
Nog nooit zagen zoveel mensen - ruim 25.000 - de stille en experimentele films uit 
de Desmet collectie. Dankzij digitalisering kon deze bijzondere collectie ontsloten en 

getoond worden in de tentoonstelling De droomfabriek van Jean Desmet.
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Missie
EYE is schatbewaarder, gids en pionier in de wereld van de film en de kunst van het 
bewegend beeld.

Visie
EYE wil wereldwijd toonaangevend zijn in de wijze waarop film en bewegend beeld 
binnen een museale context worden getoond. We preserveren en presenteren film 
als kunst, vermaak, cultureel erfgoed en maatschappelijk document. EYE laat zien 
hoe bepalend bewegend beeld is voor het ervaren en begrijpen van de wereld om 
ons heen. Door verleden, heden en toekomst van de film te verbinden, verschaffen 
we de noodzakelijke context. EYE laat je anders kijken.
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1Inleiding
Een historische mijlpaal in 2015 was de voltooiing van 
het nieuwe EYE Collectiecentrum in de Buiksloterham in 
Amsterdam Noord, op nog geen 5 minuten fietsen van het 
museum-gebouw. Voor het grote publiek misschien niet zo 
nieuwswaardig, voor het beheer, behoud en de ontsluiting 
van de filmcultuur in Nederland  - immers kerntaak van 
EYE - van levensbelang. 

Het nieuwe collectiecentrum van EYE in 
Amsterdam Noord: opening medio 2016.
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Na bijna 70 jaar verspreid te hebben gelegen over meerdere 
suboptimale depots en kluizen door heel Noord-Holland, 
wordt vanaf 2016 de Filmcollectie Nederland - met uitzon-
dering van de nitraatcollectie die in de bunkers in Overveen 
blijft - onder één dak bewaard in een nieuw state-of-the-art 
collectiecentrum. Naast opslag van de collectie - van films 
tot affiches tot apparaten - en de restauratie ateliers zal 
in het nieuwe collectie centrum ook een nieuw experti-
secentrum worden geopend, de EYE Study, voor het pro-
fessionele publiek, zoals studenten, filmwetenschappers, 
journalisten en filmmakers.

Achter de schermen is het afgelopen jaar hard gewerkt 
aan de voorbereidingen voor de grootscheepse collec-
tie-verhuizing. Zo worden momenteel meer dan 200.000 
filmblikken voorzien van nieuwe barcodes met inzet van 
alle medewerkers van EYE, daarbij ruimschoots geholpen 
door vrijwilligers. 

Ook de virtuele verhuizing - van analoge naar digitale 
opslag en workflows - eist volop onze aandacht. Het gaat 
daarbij niet alleen om de opslag en toegankelijkheid van 
de historische films, die dankzij het digitaliseringsproject 
Beelden voor de Toekomst zijn gedigitaliseerd, maar ook 
om de ingest, duurzame opslag en toegankelijkheid van 
digital born nieuwe Nederlandse films. Factoren als effi-
ciëntie, kwaliteit en kostenbeheersing hebben er op basis 
van weloverwogen keuzes toe geleid dat EYE inmiddels 
zelf een eigen digitale opslag heeft gerealiseerd, die vol-
doet aan de internationale standaarden van een modern 
filmarchief. 
Publiek hoogtepunt in 2015 was de tentoonstelling  If 
We Ever Get To Heaven gewijd aan het werk van de 
Zuid-Afrikaanse kunstenaar William Kentridge. Speciaal 
voor EYE maakte Kentridge een nieuwe, wonderscho-
ne filmische installatie,  More Sweetly Play The Dance, 
die gepresenteerd werd op 9 schermen over een lengte 
van 45 meter. Met meer dan 70.000 bezoekers is deze 
tentoonstelling de best bezochte expositie in de geschie-
denis van EYE. Kentridge zelf zei: ‘I have never seen my 
films look so good’. Zo’n compliment van een wereldver-
maarde kunstenaar is een welverdiende kroon op het werk 
van de productionele en technische staf van EYE, die tot 
het uiterste gaan om films en visuele kunst zo perfect mo-
gelijk te vertonen. 

Er waren nog veel meer hoogtepunten, van groot tot klein, 
waar we met plezier op terug kijken. Zoals het druk be-
zochte North Wave festival op de kade voor EYE tijdens 
SAIL 2015, een zinderende MuseumN8 en de door het EYE 
Exposed team georganiseerde ludieke openingen van de 
tentoonstellingen. Op het wederom geslaagde EYE Filmbal 
reikte minister Bussemaker de allereerste EYE Art & Film 
Prize, mogelijk gemaakt door het Paddy & Joan Leigh Fer-
mor Arts Fund, uit aan kunstenares Hito Steyerl. 

Ook de zorgvuldig samengestelde verdiepende themati-
sche programma’s als MŪBII Japan en het Woody Allen 
zomerretrospectief mochten zich verheugen op grote pu-
blieke belangstelling. Met het programma Where Do We 
Go Now is een nieuwe generatie vrouwelijke filmmaak-
sters uit de Arabische wereld in de schijnwerpers gezet en 
ontvingen we een nieuw en cultureel divers publiek, zoals 
onze allochtone ‘buurvrouwen’ uit Amsterdam-Noord die 
voor het eerst in EYE kwamen. 

In 2015 heeft EYE voor de culturele activiteiten in het mu-
seumgebouw een recordaantal van 546.554 bezoekers 
ontvangen. T.o.v. 2014 is met name het bezoek aan de 
wisselende tentoonstellingen (met dank aan Kentridge) en 
de permanente museale opstelling in het Panorama toe-
genomen. Het bezoek aan de filmvoorstellingen is stabiel 
gebleven. In totaal (inclusief onder meer restaurant- en 
zakelijk bezoek) bezochten ruim zevenhonderdduizend 
mensen het gebouw (708.085), bijna 4% meer dan het 
voorgaande jaar.

Op het gebied van filmducatie hebben we het initiatief 
genomen tot een landelijke expertmeeting, waarin niet 
alleen collega’s uit de filmbranche deelnemen maar ook 
vertegenwoordigers vanuit het onderwijsveld. Doel is meer 
aandacht voor filmeducatie en mediawijsheid in het on-
derwijscurriculum van de toekomst. Met een gezamenlijke 
‘brandbrief’ en een landelijke petitie is het belang van het 
leren lezen van beelden onder de aandacht gebracht van 
de commissie die verantwoordelijk is voor een visie op het 
onderwijs van de toekomst (Onderwijsplatform 2032).

Ook op het gebied van internationale promotie hebben 
we het initiatief genomen om tot meer samenwerking in 
de sector te komen (o.a. in samenwerking met het Film-
fonds en grote internationale filmfestivals). Daarbij richten 
we ons op een nieuwe gezamenlijke branding (SEE NL) 
, een heldere roadmap van activiteiten en meer cross 
promotie met andere sectoren, zoals Dutch Design en de 
creatieve industrie. Niet alleen de allernieuwste Neder-
landse films krijgen internationale aandacht, ook de his-
torische films uit de EYE collectie reizen veelvuldig over 
de wereld, waaronder een feestelijke presentatie van een 
Desmet-programma in het MoMA in New York.

In het museum versterken we, dankzij een genereuze 
bijdrage van de BankGiro Loterij, de museale uitstraling 
met het project ‘EYE Discover’: een permanente opstelling 
van pre-cinema apparaten in het Panorama en door het 
hele gebouw: zoals o.a. de vernieuwde EYE walk (een 
interactieve videotour), speurtochten voor kinderen en 
innovatieve luisterbanken in de Arena waar aan de hand 
van beroemde filmscènes cinematografische middelen 
als montage, geluid en cameravoering beeldend worden 
toegelicht.
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Een ander hoogtepunt in 2015 was zeker ook de verschij-
ning van de EYE publicatie Fantasia of Color in Early 
Cinema, geschreven door Tom Gunning, Giovanna Fos-
sati, Joshua Yumibe and Jonathon Rosen en uitgegeven 
in samenwerking met de  Amsterdam University Press. 
Martin Scorsese, die het voorwoord schreef, zei: ‘I could 
gaze at the images in this book for hours’. Het boek is 
verschenen tijdens een in het voorjaar in EYE georga-
niseerde internationale conferentie over kleurgebruik in 
de zwijgende cinema en was na de zomer al toe aan de 
eerste herdruk. 

Voor het eerst organiseerden we de openbare college-
reeks This is Film! Film Heritage in Practice. In zes goed 
bezochte lezingen is onder leiding van Giovanna Fossati 
(hoofdconservator van EYE en hoogleraar Filmerfgoed 
aan de UvA) ingegaan op verschillende restauratieprojec-
ten en presentatievormen van filmerfgoed, variërend van 
pre-cinema tot recente experimentele films en Hollywood-
klassiekers.

2015 was ook het jaar waarin we ons voorbereidden op 
de toekomst met het ontwikkelen en opstellen van een 
beleidsvisie 2017-2020. In meerdere heidesessies, zowel 
intern als met externe (ook internationale) deskundigen, 
hebben we ons beleid en onze plannen kritisch tegen 
het licht gehouden. Het overkoepelend thema voor de 
komende jaren is ‘innoveren en consolideren’. Innove-
ren op het gebied van nieuwe presentatievormen en het 
breed ontsluiten van de collectie. Consolideren wat we 
in de afgelopen jaren van grote transitie hebben weten te 
bereiken. 

Ondanks het grote publieke succes, met bezoekers-
aantallen die ver boven oorspronkelijke targets liggen, 
blijven er financiële zorgen. Enerzijds veroorzaakt door 
een lagere rijksbijdrage dan ooit was toegezegd voor 
intrek in het nieuwe museum en anderzijds door de stij-
gende structurele lasten als gevolg van de digitalisering 
(opslag, duurzaamheid en ontsluiting). Ten aanzien van 
beide knelpunten voert EYE met regelmaat overleg met 
het departement. Momenteel werken we in samenwerking 
met OCW  aan een oplossingsscenario voor de hoge 
huisvestingslasten. Daarnaast is een extern onderzoek, in 
opdracht van OCW, gestart om het totaal aan kosten als 
gevolg van de digitalisering in kaart te brengen. Beide za-
ken vragen om een structurele oplossing op korte termijn.

Desalniettemin kijken de Raad van Toezicht en Directie 
met trots en tevredenheid terug op een succesvol jaar, in 
de wetenschap dat dat alleen mogelijk is dankzij de enor-
me inzet van alle medewerkers en vrijwilligers van EYE. 
Na de personele reorganisatie als gevolg van de bezui-
nigingen, juist in de cruciale periode van transitie (uitbrei-
ding van taken en activiteiten) is de werkdruk onvermin-
derd hoog. Het enthousiasme van de medewerkers, hun 
expertise en hun intrinsieke passie voor behoud, beheer, 
presentatie en promotie van de film in Nederland en ver 
daarbuiten, verdient diep respect.

Alexander Rinnooy Kan     
Voorzitter Raad van Toezicht

Sandra den Hamer
Directeur/bestuurder
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2 Presentatie

William Kentridge’s succesvolle tentoonstelling in EYE 
waarvoor hij speciaal een grootse, nieuwe filminstallatie 
ontwikkelde: ‘More Sweetly Play the Dance’.

“I have never seen my 
films look so good….”

_  William Kentridge
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2A 
Filmprogrammering & 
Distributie
EYE is een modern museum voor de film en film is een moderne kunst. We presenteren 
zowel de meesters uit het verleden als de beloftes van de toekomst. Een combinatie van 
klassiek en hedendaags werk is een wezenlijke voorwaarde voor een levend filmmuseum 
dat er nu en in de toekomst toe doet.

De filmprogrammering kent drie hoofdlijnen:
 » Gecureerde retrospectieven (bv. Woody Allen, MŪBII JAPAN) en programmaformats: 

Film NL (van Kees Hin tot Paul Verhoeven), Cinema Concerten (stille films met nieu-
we scores of bijzondere experimenten zoals het theatrale schouwspel van pianiste To-
moko Mukaiyama omringd door een woud van beeldschermen waarop beelden uit de 
EYE-collectie), Cinema Egzotik (vaste cultavonden met een nog vastere publieksach-
terban), EYE on Art (gewijd aan de crossover tussen film en andere kunsten, veelal in 
samenwerking met andere kunstinstellingen) en de vaak uitverkochte Cinemini-voor-
stellingen op zondagochtend voor kinderen vanaf 2 jaar.

 » Themaprogramma’s waarin maatschappelijke actualiteit binnen een cinematogra-
fische context wordt onderzocht, zoals de nieuwe documentaire reeks EYE on the 
World en in het recente verleden Where Do We Go Now – Arabische vrouwen achter de 
camera. Hierbij wordt samengewerkt met gastcuratoren en organisaties uit binnen- 
en buitenland; zowel uit de film- als museale wereld, en met academische en maat-
schappelijke instellingen.

 » Premières en prolongatie films, veelal met context programma’s  
en/of op bijzondere formaten.

Betrokken publiek bij het paneldebat in het kader 
van Where Do We Go Now.
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Highlights 
filmprogrammering 2015

Woody Allen
De ‘meest geniale nerd uit de internationale filmwereld’ 
stond in de zomer van 2015 centraal bij EYE. Naast alle 
grote klassiekers van Manhattan tot Annie Hall was ook 
Allens nieuwste film Irrational Man bij EYE te zien. De 
openingsfilm Irrational Man was extra bijzonder, aange-
zien deze film op dat moment zelfs nog niet uit was in de 
Verenigde Staten en EYE speciale toestemming heeft 
gekregen van de meester zelf voor een speciale voor-
première. Veel van de voorstellingen zijn voorzien van 
inleidingen, lezingen en (muzikale) optredens, inclusief 
een optreden van het Nationale Jeugd Jazz Orkest in de 
Arena van EYE tijdens het Grachtenfestival.

Dit zomerprogramma kan met recht een succes genoemd 
worden. Het is de eerste keer dat er in Nederland zo’n 
compleet retrospectief van het werk van ‘de meest ge-
liefde schlemiel uit de filmwereld’ is georganiseerd, met 
vele enthousiaste reacties van pers en publiek tot gevolg. 
Uiteindelijk hebben zo’n 13.000 mensen een film uit dit 
programma bezocht. 

Veel films komen uit onze eigen collectie en waar mogelijk 
hebben we de films zoveel mogelijk op celluloid gedraaid, 
zoals ook Allen het graag ziet.

Mūbii Japan
EYE presenteerde vanaf 25 september een uitgebreid 
programma rond de rijke geschiedenis van de Japanse 
film, MŪBII JAPAN. Naast klassiekers van grote namen 
als Yasujirō Ozu en Akira Kurosawa heeft het publiek ken-
nis kunnen maken met de intense karakterstudies van de 
in het Westen nog onbekende filmmaker Mikio Naruse. 
Het belangrijkste thema van Mikio Naruses films, de 

tragische liefde, vormt ook het uitgangspunt voor het 
hoofdprogramma van MŪBII JAPAN, ‘Tragische liefdes in 
de Japanse film’. MŪBII JAPAN bevatte klassiekers die 
niet eerder in Nederland te zien zijn geweest, alsmede de 
première van Our Little Sister van Hirokazu Kore-eda, in 
aanwezigheid van de regisseur zelf. In samenwerking met 
de Universiteit Leiden en initiatiefnemer Dick Stegenwerns 
(Universiteit van Oslo) organiseerde EYE op 24 en 25 
september een internationaal symposium rond het werk 
van Naruse, dat de basis vormt voor een Engelstalige 
publicatie en een door Europa reizend retrospectief, dat in 
januari 2017 in EYE zal worden vertoond.

In navolging van het succes van filmcursussen voor 
volwassenen over de Russische cinema en Hitchcock, 
hebben filmliefhebbers die meer wilden weten van de 
Japanse cinema, gedurende acht maandagavonden een 
in samenwerking met de Universiteit Leiden georganiseer-
de collegereeks kunnen volgen. Met deze colleges is een 
overzicht geboden van de Japanse film vanaf de vroegste 
stille films tot aan de arthouse films uit het Japan van nu.
Het Japan-programma mocht zich in grote belangstel-
ling van het publiek verheugen. Naast de goedbezochte 
filmvoorstellingen, is ook de speciale Japancursus uit-
verkocht. In aanloop naar een groot filmprogramma over 
Japanse liefdesverhalen in september bracht EYE de 
Japanse klassieker Tokyo Story van de Japanse mees-
ter-cineast Yasujirō Ozu in de Nederlandse filmtheaters. 

Where Do We Go Now - 
Arabische vrouwen achter de camera
Met Where Do We Go Now? - Arabische vrouwen achter 
de camera werpt EYE licht op een interessante ontwik-
keling: de internationale doorbraak van de vrouwelijke 
filmregisseur uit de Arabische wereld. Deze regisseurs 
maken persoonlijke liefdes- en familiedrama’s, vaak tegen 
de achtergrond van de politieke en sociale situatie in de 

“EYE pakt uit met veertig films uit 
bijna een eeuw Japanse cinema. 
Bijzonder is ook dat er films uit de 
periode van de zwijgende cinema 
te zien zijn. De oudste film is A 
Page of Madness uit 1926…..” 

_Jos van der Burg – Het Parool
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desbetreffende landen. Met hun aangrijpende, vitale en 
vaak provocatieve films dragen zij in belangrijke mate bij 
aan verandering van de eenzijdige beeldvorming over de 
Arabische wereld. Gastcurator Ludmilla Cvikova stelde 
een programma samen van de beste speelfilms, docu-
mentaires en korte films van de afgelopen twintig jaar en 
twee premières. Veel regisseurs en actrices uit de films 
zijn tijdens dit programma te gast geweest bij EYE. 

EYE on Art
Onder de noemer EYE on Art presenteert EYE wekelijks, 
op de dinsdagavond, een programma waarin de raak-
vlakken tussen beeldende kunst, bewegend beeld en 
overige kunstvormen voor het voetlicht geplaatst worden. 
Het vermelden waard zijn de avonden waarop studenten 
van kunstacademies werk en experimenten presenteren, 
waarvoor ze vrijelijk en rijkelijk hebben kunnen putten uit 
de collectie van EYE. Deze avonden fungeren als rese-
arch lab en talent lab, waar jonge kunstenaars hun ideeën 
en werk kunnen presenteren aan een geïnteresseerd 
publiek. Ook Masters of the Avantgarde is een terugke-
rend programma. Met EYE on Art bestendigt EYE, naast 
de tentoonstellingen, haar museale positie/uitstraling ook 
binnen de filmprogrammering. 

EYE Filmbal 
Op donderdag 2 april 2015 werden relaties van het 
museum uit de werelden van film, kunst, cultuur, het 
bedrijfsleven en de politiek maar ook zakelijke en parti-
culiere begunstigers ontvangen tijdens het jaarlijkse EYE 
Filmbal. Driehonderd genodigden genoten van een diner 
in het restaurant met toespraken van Sandra den Hamer 
en Alexander Rinnooy Kan, en een optreden van Wende. 
Het diner werd gevolgd door een programma in Cinema 
1 waar minister Bussemaker de eerste EYE Art & Film 
Prize-winnaar Hito Steyerl presenteerde. 
Tijdens het wervelende programma van een uur zijn de 
genodigden meegenomen op een reis waarbij de kunst 
van het bewegend beeld, met onder ander materiaal uit de 
collectie van EYE, is gecombineerd met andere kunstvor-
men als dans (ICK), muziek en zang. Aansluitend zijn om 
21.30 uur de deuren opengegaan van het museum voor 
overige relaties uit genoemde werelden, die genoten van 
optredens van Wende met haar band en de DJ’s Leroy 
Rey en Joshua Walters.

SAIL 2015
In samenwerking met Toren A’DAM, de Tolhuistuin en 
café De Pont heeft EYE tijdens SAIL een vijfdaags festival 
North Wave Festival aan de IJ-oever georganiseerd; van 

de aanlegplaats van de pont tot aan EYE. Naast vele 
muzikale optredens (zeemanskoren, bands en DJ’s) heb-
ben wij op het gebouw compilatieprogramma’s van films 
uit onze collectie geprojecteerd. Iedere avond toverden 
sprookjesachtige compilaties van films uit onze collectie 
de buitenkant van ons museumgebouw om tot het groot-
ste filmdoek van Nederland. Op de kade was het een 
gezellige drukte, met name tijdens de Sail In en Sail Out, 
met speciale foodtrucks, zitjes en optredens van DJ’s, 
georganiseerd door de Toren A’DAM.

MUSEUMN8
Ook in 2015 kan EYE weer terugkijken op een uiterst suc-
cesvolle MuseumN8 in november. Dit jaar was het thema 
SEEING SOUNDS. Met diverse optredens van onder 
andere Tom Trago, een opkomende maar nu al razend po-
pulaire DJ, die een nieuwe score maakte bij beelden uit de 
collectie van EYE; Detroit Swindle – live muziek bij expe-
rimentele beelden uit de collectie van EYE en the B-Movie 
Orchestra, live muziek en zang bij beelden uit de allerbeste 
B-films. Daarnaast heeft het publiek kunnen deelnemen 
aan workshops, een filmquiz en genieten van de beste 
cinematografische orkestregistraties. Ruim 3700 mensen 
hebben EYE bezocht tijdens deze editie van de N8.

Distributie van klassiekers
Ten aanzien van de landelijke spreiding van filmcultuur 
concentreert EYE zich op de distributie van klassiekers en 
korte films. Een voorbeeld van de landelijke uitbreng van 
klassiekers was ‘Les Enfants du Paradis’.

Les Enfants du Paradis
Vlak voor de Kerst heeft EYE een digitaal gerestaureerde 
versie van het epische Les enfants du paradis na 70 jaar 
opnieuw uitgebracht in de Nederlandse filmtheaters. Dit 
even flamboyante als tragische liefdesverhaal, gesitueerd 
in de Parijse theaterwereld rond 1830, verhaalt over de 
liefde tussen de beeldschone courtisane Claire (Arletty) 
en vier mannen. Marcel Carné maakte een levendig 
portret van een kleurrijk milieu: acteurs, kruimeldieven, 
moordenaars, prostituees en louche impresario’s bevol-
ken het doek.

Korte Film Poule
De Korte Film Poule, een distributie-initiatief van EYE om 
meer korte (experimentele) films in de Nederlandse filmthea-
ters te vertonen, werd tijdens het Nederlands Film Festival in 
2014 gelanceerd. In 2015 hebben al 21 filmtheaters een abon-
nement genomen op de Korte Film Poule en is het streefgetal 
van 12 theaters daarmee ruimschoots overschreden.
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Premières
De premièreprogrammering bestaat uit ongeveer 80 nieu-
we films per jaar: artistieke (jeugd)films, Nederlandse 
films en re-releases van klassiekers. Uitgangspunt is een 
gevarieerd aanbod van beginnende tot iconische makers 
die zowel inhoudelijk als in vorm over hoogwaardige artis-
tieke kwaliteit beschikken. Een deel van deze first run-ti-
tels valt in de categorie ‘kwetsbare artistieke film’ en is 
niet of nauwelijks in andere theaters te zien of wordt über-
haupt niet in Nederland uitgebracht, zoals in het jaarlijks 
terugkerende Previously Unreleased-programma. Daarbij 
nemen wij (samen met distributeurs) de vertoningssituatie 
in de regio Amsterdam in ogenschouw. Dit bepaalt mede 
de inzet van films (aantal slots) en de veelal van andere 
filmtheaters afwijkende vertoningstijdstippen. Bovendien 
biedt EYE de artistieke Nederlandse films (vaak als enige 
vertoner met Engelse ondertitels) een langere release-tijd 
dan ze normaal in de vertonersmarkt gegund wordt.
Meer en meer producenten en distributeurs kiezen voor 
EYE als de locatie voor de feestelijke première van 
hun films. Zo beleefde Schneider vs. Bax van Alex van 
Warmerdam zijn feestelijke première in EYE. Maar ook 
Eisenstein in Guanajuato van Peter Greenaway, films van 
Nederlandse filmmakers als Prins van Sam de Jong zijn in 
EYE in première gegaan. 

Ook producenten en distributeurs kiezen EYE als de lo-
catie voor de (Nederlandse) première van hun films. Zo 
was eind augustus Jacques Audiard, de regisseur van 
Gouden Palm-winnaar van Dheepan te gast bij EYE. En in 
september is de beroemde Letse dirigent Andris Nelsons 
ontvangen. Samen met leden van het Concertgebouwor-
kest was hij te gast bij de première van Nelsons No 5 van 
Carmen Cobos.

In oktober vond in EYE de première plaats van de docu-
mentaire N – The Madness Of Reason in aanwezigheid 
van Booker Prize-winnaar Ben Okri, alsmede de première 
van El club in aanwezigheid van Pablo Larraín. Ook ver-
toonde wij in een speciale voorstelling de latere Oscar-
winnaar Son of Saul in aanwezigheid van regisseur en 
hoofdrolspeler.

Blade Runner: The Final Cut 
Ridley Scotts Blade Runner: The Final Cut was in juni in 
EYE als enige vertoningsplek in Nederland te zien in een 
nog niet eerder vertoonde, digitale versie. Dit is de enige 
versie waarover Ridley Scott volledige artistieke controle 
heeft gehad. The Final Cut bevat de originele, volledige 
versie van de veelbesproken eenhoorn-droom, die nooit 
eerder te zien is geweest, en die nu is gerestaureerd. Bo-
vendien zijn alle extra gewelddadige scènes en alternatieve 
bewerkingen uit de internationale montage opgenomen.

Film still Schneider vs Bax
(regie Alex van Warmerdam).
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2B 
Tentoonstellingen

Jean Desmets Droomfabriek. 
De avontuurlijke jaren van de film 
(13 december 2014 tot en met 12 april 2015) 
Jean Desmets Droomfabriek. De avontuurlijke jaren van 
de film (1907 – 1916) is een tentoonstelling volledig geba-
seerd op onze unieke Desmet-collectie, die in de prestigi-
euze UNESCO Memory of the World Register is opgeno-
men. Met meer dan 1100 vroege, veelal unieke, stille films 
uit de hele wereld, tientallen bijzondere affiches, en vele 
meters archief is de Desmet-collectie in historische zin 
ook een van de meest volledige en omvangrijke collecties 
ter wereld op het gebied van de vroege film. De tentoon-
stelling presenteerde in een bijzondere opstelling de 
rijkdom en reikwijdte van de experimentele beginjaren van 
de film. Er is in de marketing vooral ingezet op het berei-
ken van cultuur- en geschiedenisliefhebbers. In januari is 
geëxperimenteerd met een ‘real time bidding-campagne’, 
een online advertentiemethode waarbij het doel is mensen 
met gerichte belangstelling te bereiken.

William Kentridge: 
If We Ever Get to Heaven 
(25 april tot en met 30 augustus 2015)
Na de historische tentoonstelling over en met de eigen 
Desmetcollectie (circa 23.000 bezoekers), opende eind 
april de eerste grote tentoonstelling in Nederland van 
William Kentridge. De Zuid-Afrikaan Kentridge is een 
van de beroemdste kunstenaars van zijn generatie. Niet 
alleen heeft hij deelgenomen aan meerdere Documenta’s, 
Biennales van Venetië en andere internationale kunstbien-
nales, ook heeft hij grote retrospectieve tentoonstellingen 
gehad in musea als het MoMA in New York en het Centre 
Pompidou in Parijs. 

EYE is erg verheugd deze kunstenaar aan zich te hebben 
kunnen binden en dit grote tentoonstellingsproject met 
hem te ontwikkelen. Kentridge heeft zelfs een werk spe-
ciaal voor EYE gerealiseerd, het magische More Sweetly 
Play the Dance. Naast beeldend kunstenaar is Kentridge 
ook actief als theater- en operaregisseur voor diverse 
beroemde operahuizen in New York en Londen. De ten-
toonstelling heeft niet alleen veel - zeer positieve - publici-
teit opgeleverd (meerdere 5-sterrenrecensies, interviews, 
beschouwende artikelen, bijlages, een tweetal televi-
sie-uitzendingen speciaal gewijd aan de tentoonstelling, 
etc.), met een totaal bezoek van meer dan 71.000 mensen 
heeft ook het publiek ons in grote getalen weten te vinden. 
Zoals gewoonlijk zijn naast de tentoonstelling een aantal 
interessante programmaonderdelen georganiseerd waarin 
de tentoonstelling is gecontextualiseerd. Zo vond begin 
juni een avond plaats waarin Kentridge in gesprek ging 
met Pierre Audi over zijn Lulu-operaregie, en is het boeg-
beeld van de Zuid -Afrikaanse anti-apartheid - de rechter 
van het Constitutionele hof - Albie Sachs voor een open-
baar gesprek in EYE te gast geweest. 
Succesvolle marketingacties waren met name de samen-
werking met het Holland Festival en de Nationale Opera, 
de bijlage in De Groene, de uitgebreide outdoorcampag-
ne, het item in het programma Kunstuur en de folderver-
spreiding bij onder meer alle belangrijke musea en cul-
turele instellingen in de Randstad. Het resultaat was een 
enorm bereik onder de doelgroep regelmatige museum-
bezoekers en cultuurliefhebbers. Het was een eer dat ook 
Prinses Beatrix informeel de tentoonstelling heeft bezocht.

Film is en blijft het vertrekpunt voor een viertal tentoonstel-
lingen per jaar, waarin de volgende hoofdlijnen te onder-
scheiden zijn: thematische tentoonstellingen (o.a. Found 
Footage, De Droomfabriek van Jean Desmet: de experimente-
le jaren van de vroege film in 2015); tentoonstellingen gewijd 
aan grote en belangrijke auteurs als Antonioni (2015), Fellini 
(2014), Cronenberg (2014) en Kubrick (2012); tentoonstellin-
gen die de geschiedenis van de experimentele en avant-garde 
film belichten (zoals de eerste tentoonstelling ooit gewijd 
aan de vroege abstracte cinema van pionier Oskar Fischinger 
en de tentoonstelling met het bizarre werk van de Quay Bro-
thers) en tentoonstellingen die de raakvlakken onderzoeken 
tussen film en andere kunstdisciplines, zoals die gewijd aan 
het werk van William Kentridge (2015), Expanded Cinema en 
de filmsculpturen van Anthony McCall (2014).

 ...een niet te missen ten-
toonstelling. Een van zijn 
indrukwekkendste werken 
ooit... 

_ ( ***** Elsevier)
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Michelangelo Antonioni. 
Il maestro del cinema moderno 
(11 september 2015 tot en met 17 januari 2016)
EYE presenteerde in het najaar een grote tentoonstelling 
rond de Italiaanse regisseur Michelangelo Antonioni: 
Michelangelo Antonioni. Il maestro del cinema moderno. 
Met zijn beroemde trilogie L’avventura, La notte en L’eclis-
se groeide Antonioni uit tot een van de meest vernieuwen-
de regisseurs van de 20ste eeuw. L’avventura (1960) geldt 
als een keerpunt in de filmgeschiedenis, het begin van de 
moderne cinema. Als stilistisch perfectionist vernieuwde 
Antonioni de filmgrammatica door vanuit het beeld te 
denken en minder vanuit het verhaal. In de tentoonstelling 
tonen filmfragmenten op dertien grote projectieschermen 
de overrompelende visuele kracht van zijn beelden. Uit 
het Antonioni-archief in Ferrara, geboorteplaats van de re-
gisseur, zijn ook bijzondere documenten, foto’s en brieven 
bijeengebracht. In de filmzalen zijn films van Antonioni te 
zien, omlijst met speciale programma’s.

De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking 
met de Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Fer-
rara. Michelangelo Antonioni heeft voor zijn overlijden zijn 
hele archief met talloze persoonlijke documenten aan dit 
museum geschonken.

De tentoonstelling is zo visueel mogelijk gemaakt en heeft 
zowel positieve persreacties ontvangen, 
als ook een breed publiek (meer dan 24.000 bezoekers) 
getrokken. Dit aantal is hoger dan de bezoekcijfers van de 
tentoonstelling toen deze te zien was in Parijs, Brussel en 
Ferrara, de geboorteplaats van Antonioni. De Filmkrant 
heeft in samenwerking met EYE een speciale bijlage uit-
gegeven. Daarnaast zijn de gebruikelijke marketingmidde-
len ingezet en is met een groot aantal partijen samenge-
werkt. Zo is met de Volkskrant een loyaliteitsprogramma 
opgezet en zijn acties georganiseerd met de Museumver-
eniging, de NS, Unseen Photo Fair en Stadspas. 

Diverse flankerende programma’s (deel uitmakend van 
EYE on Art) komen in samenwerking met externe partijen 
tot stand en bieden de mogelijkheid elkaars achterban 
te bereiken. Op deze wijze is onder meer samengewerkt 
met het Italiaans Cultureel Instituut, Foam, het Van Gogh 
Museum en de Nationale Opera.

De recensies in de dagbladen varieerden van ‘su-
perieure tentoonstelling’ (Het Parool), ‘ongelofelijk 
aangrijpend’ ***** (NRC Handelsblad) tot ‘harts-
tochtelijk en complex, onbereikbaar en essentieel, 
sensueel en vreemd’ (De Groene Amsterdammer). 
‘De kijker gaat onder de indruk naar huis (…) On-
navolgbare maestro van het modernisme.’ ***** 
(NRC Handelsblad). ‘Uitstekende expositie (…) Het 
is Antonioni’s filmwereld die de aandacht opzuigt. 
(…) Antonioni’s werkelijkheid komt echt tot leven. 
(…) De horiën van de verbeelding wordt in de don-
kere zalen van EYE prachtig voortgezet.’ **** (de 
Volkskrant)

EYE Discover
In december 2015 is de permanente museale opstelling 
EYE Discover gepresenteerd. Verspreid door het gebouw 
belichten verschillende interactieve apparaten de wereld 
van bewegend beeld. Veel onderdelen zijn dagelijks gratis 
te bezoeken en geschikt voor jong en oud. 
EYE Discover laat zien hoe cinema-apparaten en filmstro-
ken er vroeger uitzagen en welke technische ontwikkeling 
de film heeft doorgemaakt, dit onder de naam EYE Explore, 
EYE Listen en EYE on Set.

De pers over onze Michelangelo Antonioni tentoonstelling en filmprogramma: 
“Superieure tentoonstelling” Het Parool;  // “buitengewoon *****” NRC; 
“modern en relevant” De Groene; // “****” De Volkskrant. 
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3 Educatie
Het leren begrijpen en gebruiken van film- en beeldtaal is 
essentieel in onze gemedialiseerde samenleving. Film is een 
toegankelijk medium en ondersteunt mensen om al op jon-
ge leeftijd de wereld te ontdekken. Film kan, net als andere 
kunsten, ontroeren, vermaken en aan het denken zetten.
Als gids in een overvloedige wereld van beeldcultuur geeft 
EYE kinderen, jongeren en even zo goed volwassenen de 
kennis en vaardigheden om film te onderzoeken, te analy-
seren en de invloed ervan op de samenleving te begrijpen. 
De educatieve activiteiten van EYE zijn in twee verschillende 
functies onderverdeeld: de museale c.q. erfgoededucatie en 
de portalfunctie voor landelijke filmeducatie.

In de EYE Walk komen films tot leven. Met een tablet in de hand maken kin-
deren een wandeling door het museumgebouw. Deze innovatieve videotour 
heeft inmiddels diverse prijzen gewonnen, waaronder the New Media Award 
(Best of Industry in categorie Musea) en de Highly Commended Prize van 
MuseumNext.
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Landelijke functie
In 2015 is er veel gebeurd op het gebied van afstemmen 
en samenwerken met de branche. Naast het landelijk Net-
werk Filmeducatie, heeft EYE nu ook de leiding in de or-
ganisatie van het lokale netwerk Amsterdams Filmmenu. 
Net als het in Netwerk Filmeducatie verenigen partneror-
ganisaties zich om filmeducatieve activiteiten op elkaar te 
laten aansluiten en filmeducatie in den brede te promoten 
(met name online en op beurzen). Bij het Amsterdams 
Filmmenu is er een door de partners gezamenlijk bekos-
tigde onderwijsadviseur aangesteld, die persoonlijk con-
tact heeft met scholen om een brug te slaan tussen vraag 
en aanbod. Een klein team van docenten heeft zich actief 
verbonden aan het netwerk om zodoende het netwerk bij 
te staan. Het Amsterdams Filmmenu is mede mogelijk 
gemaakt door de gemeente Amsterdam.

Ook op internationaal niveau deelt EYE Educatie haar 
kennis en ervaring. In het project ABCinema werkt EYE 
samen met een vijftal andere Europese landen op het 
gebied van archief, collectie en educatie. Voor het Euro-
pese project Wrap! zit EYE in de advisory board om mee 
te denken over de educatieve ontsluiting van Europese 
speelfilms. ABCinema en Wrap! zijn mede gefinancierd 
vanuit het Creative Europe-programma.

Freek en Hella de Jonge 
Foundation
Om de ambities en vele projecten van EYE Educatie te 
kunnen bekostigen is (financiële) steun van derden onmis-
baar. Met dank aan Freek en Hella de Jonge Foundation 
kan elke basisschool in Nederland nu kosteloos Avontu-
ren in het donker, een lesmethode over film ontvangen. 
Inmiddels hebben ruim 800 basisscholen hier al gebruik 
van gemaakt. Hiermee kan elke docent structureel aan-
dacht besteden aan film vanaf groep 3 t/m groep 8. Via de 
bijbehorende nieuwsbrief geven we docenten maandelijks 
tips bij welke actuele film in de bioscoop deze lesmethode 
te gebruiken is. 

Expertmeeting 
‘Film in de school’
Op 3 juli 2015 heeft EYE een expertmeeting georgani-
seerd over het belang van het opnemen van filmeducatie 
als vast onderdeel van het onderwijscurriculum van de 
toekomst. Goed cultuuronderwijs in de toekomst is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, culturele 
instellingen en overheden. Deelnemers aan deze door 

EYE geïnitieerde expertmeeting waren dan ook vertegen-
woordigers van de Community Filmdocenten, het Netwerk 
Filmeducatie, het Nederlands Filmfonds, de Dutch Aca-
demy For Film, Cinekid, de Nederlandse Filmacademie, 
Stichting Mediawijsheidscholen, PABO InHolland Den 
Haag, Hogeschool Leiden en de educatieafdeling van 
EYE. Bij de bijeenkomst waren tevens beleidsambtenaren 
van het ministerie van OCW als toehoorder aanwezig. 

Film in het onderwijscurriculum van de 
toekomst
Resultaat van deze expertmeeting is een ‘brandbrief’ c.q. 
adviesdocument namens alle deelnemers aan de meeting, 
gericht aan de leden van het Platform Onderwijs2032. Dit 
platform bereidt een advies voor over de inhoud van ons 
onderwijs aan minister Bussemaker en staatssecretaris 
Dekker. 

Het doel van de deelnemers aan de expertmeeting is 
dat daarin een klemmend pleidooi is opgenomen voor 
de opname van film in het onderwijscurriculum van de 
toekomst. Het is de hoogste tijd dat we ook in Nederland 
erkennen dat overdracht van informatie allang niet meer 
alleen via tekst plaatsvindt. 

Kinderen en jongeren groeien op in en met beeldcultuur, 
maar op school is geen structurele aandacht voor het cre-
eren van of kritisch kijken naar bewegend beeld. Filmedu-
catie geeft kinderen en jongeren de kennis, vaardigheden 
en de mentaliteit om bewegend beeld te onderzoeken en 
te analyseren, de impact ervan en de invloed op de sa-
menleving te kunnen begrijpen en zelf verhalen te kunnen 
maken en publiceren. Beeldvaardig zijn geeft ze de keuze 
om maker, deelnemer, uitvinder, vertoner, criticus en/of 
liefhebber te worden. In november is om die reden een 
online petitie geplaatst om film in het nieuwe onderwijs-
curriculum op te nemen.

Partijen die de petitie ondersteunen zijn onder anderen 
het International Documentary Film Festival Amsterdam, 
Community Filmdocenten, Pabo Leiden, PABO Amster-
dam, PABO InHolland Den Haag, Nederlands Filmfonds, 
Cinekid, Dutch Academy For Film, het Fantastisch Kin-
derfilmfestival, de Frisse Blik, Holland Animation Film 
Festival, Movies That Matter, Nationaal Film Festival voor 
Scholieren, Nederlands Film Festival, Nederlandse Ver-
eniging van Bioscopen en Filmtheaters, Pathé Bioscopen 
en EYE filmmuseum.
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MovieZone
MovieZone geeft jongeren de kans om film te ontdekken, 
zowel in de praktijk (zelf maken) als door kennis te nemen 
van de theorie (filmtechniek, filmhistorie). En we zoeken 
de jongeren op daar waar ze het meest verblijven: op 
school, op festivals en in de digitale wereld. Met MovieZone 
(zowel online als via tv, festivals en offline activiteiten) zijn 
in twee jaar tijd meer dan 2 miljoen jongeren uit de doel-
groep (12-21 jaar) bereikt.

In 2015 is een substantiële subsidieaanvraag bij Fonds 
21 gehonoreerd voor het vervolg op het MovieZone-pro-
gramma. Een van de speerpunten in de nieuwe aanvraag 
is de aandacht die EYE gaat besteden aan cinematic VR. 
Virtual Reality is hot, en EYE gaat voornamelijk aandacht 
besteden aan de filmische mogelijkheden die deze nieuwe 
techniek met zich meebrengt. 

MovieZone jury’s
Bij de belangrijke festivals (HAFF, IFFR, Nederlands Film 
Festival, Cinekid, Imagine Film Festival, Go Short etc.) is 
telkens een vijfkoppige jongerenjury van MovieZone aan-
wezig die op de slotdag van het festival zijn prijswinnende 
film bekendmaakt. Ook heeft een zestigkoppige jury zich 
uitgesproken over drie kanshebbers voor een Europese 
jeugd-Oscar. 

MovieZone Talentday
De MovieZone Talent Day is dé dag in EYE vol workshops 
en masterclasses voor alle filmliefhebbers van 14 tot en 
met 25 jaar. Op de MovieZone Talent Day op 21 decem-
ber zit er talent in de zaal en op het podium. Dit jaar was 
Georgina Verbaan de hoofdgast, die vertelde hoe je een 
Gouden Kalf kan winnen.

EYE en ARTtube
EYE heeft zich aangesloten bij ARTtube, het online video-
kanaal van musea uit Nederland en België. 
Naast video's over de Zuid-Afrikaanse kunstenaar William 
Kentridge plaatste EYE ook een video genaamd Marlene 
Dumas Goes To the Movies. ARTtube bevat bijzondere in-
terviews met toonaangevende kunstenaars en ontwerpers 
naast sfeervolle portretten van inspirerende makers. 
De musea en presentatie-instellingen bieden een kijkje 
achter de schermen bij de opbouw van tentoonstellingen 
en de restauratie van kunstwerken en laten hun curatoren 
en conservatoren aan het woord.

Educatie in EYE
In totaal hebben zo’n 14.000 kinderen deelgenomen aan 
een rondleiding, workshop, interactieve filmvoorstelling, 
videotour, speurtocht of vakantie-activiteit in EYE. Voor een 
volledig overzicht van de activiteiten wordt verwezen naar 
de  programmamatrix voor kinderen en families en scholen 
in het primair en voortgezet onderwijs. EYE investeert ook 
in deskundigheidsbevordering van docenten en aankomend 
docenten (bv. op PABO’s) op het gebied van filmeducatie 
en mediawijsheid. In 2015 zijn er diverse nascholings-work-
shops, -colleges en -cursussen op maat gemaakt, in sa-
menwerking met lerarenopleidingen en scholen.

Bereik
In het beleidsplan stelden wij ons de volgende bezoekerstar-
gets: deelname van jaarlijks 6000 leerlingen van het pri-
mair onderwijs (PO) en 7000 leerlingen van het voortgezet 
onderwijs. In de praktijk is gebleken dat PO moeilijk klas-
sikaal naar het museum te krijgen is. Men heeft te weinig 
geld, tijd en begeleiding om naar het museum te reizen, 
mede omdat het een onderwerp (film) betreft dat niet in 
het curriculum zit. EYE bereikt de doelgroep wel op ande-
ren manieren: online, in hun vrije tijd, in hun eigen klas, en 
via samenwerkingsprojecten met andere filminstellingen 
(o.a. schoolvoorstellingen Nederlands Film Festival en 
Cinekid).

De MovieZone Jury aan het werk op het 
Nederlands Film Festival te Utrecht.
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EXPOSED 
EXPOSED is de community voor jonge cultuurliefhebbers 
van EYE. Het is een peer project waarbij EYE innig sa-
menwerkt met de doelgroep. 

Het EXPOSED-team geeft op nieuwe wijze context aan 
het aanbod van EYE, via een eigen online magazine en 
events. Twee keer per week verschijnt er een verdiepend 
artikel, een tip of een interview met jonge cultuurmakers 
online. Bij iedere nieuwe tentoonstelling in EYE organi-
seert EXPOSED een uniek openingsevent. Zowel online 
als voor de events zijn de teamleden verantwoordelijk 
voor het hele proces; van het creatieve concept tot de 
uitvoering. Ze werken samen met opkomend talent vanuit 
verschillende kunstdisciplines en zorgen ervoor dat de 
online content en de programmering van het evenement 
thematisch aansluit bij de inhoud van de tentoonstellingen 
en activiteiten van EYE. 
In het afgelopen jaar zijn openingsmanifestaties georgani-
seerd voor de Kentridge- en Antonioni-tentoonstelling en 
rond het Woody Allen zomerretrospectief. EXPOSED is 
medegefinancierd door Fonds21.

Contacten met het onderwijs
Een van de belangrijkste doelgroepen van de afdeling 
Educatie zijn basisscholen en middelbare scholen. Om zo 
goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeftes 
van deze doelgroep, houden we een vinger aan de pols, 
werken we samen met, en evalueren we onze activiteiten 
en diensten met docenten. 

Klankbordgroepen
EYE maakt daarvoor dankbaar gebruik van diverse klank-
bordgroepen. Met name om behoeftes te polsen en nieu-
we ideeën voor te leggen. In deze klankbordgroepen zitten 
docenten van PO, VO en lerarenopleidingen. Groepen 
waar EYE al regelmatig contact mee heeft. De docenten 
helpen ons ook met het testen van nieuwe activiteiten door 
met hun leerlingen of studenten deel te nemen aan pilots. 

Evaluaties
Alle docenten die bij EYE een activiteit afnemen, krijgen 
ter evaluatie na afloop ook een mail met vragen als ‘Hoe 
vond u het contact met de organisatie?’ ‘Sloot de activiteit 
inhoudelijk aan bij uw verwachting?’ ‘Sloot de activiteit 
aan bij het niveau van uw leerlingen?’. 
Steekproefsgewijs worden activiteiten op kwalitatieve wijze 
geëvalueerd, door observatie en interviews met docenten 
en leerlingen. 
Op basis van al deze gegevens verbeteren we desge-
wenst de dienstverlening, de inhoud van een programma 
of de keuzemogelijkheden in het aanbod.   
Om ook docenten te bereiken die nog niet bekend zijn 
met EYE, sluiten we incidenteel ook aan bij klankbord-
groep-vergaderingen van andere groepen, bijvoorbeeld 
van het OAM (Overleg Amsterdamse Musea).

Diversen
EYE houdt zich via diverse vaktijdschriften (o.a. Vives, 
Kunstzone, Cultuur + Educatie) op hoogte van de meest 
actuele ontwikkelingen in het onderwijsveld en onderhoudt 
daarvoor ook contact met ondersteunende onderwijsin-
stellingen als SLO, Kennisnet en Mediawijzer.net. 

Tevens maakt EYE onderdeel uit van diverse expertgroe-
pen en communities, zoals:  

 » Matchingsbijeenkomsten Cultuureducatie met Kwaliteit, 
geïnitieerd door Ministerie OC&W

 » Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur
 » Community Filmdocenten
 » Film Literacy Advisory Group (Europees).

De communicatie met de onderwijsdoelgroep verloopt ten-
slotte via een veelheid van diverse kanalen, zoals onder-
wijsmaillings, cultuurkoker, onderwijsbeurzen, cultuurbe-
middelaars, nieuwsbrieven, Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Instagram en  persoonlijk contact. We zetten ter promotie 
en informatie ook banners, promofilms, flyers, brochures, 
posters en gifjes in. 

EXPOSED event bij opening 
tentoonstelling.
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4 EYE 
International
Speerpunt is de ontwikkeling van een nieuwe 
gemeenschappelijke branding (SEE NL – Films 
from the Netherlands) en een gezamenlijke 
communicatiestrategie voor internationale promotie, 
waarbij ruimte moet blijven voor het veelzijdige 
karakter van de Nederlandse film(sector).

Tal van nationale en internationale filmprofessionals deden 
zaken in het vernieuwde Nederlandse Paviljoen, thuisbasis 
van EYE International, het Nederlands Filmfonds en Filmpro-
ducenten Nederland, tijdens het filmfestival van Cannes dat 
was ingericht met louter Dutch design.
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Cannes
Hoewel er het afgelopen jaar geen Nederlandse films ge-
selecteerd werden voor een van de officiële programma’s 
van het Cannes Filmfestival, is de Nederlandse aanwezig-
heid in Cannes niet ongemerkt gebleven. 
Het Nederlandse Paviljoen was groter dan in voorgaande 
jaren en volledig in stijl ingericht met Dutch Design. Deze 
nieuwe uitstraling heeft zijn vruchten afgeworpen in de zin 
dat veel Nederlandse filmprofessionals er dit jaar bewust 
voor gekozen hebben hun afspraken met internationale 
collega’s in het Nederlandse Paviljoen te laten plaatsvin-
den. Daarnaast zijn er veel netwerkactiviteiten georgani-
seerd met als hoogtepunt een zeer druk bezochte Dutch 
Drinks op de zaterdagavond. 
Het Nederlandse Paviljoen is door EYE International, in 
nauwe samenwerking met het Nederlands Filmfonds, de 
Filmcommissioner en Filmproducenten Nederland (FPN), 
gerealiseerd.

Speerpunten
EYE International rolt langzaam maar zeker een aantal 
nieuwe speerpunten uit. Focus daarbij zijn samenwerking 
en innovatie. Zo is er de afgelopen maanden hard gewerkt 
aan de professionalisering en intensivering van het be-
staande samenwerkingsverband met Buitenlandse Zaken. 
Ook ligt er meer aandacht op het Noord-Amerikaanse 
continent, waar EYE International de zichtbaarheid van de 
Nederlandse filmindustrie significant wil vergroten. In de 
VS zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met 
de Nederlandse culturele vertegenwoordiging van Buiten-
landse Zaken. 

Branding & samenwerking
Alle activiteiten zijn gericht op de nieuwe branding van de 
Nederlandse filmsector. Het gaat daarbij niet alleen om 
de promotie van een aantal recente Nederlandse films, 
maar om de Nederlandse filmsector in de breedte: talent 
(acteurs/actrices), regisseurs, producenten. 
Daarnaast streven we naar meer crosspromotie met de 
creatieve industrie, zoals al te zien was tijdens het afgelo-
pen Cannes Filmfestival. 

Brazilië
In de maanden augustus en september hebben twee 
grote Nederlandse filmpresentaties plaatsgevonden in 
Brazilië, waarbij EYE International een zeer aantrekkelijk 
Nederlands filmprogramma heeft voorzien van Portugese 
ondertitels. Er is, ondersteund door lokale organisaties, 
een groot bereik onder de Brazilianen gecreëerd. In São 
Paulo opende Sandra den Hamer in augustus samen met 
minister Bussemaker het Nederlandse Filmfestival, dat 
twee maanden duurde. 
In bijna 40 steden in de staat São Paulo is door onze 
Braziliaanse partnerorganisatie SESI wekelijks een Ne-
derlandse speelfilm of korte-film-compilatie vertoond. In 
Rio de Janeiro hebben we middels een samenwerkings-
programma met het Nederlands Letterenfonds veel kennis 
opgedaan over de kansen op het gebied van, door EYE 
International geambieerde, culturele cross-over projecten.

Buenos Aires
In juli heeft in Buenos Aires een groot Nederlandse 
filmmanifestatie plaatsgevonden. Door het Nederlands 
Instituut ter plaatse, NIBA, is met ondersteuning van EYE 
een bijzonder gevarieerd festival samengesteld en op vijf 
verschillende locaties gepresenteerd. 

Naast een retrospectief van Joris Ivens en circa vijftien 
hedendaagse korte en lange films in verschillende genres, 
waren er ook thematische programma’s te bewonderen. 
Zo vertoonde het Centro Ana Frank films over de Tweede 
Wereldoorlog en cureerde CINE Amigos del Bellas Artes 
een programma over kunst in film.

Oscarinzendingen
In juli en augustus heeft EYE International wederom de 
selecties van de Nederlandse Oscar-inzendingen georga-
niseerd in de categorieën Beste Buitenlandse film, Beste 
Korte Animatiefilm en Beste Korte Fictiefilm. Leden van 
de verschillende branchevertegenwoordigingen hebben 
de uiteindelijke inzendingen bepaald. Naar aanleiding van 
gewijzigde criteria van The Academy was de selectie van 
de Beste Buitenlandse film dit jaar voor het eerst tevens 
opengesteld voor lange documentaires.

Archival Loans
De activiteiten van de afdeling Archival Loans zijn in 2015 
verder geïntegreerd in die van EYE International. Deze 
afdeling is een van de pijlers onder de organisatie-brede 
internationale afdeling die het beoogt te zijn. Archival 
Loans is de internationale portal voor de speciale collec-
ties en programma’s. In totaal zijn 891 maal films uit de 
collectie uitgeleend, waarvan 676 maal een analoge film 
en 215 middels een digitaal bestand. Iets minder dan de 
helft is gebruikt in het zaalprogramma van EYE zelf, 400 
maal ging een film naar het buitenland en de overige 70 
films zijn aan Nederlandse filmfestivals, organisaties en 
filmtheaters uitgeleend.
Zo is in 2015 het door curator Elif Rongen-Kaynakçi sa-
mengestelde programma Views of the Ottoman Empire op 
een groot aantal plaatsen in de wereld te zien geweest: 
van Guanajuato en Athene tot Pittsburg. 
Op het prestigieuze Festival de l’histoire de l’art in Fontai-
nebleau was EYE’s restauratie van de film The Spanish 
Dancer de slotfilm. In oktober was op het Grand Lyon Film 
Festival een uit de EYE collectie gecureerd programma te 
zien en waren we voor het eerst aanwezig met een stand 
op de Marché du Film Classique tijdens het Festival. In 
december waren films uit onze collectie te zien in de Fon-
dation Jerôme Seydoux Pathé. Voor een volledige lijst van 
uitleningen wordt verwezen naar de bijlage.
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EYE, als schatbewaarder van de film in Nederland, heeft 
een archieftaak én een museale taak. De archieftaak 
betekent dat we het nationale filmerfgoed, van 1895 tot 
vandaag, beheren. Binnen de museale taak maken we 
keuzes gebaseerd op inhoudelijke, artistieke, histori-
sche, culturele en maatschappelijke criteria. We onder-
scheiden vijf aandachtsgebieden in onze collectie: de 
Nederlandse film, internationaal kunstzinnige en/of 
historisch relevante cinema, stille film, experimentele 
film en Expanded Cinema.

Collecties5

Een bijzondere vondst in de EYE Collectie: unieke beelden van het 
in 1915 in Chicago gekapseisde schip de SS  Eastland, wat door de 
Amerikaanse pers breed is opgepikt. 
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Het jaar 2015 heeft met name in het teken gestaan van de 
voorbereidingen op de inrichting en verhuizing naar het nieu-
we Collectiecentrum aan de Asterweg in Amsterdam-Noord.

Experimentele films op de EYE-website
Vanaf zomer 2015 zijn tientallen experimentele films uit de 
EYE-verzameling te zien onder de sectie Collectie op de 
website (https://www.eyefilm.nl/collectie/uitgelicht/collec-
tiedossiers/experimentele-film-in-nederland).
De verzameling bestrijkt meer dan tachtig jaar avant-gar-
degeschiedenis in de Nederlandse film en bevat onder 
meer werken van Frans Zwartjes, Bart Vegter, Barbara 
Meter en J.C. Mol. Van niet alle genoemde makers zijn 
vanwege auteursrechtelijke beperkingen ook daadwerke-
lijk films online te zien. De pagina’s tonen ook artikelen en 
filmografische gegevens van meer dan driehonderd Ne-
derlandse experimentele films. Een aantal van de gepu-
bliceerde films was eerder te zien op andere websites van 
EYE. In 2015 is alles bijeengebracht op deze website.
EYE (middels fusiepartner Filmbank) heeft altijd bijzon-
dere aandacht gehad voor de experimentele film, die een 
bijzondere plek inneemt in de filmgeschiedenis. Hoewel 
de films niet altijd een groot publiek bereiken, zijn het de 
experimentele makers die het medium onderzoeken en de 
koers uitzetten voor nieuwe generaties.

Wekelijks nieuwe films uit de 
EYE-collectie op YouTube
EYE heeft al jarenlang een eigen kanaal op YouTube met 
trailers, video’s over tentoonstellingen, interviews met film-
makers, en met meer dan 500 films uit de eigen collectie. 
Vanaf mei 2015 worden er nu standaard elke donderdag 
zo’n 5 tot 10 films toegevoegd aan de afspeellijst “From 
the collection”. In 2015 is 360.684 keer een video van EYE 
bekeken op YouTube.

Amerikaans erfgoed van EYE online
Sinds twee jaar werken EYE en het in San Francisco ge-
vestigde National Film Preservation Foundation (NFPF) 
samen in een meerjarenproject ter behoud en ontsluiting 
van verloren gewaand Amerikaans filmerfgoed. De uiterst 
brandbare nitraatfilms, waaronder een reisverslag uit 1917 
(naar de Eliot-gletsjer in Oregon) en de Fleischer Bro-
thers cartoonfilm Koko’s Queen (1926), zijn digitaal veilig 
gesteld en brengen het roemrijke verleden van de Ameri-
kaanse stille film onder handbereik.
In de VS zelf zijn nog maar heel weinig kopieën van Ame-
rikaanse stille films te vinden, naar schatting heeft slechts 
zo’n 20 procent van de titels van de vroege filmindustrie 
het overleefd. Gelukkig is een aantal kopieën bewaard 
gebleven in de Jean Desmet-collectie van EYE. 

In 2016 buigen EYE en de NFPF-restauratoren zich over 
een volgende groep Amerikaanse stille films. Maar liefst 
dertig titels zet EYE dan over op een niet-brandbare dra-
ger en stelt ze digitaal ter beschikking. Hieronder speel-
films als de detective For the Defense (1922), de comedy 
The Reckless Age (1924) en meerdere filmjournaals uit de 
jaren twintig. 
De operatie van EYE en de National Film Preservation 
Foundation wordt ondersteund door de Academy of Moti-
on Picture Arts and Sciences, de Library of Congress en 
de Oregon Historical Society.

CE Online
De collectie-informatiedatabase Collection EYE (CE) is 
sinds 12 november 2015 online te bezoeken. 
De catalogus is bereikbaar via www.eyefilm.nl/catalogus 
(en eveneens via www.eyefilm.nl/catalogue). De toegang 
tot CE is in eerste instantie bedoeld voor onze professio-
nele collega’s in binnen- en buitenland, die nu op afstand 
toegang hebben tot informatie over onze collectie. 
Online bezoekers zien dezelfde informatie als de bezoe-
kers die CE in de EYE-bibliotheek raadplegen (interne 
informatie & NAW-gegevens worden niet getoond). Daar-
naast zijn in de online versie alle afbeeldingen (foto’s en 
affiches) vanwege mogelijke rechtenissues verwijderd.

EYE op Le Giornate del Cinema Muto
EYE was met 23 films ook in 2015 weer ruimschoots 
vertegenwoordigd op het festival Le Giornate del Cinema 
Muto in Pordenone, Italië, van 3-10 oktober. EYE vertoon-
de in totaal 23 films in verschillende programmaonderde-
len: een Desmet-compilatie in het programma Children 
At Work, in het door Ivo Blom (universitair docent VU) 
gecureerde programma Strong Men en Richard Able’s 
programma Early Western. Twee animatiefilms uit de 
EYE-collectie - Koko Back Tracks en Alice in the Wooly 
West - werden live begeleid door een Italiaans jeugdor-
kest. Verder zijn onder andere Hoogstraat, Weltstadt in 
Flegenjahren, De steeg en Pierement vertoond.
Tijdens het festival is ook aandacht besteed aan twee 
recente EYE-publicaties: Fantasia of Color in Early Cine-
ma (2015) en Jean Desmet’s Dream Factory. The Adven-
turous Years of Film (1907-1916). 
Beide boeken zijn op 5 oktober aan het publiek gepre-
senteerd in het Teatro Verdi in Pordenone. De publicaties 
waren gedurende het festival ook verkrijgbaar op de boe-
kenbeurs van het festival.
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Fundraising gala BFI met in EYE 
teruggevonden film
Op 6 oktober organiseerde het British Film Institute een 
groot fundraising gala: Luminous Celebrating British Film 
and British Film talent. De in maart 2014 in de collectie 
van EYE hervonden verloren gewaande nitraatprint 
van de Britse klassieker Love Life and Laughter (1923) 
speelde een hoofdrol op dit gala. Het BFI probeerde op 
deze avond geld in te zamelen om met de restauratie 
van deze film te kunnen beginnen.

Filmaffiches geëxposeerd
Op de tentoonstelling Magnum On Set in het Gemeente-
museum Helmond waren achttien filmaffiches uit de col-
lectie van EYE te zien. Met zijn laatste film Life portret-
teert fotograaf/filmmaker Anton Corbijn de vriendschap 
tussen Magnumfotograaf Dennis Stock met James Dean. 
Stock heeft samen met velen van zijn collega’s van 
het beroemde Parijse fotoagentschap veel op filmsets 
rondgelopen. Zodoende was hij in staat een fascinerend 
inkijkje achter de schermen van die glamourwereld te 
geven, dat te zien was in deze tentoonstelling. In totaal 
waren achttien affiches van EYE in Helmond te zien, 
waaronder die van de legendarische James Dean-film 
Rebel Without a Cause. 
Naast wegdromen bij de glamoureuze foto’s en filmpos-
ters was het mogelijk in comfortabele bioscoopstoelen 
zich te nestelen voor het zien van een filmklassieker.

EYE Collectiedag 
Op 28 maart, voorafgaand aan de internationale confe-
rentie The Colour Fantastic vond de EYE Collectiedag 
plaats. Op deze middag presenteerde EYE nieuwe res-
tauraties en (recent verworven) highlights uit de eigen 
collectie. Diverse deelcollecties zijn onder de aandacht 
gebracht door middel van vertoningen en presentaties 
van de betrokken curatoren. Het programma is afgeslo-
ten met de wereldpremière van de nieuwe restauratie 
van When the Earth Trembled (Barry O’Neil, 1913) met 
live muziek van Stephen Horne. De film werd ingeleid 
door Rob Byrne (restaurator en voorzitter van het San 
Francisco Silent Film Festival) en Curator Stille Film Elif 
Rongen-Kaynakçi. 

Na afloop van de film is in de foyer een vroege kleuren-
film-compilatie vertoond van de Amerikaanse illustrator 
Jonathon Rosen (geïnspireerd op afbeeldingen in de 
nieuwe publicatie Fantasia of Color in Early Cinema) met 
live muziek van het West Side Trio. De EYE Collectiedag 
was ook onderdeel van de Schenkers- en Verzamelaars-
bijeenkomst op 28 maart.

EYE in het MoMA
EYE heeft op uitnodiging van het Museum of Modern Art 
in New York (MoMA) twee bijzondere filmprogramma’s 
samengesteld voor het jaarlijkse MoMA Preservation 
Festival To Save and Project; een internationaal filmfes-
tival dat van 4 tot en met 25 november 2015 een podium 
bood aan recent geconserveerde en gerestaureerde 
filmwerken.
Tijdens de dertiende editie van het To Save and Pro-
ject-festival presenteerden gerenommeerde gastspre-
kers ruim 75 onlangs geconserveerde of gerestaureerde 
filmwerken uit zestien verschillende landen aan het Ame-
rikaanse publiek. 
Directeur Sandra den Hamer, hoofdconservator Giovan-
na Fossati en Curator Stille Film Elif Rongen-Kaynakçi 
hebben de EYE-voorstellingen persoonlijk ingeleid. Gio-
vanna Fossati presenteerde tevens een programma naar 
aanleiding van de eerder dit jaar verschenen publicatie 
Fantasia of Color in Early Cinema (Amsterdam Univer-
sity Press, 2015). Daarnaast zijn er vijftien spectaculaire 
vroege kleurenfilms vertoond, die ten dele de basis 
vormen van de ruim tweehonderd filmstills uit het boek. 
Curator Stille Film Elif Rongen-Kaynakçi verzorgde een 
programma geheel in de geest van bioscoopexploitant 
en filmdistributeur Jean Desmet: een heropvoering van 
een avond vol entertainment, zoals Desmet die zelf zou 
hebben gepresenteerd aan het nieuwsgierige publiek 
uit 1914. Diverse stijlen en filmgenres zijn in dit program-
ma voorbij gekomen, waarvan de recent gerestaureerde 
Amerikaanse rampenfilm When the Earth Trembled 
(1913, Barry O’Neil) het middelpunt vormde. De live 
muziek voor beide filmprogramma’s was in handen van 
pianist Donald Sosin.

EYE in Huize Doorn
In het Paviljoen bij Museum Huis Doorn heeft op zondag 
1 november een historische filmavond plaatsgevonden 
met de vertoning van fragmenten van de propagandafilm 
Holland neutraal uit 1917. 
De film is een uitgebreid verslag van de activiteiten van 
de Nederlandse krijgsmacht en is een goed voorbeeld 
van staatspropaganda aan het begin van de 20e eeuw. 
Deze film is afkomstig uit de collectie van EYE. De film-
fragmenten zijn door Senior Curator Rommy Albers inge-
leid en van toelichting voorzien.
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EYE in Het Nieuwe Instituut
Modeontwerper Esther Meijer buigt zich in haar docu-
mentaire The Right to Copy over de omgang met copy-
right in de modewereld. Aanleiding voor de film zijn haar 
eigen verrassende ervaringen: haar ontwerpen zijn ge-
kopieerd door onder meer H&M zonder dat ze daar iets 
tegen kon ondernemen. 

Op 12 november is de film vertoond in Het Nieuwe Insti-
tuut te Rotterdam, met een voorprogramma van filmbeel-
den uit de EYE-collectie en een discussie na afloop.
In het voorprogramma van EYE is onder meer te zien 
hoe de Nederlandse huisvrouw in de jaren van de we-
deropbouw zich het Parijse modebeeld toe eigende, bij-
voorbeeld door de New Look van Dior te kopiëren uit de 
Libelle: herschepping in een poldervariant of schending 
van intellectueel eigendom? 

Fietsen naar de maan
De presentatie van de gloednieuwe restauratie van de 
film Fietsen naar de maan (1963) was een groot succes. 
Meer dan 1000 bezoekers zijn afgekomen op de meer 
dan vijftig jaar oude film, met sfeerrijke beelden van het 
Amsterdam van begin jaren zestig. 
Voor de restauratie heeft EYE gebruik gemaakt van het 
oorspronkelijk beeld- en geluidsnegatief dat in 2014 is te-
ruggevonden in het Stadsarchief Amsterdam. De film is, 
samen met productiemaatschappij Pan Film, door EYE 
in een beperkte oplage uitgebracht op dvd. Een speciale 
openluchtvertoning op het Waterlooplein (27 augustus 
2015) is door circa 250 mensen bezocht.

Lezing over filmconservering
Twee filmrestauratoren van EYE hebben op 26 septem-
ber 2015 een lezing gegeven over filmconservering op 
het Ambacht in Beeld Festival in de Parisienzaal van 
de FilmHallen te Amsterdam. Catherine Cormon, hoofd 
Collectiebeheer bij EYE, gaf tips & tricks hoe je goed 
voor je eigen filmcollectie dient te zorgen. Annike Kross, 
filmrestaurator bij EYE, legde aan de hand van veel bij-
zondere ondersteunende clips en foto’s uit wat het (film)
restauratiewerk inhoudt. 

Presentatie van de door EYE gerestaureerde film 
Fietsen naar de maan.
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Nominatie publicatie Jean Desmets 
droomfabriek
Jean Desmets droomfabriek. De avontuurlijke jaren van 
de film (1907-1916), de publicatie die EYE heeft uitbracht 
bij de gelijknamige tentoonstelling over filmpionier Jean 
Desmet (winter 2014/2015), heeft een nominatie ontvan-
gen voor de jaarlijkse prijs voor Beste Filmpublicatie. Het 
door EYE filmmuseum en nai010 uitgevers verzorgde 
boek is een hommage aan filmpionier Jean Desmet.

Tourfilm op TV
EYE heeft de film Tour de France (1953) gedigitaliseerd, 
naar aanleiding van de start van de Tour de France in 
2015 te Utrecht. Voor Tour de France volgde het toen-
malige Haghefilm-productiebedrijf drie weken lang de 
Tour de France, met legendarische Nederlandse deel-
nemers als Wim van Est, Gerrit Voorting, Jan Nolten 
en Wout Wagtmans. De film wordt gezien als de eerste 
moderne sportdocumentaire uit de Nederlandse geschie-
denis. Diverse tv-programma’s hebben een reportage 
gewijd aan de film, aangevuld met een interview dat was 
opgenomen in EYE. Op 2 juli is de film integraal uitge-
zonden op NPO2. 

Permanente expositie van affiches
De collectie filmaffiches bestaat uit meer dan 47.000 
unieke exemplaren. Sinds eind maart is er in EYE een 
permanente presentatie te zien van de mooiste affiches 
uit deze collectie. Op een wand in de publieke ruimte is 
een steeds wisselende selectie van originele posters te 
zien, die aansluit op de actuele programmering. De eer-
ste selectie, naar aanleiding van de kleurenconferentie 
The Colour Fantastic  (eind maart), bestond uit allemaal 
rode affiches. Voor de zomer 2015 is een keuze gemaakt 
uit affiches van Woody Allen-films. De affichewand is ge-
realiseerd in het kader van het door de BGL ondersteun-
de EYE Discover (voorheen: Cinema (R)evolutie).

Breng Amsterdam in Beeld 
genomineerd voor de Focal 
International Awards 
Breng Amsterdam in Beeld, de eerste crowdfundings-
actie van EYE, was in 2015 genomineerd voor de Focal 
International Award als Best Archive Restauration/Pre-
servation Project. Een aantal korte films met de oudste 
filmbeelden van Amsterdam uit de eerste decennia van 
de vorige eeuw is vanuit de crowdfundingopbrengsten 
gerestaureerd en gedigitaliseerd. De award is uiteindelijk 
naar Camera Obscura: The Walerian Borowczyck Col-
lections – Arrow Films / Deluxe Restoration gegaan.

Ontdekking kleurenfilm over de 
bevrijding 
EYE vertoonde op 3, 4 en 5 mei uniek beeldmateriaal 
over de Tweede Wereldoorlog in het kader van 70 jaar 
bevrijding, met de kleurenfilm Herwinnen door werken 
als hoogtepunt. 
De opnames van Alex Roosdorp en zijn vrouw Marie 
dateren van april 1945, direct na de bevrijding. De twee 
filmden in kleur – zeldzaam in die dagen – en maakten 
opnamen van het door oorlog verwoeste Nederland, de 
eerste herstelwerkzaamheden, de bevrijdingsfeesten en 
de armoede. 
De film heeft veel media attentie gegenereerd en was 
ook te zien in de tentoonstelling De zomer van ’45 in het 
Nationaal Militair Museum te Soest. 

Beeld van de tentoonstelling Jean Desmets droomfabriek. 
De avontuurlijke jaren van de film (1907-1916).
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Museumstraat Pretoriusstraat 
Op 23 mei heeft EYE deelgenomen aan het initiatief 
Museumstraat Amsterdam, waarbij het publiek kennis 
maakte met bijzondere museumcollecties bij mensen 
thuis. Dit jaar stelden de bewoners van de Pretorius-
straat hun huis voor één dag beschikbaar voor een mi-
ni-expositie. Museumdirecteur voor één dag voor EYE 
was scenarioschrijver Pieter Athmer. 
Zijn huis werd omgetoverd tot een expositieruimte met 
het werk van de experimentele filmmaker 
Frans Zwartjes. 

Il Cinema Ritrovato Bologna, Italië 
Op 28 juni is tijdens het filmfestival Il Cinema Ritrovato 
in Bologna het boek Fantasia of Color in Early Cinema 
binnen een speciaal EYE-programma gepresenteerd. Op 
het programma stond een aantal vroege kleurenfilms die 
in het boek aan bod komen en drie recente ontdekkin-
gen uit de EYE-collectie: Una notte a Calcutta met Lyda 
Borella, La falsa strada met Maria Jacobini en Barfus-
stanzerin met Rosa Porten. In totaal hebben dit jaar 22 
films binnen verschillende programmaonderdelen op het 
festival gedraaid.

IT dienstverlener Solvinity ondersteunt 
EYE voor ontsluiting collectie
IT-dienstverlener Solvinity stelt € 50.000 aan advies en 
middelen ter beschikking om het cultureel erfgoed op 
celluloid en digitaal materiaal voor de toekomst te be-
waren en beschikbaar te maken voor het grote publiek. 
Solvinity besloot de aankondiging van hun nieuwe naam 
op 30 september jl. aan te grijpen om publiekelijk bekend 
te maken dat het EYE gaat ondersteunen.

Erfgoedinspectie en Veiligheidsplan
In 2015 is het concept-rapport van de Erfgoedinspectie 
uitgekomen. EYE is hierin goed beoordeeld. Voor de 
Erfgoedinspectie vormt de digitale collectie een relatief 
nieuw terrein. Begin 2016 is het rapport van de Erfgoed-
inspectie en  het commentaar van EYE daarop op de 
website van de Erfgoedinspectie gepubliceerd.

Begin 2016 is een aangepast Veiligheidsplan opgesteld. 
Dit mede naar aanleiding van de ingebruikname van het 
nieuwe Collectiecentrum in Amsterdam-Noord.

Beeld van de film La Peine du Talion (FR, 1906 - collectie EYE) 
uit het boek Fantasia of Color in Early Cinema.
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6 Academische 
activiteiten
De academische functie heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, 
mede dankzij de installatie van de leerstoel Filmerfgoed en Digitale 
Filmcultuur aan de Universiteit van Amsterdam, die wordt ingevuld 
door de Hoofdconservator van EYE. De samenwerking met de UvA
richt zich onder meer op de jaarlijkse EYE International Conference, 
op de openbare collegereeksen (This is Film! Film Heritage in Practice), 
op de Masteropleiding Preservation and Presentation of the Moving 
Image en op internationale stage- en onderzoeksprojecten, met nadruk 
op innovatieve methodes voor ontsluiting, restauratie en digitalisering.

Het project Data-Driven Film History: a demonstrator of EYE’s 
Jean Desmet Collection, is een voorbeeld van een innovatieve 

methode voor ontsluiting, restauratie en digitalisering.
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Masteropleiding Preservation and Pre-
sentation of the Moving Image (P&P)
Sinds 2003 is EYE als medeoprichter betrokken bij de 
organisatie en invulling van de Engelstalige duale master 
Preservation and Presentation of the Moving Image aan 
de Universiteit van Amsterdam. In 2015 hebben verschil-
lende medewerkers van EYE (gast)colleges gegeven 
aan een internationaal gezelschap van 16 tweedejaars 
P&P-studenten en 9 eerstejaarsstudenten. Een aantal 
tweedejaarsstudenten heeft ook vier maanden stage gelo-
pen bij de afdelingen Collectiebeheer, Programmering en 
Filmconservering & Digital Access van EYE. De studenten 
hebben onder begeleiding van ervaren curatoren, res-
tauratoren, en digitale filmspecialisten hun kennis verder 
verdiept en praktijkgerichte werkervaring kunnen opdoen. 
Mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het 
Gieskes Strijbis Fonds.

Leerstoel Filmerfgoed en 
Digitale Filmcultuur
Op 3 september heeft Giovanna Fossati (bijzonder hoog-
leraar én Hoofdconservator EYE) tijdens de facultaire 
opening van het academische jaar een lezing gegeven met 
de titel This is Film Heritage! 12 jaar samenwerking tussen 
UvA en EYE Filmmuseum. De opening stond dit jaar ge-
heel in het teken van de bijzondere en onbezoldigde leer-
stoelen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van 
de Universiteit van Amsterdam. 

EYE College – This is Film! 
Film Heritage in Practice 
EYE en de Universiteit van Amsterdam presenteerden van 
12 februari tot en met 19 maart voor de eerste keer een 
openbare collegereeks over filmrestauraties in EYE. Op zes 
donderdagmiddagen behandelde Giovanna Fossati samen 
met gastsprekers een aantal bijzondere filmerfgoedprojec-
ten. Ieder college is omlijst met filmvertoningen en steeds 
stond een ander thema centraal, waaronder de Hollywood-
studio’s, Europese Archieven en Experimentele Film. 
Buitenlandse gastsprekers waren Grover Crisp (Senior 
Vice President, Asset Management, Film Restoration & 
Digital Mastering bij Sony Pictures Entertainment) en pro-
fessor Martin Koerber (Hoofdconservator Deutsche Kine-
mathek). Daarnaast leverden curatoren en medewerkers 
van EYE een bijdrage als gastspreker: Elif Rongen-Kay-
nakçi, Brit Thomassen, Irene Haan, Marente Bloemheuvel, 
Rommy Albers, Soeluh van den Berg, Simona Monizza, 
Anne Gant en Mark-Paul Meyer. De colleges waren goed 
bezocht en het publiek was zeer gevarieerd. 
Het openingscollege was ook onderdeel van de UvA Facul-
teit der Geesteswetenschappen Alumnibijeenkomst in EYE.

Conferentie The Colour Fantastic - 
Chromatic Worlds of Silent Cinema 
Van 29 tot en met 31 maart heeft EYE de conferentie The 
Colour Fantastic georganiseerd. Op de agenda stonden 
uiteenlopende onder werpen rond het kleurgebruik in de 
periode van de stille film. Op het programma stonden ruim 
35 presentaties van internationale specialisten uit verschil-
lende disciplines en (openbare) vertoningen van gerestau-
reerde en/of zelden vertoonde films. De keynote sprekers 
waren cineast en schrijver Peter Delpeut (Lyrisch nitraat 
en Diva dolorosa) en Vanessa Toulmin (National Fair-
ground Archief/University of Sheffield). EYE organiseerde 
de conferentie in samenwerking met UvA/ASCA, Universi-
teit van Bristol/The Leverhulme Trust, de Universiteit van 
St. Andrews/Michigan State University.

Afronding KIEM-pilotproject 
‘Data-Driven Film History’
In 2015 is het pilotproject Data-Driven Film History: a de-
monstrator of EYE’s Jean Desmet Collection (2014-2015) 
afgerond. Dit onderzoeksproject, geleid door Giovanna 
Fossati, kreeg in juli 2014 een subsidie toegekend van 
NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek). Het project resulteerde in de lancering van 
onder meer een website die de distributiepatronen van 
bioscoopeigenaar en filmdistributeur Jean Desmet visua-
liseert: een demonstratie-tool die drie verschillende data-
bases en vier Desmet-collecties van EYE (films, posters, 
foto’s en bedrijfsarchief) combineert. De subsidie is ingezet 
om de collecties zelf, maar ook de informatie over de col-
lecties, beter toegankelijk te maken voor onderzoekers.
Het project is gefinancierd vanuit het KIEM-programma 
(Kennis Innovatie Mapping) van NWO dat samenwerkings-
verbanden stimuleert tussen kennisinstellingen en bedrij-
ven op het terrein van de Creatieve Industrie. Binnen het 
project is samengewerkt tussen EYE, Amsterdam Centre 
for Cultural Heritage and Identity (ACHI), de onderzoeks-
groep Moving Images: Preservation, Curation, Exhibition 
van Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) en 
twee softwarebedrijven, Dispectu en Hiro. Zie voor meer 
informatie: http://mappingdesmet.humanities.uva.nl/

Jaarverslag 2015Pagina 26

http://mappingdesmet.humanities.uva.nl/


Publicaties in de serie Framing Film

Fantasia of Color in Early Cinema 
Tijdens de The Colour Fantastic-conferentie vond de 
boekpresentatie plaats van Fantasia of Color in Early 
Cinema (Giovanna Fossati, Tom Gunning, Joshua Yumi-
be en Jonathon Rosen). Deze rijk geïllustreerde publicatie 
verscheen in de reeks Framing Film, een samenwer-
kingsverband tussen de Amsterdam University Press 
en EYE. Niemand minder dan Martin Scorsese schreef 
het voorwoord. Het boek bevat meer dan 300 full color 
filmbeelden uit 63 vroege kleurenfilms uit de collectie van 
EYE. Binnen een half jaar na de presentatie waren zowel 
de Nederlandse uitgever Amsterdam University Press als 
de Amerikaanse distributeur The University of Chicago 
Press volledig door de eerste druk heen (totale oplage: 
1500 exemplaren). De herdruk (1800 kopieën) is sinds 
half december weer overal verkrijgbaar. Fantasia of Color 
in Early Cinema kreeg schitterende recensies, zowel na-
tionaal als internationaal. André Waardenburg van NRC 
Handelsblad en De Filmkrant gaf het boek maar liefst vijf 
sterren en de publicatie is door de Huffington Post uitge-
roepen tot één van de beste filmboeken van 2015. “Track 
down a copy and prepare to have your mind blown.” - 
Thomas Gladysz. 
Bekijk hier de boektrailer voor de Amerikaanse markt.
In samenwerking met en op verzoek van De Filmkrant is 
in mei een speciaal programma in EYE georganiseerd 
rond de vroege kleurenfilms die ten grondslag liggen aan 
de selectie afbeeldingen in het boek. Het hele jaar door 
vonden overal ter wereld boekpresentaties plaats, in 
combinatie met een filmprogramma en in aanwezigheid 
van één of meerdere auteurs. Enkele voorbeelden: tijdens 
het Zoom Arrière Festival in Toulouse, het MoMA preser-
vation festival To Save and Project in New York, Istanbul 
Silent Cinema Days, en in het Los Angeles REDCAT 
theater. 

Filming for the Future. 
The Work of Louis van Gasteren
Vanaf december 2015 ligt Filming for the Future in de 
boekhandel, een nieuwe publicatie uit de reeks Framing 
Film van Amsterdam University Press en EYE. Patricia 
Pisters heeft hiermee de eerste monografie geschreven 
over het werk van Louis van Gasteren, een van Neder-
lands meest productieve documentairemakers. Zijn oeu-
vre bestaat uit maar liefst tachtig documentaires/reporta-
ges en twee speelfilms. Bij het boek zitten drie dvd’s met 
daarop zeven van zijn documentaires. Patricia Pisters is 
als hoogleraar verbonden aan de opleiding Media en Cul-
tuur aan de Universiteit van Amsterdam.

Samenwerking e-journal NECSUS
NECSUS - European Journal of Media Studies is een in-
ternationaal, peer-reviewed, open access online tijdschrift 
op het gebied van film-, televisie- en mediastudies. EYE is 
medeoprichter en partner, samen met de Amsterdam Uni-
versity Press en enkele universiteiten. Het initiatief wordt 

actief ondersteund door NECS (het Europese netwerk 
voor film- en mediastudies), Research School for Media 
Studies (RMeS) en NWO, dat geldelijke ondersteuning 
inbrengt. Het tijdschrift is thematisch samengesteld en 
verschijnt twee keer per jaar. In 2015 waren de thema’s 
“vintage” en “animals”. NECSUS moedigt auteurs aan om 
digitale archieven en audiovisuele data en materialen in 
hun artikelen te betrekken. De structuur van de website is 
interactief: men kan blogs plaatsen, video-essays insturen 
en vrijwel alle vormen van social media integreren. 

Blogs
In 2015 hield EYE vier thematische blogs bij voor verschil-
lende doelgroepen: 

 » EYE on Art
 » Collectieblog
 » Filmgerelateerde collecties
 » EXPOSED

Academische bijeenkomsten in EYE

Brainstormsessie met internationale gasten
In juni 2015 organiseerde EYE een succesvolle brain-
stormsessie met buitenlandse gasten. Onder leiding van 
voorzitter Lennart Booij hebben op 12 juni acht experts 
vanuit hun eigen achtergrond antwoord gegeven op de 
vraag hoe het buitenland EYE ervaart en haar verschil-
lende functies waardeert. De experts deelden zonder 
terughoudendheid hun meningen over het huidige beleid 
van EYE, benoemden overeenkomsten en verschillen met 
buitenlandse instituten en gaven advies over mogelijke 
toekomstplannen. De uitkomsten worden, voor zover niet 
al onderwerp van discussie, gebruikt om richting te geven 
aan het beleidsplan 2017-2020. Met een aantal gasten zal 
op individuele basis nog doorgepraat worden. 

Symposium Film & Feminist Film theories: 
workshop en boekpresentatie 
In het voorjaar presenteerden EYE, de Rijksuniversiteit 
Groningen en de Research School for Media Studies 
(RMes) een symposium over Film & Feministische Film-
theorieën, met ’s middags een workshop en ’s avonds een 
programma bij de lancering van de publicatie Feminisms 
(Amsterdam University Press). 
De workshop voor studenten, gewijd aan peer reviewing 
op het gebied van film en media-onderzoek, besteedde 
speciale aandacht aan gender, ras en etniciteit. Een van 
de workshopleiders was de bekende Britse filmtheoretica 
Laura Mulvey. Het goedbezochte avondprogramma bood 
onderdak aan de lancering van de publicatie Feminisms 
(samengesteld door Laura Mulvey en Anna Backman 
Rogers), het vijfde deel in de reeks The Key Debates van 
Amsterdam University Press. Eerdere boekpresentaties in 
deze reeks (Ostranenie, Audiences, Subjectivity en Tech-
nology) vonden ook in EYE plaats. 
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Lancering nieuw netwerk voor Experimentele 
Media Archeologie 
Begin september 2015 heeft in EYE de officiële lancering 
plaatsgevonden van een nieuw netwerk voor Experimen-
tele Media Archeologie. Het netwerk promoot nieuwe 
samenwerkingsvormen tussen academische en culturele 
erfgoedinstellingen. Een museum of archief creëert een 
laboratoriumfunctie waarbinnen historici en curatoren 
worden uitgedaagd om met apparaten uit de collectie 
te experimenteren. Medewerkers van verschillende 
internationale instituten hebben tijdens de bijeenkomst 
presentaties gegeven over hun apparatencollectie. Ook 
is er een pilotversie van een nieuw digitaal platform voor 
apparaten-gerelateerd onderzoek gedemonstreerd. 
Diezelfde week heeft het evenement een vervolg gekre-
gen met het symposium Hands-on History. Exploring 
New Methodologies for Media Research, Teaching, and 
Curating in het Infoversum te Groningen. EYE-specialist 
Filmgerelateerde Collecties Hans van der Kraan demon-
streerde daar het apparaat de Cinematograph en Gio-
vanna Fossati gaf een presentatie over de EYE-collectie. 
De bijeenkomsten zijn georganiseerd in samenwerking 
met de Universiteit van Luxemburg en de Universiteit van 
Groningen.

Onderzoek

Onderzoeksprojecten
EYE is als partner betrokken bij verschillende (inter)
nationale projecten. Het eerste project, A Million Pictu-
res: Magic Lantern Slides Heritage as Artefacts in the 
Common European History of Learning, is een initiatief 
van de Universiteit van Utrecht en heeft subsidie ont-
vangen via de Heritage Plus call. Onze Curator Filmge-
relateerde Collecties Soeluh van den Berg heeft tijdens 
de openingsworkshop van het project begin september 
een presentatie gehouden getiteld The EYE Collection 
of Lantern Slides. De komende drie jaar zal een interna-
tionaal team zich binnen het project bezighouden met 
onderzoek naar het gebruik van toverlantaarnplaten door 
educatieve, populaire en wetenschappelijke verenigin-
gen in de 19e eeuw.
Het tweede project, MediaNow, is een initiatief van het 
Instituut voor Beeld en Geluid en de UvA en wordt finan-
cieel ondersteund door NWO. Bij Beeld en Geluid heeft 
in het najaar de officiële aftrap van het project plaatsge-
vonden. MediaNow heeft als doel het ontwikkelen van 
open source zoekalgoritmen die het doorzoeken van 
grootschalige media-archieven mogelijk maken. 
Daarnaast is EYE betrokken bij de ontwikkeling van een 
aantal onderzoeksprojecten in samenwerking met ver-
schillende Nederlandse universiteiten en buitenlandse 
universiteiten. 
Voor deze onderzoeksprojecten is of wordt een subsidie-
aanvraag ingediend, onder meer bij HERA (Humanities 
in the European Research Area) en in het kader van Ho-
rizon2020, een programma van de Europese Commissie 
om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. 

Buitenlandse conferenties

NECS-conferentie in Łodz, Polen
In Łodz, Polen heeft de jaarlijkse internationale conferen-
tie van het Network of European Cinema Studies (NECS) 
plaatsgevonden. Het thema van 2015 was: Archives Of/
For The Future. Giovanna Fossati was een van de key-
note speakers. Zij heeft op de eerste conferentiedag een 
presentatie gegeven getiteld: Bridging theory and prac-
tice of film heritage. On preservation, restoration, pre-
sentation and access. Mark-Paul Meyer (Senior Curator 
Expanded Cinema) presenteerde in 
dit kader de paper Artistic Research at the Edges of the 
Archive.

Seminar Columbia University in New York 
Giovanna Fossati en Elif Rongen-Kaynakçi zijn in het 
najaar te gast geweest bij een seminar van professor 
Jane Gaines van Columbia University School of Arts. Het 
seminar maakte onderdeel uit van het vak Historiografie 
binnen de master Film & Mediastudies. In hun presenta-
ties hebben ze een aantal recente projecten van EYE ge-
presenteerd, waaronder de Jean Desmet-tentoonstelling, 
het KIEM onderzoeksproject Data-Driven Film History, 
en de publicatie Fantasia of Color in Early Cinema.

AMIA conferentie (Portland, VS)
Giovanna Fossati en Anne Gant, Hoofd Filmconserve-
ring & Digital Acces, hebben in november een presen-
tatie gehouden tijdens het The Reel Thing Technical 
Symposium, een vast programmaonderdeel van de jaar-
lijkse AMIA-conferentie (Association of Moving Image 
Archivists). 
Op dit symposium stonden de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van audiovisuele conservering en restau-
ratie centraal. Giovanna Fossati en Anne Gant hebben 
de resultaten gepresenteerd van het in 2014 afgeronde 
grootschalige digitaliseringsproject Beelden voor de 
Toekomst. Anne Gant heeft tijdens de AMIA Archival 
Screening Night bovendien een inleiding verzorgd bij 
de vertoning van Butterfly of the Border (Marco Pando, 
2005). 

Internationale Conferentie in Stockholm
Op 15 en 16 oktober 2015 organiseerde de universiteiten 
van Umeå en Stockholm de tweedaagse conferentie 
Moving Image Analytics: Reserach Infrastructures for 
Film Heritage in de Zweedse Koninklijke Bibliotheek 
van Stockholm. Giovanna Fossati was daar één van de 
gastsprekers. In haar presentatie Mapping and Exhibiting 
the Jean Desmet Collection is ze ingegaan op zowel 
de tentoonstelling Jean Desmet’s Dream Factory. The 
Adventurous Years of Film, als ook het KIEM onder-
zoeksproject Data-Driven Film History, waarbinnen een 
demonstratietool is ontwikkeld die de distributiepatronen 
van de Desmet-collectie visualiseert. 
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7Samenwerkingen
Samenwerken zit in de genen van EYE. Naast samenwerkingen met 
diverse organisaties uit de film- en culturele sector (Holland Festival, 
Bijlmerpark Theater, en de tweede televisiereeks Kunst & Zoëy (gecopro-
duceerd met RTVNH/AT5) met het Cobramuseum Amstelveen, De Hallen 
Haarlem, Singer Laren, de Appel Arts Centre en Foam (met steun van o.a. 
de Museumvereniging en het Mondriaanfonds)), initieert EYE ook steeds 
meer activiteiten met een sociaal-maatschappelijk karakter. 

Presentator Eddy Zoëy in gesprek met journaliste 
Dana Linssen voor het tv-programma Kunst&Zoëy.
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Cordaan
In het najaar van 2015 is EYE een samenwerking aange-
gaan met Cordaan, een van de grootste zorgaanbieders in 
de regio groot Amsterdam. EYE stelt een aantal filmpak-
ketten samen met films uit onze collectie, met als thema’s: 
Nederlands-Indië, Hollands Hollywood, Tour de France, 
Olympische Spelen, Amsterdam en enkele unieke Ne-
derlandse klassiekers. Deze pakketten kunnen kosteloos 
in de zorginstellingen van Cordaan worden vertoond en 
zullen in veel gevallen ingeleid worden door medewerkers 
van EYE. 

Emma Kinderziekenhuis
Het Emma Kinderziekenhuis bestaat in oktober 150 jaar. 
EYE is gevraagd een van de culturele partners van het 
Emma Kinderziekenhuis te worden om dit bijzondere jubi-
leum luister bij te zetten. 
In de maand oktober heeft EYE in de zalen een speciale 
trailer vertoond ter promotie van de Vrienden van het 
Emma. Daarnaast stelde EYE vrijkaarten beschikbaar 
voor ambulante patiëntjes (en hun ouders) en voor het 
personeel van het ziekenhuis.

Laagdrempeligheid
EYE ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijk-
heid om groeperingen die buiten de maatschappij dreigen 
te vallen een kans te bieden om in huis deel te nemen aan 
culturele manifestaties. Enkele voorbeelden.
Houders van de voedselbankpas en de Stadspas krijgen 
kortingen en mogen van maandag tot en met vrijdag voor 
17.00 uur bij EYE gratis naar de film. Daarnaast zamelt 
het personeel van EYE ten behoeve van de Voedselbank 
elk jaar eten en drinken in.
In het kader van filmlessen die jongeren volgen bij de IMC 
Weekendschool, brengen ze aan het begin van de cursus 
een bezoek aan EYE. Een medewerker van Educatie leidt 
ze rond en gaat met ze in gesprek over wat er allemaal te 
zien en te doen is met film. Aan het einde van de cursus 
komen ze nog een keer terug bij EYE om hun eindresulta-
ten op groot doek te zien. Er zijn hieraan geen kosten ver-
bonden voor de IMC Weekendschool en de deelnemende 
kinderen.

Amsterdam-Noord
Ook in 2015 heeft EYE met diverse culturele partners 
van de Cultuurtafel Noord samenwerkingen opgestart en 
uitgevoerd. Naast de deelname aan de Noord Agenda, 
heeft EYE op het Noorderpark Festival een aantal korte 
films over Amsterdam gepresenteerd en is met de Ceuvel 
een structurele samenwerking aangegaan om films in het 
Workship te vertonen. Met onze buren aan de IJ-oever is 
een gezamenlijk programma ontwikkeld en gepresenteerd 
voor de 4 & 5 mei-viering en voor het North Wave Festival 
tijdens Sail 2015. EYE neemt elk jaar ook deel aan de 
Open Atelier route in oktober en er zijn films uit de collec-
tie vertoond tijdens het  DGTL festival op de NDSM Werf. 

Samenwerking met de filmbranche
Vanaf 1 januari 2009 ondersteunen de brancheorgani-
saties van bioscoopexploitanten (NVB) en distributeurs 
(NVF) de Nederlandse filmindustrie en EYE in het bijzon-
der, middels de Stichting Abraham Tuschinski Fonds (via 
het BTW convenant). In 2015 hebben deze partijen een 
totaalbedrag van € 889.545 ter beschikking gesteld voor 
gemeenschappelijke activiteiten ter ondersteuning van de 
Nederlandse filmsector. Hiervan is € 57.983 besteed aan 
onderzoek, € 67.709 aan ondersteuning van diverse publi-
caties (waaronder de Filmkrant), € 245.050 aan promotie 
en distributie, € 200.458 digitalisering van Filmerfgoed 
en ten slotte aan Educatie-activiteiten een bedrag van € 
316.100. Resteert een bedrag van € 46.000 dat is bestemd 
als bijdrage vanuit het convenant voor het congres Cine-
ma 2020 in maart 2016.
De projecten die in dit kader zijn gerealiseerd, betreffen 
de ondersteuning van de educatieve activiteiten van EYE 
(waaronder afbouw Klassefilm en MovieZone), onderzoek 
(in samenwerking met de Stichting Filmonderzoek), publi-
caties, promotie en distributie, en digitalisering van Neder-
lands Erfgoed. 

Onderzoek

Jongeren onderzoek
In 2014 zijn door de Stichting Filmonderzoek een tweetal 
onderzoeken opgestart. Een vervolgonderzoek naar inter-
nationale best practices voor en nieuwe digitale technie-
ken in het bioscoopbedrijf. Het onderzoek is aan de reader 
toegevoegd van het congres Cinema 2020. 
Het tweede onderzoek betreft de vrijetijdsbesteding van 
jongeren getiteld Filmconsumptie jongeren (Een onder-
zoek naar bioscoopbezoek en vrijetijdsbesteding van 
generatie Y).
Zowel onder filmtheaters, als commerciële bioscopen zijn 
er zorgen over de terugloop van het bezoek onder jonge-
ren. Met name onder de 16- tot 23-jarigen daalde in 2013 
het bereik aanzienlijk (-11%). Waar in 2014 het bereik on-
der deze jongeren weer was gestegen (+8%), was er on-
der de 24- tot 29-jarigen een sterke daling van maar liefst 
17% te zien. Hiernaast was er bij beide leeftijdsgroepen 
in 2014 sprake van een daling van de gemiddelde bezoek-
frequentie. Kortom, het bioscoopbezoek van deze jon-
geren fluctueert sterk en er heerst onzekerheid over hoe 
deze doelgroep kan worden aangetrokken en behouden. 
Doelstelling van dit onderzoeksproject is het verkrijgen 
van meer inzicht in de attitude van jongeren ten opzichte 
van bioscoopbezoek en het bieden van praktijkrelevante 
kennis met betrekking tot de aansluiting van bioscopen/
filmtheaters op hun belevingswereld.

Stakeholdersonderzoek
Door Stichting Filmonderzoek is in de Nederlandse film-
sector ook onderzoek gedaan naar de waardering van 
EYE als ondersteunende instelling. 
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Enkele conclusies uit het onderzoek. 
EYE wordt door stakeholders in de eerste plaats gezien 
als een filmmuseum, waar het Nederlandse en tevens 
internationale filmerfgoed bewaard en getoond wordt aan 
een groot publiek. EYE als vertoner van haar collectie en 
van bijzondere en kwetsbare titels en klassiekers wordt 
ook gewaardeerd. En vanwege haar educatieve taken en 
de internationale promotie ziet men EYE als het huis voor 
de film en als promotor van de filmcultuur. 
Ook draagt EYE, mede dankzij het gebouw, bij aan een 
serieuze uitstraling van de Nederlandse filmsector. Stake-
holders verbinden zich graag aan deze uitstraling en be-
oordelen de faciliterende functie voor brancheactiviteiten 
positief. Uit het onderzoek blijkt verder dat de tevreden-
heid over de activiteiten van EYE toeneemt, naarmate het 
contact tussen EYE en de stakeholder intensiever is. 
Om de relatie met stakeholders te verbeteren zal EYE het 
contact met stakeholders intensiveren en stelt zich daarbij 
open voor input uit de branche. Hierbij is niet alleen samen-
werking met verschillende branchepartijen belangrijk, maar 
juist ook het verbinden van branchepartijen onderling.

Publicaties
In samenwerking met het Nederlands Filmtheater Over-
leg (NFO), de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en 
Filmtheaters (NVBF), het Nederlands Filmfonds en de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft EYE een 
geupdate versie van de ‘Handreiking voor bestuurder van 
gemeenten, beleidsmakers en -bepaler: Filmtheaters in 
Beweging’ uitgegeven. Het eerste exemplaar van deze pu-
blicatie is tijdens het Nederlands Film Festival uitgereikt.
Ook heeft EYE de publicatie van het Filmjaarboek 
2014/2015 ondersteund. Middels het BTW Convenant 
ondersteunt EYE de Filmkrant na het wegvallen van de 
overheidssubsidie. Uitgangspunt was de Filmkrant ge-
durende een aantal jaren de kans te geven nieuwe busi-
ness-modellen te laten ontwikkelen, die de publicatie in 
de toekomst de mogelijkheid geeft zonder (of met minder) 
structurele ondersteuning verder te gaan. 
Het is gebleken dat het verwerven van een dergelijke 
zelfstandigheid niet eenvoudig, zo niet onmogelijk is. 
EYE meent dat het voortbestaan van de Filmkrant, als 
enige onafhankelijke publicatie over film en filmbeleid in 
Nederland, van grote waarde is voor een volwassen en 
levendige filmsector. Om die reden heeft EYE ook voor 
2016 steun aan de Filmkrant toegezegd, voor de jaren na 
de huidige kunstenplanperiode. 

Promotie en distributie
In 2015 heeft EYE diverse internationale festivals in Ne-
derland met beperkte bijdragen ondersteund. Een grote 
uitgave betreft de voorbereiding van het landelijke congres 
Cinema 2020. 

Ook is de start van twee pilots ondersteund, die beide tot 
doel hebben vraag en aanbod van (met name Nederland-
se) arthouse titels beter op elkaar te laten aansluiten. 
Het eerste pilotproject betreft het vervolgtraject van Film(t)
huis. Film(t)huis heeft  als doel het bereik van de (Neder-
lands) artistieke film en documentaire vergroten. Het is de 
extra online zaal van het filmtheater waarin premièrefilms 
gelijktijdig met de bioscooprelease en voor een langere 
periode (4 tot 8 weken) te zien zijn. Een film krijgt hiermee 
een day-and-daterelease op een premium platform: bij 
het filmtheater. Deze theaters zijn het vlaggenschip van 
de artistieke film en worden op jaarbasis 2,9 miljoen keer 
bezocht. Met Filmthuis krijgen de filmtheaters een middel 
in handen om meer service te verlenen aan hun bezoe-
kers: filmliefhebbers die op dit moment niet regelmatig het 
filmtheater bezoeken vanwege gebrek aan tijd (fulltimers, 
mensen met thuiswonende kinderen), maar die wel geïn-
teresseerd zijn in (Nederlandse) artistieke films en docu-
mentaires.

Het tweede project is InFilm. In samenwerking met het 
Nederlandse Filmtheater Overleg is een pilot ontwikkeld 
die uitgaat van het lokale belang voor een nationale film-
cultuur. Op het ogenblik worden Nederlandse arthouse 
films, voor een groot deel gefinancierd vanuit publieke 
middelen, weinig tot matig bezocht door het publiek in 
Nederland. De kern van InFilm is dat middels lokale jon-
gerenteams (bij de deelnemende theaters) al vroeg in 
het productieproces publiciteit (online) wordt gegenereerd 
voor de films. Het jongerenteam fungeert als ambassa-
deur voor zowel het filmtheater, de filmmakers, de film, als 
de jongeren uit de stad waar het filmtheater zich bevindt. 
De online  marketingcampagne, ter ondersteuning van 
de ‘normale’ campagne van de distributeur, leidt tot een 
offline evenement, gelijktijdig in alle deelnemende filmthe-
aters. Het eerste gezamenlijke evenement staat gepland 
voor eind april 2016.

Beide pilots worden financieel mede ondersteund door het 
Nederlands Filmfonds.

Erfgoed digitalisering
Eind 2012 is overheidssubsidie (uit de zgn. FES-middelen) 
ten behoeve van het project Beelden voor de Toekomst, 
in het kader van de bezuinigingen op cultuur gestopt. In 
overleg met betrokken partijen is een deel van de conve-
nantsgelden bestemd voor de voortgang van werkzaam-
heden, die zijn voortgekomen uit dit project. 

Educatie
De besteding van de bijdrage uit het BTW convenant is 
verantwoord in het hoofdstuk Educatie.
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8Marketing &
Communicatie

Begin 2015 is het strategisch marketingplan 2015-2017 gepresenteerd. Met 
het managementteam en de afdeling Programmering zijn in 2014 enkele 
workshopsessies georganiseerd om de vertrekpunten van dit plan te be-
palen. Zo zijn de missie, visie en kernwaarden herzien en zijn scherper de 
directe concurrenten bepaald. Een interne en externe analyse vormen het 
fundament van de strategische richting van dit plan en de aanbeveling voor 
de marktsegmenten waar EYE zich op gaat richten. Deze dienen als richtlijn 
in de marketingcommunicatie naar specifieke doelgroepen. 

Wende op het Filmbal 2015. Waar EYE, samen met veel 
vertegenwoordigers uit de wereld van film, cultuur, politiek en het 
bedrijfsleven, de kunst van film en het bewegend beeld viert.
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Groepen waar EYE zich primair op richt: 
1. Babyboomgeneratie, families, dagjesmensen
2. Internationale toeristen
3. Jongvolwassenen

De afdeling marketing heeft zich in 2015 met name inge-
spannen ook meer toeristen te trekken. Concreet heeft 
EYE front office-personeel van Amsterdam Marketing en 
van verschillende hotels bij EYE ontvangen, zodat zij toe-
risten beter kunnen informeren over het aanbod van EYE. 
Naast de gebruikelijke publiciteit rondom onze filmpro-
grammering (waaronder de vertoningen van Nederlandse 
films met Engelse ondertiteling) en de tentoonstellingen is 
de afgelopen periode voornamelijk aandacht besteed aan 
diverse corporate instrumenten.

De huisstijl is zodanig aangepast, dat het voor het publiek 
snel duidelijk is of ze een uiting voor zich hebben van een 
film, een tentoonstelling of een andere activiteit.
De narrowcasting in EYE is hier eveneens mee in lijn ge-
bracht en daarnaast van extra functionaliteiten (waaronder 
nadrukkelijker contextuele programmering) voorzien. De 
aangepaste huisstijl is ook doorgevoerd in de website, 
waar nu ook de menustructuur is verbeterd, de homepage 
sneller en toegankelijker is geworden voor de potentiële 
bezoeker, en vanaf deze zomer ook de presentatie 
van de contextuele programmering geclusterd is te vin-
den.

De wijze waarop marketingcommunicatie wordt bedreven 
gaat uit van een aantal doelstellingen: 
het vergroten van de naamsbekendheid van EYE, het la-
den van het merk EYE, mensen verleiden tot een bezoek 
en informeren over het programma en het aanzetten tot 
herhaalbezoek. Vanuit marketing wordt ook steeds meer 
gekeken naar de behoefte van de bezoeker en hoe de 
organisatie hier op integrale wijze op in kan spelen. In de 
communicatie-uitingen worden traditionele middelen als 
free publicity, folders, advertising en outdoor campagnes 
gecombineerd met nieuwe instrumenten zoals crowdfun-
ding, social media en Google Adwords. Daarnaast speelt 
voor het werven van publiek samenwerking een belangrij-
ke rol. Door het organiseren van acties met mediapartners 
zoals de Volkskrant en Stadspas, maar ook door alle part-
ners waar EYE inhoudelijk mee samenwerkt te benaderen 
voor het over en weer bereiken van elkaars achterban. 
Prioriteit in de communicatie is nog altijd het informeren 
van de bezoeker over de exposities, films en filmpro-
gramma’s; het brede en rijke aanbod. Naast deze com-
municatie op ‘programmaniveau’ is nu ook gekozen voor 
meer corporate campagnes die het merk EYE in bredere 
zin laden zoals ‘Ontdek film in EYE’ in de mei-, herfst- en 
kerstvakantie.

Publieksonderzoek
Sinds februari 2014 neemt EYE deel aan het continue be-
zoekersonderzoek van Hendrik Beerda. Enige conclusies 
uit het onderzoek.
‘De bezoekers van de tentoonstellingen van EYE zijn 
voornamelijk tussen de 18 en 30 jaar en tussen de 41 en 
65 jaar oud, en 65+. Een significant deel van de bezoe-
kers is welvarend; daarnaast bestaat het publiek vooral uit 
studenten, oudere jongeren en starters. Het grootste deel 
van de bezoekers komt uit Noord-Holland, en met name 
uit Amsterdam. 
Bezoekers van EYE zijn op cultureel gebied zeer actief, 
zelfs significant actiever dan de bezoekers van musea 
binnen het segment en zelfs binnen de sector. Opvallend 
veel bezoekers van EYE zijn hoogopgeleid. Een derde 
van de bezoekers die de tentoonstelling bezocht, komt 
speciaal voor de tentoonstelling naar EYE, de rest komt 
voor het totale aanbod of het filmprogramma. Bezoekers 
komen vooral samen met partner of samen met vrienden/
vriendinnen naar de tentoonstelling. 
Het gevoel van binding is hoog. Dit blijkt ook uit het op-
vallend hoge percentage herhaalbezoekers en de hoge 
waarschijnlijkheid van herhaalbezoek.’

In december is een kwalitatief publieksonderzoek uitge-
voerd door Motivaction. Er hebben twee groepsdiscussies 
plaatsgevonden, die door EYE-medewerkers in een aan-
grenzende ruimte zijn gevolgd. De resultaten dragen bij 
aan het marketingbeleid en het bijstellen van de strategie. 
Motivaction voert ook een kwantitatief onderzoek uit gedu-
rende 2016.

De uitkomsten bieden ons een goed inzicht en zijn aanlei-
ding de koers op het gebied van marketing 
in grote lijnen voort te zetten. Het blijkt bijvoorbeeld dat 
de zichtbaarheid in de stad door middel van doorlopende 
affiche-campagnes in de abri’s en de driehoeksborden het 
gewenste effect heeft. 
Een opvallend hoog percentage van de bezoekers heeft 
aangegeven dat de affiches (mede) de aanleiding vorm-
den voor bezoek. 
Ook de strategie om EYE onder meer via de peer group 
EXPOSED bij een jong-volwassen publiek onder de aan-
dacht te brengen blijkt zijn vruchten af te werpen. Ten 
opzichte van de museumsector heeft EYE een significant 
groter aandeel tentoonstellingsbezoekers tussen de 18 en 
30 jaar. 
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Social media / digitale media
EYE is op social media het meest actief op Facebook en 
Twitter. Op Twitter heeft EYE ruim 19.000 volgers en op 
Facebook zijn er ruim 46.500 fans. De websites van EYE 
hebben meer 1.1 miljoen bezoekers geregistreerd (op een 
totaal aantal van meer dan 1,7 miljoen bezoeken).
EYE kijkt scherp naar de actieve doelgroep op het internet 
en de mogelijkheid om hen betrokken te houden bij de 
content die EYE online verspreidt. Twitter is naast promo-
tiemiddel ook ingezet als helpdesk voor bezoekers. EYE 
heeft onlangs ook een Instagram-account geopend en 
deze wordt  verder uitgebouwd omdat jongeren Facebook 
steeds vaker voor Instagram inruilen. 
De beeldcontent van EYE leent zich uitzonderlijk goed 
voor dit platform. Het is echter nog te vroeg om hieraan 
over 2015 substantiële bezoekcijfers te melden. EYE blijft 
voor haar marketing ook platforms als Pinterest, LinkedIn 
en Google+ volgen.

Kerstcampagne EYE DISCOVER
EYE hecht veel waarde aan de aanwezigheid van het 
merk in het straatbeeld. EYE heeft het hele jaar door 100 
A0-vlakken op speciaal geselecteerde plaatsen in Am-
sterdam, die maandelijks de hoogtepunten van de pro-
grammering presenteren. Hier wordt een meer algemene 
corporate boodschap gecommuniceerd. Deze permanente 
aanwezigheid op verschillende plekken in de stad zorgt 
ervoor dat EYE bij veel potentiële bezoekers ‘top of mind’ 
blijft. Het project EYE DISCOVER (voorheen genoemd Ci-
nema (R)evolutie) is eind 2015 voltooid en mede tot stand 
gekomen met steun van de BankGiro Loterij.
Tijdens de kersvakantie is hiervoor een speciale commu-
nicatiecampagne gevoerd, gericht op gezinnen met kinde-
ren in de leeftijd van 7 – 12 jaar. 

Kunst & Zoëy en Arttube
EYE werkte mee aan de totstandkoming van het tv-pro-
gramma Kunst & Zoëy, samen met De Appel. Het Co-
bramuseum, Frans Halsmuseum / De Hallen Haarlem, 
Foam en Singer Laren. Voor de realisatie is een bijdrage 
toegekend door het Mondriaanfonds. De eerste aflevering 
was volledig gewijd aan William Kentridge. In de afleve-
ring over De Hallen Haarlem is in een subitem het Woody 
Allen-programma van EYE aangekondigd. 
De tweede aflevering van de nieuwe reeks was gewijd 
aan Antonioni en de nieuwe tentoonstelling Close-Up is 
besproken in de vijfde aflevering. De afzonderlijke afleve-
ringen zijn regelmatig herhaald en te zien op AT5 en RTV 
Noord-Holland. De reeks is ook geplaatst op Arttube, het 
online videokanaal voor musea uit Nederland en België. 
Speciaal voor Arttube is een minidocumentaire gemaakt, 
die ook te zien was in het nieuwe AV-meubel in de Arena 
van EYE en op onze website. 

Museumstraat
In mei heeft EYE op initiatief van de afdeling Marketing en 
Communicatie deelgenomen aan de door studenten van 
de Reinwardt Academie georganiseerde Museumstraat. 

Elf bewoners van de Pretoriusstraat in Amsterdam Oost 
waren museumdirecteur voor één dag en stelden hun huis 
open voor iedereen die wil komen kijken. Zo brengt Mu-
seumstraat op een laagdrempelige manier bewoners en 
musea met elkaar in contact. Met de afdeling collecties en 
de ‘museumdirecteur voor één dag’ Pieter Athmer is een 
presentie over Frans Zwartjes ingericht. Er kwamen ruim 
500 bezoekers over de vloer.

Formulering van CRM-strategie voor 
marketing
De eerste jaren vanaf de opening van EYE aan het IJ 
heeft vanuit marketing vooral de nadruk gelegen op het 
merk naar buiten brengen. EYE is inmiddels een begrip 
in het museale veld en de filmwereld. Voor de komende 
jaren zullen we vanuit marketing steeds meer de nadruk 
gaan leggen op publieksbinding. EYE heeft veel mogelijk-
heden op dit gebied door een steeds wisselend program-
ma van films en tentoonstellingen. 
In het kader van het uitrollen van een CRM-strategie is 
een eerste analyse gemaakt van het klantenbestand. 
Vanuit deze analyse is een segmentatie gemaakt van 
verschillende groepen bezoekers die EYE heeft. Per seg-
ment bezoekers wordt een aparte communicatiestrategie 
bepaald. In de toekomst hopen we zo dat 20% van onze 
vaste bezoekers verantwoordelijk worden voor zo’n 80% 
van onze omzet. Op dit moment is dat namelijk nog maar 
11%. Ook maken we plannen om de database verder te 
laten groeien door aantrekkelijke incentives voor de be-
zoeker samen te stellen.

CRM-upgrade en koppelingen met ande-
re systemen
In 2015 zijn de gegevens van alle EYE-contacten uit MS 
Dynamics CRM 4 en de contacten van EYE International 
uit ACT samengevoegd en geïmporteerd in heringerichte 
MS Dynamics CRM 2015 omgeving. Hiermee is een be-
langrijke stap gezet in het samenvoegen van B2B relatie-
gegevens van EYE. Ook is er begonnen - na de upgrade 
naar CRM 2015 - aan een inventarisatie binnen de organi-
satie van de diverse systemen en databases waar contac-
ten en gegevens worden bewaard. 
Er zijn gesprekken gevoerd met collega-musea aan het 
museumplein over hun ervaringen met leveranciers van 
CRM-oplossingen met een geïntegreerd mailsysteem. In 
2016 wordt dit verder uitgewerkt en gekeken hoe de diver-
se systemen binnen EYE aan elkaar gekoppeld kunnen 
worden en CRM als centrale database voor zowel B2B- 
als B2C-gegevens ingericht kan worden. 

Mediamonitoring
In de zomer van 2015 is het Mediamonitoringsysteem 
Monalyse in gebruik genomen door de publiciteitsmana-
ger van EYE. Het systeem faciliteert het produceren van 
rapportages over aandacht van print en online media voor 
diverse activiteiten van het museum: tentoonstellingen, 
programma’s, festivals, premières etc. Eind 2016 kan voor 
het eerst een jaaranalyse/overzicht gemaakt worden.
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9 Cultureel
Ondernemer-
schap
In dit jaarverslag verstaan wij onder de term cultureel ondernemer-
schap het ontwikkelen en benutten van mogelijkheden om in het ver-
lengde van onze culturele kerntaken eigen inkomsten te verwerven. 
Naast gedifferentieerde kaartverkoop (diverse kortingsregelingen 
voor diverse doelgroepen) en het genereren van opbrengsten uit ho-
reca en zaalverhuur, heeft EYE strategieën ontwikkeld om ambas-
sadeurs aan zich te binden die tegelijkertijd een financiële bijdrage 
leveren. In 2015 zijn deze strategieën verder uitgewerkt en is het 
sponsorplan verder uitgerold. Ten slotte zet EYE de Shop zowel in als 
marketinginstrument als mogelijke bron voor extra inkomsten. Bij 
elkaar dragen de eigen inkomsten, gedefinieerd als niet-subsidie, cir-
ca 50% bij aan de begroting van EYE.

Beeld uit film Les Parisiennes 
(VS, 1897 - collectie EYE)
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Sales & Events
De afdeling Sales & Events is in de loop van 2015 gecon-
fronteerd met een drastische inkrimping van de parkeer-
faciliteit nabij EYE. Dit heeft onmiskenbaar geleid tot het 
feit dat een aantal grote prospects niet is geëffectueerd. 
Helaas komt in deze situatie in 2016 geen verandering.
Deels maakt Sales & Events gebruik van speciale ruim-
tes (Room at the Top en de IJ-Lounge) voor verhuringen. 
Deels kunnen cinemazalen en/of de Educatie Studio 
ingezet worden op incourante tijden. Om de verhuur en 
daarmee de verdien capaciteit te vergroten is besloten om 
begin 2016 een deel van de kantoorruimte te verbouwen 
tot een representatieve vergaderruimte. Deze ruimte is 
vanaf eind maart 2016 inzetbaar voor de verhuur.
Ondanks belemmerende factoren als de verslechterde 
parkeervoorziening  is  S&E het afgelopen jaar toch gelukt 
het target voor 2015 te halen. Dit is met name gelukt dank-
zij een aantal bijzondere verhuringen die hebben plaats-
gevonden buiten de normale verhuringen om. Zoals  SAIL 
(zowel op de kade als EYE exclusief VEBAN), een fotos-
hoot voor Mercedes Benz, de Discovery Channel projectie 
op de buitenkant van het pand en een grote verhuring 
van het hele pand in november. Ook is een prijsverhoging 
doorgevoerd in 2015.

EYE Shop
De EYE Shop is in 2015 door The Guardian uitgeroepen 
tot een van de tien beste museumshops in de wereld (lees 
hier het artikel http://www.theguardian.com/travel/2015/
dec/14/top-10-museum-shops-around-world-london-ber-
lin-amsterdam). Een bevestiging van het succes van de 
verbouwing die in 2014 heeft plaatsgevonden.
Er bestaat een directe link tussen het succes van een 
tentoonstelling en de omzet in de museumshop. De Ken-
tridge-tentoonstelling heeft niet alleen voor een recordbe-
zoek aan een tentoonstelling in EYE gezorgd, maar heeft 
in de laatste weken van augustus de dag- en weekomzet 
telkens een nieuw record doen breken. Met name alle 
Kentridge-artikelen, waaronder de catalogus (2.400 
stuks!) zijn uitverkocht. Ook het boek Fantasia of Color is 
goed verkocht.
Per 2016 kunnen er geen plastic tasjes meer worden 
meegeven. EYE heeft daarom een eigen, van recyclet 
plastic, tasje laten produceren. Wanneer het tasje kapot 
gaat, neemt EY het exemplaar in en geeft in ruil een nieuw 
exemplaar cadeau. EYE zorgt voor een duurzame afvoer 
van alle ingenomen tasjes.

Modeontwerper en filmmecenas Agnès B. speelt al jaren 
een opvallende rol in de filmwereld, als kledingontwerper 
voor Tarantino’s Pulp Fiction, als producent van Harmony 
Korine, en ook als regisseur: Je m’appelle hmmm.
Speciaal voor EYE heeft Agnès B. producten ontworpen 
die te koop zijn in de EYE Shop, waaronder een T-shirt 
en een tas met haar handgeschreven lijfspreuk J’aime le 
cinema!

Development
Het Development-team heeft 2015 met name gebruikt om 
de back office volledig op orde te brengen, de strategie uit 
te stippelen en contacten te leggen. Hester Barkey Wolf is 
in juli benoemd tot hoofd van de afdeling die uit drie mede-
werkers bestaat. 

Het team heeft samen met de leden van het MT het coa-
chingstraject ‘Wijzer Werven’ gevolgd, gericht op het uit-
werken van onze positionering, case for support, diverse 
sponsorproposities tot en met het trainen van een aantal 
vaardigheden als wervend schrijven en storytelling. 
De Wijzer Werven-sessies hebben onder andere geleid 
tot een nieuw propositie-format. Ondertussen gaat de 
werving van leden voor de verschillende geefkringen door 
en koestert EYE de bestaande vrienden door veel events 
exclusief voor hen te organiseren. 

Begin 2015 is de afdeling gestart met de invoering van 
een vernieuwd loyaliteitsprogramma: de EYE Society. Dit 
is de overkoepelende naam voor alle particuliere geefkrin-
gen van EYE. Ook is er een denktank samengesteld als 
adviesraad en sparring partner van deze afdeling. 
Hierin hebben inmiddels vier leden zitting genomen: 
Mervyn ten Dam (Achtung), Oscar Kneppers (Rockstart), 
Frans van Gestel (filmproducent) en Marry de Gaay Fort-
man (partner Houthoff Buruma).

EYE Society
Development heeft een start gemaakt met de ontwikkeling 
van een nieuwe wervingscampagne voor de EYE Society. 
Deze nieuwe campagne wordt begin 2016 gelanceerd via 
de kanalen: print, website, narrowcasting en de balieme-
dewerkers van EYE. Hierin wordt minder gefocust op de 
benefits van een lidmaatschap en meer op het creëren 
van een ‘clubgevoel’. Een aantal individuele leden van de 
EYE Society staan model in de campagne. 

Binnen de EYE Society zijn een aantal nieuwe initiatieven 
ontplooid, waaronder de oprichting van de EYE Ambas-
sadors Club (een nieuwe geefkring voor voornamelijk 
dertigers en veertigers), de Ladies Only club en een nieuw 
event (Business in Beeld) voor de Business Club.

EYE Ambassadors
Op 30 april 2015 is de nieuwe geefkring genaamd EYE 
Ambassadors gelanceerd. EYE focust zich met deze 
nieuwe club voornamelijk op dertigers en veertigers die de 
filmkunst een warm hart toedragen. Voor € 250,- per jaar 
treden zij toe tot deze geefkring en organiseren wij gedu-
rende het jaar voor hen een aantal (exclusieve) evene-
menten. De gasten van deze avond zijn via onze persoon-
lijke en zakelijke netwerken geworven. Inmiddels zijn een 
kleine 30 leden toegetreden tot de EYE Ambassadors. 
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Filmclubs
Er is besloten om de twee bestaande filmclubs los te kop-
pelen van het Vriendenprogramma. Voorheen waren de 
ruim 350 filmclubleden automatisch vriend van EYE en 
kregen zij de daarbij behorende privileges. Echter financi-
eel ondersteunden zij EYE niet. Filmclubleden zijn daarom 
tijdens de werving voor komend seizoen gevraagd om 
tevens lid te worden van de EYE Society. 

Friend & Family
Begin 2016 introduceren wij een additioneel vriendenlid-
maatschap: Friends & Family. 
Voor € 125,- kan een gezin lid worden van de EYE Society 
en genieten van benefits die aantrekkelijk zijn voor een 
(jong) gezin. In samenwerking met de afdeling educatie is 
een pakket samengesteld. 

Ladies Only
Ook starten we in 2016 een geheel nieuwe geefkring, 
exclusief voor dames. Enerzijds om extra inkomsten te 
genereren, anderzijds om ons zakelijk netwerk te verster-
ken. Het format van de exclusieve avonden lijkt op dat van 
Zomergasten: wij vertonen op verzoek een film/documen-
taire, dan wel een aantal filmfragmenten en degene die 
deze keuze heeft gemaakt, legt uit waarom zij deze keuze 
heeft gemaakt. Er komen drie bijeenkomsten per jaar voor 
een bijdrage van €500 per persoon. Daarnaast organise-
ren wij eenmaal per jaar een filmgerelateerd uitstapje.

U&EYE Fonds
Dit jaar hebben wij twee diners georganiseerd om speci-
fiek nieuwe leden voor deze hoogste geefkring te werven. 
Daarnaast vele evenementen georganiseerd voor de be-
staande leden zoals previews van de tentoonstellingen, 
een Nieuwjaarsborrel, uitnodigingen voor premières, et 
cetera. Het Fonds telt inmiddels ruim 130 participanten. 

Business Club
Dit jaar zijn wij begonnen met het organiseren van Busi-
ness in Beeld-evenementen. Bijeenkomsten die niet 
alleen bestaan uit borrels en netwerken, maar ook een 
inhoudelijk tintje hebben in de vorm van een presentatie 
bijvoorbeeld. Eind 2015 bestaat de Business Club uit 29 
leden.

Partnerships
Met de BankGiro Loterij zijn we eind april gestart met een 
pilot geoormerkt-werven voor deelnemers van de BankGi-
ro Loterij. In 2015 heeft het geoormerkt werven voor EYE 
een extra bedrag opgeleverd van meer dan € 22.000. De 
pilot is inmiddels geëvalueerd en met een paar aanpassin-
gen verwachten we in de toekomst nog betere resultaten 
te kunnen behalen.

Corporate partnerships
Development heeft een zakelijke overeenkomst gesloten 
met Solvinity, die ingaat vanaf 2016. Dit hostingbedrijf 
(cloud provider) doneert voor een aanzienlijk bedrag aan 
advies, middelen en diensten. Ook Gispen heeft voor 2016 
een sponsorbedrag toegezegd voor de inrichting van het 
nieuwe Collectiecentrum, evenals de Rabobank voor een 
educatieproject voor de scholen in Amsterdam-Noord. Met 
projectontwikkelaar WAD werd een partnerovereenkomst 
voor 3 jaar aangegaan. Het nieuwe energiebedrijf ENGIE 
is sponsor geworden van het jaarlijkse Filmbal. Daar-
naast voeren wij gesprekken met onder meer AMVEST, 
Sony, BMW, Hill+Knowlton, ABN AMRO, Adobe, Ziggo en 
Gaastra.

Museumn8 in EYE.
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Prestatiegegevens

Bezoekercijfers
In 2015 heeft EYE voor de culturele activiteiten in het 
museumgebouw een record aantal van 546.554 bezoe-
kers ontvangen. In 2012 had EYE voor 2015 nog een 
prognose van 306.000 bezoekers opgenomen. T.o.v. 2014 
is met name het bezoek aan de tentoonstellingen en het 
Panorama toegenomen. Het bezoek aan de filmvoorstel-
lingen is stabiel gebleven. In totaal (inclusief onder meer 
restaurant- en zakelijk bezoek) bezochten ruim zeven-
honderdduizend mensen het gebouw (708.085), bijna 4% 
meer dan het voorgaande jaar. Op de pagina’s 17 en 18 
van de jaarrekening staat een uitgebreid overzicht met 
prestatiegegevens.

Van de 546.554 culturele bezoekers aan EYE hebben 
228.655 een film bezocht, 114.175 een van de wisselende 
exposities (waarvan 71.000 voor de zomertentoonstelling 
van William Kentridge!), namen 14.106 kinderen deel aan 
educatieve activiteiten en hebben meer dan 183.000 het 
gratis toegankelijke Panorama bezocht. Naast het bezoek 
aan culturele activiteiten zijn er 9.734 deelnemers aan 
branche-activiteiten geregistreerd, 22.404 aan commer-
ciële zaalhuuractiviteiten en een kleine 10.000 voor de 
diverse rondleidingen, de Museumnacht en activiteiten 
buiten de filmzalen. 

Een kleine 126.000 mensen tenslotte, bezochten het ge-
bouw (bv. EYE bar restaurant, de EYE shop), maar namen 
niet deel aan een culturele activiteit.

EYE is in 2015 o.a. 
ondersteund door:
 » BankGiro Loterij
 » Cinémathèque Royale
 » De Nederlandsche Bank
 » EU Creative Europe Programme
 » European Cultural Foundation
 » Fonds21
 » Freek en Hella de Jonge Foundation
 » Gemeente Amsterdam
 » Japan Foundation
 » Ministerie van Buitenlandse Zaken
 » Ministerie van OCW
 » Mondriaan Fonds
 » Museumnacht (Gouden Sokkel n8)
 » Nederlandse Vereniging van Bioscopen en 

 Filmtheaters
 » Nederlandse Vereniging van Filmverhuurders
 » Nederlands Filmfonds
 » Paddy & Joan Leigh Fermor Arts Fund
 » Stadsdeel Amsterdam Noord 
 » Stichting Ammodo
 » Stichting Gieskes Strijbis Fonds
 » Stichting Jovaro
 » U&EYE fonds

Financieel verslag

Exploitatie
De structurele subsidies van het rijk en de gemeente 
Amsterdam bedragen samen iets meer dan de helft van 
de totale baten van EYE. Van de andere helft wordt 17% 
gegenereerd door de publieks-activiteiten in het museum-
gebouw, 14% door zakelijke dienstverlening, 4% door pu-
blieke bijdragen en 13% door private bijdragen en overige 
opbrengsten. De lasten zijn als volgt verdeeld: personeel 
(44%), activiteiten (29%) en overhead (27%). 

Resultaat
Per saldo is het exploitatieresultaat (voor dotatie vanuit de 
bestemmingsreserves) bijna een ton beter dan begroot (-/- 
€ 809.767 t.o.v. -/- € 907.000). 

Opbrengsten
EYE heeft ook in 2015 weer ruim meer opbrengsten 
gegenereerd dan begroot. T.o.v. 2014 stegen de opbreng-
sten met ruim 7%. Met name de kaartverkoop voor de 
tentoonstelling en de winkelomzet lieten een positieve ont-
wikkeling zien. De kaartverkoop voor de filmvoorstellingen 
in het museumgebouw bleef stabiel. Sinds eind 2014 heeft 
EYE ook inkomsten uit de programmering van een zaal in 
de Filmhallen. Als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid 
is de filmdistributieactiviteit van EYE is sinds de aanvang 
van deze subsidieperiode in afbouw. De opbrengsten zijn 
daardoor ook dit jaar weer verminderd t.o.v. het vorig jaar.

Bijdragen
De subsidie van OCW is in 2015 incidenteel gewijzigd met 
een bedrag van € 30.000 dat EYE ontvangen heeft voor 
het opstellen van een onderhouds- en instandhoudings-
plan ten behoeve van het museumgebouw. EYE heeft dit 
plan in 2015 laten maken en het aan het ministerie doen 
toekomen. Door de afloop van een aantal grote project-
subsidies (Beelden voor de Toekomst, European Filmga-
teway, Fonds21 voor Moviezone) en van de huurkorting 
die ING in de eerste drie jaar na opening heeft verstrekt 
zijn de bijdragen met 8% afgenomen. 

Beheerlasten
De beheerlasten zijn ten opzichte van 2014 licht gestegen, 
voornamelijk veroorzaakt door de toegenomen afschrijvings-
lasten als gevolg van de investeringen in het Collectiecentrum.

Activiteitenlasten
De materiële activiteitenlasten zijn afgenomen in verband 
met aflopende projecten (zoals Moviezone), maar ook 
omdat er in 2015 twee tentoonstellingen werden gestart 
(t.o.v. vier het jaar daarvoor). 

Reserves
De algemene reserve neemt af met € 205.192 tot € 
1.365.756. Het totale eigen vermogen van EYE bedraagt 
ultimo 2015 € 4.801.268 en is opgebouwd uit diverse 
bestemmingsreserves en een bestemmingsfonds. Alle 
mutaties in deze bestemmingsreserves en het fonds zijn 
door het bestuur en de Raad van Toezicht goedgekeurd.
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Financiële positie
In 2015 zijn de liquiditeit en solvabiliteit slechts beperkt 
gewijzigd, resulterend in een current ratio van 1,89 
(vlottende activa t.o.v. kortlopende schulden) en een 
solvabiliteitsratio van 0,51 (eigen vermogen t.o.v. totaal 
vermogen).

Financiele knelpunten 
(uit de Beleidsnota 2017-2020)
Na afloop van Beelden voor de Toekomst zijn 
er structureel hogere lasten gebleven als ge-
volg van de digitalisering. Inmiddels betekent 
dat voor EYE 1,1 miljoen per jaar aan extra 
kosten, die niet gedekt kunnen worden met een 
subsidieniveau dat nog stamt uit het analoge 
tijdperk. Digitalisering is geen project, maar een 
continu proces en een permanente verantwoor-
delijkheid, waarvoor gespecialiseerd personeel 
noodzakelijk is. Dit speelt overigens naast de 
blijvende zorg voor de analoge collectie, die 
onvervangbare museale unicaten omvat. 
Ook de minister van OCW heeft dit knelpunt 
geconstateerd in de brief die zij naar de Tweede 
Kamer stuurde op 16 november 2015 met de 
eindrapportage van Beelden van de Toekomst. 
In een gesprek d.d. 5 januari 2016 heeft de mi-
nister toegezegd een onderzoek te willen laten 
uitvoeren naar de (financiële) gevolgen van de 
digitalisering bij EYE en bij onze zusterinstelling 
Beeld en Geluid. 

De ontwikkeling en bouw van het nieuwe mu-
seum is mogelijk gemaakt door een 25-jaar 
durende huurgarantie van OCW. In het ver-
lengde hiervan heeft de minister van OCW in 
2009 toegezegd de subsidie t.b.v. de stijgende 
exploitatielasten jaarlijks te verhogen met €1.65 
miljoen vanaf het moment van ingebruikname. 
In 2011, vlak voor de opening, is die oorspron-
kelijke toezegging verlaagd met €750.000. Deze 
tegenvaller bovenop de generieke bezuiniging 
van 5% voor de hele cultuursector heeft EYE 
in de afgelopen jaren kunnen opvangen door 
hogere eigen inkomsten en door inzet van speci-
fiek voor de transitie opgebouwde, maar eindige 
reserves.

Overige financiële zaken
EYE beschikt over de ANBI-status. EYE heeft met de 
Belastingdienst separate afspraken gemaakt over de 
schenkingen en tegenprestaties in het kader van het 
U&EYE fonds.

Toelichting op projectsubsidies OCW
Collectie NIAf
Per 1 juli 2013 heeft EYE van OCW een projectsubsidie 
gekregen voor registratie, selectie, metadatering (borging) 
en digitalisering (beschikbaarstelling) ad € 112.000 ten 
behoeve van de ontsluiting van de NIAf collectie. 
EYE heeft deze collectie overgenomen als gevolg van de 
stopzetting van de structurele subsidie van het NIAf per 1 
januari 2013. In 2015 is een bedrag van € 37.354 besteed. 
Hiervoor is tijdelijk gespecialiseerd personeel aangesteld
Daarnaast is een aantal Presentation & Preservation 
masterstudenten van de UvA op het project ingezet. EYE 
is begonnen met het registreren en in het collectie-infor-
matie systeem inwerken van de NIAf collectie ten einde de 
collectie te borgen. Daarnaast is er een selectie van films 
gemaakt, die gedigitaliseerd worden om de animatiefilms 
toegankelijk te maken in bijvoorbeeld de Korte Film Poule, 
of door middel van een dcp die op internationale festivals 
vertoond kan worden.

Formatie
De totale personeelsomvang (bepaalde en onbepaalde 
tijd) ultimo 2015 bestaat uit 127 fte’s, die zijn ingevuld door 
174 medewerkers. Daarnaast maakt EYE gebruik van een 
pool van bijna 100 vrijwilligers en Pantarmedewerkers als 
hosts bij de zalen, in de museumwinkel en ten behoeve 
van collectietaken. 

Personeel
Het personeelsbeleid van EYE geeft bij gelijke geschikt-
heid voorrang aan sollicitanten van niet-westerse komaf. 
 
Cultural Governance
In overeenstemming met de Code Cultural Governance is bij 
de samenstelling van de Raad van Toezicht scherp gelet op 
de expertises en onafhankelijkheid van de leden (bestuurlijk, 
financieel, politiek, juridisch, museaal, media en film). 
De Raad van Toezicht vergadert tenminste viermaal per 
jaar volgens een vast schema en onderhoudt een open 
verhouding met de medewerkers van de stichting. 
De mate van realisatie van doelstellingen, de strategie, 
het risicobeheer en het gevoerde financiële beleid en de 
voortgang komen minimaal eenmaal per jaar in een van 
de vier reguliere vergaderingen van de Raad met de be-
stuurder/directeur aan de orde. 
In 2015 hebben een aantal extra vergaderingen van de 
Raad plaatsgevonden. In deze vergaderingen zijn zowel 
de inhoud, als de strategie met betrekking tot het beleids-
plan 2017-2020 ten behoeve van de meerjarige subsidie-
aanvraag besproken. De Audit Commissie (bestaande 
uit 2 leden van de raad) bereidt met de bestuurder en de 
Adjunct Directeur Zakelijk het agendapunt financiën ten 
behoeve van de vergaderingen van de Raad voor. 
In de maart-vergadering van de Raad zijn zowel het jaar-
verslag (het Bestuursverslag) en jaarrekening van de or-
ganisatie van het voorgaande jaar besproken. Het bestuur 
is daarbij verantwoordelijk voor de opgemaakte financiële 
verslagen. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat dit vol-
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gens de afgesproken normen gebeurt, rekening houdend 
met de specifieke eisen die onder andere subsidiënten 
hieraan stellen. De externe accountant brengt in deze ver-
gadering de Raad van Toezicht en het bestuur verslag uit 
van zijn bevindingen. De bevindingen van de accountant in 
ogenschouw nemend, heeft de raad de jaarstukken 2015 in 
2016 geaccordeerd.
De externe accountant heeft vervolgens een goedkeurende 
verklaring op de geaccordeerde stukken 2015 afgeven en 
deze hieraan toegevoegd. In dezelfde vergadering is de 
begroting voor het lopende jaar besproken en vastgesteld.

De Raad evalueert zich zelf eenmaal per jaar, zonder de 
aanwezigheid van derden. Een delegatie van de RvT ver-
gadert minimaal eenmaal per jaar met de Ondernemings-
raad. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen 
bezoldiging van de organisatie.
In 2015 zijn het Reglement Raad van Toezicht en het Di-
rectiereglement definitief door de Raad van Toezicht vast-
gesteld. Hierin zijn de taken en bevoegdheden van zowel 
der Raad als de directeur/bestuurder helder en transparant 
vastgelegd.

De huidige Raad van Toezicht is nagenoeg in zijn geheel 
per 2 oktober 2012 benoemd. Uitzondering hierop is de 
terugtreding van Jan Debbaut in 2015, in wiens plaats de 
heer Lex ter Braak (directeur Jan van Eyck Academie) is 
benoemd. De raad bestaat per ultimo december 2015 uit 
de volgende personen:

 » Alexander Rinnooy Kan (voorzitter)
 » Caroline Princen (lid Audit Commissie)
 » Siebe van Elsloo (lid Audit Commissie)
 » Hermine Voûte
 » Robbert Aarts
 » Lex ter Braak

Het rooster van aan- en aftreden is door raad in 2015 als 
volgt vastgesteld:

Naam lid Aanvang Eind 1e termijn Eind 2e termijn

Alexander Rinnooy Kan 2-10-2012 2-10-2015 2-10-2018

Siebe van Elsloo 2-10-2012 2-10-2015 2-10-2018

Hermine Voûte 2-10-2012 2-10-2015 2-10-2017

Caroline Princen 2-10-2012 2-10-2015 2-10-2016

Jan Debbaut 2-10-2012 2-10-2014 1-1-2015

Robbert Aarts 2-10-2012 2-10-2015 2-10-2017

Lex ter Braak 11-12-2015 11-12-2018

Bij het vaststellen van dit rooster is rekening gehouden met enerzijds de wensen van de raadsleden zelf, en anderzijds 
met een zo groot mogelijke mate van continuïteit van de bij de leden aanwezige kennis en expertise.
Bestuurder/directeur is Sandra den Hamer (sinds de fusie/oprichting op 1 januari 2010).

Het managementteam bestaat eind 2015 uit:
 » Adjunct Directeur Zakelijk - Stan Spijkerman
 » Adjunct Directeur - Ido Abram
 » Sectormanager Marketing, Communicatie en Events - 
Marjolijn Bronkhuyzen

 » Sectormanager Collectie - Frank Roumen
 » Director of Exhibitions - Jaap Guldemond
 » Hoofdconservator - Giovanna Fossati

Wet Normering Topinkomens
De hoogte van het salaris van directeur/bestuurder Sandra 
den Hamer en dat van beide adjunct-directeuren blijft ruim-
schoot onder het door de Wet Normering Topinkomens 
vastgestelde plafond.
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NEDERLANDSE PARTNERS 3 Package Deal, Amsterdam 7days nieuws / Kidsweek, Amsterdam AA Media Group, Nieuwveen 
A-Film, Amsterdam A-frame, Wormerveer Absolut Vodka, Amsterdam Ace and Tate, Amsterdam ACT, Amsterdam Action Freight, 
Nieuw-Vennep Adam Toren, Amsterdam Akinci, galerie, Amsterdam AKV - St. Joost, Breda Ambacht in Beeld Festival, Amsterdam 
Amsterdam Art Weekend Amsterdam Centre for Cultural Heritage and Identity (ACHI), Amsterdam Amsterdam Light Festival, Am-
sterdam Amsterdam Marketing, Amsterdam Amsterdam Museum, Amsterdam Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA), 
Amsterdam Amsterdam University Press (AUP), Amsterdam Amsterdams Filmmenu, Amsterdam Amsterdams Fonds v/d Kunst, 
Amsterdam Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI), Amsterdam Annet Gelink Gallery, Amsterdam  ArtEZ, Arnhem Arttra, Am-
sterdam AT5, Amsterdam Atelier Alkema, Amsterdam Atelier van Lieshout, Rotterdam Atheneum, Amsterdam Bakker Cross Media, 
Badhoevedorp Banjo Movies (Bardo Ellens), Deventer BankGiro Loterij, Amsterdam Bartiméus Sonneheerdt, Zeist Bavaria Brou-
werij, Lieshout Beam Systems, Amsterdam Beeld voor Beeld, Amsterdam Bijlmer Parktheater, Amsterdam Binger Filmlab, Amster-
dam Blikopeners, Amsterdam Boeddhistisch Film Festival, Maastricht Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen, Warmenhuizen Bos 
Bros., Amsterdam Brommerbios, Utrecht Calff & Meischke, Amsterdam Cartoon network, Amsterdam Cello Biënnale, Amsterdam  
Chasseé Theater Cinecrowd, Amsterdam Cinedans, Amsterdam Cinekid, Amsterdam Cinemasia Film Festival, Amsterdam Cine-
mien/Homescreen, Amsterdam  Cinesonic, Amsterdam Cineville, Amsterdam Circe Film, Amsterdam CJP, Amsterdam Claus 
Wiersma, Rotterdam Club Interbellum, Amsterdam COA, Rijswijk COBRA Museum, Amstelveen Cofely, Zaandam Community 
filmdocenten Contact Film, Arnhem Cordaan, Amsterdam Cosmogirl, Dordrecht Cultura, Amsterdam Culturele Coalitie Digitale 
Duurzaamheid (CCDD), Den Haag Cultuurtafel Noord, Amsterdam De Appel Arts Centre, Amsterdam  De Ateliers, Amsterdam De 
Balie De Ceuvel, Amsterdam De Filmkrant, Amsterdam De Gebouwengids, Amsterdam De Groene, Amsterdam De Hallen, Haar-
lem De Lieve Vrouw De Nederlandse Bank, Amsterdam De Nieuwe Kerk, Amsterdam De Pit, Amsterdam De Uitmarkt, Amsterdam 
Dekmantel Festival (Lente Kabinet Festival), Amsterdam Deloitte, Amsterdam Denktank Sociale Cohesie Amsterdam Noord DGTL 
Festival, Amsterdam Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Den Haag Digital Playground, Rotterdam Diner Pensant, Utrecht Dispectu, 
Amsterdam Donateurs Amsterdam in Beeld Downkids international, Zwaag DTZ Zadelhoff, Amsterdam Dutch Academy For Film, 
Amsterdam Dutch Directors Guild, Amsterdam Dutch VR Days, Amsterdam Dylan Dyzlo film, Utrecht Eastern Neighbours Film 
Festival, Den Haag Easydus, Amsterdam Eddy the Eagle, Amsterdam Eerst de klas, Den Haag Elmer Leupen Digitale Montage, 
Amsterdam Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam EMS Films, Amsterdam Erco, Naarden European Cultural Foundation, Amster-
dam European Journal of Media Studies (NECSUS), Amsterdam Europeana, Den Haag Expert Group-leden EYE AMBASSA-
DEURS EYE Business Club EYE VRIENDEN Eyeworks, Amsterdam Fantastisch Kinder Film Festival, Amsterdam Fashionweek 
Amsterdam Festival BEYOND, Spaarnwoude Filmfestival Assen Filmhallen, Amsterdam Filmhuis Bussum Filmhuis De Keizer 
Filmhuis Den Haag Filmhuis Lumen Filmjaarboek, Amsterdam Filmproducenten Nederland (FPN), Amsterdam Filmschuur Haar-
lem Filmtheater Hilversum Filmtheater Lumière  Filmtheater ‘t Hoogt Filmtheaters in Nederland FOAM Lab, Amsterdam FOAM, 
Amsterdam Focus Theater Fonds21, Amsterdam Fraude Film Festival, Naarden Freek en Hella de Jonge Foundation, Muiden 
Galerie Juliette Jongma, Amsterdam Galerie Martin van Zomeren, Amsterdam Gallerie Annet Gellink, Amsterdam Gallerie Juliette 
Jongma, Amsterdam Gelders Orkest, Arnhem Gemeente Amsterdam Gemeente Museum Helmond Gerrit Rietveld Academie, Am-
sterdam Gieskes Strijbis Fonds, Wassenaar Gispen, Culemborg Godmotherfilms, Amsterdam Goethe Institut Nederland, Amster-
dam Gofilex Filmservices, Zeist GOM, Amsterdam Grachtenfestival, Amsterdam Gronger Forum Haags Gemeentemuseum, Den 
Haag Haghefilm Digitaal, Amsterdam Heineken Brouwerij, Zoeterwoude Herrie, Amsterdam Het Ketelhuis Het Nieuwe Instituut, 
Rotterdam Het Parool, Amsterdam HF Young, Amsterdam Hiro, Utrecht Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht Holland Animation 
Film Festival (HAFF), Utrecht Holland Festival, Amsterdam Holland Film Nieuws, Amsterdam Hyperion, Amsterdam i love noord, 
Amsterdam Imagine Filmfestival, Amsterdam IMC Weekendschool, Amsterdam Indyvideo, Utrecht ING Real Estate, Amsterdam 
Interakt, Amsterdam  Internationa Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA), Amsterdam International Film Festival Rotterdam 
(IFFR), Rotterdam Italiaans Cultureel Instituut (STITUTO ITALIANO DI CULTURA ), Amsterdam Jan van Eijck Academy, Maastricht 
Jeroen de Vries, Amsterdam John Adams Institute, Amsterdam Joseph Plateau, Amsterdam Just Film, Amsterdam Kaleidoscoop, 
Amsterdam Kansen voor West, Amsterdam KANTOR, Amsterdam Keep an Eye Film Festival, Amsterdam Kidsproof KLIK! Amster-
dam Animation Festival, Amsterdam Konica Minolta, Amsterdam Koninklijk Concertgebouw, Amsterdam Koninklijk Instituut voor 
taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden Koninklijke Bibliotheek (KB), Den Haag Koninklijke Nederlandse Landmacht, Den Haag Kunst-
bende, Amsterdam Kunsten ‘92, Amsterdam Kunsten Israel, Amsterdam Kunstschooldag St. Jam), Amsterdam Landelijk Kennisin-
stituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht Landstra & de Vries, Amsterdam Lantaren Venster Lava design, Amsterdam LAVA 
Film, Amsterdam Leaseplan, Almere Lente Kabinet Festival (Dekmantel), Amsterdam LIMA, Amsterdam Lumen Film, Amsterdam 
Lumière, Amsterdam LUX en Vila LUX Maison Descartes, Amsterdam Media Fonds, Amsterdam Media Missie, Almere Buiten Me-
diawijzer.net, Hilversum Melbourne-Cooper Fonds, Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag Ministerie van OCW, 
Den Haag MOAM, Amsterdam Mocca, Amsterdam Mondriaan Fonds, Amsterdam Motivaction, Amsterdam Movies that Matter, 
Amsterdam Mug Magazine, Amsterdam Museum Boerhaave, Haarlem Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam Museum de 
Noord, Amsterdam Museum Het Dolhuys, Haarlem Museum Huis Doorn, Doorn Museum Jeugd Universiteit, Amsterdam Museum 
Kidsweek, Amsterdam Museum Straat, Amsterdam Museumn8, Amsterdam Muziekgebouw aan het IJ, Amsterdam nai010 publis-
hers, Rotterdam Nationaal Archief, Den Haag Nationaal Comité 4 en 5 mei, Amsterdam Nationaal Filmfestival voor Scholieren, 
Lelystad Nationaal Militair Museum, Soesterberg Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD), Den Haag Nationale Donor 
Week (Ministerie van Volksgezondheid), Den Haag Nationale Museumweek, Amsterdam Nationale onderwijsweek (Ministerie van 
Onderwijs), Den Haag Nationale Opera en Ballet, Amsterdam Natlab door Plaza Futura NBTC, Den Haag NECS (European Net-
work for Cinema and Media Studies), Amsterdam Nederlands Film Festival, Utrecht Nederlands Filmfonds, Amsterdam Nederlands 
Filmtheater Overleg, Amsterdam Nederlands Instituut voor Animatie Film (NIAf), Tilburg Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, 
Hilversum Nederlands Uitvaartmuseum Tot Zover, Amsterdam Nederlandse Ambassades en Consulaten Nederlandse Beroeps-
vereniging van Film- en televisiemakers (NBF), Amsterdam Nederlandse distributeurs Nederlandse Filmacademie Amsterdam, 
Amsterdam Nederlandse Museum Vereniging, Amsterdam Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), 
Den Haag Nederlandse producenten  Nederlandse Vereniging van Animatie Producenten, Tilburg Nederlandse Vereniging van 
Bioscopen en Filmtheaters, Amsterdam Nederlandse Vereniging van Documentaire Producenten, Amsterdam Nederlandse Vereni-
ging van Filmverhuurders (NVF), Amsterdam Netherlands Society of Cinematographers (NSC), Amsterdam Netwerk Filmeducatie, 
Amsterdam Netwerk Scenarioschrijvers, Amsterdam NewBe TV, Amsterdam NGN produkties, Amsterdam Nierstichting, Bussum 

Partners van EYE
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Noorderpark Festival, Amsterdam Noordjes Kinderkunst, Amsterdam NPO Doc, Hilversum NPO, Hilversum NRC Handelsblad, 
Amsterdam NTR, Hilversum One Minutes, Amsterdam  Ons’Lieve Heer op Solder, Amsterdam Openluchtbioscoop, Rotterdam 
Oude Kerk, Amsterdam  Over ‘t IJ Festival, Amsterdam Overhoeks Development Management, Amsterdam Overleg Amsterdamse 
Musea (OAM) PABO’s Papierrestauratie, Zaandijk Paradiso, Amsterdam Phanta Vision, Amsterdam Rialto Piet Zwart Institute, 
Rotterdam Pieter van Huijstee Film, Amsterdam  Plus Artists Management Prins Bernhard Cultuur Fonds, Amsterdam Prins Claus 
Fonds, Amsterdam Provincie Noord-Holland, Haarlem Rabobank Amsterdam Noord, Amsterdam Research School for Media Stu-
dies (RMeS), Amsterdam Right to Play, Den Haag Rijks Museum, Amsterdam Rijksakademie, Amsterdam Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Amsterdam, Rijswijk, Lelystad Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Groningen Riwi, Amsterdam Rob 
Stolk, Amsterdam  ROC Zuid, Amsterdam Roze Filmdagen, Amsterdam RTV Noord Holland, Amsterdam SAIL, Amsterdam Salto, 
Amsterdam Sandberg Instituut, Amsterdam Saxion, Enschede Scholen (VO en PO) Script Academy, Amsterdam Select Catering, 
Schiphol Shell Technology, Amsterdam ShortCutz, Amsterdam Singer Laren, Laren SNG Film, Amsterdam Solvinity, Huizen Sonic 
Acts, Amsterdam SOUK, Amsterdam Spark, Amsterdam Sprekend verleden (educatieve uitgeverij), Amersfoort SSBA Salon, Am-
sterdam Stadsdeel Noord, Amsterdam Stadspas, Amsterdam Stadsschouwburg, Amsterdam Stedelijk Museum, Amsterdam Stich-
ting Abraham Tuschinski Fonds, Amsterdam Stichting Alzheimer Nederland, Amersfoort Stichting Ammodo, Amsterdam Stichting 
Arts & Ex’s, Amsterdam Stichting de Frisse Blik, Amsterdam Stichting Democratie en Media, Amsterdam Stichting Dioraphte, Dor-
drecht Stichting Doek, Amsterdam Stichting Filmonderzoek, Amsterdam Stichting Jovaro, Nieuw-Vennep Stichting Lezen, Amster-
dam Stichting Mediawijsheidscholen, Zwolle Stichting NDSM terrein, Amsterdam Stichting Nederlandse Film Database, Amster-
dam Stichting Technasium, Groningen Stichting Wijsneus, Amsterdam Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en EU2016, 
Amsterdam Stroomwest, Amsterdam Studio Louter, Amsterdam Studio M2, Amsterdam  Subbacultcha, Amsterdam Submarine 
Channel, Amsterdam Taartrovers, Amsterdam Tegenbosch en Vreden, Amsterdam The German Embassy in the Netherlands, Den 
Haag Theatermachine, Amsterdam Tirza Mol, Amsterdam Toeristisch Platform Amsterdam Noord (TOP), Amsterdam TolHuisTuin, 
Amsterdam Transnatural, Amsterdam U&EYE Fonds participanten, Unesco, Den Haag Unieboek Spectrum, Houten Universiteit 
Utrecht Universiteit van Amsterdam  Universiteitsmuseum, Utrecht Unseen Photo Fair Amsterdam Upstream Gallery, Amsterdam 
Urgenda, Amsterdam Van Abbemuseum, Eindhoven Van Gogh Museum, Amsterdam VEBAN, Amsterdam Verkade Fabriek Vereni-
ging Onderwijs Kunst & Cultuur VONCK), Almelo Voedselbank, Amsterdam Volkskrant, Amsterdam VPRO, Hilversum Vrije Acade-
mie, Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  Vrolik Collection, AMC Amsterdam Vrouwen Bazaar Noord, Amsterdam Vrowl, 
Utrecht VSB Fonds, Utecht War Child, Amsterdam Warner Bros Nederland, Amsterdam Watch that sound, Rotterdam We are Pu-
blic, Amsterdam Wereld Natuur Fonds, Zeist Willem de Kooning Academie, Rotterdam Wouter Barendrecht Foundation, Amster-
dam Wunderbaum, Amsterdam Ximon, Amsterdam YAKFA, Beverwijk INTERNATIONALE PARTNERS Aaron and Barbara Levine 
Collection, Washington  ABCinema, Bologna Academy Film Archive, Los Angeles Adam Mickiewicz Museum of Literature, Warsaw 
Agence ANA, Parijs Agnes B, Parijs American Film Festival, Wroclaw Antonio Maraldi, Cesena Archivio Storico, Banca di Rome 
Associação Cultural Videobrasil, São Paulo Association of European Cinémathèques (ACE), Frankfurt am Main Association of 
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