaire Ingrid Kamerling;
9 oktober: filmprogramma Hospice Venlo;
2-13 oktober: Kinderboekenweek;
5-16 oktober: IMBISS, Agri/food filmprogramma;
20 oktober: première documentaire "De Mythe en de Meester” (Bart Hölscher);
4-10 november: As Equals/Week van respect (Movies That Matter);
20 november-1 december: IDFA schoolvoorstellingen 2019;
1 december: participatie Wereldaidsdag;
12 december: kickoff LFF 2020;
13 december: viewing Voortgezet onderwijs.

Samenwerkingspartners 2de kwartaal in beleidsonderdeel 3
Gezondste Regio 2025 Noord Limburg, Filmlab regio Noord Limburg, Openbare Bibliotheek Venlo,
Stichting Movies that Matter Amsterdam, Cultuurimpuls Venlo, Hospice Venlo, Filmlab Zuid-Limburg,
Primair onderwijs Venlo (de scholen Impuls Tegelen, Ullingshof Venlo, Harlekijn Blerick en Toermalijn
Tegelen), Isa Umami, Universiteit Maastricht Campus Venlo, Gewoon Goed Samenleven, basisschool
Mikadoo.
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 2de 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.
• In totaal hebben zich 2 nieuwe vrijwilligers gemeld. Dit gebeurde via de Vrijwilligerscentrale
Venlo, mond op mondreclame en de website, en vernieuwde acties door de werkgroep
vrijwilligerswerving van DNS. Twee vrijwilligers zijn daadwerkelijk actief geworden.
• Er vond een vrijwilligersbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn nieuwe
ontwikkelingen en organisatorische aspecten besproken.
• Diverse trainingen voor de operateurs / kassa en bar voor de vrijwilligers.
Samenwerkingspartners 2de kwartaal in beleidsonderdeel 4
Vrijwilligerscentrale Venlo
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