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Voorwoord 

 

Deze thesis is geschreven in het kader van de Masteropleiding Kunstbeleid en –Management aan 

de Universiteit Utrecht. Binnen deze opleiding heb ik het afgelopen jaar deelgenomen aan het 

traject Sturing Creatieve Ontwerpprocessen aan de Professional School of the Arts Utrecht 

(PSAU). Al met al was het een bewogen en leerzaam jaar. 

 

In september 2007 begon ik met de opleiding aan de PSAU na het afronden van de Bachelor 

Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Omdat ik 

graag een nieuwe richting aan mijn studie wilde geven en mij meer op de culturele, creatieve 

industrie wilde toeleggen, koos ik uiteindelijk voor de PSAU.  

 

Gedurende deze Master heb ik voornamelijk heel erg veel geleerd over en in de praktijk, mede 

dankzij het groepsproject met de masterstudenten van de Hogeschool voor de Utrecht (HKU) 

dat plaatsvond in het eerste semester en mijn stage bij marketing- en communicatiebureau Herrie 

in Amsterdam in het tweede semester. 

 

Mijn Masterthesis is dan ook het resultaat van de ervaring en kennis die ik het afgelopen jaar heb 

opgedaan over de culturele sector, gecombineerd met dat wat ik tijdens mijn bachelor al had 

geleerd. Hier staat dan ook een communicatieve benadering van een cultureel product centraal. 

 

Met het afronden van deze thesis wordt mijn studententijd (in ieder geval voorlopig) afgesloten. 

Op dit moment kijk ik er vooral erg naar uit om alles wat ik geleerd heb te kunnen gaan 

toepassen om zo uiteindelijk alleen maar meer te leren en heel veel mooie ervaringen rijker te 

worden. 

 

 

Mirjam Wiekenkamp, 18 augustus 2008  
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Inleiding 

 

Willen we niet allemaal succes bereiken in ons leven? Menig mens zal deze vraag onomstotelijk 

met ‘ja’ beantwoorden. Wordt er vervolgens doorgevraagd naar de precieze invulling van dit 

succes, dan zullen de antwoorden al een stuk gecompliceerder worden. Voor de één kan succes 

gericht zijn op een carrière, op een functie met aanzien of veel verantwoordelijkheden, of op een 

hoog salaris. Een tweede kan succes definiëren aan de hand van maatschappelijk belang, 

bijvoorbeeld het zich inzetten voor een goed doel, het helpen van mensen met een handicap of 

het doen van vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsland. Weer een ander kan het persoonlijke 

succes laten afhangen van andere personen, succes zou in dit geval bereikt kunnen worden 

wanneer anderen op een gewenste manier over je denken. Het is in dit geval mogelijk dat succes 

een sociale constructie is van de normen en waarden die in een bepaalde maatschappij gelden of 

de boventoon voeren. Bas Haring, columnist voor De Volkskrant en filosoof, schreef er een 

boek over: Voor een echt succesvol leven (2007). Haring bekritiseert hier de successtandaard die door 

de samenleving gecreëerd worden: het hebben van een carrière, het hebben van een gezin en het 

goed zijn voor de medemens, maar, nog belangrijker, het nalaten van iets. Het sterkste kritiekpunt 

dat hij hierop aanvoert is dat de mens gelukkig zou moeten zijn door het behalen van dat succes 

dat voor één bepaald individu bestaat: het niet behalen van het door de maatschappij 

gedefinieerde succes zou niet te hoeven leiden tot een ongelukkig leven. Want kunnen wij voor 

ieder persoon oordelen dat wanneer hij of zij geen boek heeft geschreven, geen belangrijke 

wetenschappelijke theorie heeft ontwikkeld of geen kinderen heeft gekregen, deze persoon geen 

gelukkig en daarmee geen succesvol leven heeft gehad? Of een minder gelukkig leven dan 

diegenen die dit wel hebben gedaan?  

 Wanneer we kijken naar de filmindustrie en succes proberen te definiëren, komen we een 

gelijk probleem tegen. Zo bespreekt Simonton (2005) in een analyse van de criteria voor 

‘filmische creativiteit’ allereerst de opbrengsten van een film, iets dat het economische succes van 

een film genoemd zou kunnen worden. Daarbij stelt Simonton (2005) echter ook: “…[A] movie’s 

earnings do not represent the only, or perhaps even the best criterion for cinematic creativity. No 

less relevant are best picture awards as well as rave views from movie critics” (p. 3). Bij het 

bepalen van de invloed van het budget op het succes van een film, meet hij dan ook het succes af 

aan de mening van critici, de nominaties voor en het winnen van prijzen én de opbrengsten van 

de film. Toch is voor te stellen dat de succescriteria die Simonton hier opstelt, niet voor iedere 

filmmaker gelden, of dezelfde mate van belangrijkheid hebben. De één zal het verdienen van 
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miljoenen zien als succes, maar andere voor te stellen mogelijkheden zijn ook dat een film voor 

een regisseur een succes is wanneer hij filmster Brad Pitt heeft weten te strikken voor de hoofdrol 

of wanneer een film niet het grote publiek heeft bereikt, maar wel bepaalde emoties heeft 

losgemaakt bij een bepaalde kleinere doelgroep.  

Uit bovenstaande voorbeelden kan opgemaakt worden dat er bij het bepalen van het 

succes van een film, maar uiteraard ook van andere (media- of non-media)producten, evenals het 

bepalen van een succesvol leven, ruimte voor interpretatie en persoonlijke invulling bestaat. Deze 

persoonlijke invulling geeft vorm aan het succes en de succescriteria en daarmee aan de 

persoonlijke idealen. Wanneer deze idealen, of deze nu gebaseerd zijn op de in de maatschappij 

heersende normen en waarden of op andere, mogelijk rebelse, ideeën, bereikt worden, kan er 

gesproken worden van een succes. Succes is hiermee vooral een persoonlijke interpretatie.  

Van april tot en met juni 2008 heb ik in het kader van mijn studie de cursus Explaining 

Successes aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd, waarbij de analyse van media-

entertainmentproducten centraal stond om zo uiteindelijk een verklaring te geven voor (de mate 

van) het succes van het betreffende product. Tijdens deze cursus miste er voor mij echter een 

belangrijk aspect, namelijk de promotie of communicatie van het product. Dit is in mijn ogen 

echter een belangrijk onderdeel voor (het ontstaan en in stand houden van) het succes van een 

product. Ik raakte dan ook geïnteresseerd in het vraagstuk hoe het succes van een product kan 

samenhangen met de communicatie en hoe deze communicatie uiteindelijk kan bijdragen aan het 

vergroten van het succes. 

Vlak voor deze cursus kwam ik, gedurende mijn stage bij marketing- en 

communicatiebureau Herrie, in aanraking met het Latin American Film Festival (LAFF). Het 

filmfestival is in 2005 klein begonnen vanuit sterke ambities, maar heeft in de afgelopen jaren een 

constante groei doorgemaakt. Daarmee ontstond de behoefte aan professionalisering en een meer 

systematische aanpak van het festival om op de groei in te spelen en het succes te vergroten. Het 

LAFF wilde graag planmatiger te werk gaan, maar wist nog niet goed hoe. Herrie is door het 

LAFF ingeschakeld om een gedeelte van de communicatie, namelijk de persbenadering, te doen. 

Daarbij richt Herrie zich op de ‘free publicity’; redactionele aandacht die door de pers wordt 

besteed aan het festival en daarmee een vorm van gratis publiciteit genereert. Vanuit mijn 

stageplek bij Herrie ontstond bij mij dan ook snel de vraag hoe men vanuit de communicatie, en 

in dit geval vanuit de positie van Herrie, kan bijdragen aan het vergroten van het succes van een 

festival, in dit specifieke geval het LAFF. 

De combinatie van het gemis van de communicatie in de modellen die gepresenteerd 

werden tijdens de cursus Explaining Successes, de behoefte van het LAFF het succes te 



 

  5   

vergroten en de zaken professioneler aan te pakken en de rol die marketing- en 

communicatiebureau Herrie hier mogelijk bij zou kunnen spelen, bracht mij tot de vraag hoe een 

analyse van het succes van een jong, groeiend, jaarlijks terugkerend cultureel festival zoals het 

LAFF inzicht zou kunnen geven in de mogelijkheden tot het vergroten van het succes via 

communicatiemiddelen en hoe dit succes dan ook daadwerkelijk vergroot kan worden. De vraag 

die in deze thesis dan ook behandeld zal worden, luidt: 

 

Hoe kan de communicatie in de vorm van free publicity bijdragen aan het vergroten van 

het succes van het Latin American Film Festival? 

 

De thesis combineert daarbij de analyse van succesfactoren, zoals dit aan bod kwam in de cursus 

Explaining Successes, met de mogelijkheden van het festival op het gebied van communicatie. 

Daarmee kan deze thesis in de toekomst mogelijk bijdragen aan de groei en instandhouding van 

het Latin American Film Festival, zodat dit festival niet verloren gaat. De thesis geeft daarbij 

bruikbare informatie voor zowel de organisatie van het festival zelf als voor Herrie. 

Tot slot dient rekening te worden gehouden met het feit dat deze thesis een case study 

betreft en zich daardoor richt op één specifiek festival. Toch kan de methode die hier wordt 

gebruikt worden toegepast door andere festivals die zich in een gelijke, opkomende positie 

bevinden als het LAFF. Deze thesis biedt dan ook een handvat aan deze festivals, die begonnen 

zijn vanuit een sterke ambitie, een groei doormaken en pas op de plaats willen maken om mee te 

kunnen gaan met de groei. Op deze manier kunnen de festivals meegaan met hun tijd en hun 

positie en op de juiste manier inspelen op het groeiende aantal bezoekers, waardoor het succes in 

de toekomst vergroot kan worden en deze festivals niet verloren zullen gaan. 
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1 Methode 

 

Alvorens aan de slag te gaan met de casestudy in deze thesis zal eerst de hier toegepaste methode 

uiteen worden gezet. Deze scriptie heeft als doel bij te dragen aan het vergroten van het succes 

van het Latin American Film Festival. Daarbij is het eerst noodzakelijk om uiteen te zetten wat 

het ultieme succes van het filmfestival nu precies inhoudt. Er moeten daarom succescriteria 

worden opgesteld. Voor het vergroten van het succes is tevens inzicht in de huidige mate van 

succes nodig. De stand van zaken van dit moment zal dan ook vergeleken worden met het 

ultieme succes en de bijbehorende succescriteria die zijn opgesteld. Gezien de benadering vanuit 

een communicatieperspectief, worden vervolgens de criteria waarbij een aanpassing van de 

strategie met betrekking tot free publicity kan bijdragen aan het vergroten van het succes 

gefilterd. Deze criteria vormen vervolgens de basis van de aanbevelingen die zullen worden 

gegeven. Hoe dit alles precies zal worden uitgevoerd, wordt in dit hoofdstuk besproken. 

 

1.1 Het opstellen van de criteria 

 

 “De ambitie van het LAFF in de periode 2009-2012 is hoofdzakelijk dat het HÉT podium voor Latijns-

Amerikaanse film in Nederland wordt.” (Meerjarenplan, p.7) 

 

Bovenstaande quote is te lezen in het Meerjarenplan van het Latin American Film Festival en kan 

gezien worden als de samenvatting van de idealen van het festival; dit is de grote droom. En 

hoewel deze uitspraak misschien de hele lading mag dekken, roept deze toch nog vele vragen op. 

Zo kan de lezer niet opmaken onder welke voorwaarden het filmfestival “HÉT podium voor 

Latijns-Amerikaanse film in Nederland” genoemd zou kunnen worden. Heeft het LAFF haar 

doel bereikt bij een bepaald bezoekersaantal, bij een bepaald aantal films of bij het verkrijgen van 

bepaalde recensies? Of moet het succes misschien gezocht worden in de deals met distributeurs 

die op het festival gesloten worden? Het antwoord hierop zal waarschijnlijk niet erg eenduidig 

zijn. Het is immers onwaarschijnlijk dat het festival gezien wordt als een succes wanneer er een 

groot aantal films te zien was, maar wanneer er geen publiek was dat naar deze films kwam 

kijken. Ook het omgekeerde lijkt logisch: een festival met veel bezoekers, maar zonder aanbod is 

al evenmin een succes. Wel kan worden gesteld dat in de ogen van de organisatie van het 
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filmfestival het succes is bereikt wanneer aan de idealen tegemoet is gekomen. Een analyse van de 

idealen van de organisatie vormt daarmee de basis voor de succescriteria van het LAFF.  

Succes wordt in deze thesis dus gedefinieerd aan de hand van de idealen van de 

organisatie van het festival. De organisatie wordt hierbij vertegenwoordigd door Jessica de Jaeger 

en Judith van den Burg, die beiden zowel artistiek als zakelijk leider van het filmfestival zijn. Een 

discoursanalyse van het Meerjarenplan, opgesteld op 24 januari 2008, heeft geleid tot een lijst met 

idealen, welke in de bijlage is terug te vinden. Onduidelijkheden werden aangevuld met informatie 

die is verkregen op 29 mei 2008 en 30 juni 2008 in gesprekken met Jessica de Jaeger. Bij het 

opstellen van de idealen viel vervolgens op dat deze opgedeeld konden worden in verschillende 

categorieën, namelijk publiek, programmering en organisatie. In hoofdstuk 2 zal dan ook gekeken 

worden naar wat het ultieme succes voor de organisatie van het LAFF inhoudt.  

Daarbij is het tevens, met het oog op de toetsing van de idealen aan de realiteit in het 

derde hoofdstuk, van belang te weten hoe deze succescriteria getoetst kunnen worden. In het 

hoofdstuk twee zal dan vervolgens ook bij ieder succescriterium kijken naar de manier waarop te 

achterhalen is in hoeverre de criteria momenteel zijn behaald. 

Een factor die in het achterhoofd moet worden gehouden bij het opstellen van de 

succescriteria is de haalbaarheid van de idealen. Zo kan een filmfestival willen dat iedere 

Nederlander het festival bezoekt. Dit zal echter niet mogelijk zijn, voornamelijk om logistieke 

redenen. Bij het opstellen van de criteria heeft daarom ook context een rol gespeeld. Alle 

succescriteria moeten daarmee beschouwd worden binnen de huidige context en setting van het 

festival, of eventueel binnen het op dit moment maximaal haalbare. De criteria worden daarmee 

in een realistisch perspectief geplaatst.  

 

1.2 Toetsing van de realiteit 

 

Nadat de succescriteria van het Latin American Film Festival zijn opgesteld, wordt gekeken naar 

de mate waarin deze op het moment gerealiseerd zijn. Het ideaal wordt daarmee getoetst aan de 

realiteit. Voor deze analyse worden twee verschillende soorten bronnen gebruikt, afhankelijk van 

het soort criterium. 

Allereerst vormt het publieksonderzoek van de vierde editie van het LAFF (2008) een 

goede basis. Samen met informatie die is verkregen door de organisatie van het filmfestival biedt 

dit onderzoek de mogelijkheid inzicht te krijgen in de criteria die samenhangen met de ervaring 

van de bezoeker tijdens het festival evenals enkele feitelijke zaken, zoals het aantal bezoekers, 

voorstellingen, enzovoorts.  
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Naast het publieksonderzoek worden echter ook verschillende persuitingen met betrekking tot 

het filmfestival gebruikt. Het gebruik van deze uitingen heeft te maken met de rol die de pers kan 

spelen in het vormen van een imago van een product, in dit geval het Latin American Film 

Festival. De massamedia kan een bepaald beeld schetsen van dit product, waar de consument 

vervolgens een oordeel op kan gaan baseren en daarbij kan de pers ook gezien worden als een 

afspiegeling van de verschillende meningen en het algemeen geldende beeld van een product dat 

al onder de consumenten heerst. Zo wil het LAFF bijvoorbeeld graag dat de films op het festival 

de culturele diversiteit van Latijns Amerika vertegenwoordigen. Dit kan in de ogen van de 

organisatie nog zo goed zijn bereikt, wanneer eenzelfde mening niet geldt onder het publiek en de 

identiteit van het festival daarmee niet strookt met het imago, is het moeilijk nog steeds te blijven 

spreken van succes.  

Wanneer wordt gekeken naar de discrepantie tussen ideaal en realiteit, hangt dit nauw 

samen met de discrepantie tussen identiteit en imago. Een bepaald ideaal leidt immers tot 

bepaalde verwachtingen met betrekking tot dat wat in de pers wordt gezegd over het filmfestival. 

De organisatie wil graag dat het op de juiste manier in de pers naar voren wordt gebracht. De 

pers kan daarom gebruikt worden voor de demonstratie van de stand van zaken van de criteria 

die betrekking hebben op het imago van het festival. Komt dit door de pers geschetste imago 

overeen met de identiteit van het LAFF? 

Het gebruik van de pers op een dergelijke manier vraagt echter nog om de nodige uitleg. 

Deze thesis richt zich op de communicatie en daarmee op de publiciteit. Het LAFF huurt voor 

de communicatie een extern marketing- en communicatiebureau in, Herrie. Herrie houdt zich, 

zoals in de inleiding al kort is aangestipt, voor het LAFF enkel bezig met de zogenoemde ‘free 

publicity’. Deze vorm van publiciteit wordt gratis verkregen door middel van redactionele 

aandacht die de pers besteedt aan het festival. Andere vormen van publiciteit, zoals de poster en 

de flyer, vallen niet binnen de taken van Herrie. Dit zal dan ook niet worden meegenomen in 

deze thesis. Daarbij is voor de afbakening gekozen voor enkel de geschreven vormen van de pers. 

Alle artikelen die gebruikt zijn, zijn via email op 29 mei 2008 verstuurd door Noortje van de 

Sande, mede-eigenaar van Herrie. 

 

1.3 Categorisering van de succescriteria 

 

In het tweede en derde hoofdstuk zal blijken dat niet alle criteria bruikbaar zijn voor verdere 

analyse in deze thesis, die zich richt op free publicity. Daarom zullen de criteria en de daarbij 

eventueel horende discrepanties in hoofdstuk 4 onderverdeeld worden in verschillende 
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categorieën. Bij sommige criteria zal te zien zijn dat het succes al is bereikt. Het succes hoeft in 

deze gevallen niet meer vergroot te worden. Over de stand van sommige criteria is nog niets te 

zeggen vanwege gebrek aan informatie. In deze gevallen is meer inzicht nodig in feitelijke 

informatie, zoals in de beleving en de wensen van het publiek, waar in het publieksonderzoek nog 

niet altijd (voldoende) is gevraagd. Over andere criteria is al meer te zeggen, maar voor het 

opheffen van de discrepantie kan het antwoord niet worden gezocht in free publicity. Dit is het 

geval bij de criteria waarbij de gewenste identiteit nog niet is behaald. Voor effectieve publiciteit 

moet deze identiteit eerst zijn behaald voordat deze ook deel uit kan gaan maken van het imago. 

De succescriteria die vervolgens overblijven, kunnen verbeterd worden aan de hand van free 

publicity. Deze laatste groep criteria heeft betrekking op die uitingen waarbij een discrepantie 

bestaat tussen identiteit en imago. Het festival bevat dan al wel bepaalde gewenste 

karaktereigenschappen, terwijl deze nog niet naar voren komen in de pers en daarmee nog geen 

deel uitmaken van het imago van het LAFF. 

Deze laatste groep is bruikbaar voor een aanpassing in de aanpak met betrekking tot free 

publicity, omdat er hier kan worden ingespeeld op het imago dat in de pers naar voren komt. 

Herrie kan, door inzicht te krijgen in die punten waarbij discrepantie bestaat tussen identiteit en 

imago, via persbenadering gaan proberen deze kenmerken deel te gaan laten uit maken van het 

imago. Herrie heeft echter geen invloed op de identiteit van het festival en ook het gebrek aan 

informatie moet door het LAFF zelf te zien worden opgevuld, waardoor de criteria die met deze 

problemen kampen buiten de aanbevelingen in deze thesis zullen vallen.  

 

1.4 Aanbevelingen 

 

In hoofdstuk 5 keert de laatste groep criteria uit het vorige hoofdstuk terug voor mogelijke 

aanbevelingen. Aan de hand van de mogelijkheden van free publicity in de context van het Latin 

American Film Festival zullen enkele tips met betrekking tot de inhoud van deze vorm van 

publiciteit worden gegeven waarmee de discrepantie tussen het ideaal en de realiteit, tussen de 

identiteit en het imago, kan worden verkleind of mogelijk zelfs opgeheven, om zo het LAFF in 

de toekomst succesvoller te maken. 

 Deze aanbevelingen zullen worden gedaan op basis van de verkregen informatie en 

ervaringen tijdens de stage bij Herrie en mijn bacheloropleiding Communicatie- en 

Informatiewetenschappen. Tevens worden de persberichten voor het LAFF van 2008 gebruikt 

om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor aanpassing. 
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De aanbevelingen zullen zichten echter wel beperken tot de inhoud van de 

communicatiemiddelen, zoals de persberichten. Ondanks het feit dat Herrie zich ook bezig houdt 

met de distributie van de informatie zal dit geen onderdeel uitmaken van de aanbevelingen. Wel 

zal de distributie kort worden aangestipt in de discussie, maar de nadruk ligt er hier niet op. Dit 

biedt echter wel mogelijkheden voor eventueel vervolgonderzoek. 
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2 Voor een echt succesvol filmfestival 

 

In dit hoofdstuk worden de succescriteria van het Latin American Film Festival uiteengezet. 

Deze criteria zijn afgeleid van het ideaalbeeld van de organisatie van het festival zelf en gebaseerd 

op het Meerjarenplan 2008, aangevuld met interviews die zijn gehouden met de zakelijke en 

artistieke leiding van het festival. De criteria worden opgesteld binnen drie verschillende 

categorieën: het publiek, het programma en de organisatie. Dit hoofdstuk zal daarmee kijken naar 

wat het nu precies is dat het LAFF wil bereiken en wat daarmee het ultieme succes voor de 

organisatie van het festival is.  

 

2.1 Het publiek 

 

Het publiek is een belangrijke factor voor een festival, misschien zelfs wel de belangrijkste. Zoals 

zakelijk en artistiek leider van het LAFF Jessica de Jaeger stelde: “We kunnen nog zo’n mooi 

festival neerzetten en nog zulke goede recensies krijgen, zonder publiek is het festival geen 

succes.” De term ‘publiek’ kan in dit geval op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Zo 

kan er in kwantitatieve en kwalitatieve termen over gesproken worden.  

 

2.1.1 Kwantitatief  

Wat betreft kwantitatieve termen van het publiek van het Latin American Film Festival kan er 

gekeken worden naar het concrete bezoekersaantal. Zo is in het Meerjarenplan van het LAFF het 

volgende te lezen: 

 

“Het LAFF verwacht de komende jaren een blijvende groei van 20%.” (p.7)  

 

Het filmfestival begon met een bezoekersaantal van 5.000 in 2005. Bij de laatste editie in 2008 is 

dit inmiddels opgelopen tot ruim 9.000 en is er een constante groei van 20% over de afgelopen 

jaren te zien (Meerjarenplan, p. 3). Idealiter zou deze groei zich door moeten zetten tot 

uiteindelijk de gehele Nederlandse, en misschien wel wereldwijde, bevolking is bereikt. Dit ideaal 

is echter niet realistisch. Om een duidelijker beeld te krijgen van het ideaal kan gekeken worden 

naar de huidige logistieke mogelijkheden van het filmfestival en de maximale capaciteit. Dit is 

immers op dit moment het best haalbare.  
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Momenteel speelt het LAFF zich af in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht, een 

bioscopencomplex met 4 zalen en een totale capaciteit van 458 bezoekers. Op een dag zijn 

maximaal zo’n 6 voorstellingen per dag per zaal haalbaar (afgaand op bijvoorbeeld de 

programma’s van het International Film Festival Rotterdam en het Internationaal Documentaire 

Festival Amsterdam), wat betekent dat het festival per dag 6 maal 458, oftewel 2.748 bezoekers 

kan onderbrengen. Wanneer er vervolgens uit wordt gegaan van de duur van het festival tijdens 

de afgelopen editie, dan duurt het festival 8 dagen. Gezien het festival in 2008 op de openingsdag 

echter voornamelijk in het teken stond van de openingsfilm en daarmee pas later op de dag van 

start ging, kan in dit geval worden volstaan met 7 volledige festivaldagen. Dit betekent in totaal 

maximaal 7 maal 2.748, in totaal 19.236 bezoekers. Realistisch gezien zou het festival daarmee 

kunnen groeien totdat deze capaciteit bereikt is. Hiermee zou dan direct voldaan worden aan het 

ideaal “volle zalen”. De organisatie spreekt echter ook van een mogelijke uitbreiding naar het 

Springhaver Complex, met een theoretische maximale capaciteit van 159 bezoekers. Dit zou 

betekenen dat er nog 159 x 6 x 7= 6.678 bezoekers bij zouden kunnen komen, wat een totaal 

maakt van 25.914 bezoekers1. Een concreet, realistisch ideaal voor de toekomst van het LAFF 

zou hierbij het bereiken van de maximale capaciteit, oftewel 25.914 bezoekers betekenen. Een 

succes zou in dit geval zijn wanneer dit aantal feitelijk is gehaald. Dit leidt tot het volgende 

succescriterium: 

 

� Het LAFF is succesvol als het 25.914 bezoekers heeft. 

 

Naast het totale bezoekersaantal, kan het publiek ook opgedeeld worden in subcategorieën, met 

een bepaald aantal bezoekers per categorie. Het LAFF spreekt in het Meerjarenplan over de 

verdeling van de bezoekers in de volgende groepen: 

 

� Inwoners van Utrecht & Nederland die vanwege studie, stage, werk of interesse zich via specifieke media op de hoogte 

stellen van ontwikkelingen in Latijns-Amerika 

� Inwoners van Utrecht & Nederland met een beroepsmatige interesse in Latijns-Amerikaanse cinema (beginnende 

filmmakers, filmprofessionals, studenten aan diverse audiovisuele opleidingen of aan universitaire studierichtingen op het 

gebied van audiovisuele media 

                                                 
1 Hierbij dient rekening worden gehouden met het feit dat deze berekening van de capaciteit is afgestemd op het 
maximale aantal bezoekers dat voorstellingen bezoekt. Het LAFF is echter ook een festival dat verschillende 
vraaggesprekken en seminars huisvest. Uit het jaarverslag 2007 van het Nederlands Film Festival blijkt dat er bij 
dit festival sprake was van een groot aantal bezoekers dat de verschillende lezingen bezocht. Duidelijk is echter 
niet of dit bezoekers zijn die tevens een film hebben bezocht en of er daarmee sprake is van een dubbele telling 
van bezoekers. Omdat het nevenprogramma grotendeels samenhangt met de voorstellingen, wordt er in dit geval 
vanuit gegaan dat de bezoekers van het nevenprogramma tevens bezoekers zijn van de voorstellingen. Een 
verder onderzoek naar het gedrag van festivalbezoekers en bezoekers van het LAFF specifiek zou dit verder 
moeten uitwijzen. 
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� Bezoekers van culturele festivals als IFFR, Nederlands Film Festival (NFF), IDFA 

� Filmbezoekers uit Utrecht & Nederland met een interesse voor artistieke film en wereldcinema 

� Bezoekers met een Latin achtergrond (geboren in / of een ouder afkomstig uit Latijns-Amerika). 

(Meerjarenplan, p. 5) 

 

Een verdeling van de bezoekers over de bovenstaande vijf groepen zou inhouden dat er van het 

totaal aantal bezoekers 20 procent van iedere subgroep aanwezig is. Opvallend aan de indeling 

van de groepen door het LAFF is dat er bij drie van de groepen wordt gesproken over bezoekers 

uit “Utrecht & Nederland”. Toch wil het LAFF niet zozeer een regionaal, maar ook een landelijk 

karakter (en uiteindelijk zelfs internationaal) karakter hebben. De inwoners van Utrecht vormen 

op het moment van het schrijven van deze thesis in totaal een kleine 18 procent2 van de 

Nederlandse bevolking, wat zou betekenen dat van iedere bezoekersgroep idealiter 18 procent 

van de bezoekers uit Utrecht afkomstig is. Toch zien we ook bij andere filmfestivals dat locatie 

van grote invloed is op de demografische samenstelling van het publiek van het festival. Zo 

bestaan de bezoekers van het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam (IDFA) voor 65 

procent uit Amsterdammers3. Een realistische conclusie zou daarom zijn dat het LAFF eenzelfde 

percentage zal benaderen en dat 65 procent van de bezoekers uit Utrecht komt en daarbij 35 

procent buiten Utrecht. De volgende succescriteria kunnen op basis van bovenstaande worden 

opgesteld: 

 

� Het LAFF is succesvol als maximaal 65 procent van de bezoekers uit Utrecht komt.  

� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers naar het festival komt omdat zij vanwege studie, 

stage, werk of interesse zich op de hoogte stellen van ontwikkelingen in Latijns Amerika.  

� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers naar het festival komt vanuit een beroepsmatige 

interesse in Latijns Amerikaanse cinema. 

� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers tevens bezoeker is van andere culturele festivals. 

� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers naar het festival komt vanuit een interesse voor 

artistieke film en wereldcinema. 

� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers een Latin achtergrond heeft.  

 

                                                 
2 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vermelde op haar website http://ww.cbs.nl, opgehaald op 1 juli 
2008, dat Nederland in mei 2008 16.428.360 inwoners telde. Op donderdag 17 april 2008 sprak het Algemeen 
Dagblad, http://www.ad.nl/utrecht/stad/2229697/Utrecht_groeit_naar_300000_inwoners.html, van bijna 295.000 
inwoners van Utrecht.  
3 Informatie op basis van schatting verkregen via persoonlijk emailcontact met Cathalijne de Wilde, hoofd 
Communicatie van het IDFA, op 1 juli 2008. 
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De kwantitatieve succescriteria met betrekking tot het publiek zouden gemakkelijk gemeten 

kunnen worden aan de hand van een publieksonderzoek. De kaartverkoop zal kunnen uitwijzen 

hoeveel bezoekers het filmfestival heeft, terwijl er in het publieksonderzoek gevraagd zou kunnen 

worden naar de motieven voor het bezoeken van een festival, evenals naar de achtergrond van de 

bezoeker. De antwoorden kunnen inzicht geven in bovenstaande criteria. 

 

2.1.2 Kwalitatief 

Zoals genoemd kan het publiek ook op een kwalitatieve manier benaderd worden. Hiervoor is 

het echter noodzakelijk dieper in enkele mediapsychologische theorieën te duiken. Een 

kwalitatieve benadering van het publiek richt zich onder andere op de emoties die gepaard gaan 

bij het bezoeken van het festival, de reacties van het publiek op het festival en de motieven om 

het festival daadwerkelijk te bezoeken.  

 

Entertainment 

In het Meerjarenplan zegt de organisatie van het LAFF “de bezoeker het gevoel [te willen] geven 

dat naar het LAFF gaan echt een belevenis is” (p. 4). Het festival noemt zichzelf daarbij zelfs een 

interactief belevingsfestival. Daarnaast moet het festival het intieme karakter waarborgen en een 

Latijns Amerikaanse uitstraling en een persoonlijke, levendige, bruisende, informele en gezellige 

sfeer hebben. Een samenvattend doel van de hier genoemde idealen zoals deze naar voren komen 

in het Meerjarenplan lijkt het entertainen, of het vermaken, van het publiek te zijn. Dit 

entertainen is een centraal aspect binnen de beleving van een mediaproduct. Het is daarbij van 

belang duidelijk te stellen wat entertainment nu precies is, al is een definitie van het begrip 

entertainment niet zo snel gegeven. Men is bijvoorbeeld geneigd een parallel te trekken tussen 

entertainment en plezier, waarbij dit plezier vaak gekoppeld wordt aan ‘verblijden’. Maar wat is 

entertainment nu precies?  

Een eerste benadering van entertainment komt van Vorderer (2001), die stelt dat 

entertainment niet noodzakelijk een kenmerk is van een product zelf, maar geconstrueerd wordt 

door de gebruiker. Deze gebruiker bepaalt in dit geval dus zelf of iets entertainment is. Een 

dergelijke benadering impliceert tevens dat een maker van een product niet van tevoren vast kan 

stellen of hij een entertainment product produceert; dit is slechts achteraf vast te stellen. Wanneer 

een kijker van Goede Tijden, Slechte Tijden zich geëntertaind voelt, is deze Nederlandse soapserie 

voor deze kijker entertainment. Voor een andere kijker hoeft dit echter niet het geval te zijn.  
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Een tweede kenmerk van entertainment dat Vorderer (2001) aansnijdt, is het feit dat 

entertainment niet tegenover informatie staat. Iets dat informatief is, kan ook entertainment zijn 

en visa versa. Tegenwoordig gebeurt het daarbij regelmatig dat deze twee concepten in elkaar 

opgaan en vervolgens de stempel “Infotainment” of “Edutainment” krijgen (Vorderer, 2001, p. 

250). Dit laatste kenmerk lijkt tevens goed aan te sluiten bij het LAFF. Het filmfestival wil 

enerzijds de sfeer van het festival benadrukken, maar daarbij ook “de aandacht voor de 

kwalitatieve, maatschappelijk geëngageerde of niet-commerciële publieksfilms uit Latijns-Amerika 

stimuleren” evenals “bewustwording stimuleren op het gebied van maatschappelijke en culturele 

ontwikkelingen in Latijns-Amerika” (Meerjarenplan, p. 3). 

Deze twee kenmerken van entertainment verklaren echter nog steeds niet op grond van 

welke kenmerken een gebruiker van een product bepaalt wat “zich geëntertaind voelen” inhoudt. 

Vorderer (2001) gaat echter verder met het bespreken van enkele voorbeelden van empirisch 

onderzoek naar entertainment. Een belangrijk aspect dat hierin naar voren komt is ‘pleasure’, 

oftewel plezier. Een eerste functie van entertainment zou hierbij het plezieren of verblijden van 

de gebruiker zijn, een kenmerk dat hierboven al kort is aangestipt. Zoals Vorderer (2001, p. 251) 

stelt: “(…) the explanation of entertainment-seeking behavior may easily be found in the 

audience’s desire to ‘have a good time’ ”. Bryant en Miron (2002) stellen tevens dat entertainment 

grofweg gezien kan worden als een activiteit die zich voornamelijk richt op het plezieren (p. 550).  

De vraag die nu nog gesteld kan worden is waarom mensen dit plezier zoeken. Is dit 

simpel “to have a good time”, zoals Vorderer (2001) stelde? Een antwoord hierop is te 

omschrijven als ‘escapisme’ (Bryant & Miron, 2002; Meijer, 2005; Vorderer, 2001). Het 

escapisme, zoals de naam al doet vermoeden, richt zich op het ontsnappen, in dit geval het 

ontsnappen aan de werkelijkheid. Bij het escapisme draait het erom dat de gebruiker van een 

product zijn huidige staat van zijn kan en wil optimaliseren en eventueel het gevoel van een 

bepaald moment kan veranderen. Zo kan entertainment bijvoorbeeld kalmeren, maar ook 

spanning met zich mee brengen. Bryant en Miron (2002) stellen: “On gloomy days (…) comedy 

becomes hyperattractive.” (p. 564). Wanneer iemand droevig is, kan deze persoon zich richten tot 

een comedy om zich vrolijker te laten voelen. Is iemand verveeld, dan kan deze persoon zich 

bijvoorbeeld richten tot een actie- of een horrorfilm, om het patroon van verveling te 

doorbreken. Bryant en Miron (2002) claimen hierop aansluitend: “The fact remains that much 

entertainment is consumed to alter moods, affects, and emotions in the specified fashion.” (p. 

577). Toch lijkt de richting hiervan altijd positief te zijn: het doel van entertainment is de 

gemoedstoestand te optimaliseren, oftewel de consument gelukkig te maken.  
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De mood management theorie, die onder andere besproken wordt door Knobloch (2003) en 

Oliver (2003), benadrukt het feit dat een gebruiker zich enkel blootstelt aan die producten die de 

gemoedstoestand daadwerkelijk kunnen en daarmee hopelijk ook zullen optimaliseren. Belangrijk 

hierbij te vermelden is het feit dat Knobloch (2003) deze theorie nog een stapje verder neemt en 

spreekt over mood adjustment. Zij stelt namelijk dat de gebruiker onder bepaalde 

omstandigheden niet altijd op zoek zal gaan naar volledige optimalisering, maar onder druk van 

andere factoren, zoals sociale omgeving en ambitie, er soms voor zal kiezen de gemoedstoestand 

aan te passen aan een voor de situatie gewenste manier. De gebruiker is dan niet meer alleen 

gericht op het optimaliseren van de eigen gemoedstoestand, maar ook op het aanpassen van de 

toestand aan de situatie. 

Het feit dat het LAFF graag wil uitdragen dat een bezoek aan het festival een heuse 

belevenis is, sluit goed aan bij het concept van het escapisme en mood management. Het LAFF 

biedt de bezoeker een andere wereld aan, met een eigen typerende sfeer, en laat de bezoeker het 

festival daadwerkelijk ‘beleven’: het is geen vluchtig bezoek zonder enige impact op de bezoeker. 

Daarbij wil het festival entertainen. Met het neerzetten van een bepaalde sfeer, door vermaak én 

informatie, wil het festival dat de bezoeker met een positief, verblijd gevoel het festival verlaat. 

De sfeer waarover wordt gesproken is in dit geval een middel om uiteindelijk een bepaalde 

gemoedstoestand te bewerkstelligen bij de bezoeker. De succescriteria die vervolgens hieraan 

verbonden worden, kunnen als volgt geformuleerd worden: 

 

� Het LAFF is succesvol als de bezoeker het festival in een optimale gemoedstoestand verlaat. 

� Het LAFF is succesvol als de bezoeker het festival ervaart als een ontsnapping aan de werkelijkheid. 

 

Behoeften 

Voor het beschrijven van de behoefte van het publiek kan het uses en gratification model 

gebruikt worden. Dit model, een van de oudste onderzoeksprogramma’s binnen 

massacommunicatie (Lucas & Sherry, 2004), heeft zich door de jaren heen veel ontwikkeld 

binnen de communicatiewetenschap (voor een overzicht zie Ruggiero, 2000). Wat bij het gebruik 

van dit model van belang is, is dat men zich realiseert dat dit geen theorie of model is dat volledig 

statisch is. Het feit dat het model zich door de jaren heen regelmatig heeft aangepast, geeft dit 

tevens aan. Het uses en gratification model (U&G) dient echter vooral te worden beschouwd als 

een benadering of invalshoek. Bij U&G gaat men ervan uit dat: “(…) people develop different 

motives for gratification-seeking or problem-solving behavior, which they meet through media 

consumption or non-media-based activity” en  “(…) is centered on the reasons why individuals 
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use media and the effects resulting from that use rather than effects that are experienced by 

passive recipients” (Lucas & Sherry, 2004, p. 502). Een belangrijk element in deze benadering is 

het feit dat het publiek gezien wordt als een actieve gebruiker. Het publiek, in het geval van U&G 

gezien als individuele deelnemers, gaat actief opzoek naar producten om zo te voorzien in een 

bepaalde behoefte. Dit levert tevens één van de grootste discussiepunten evenals een valkuil op 

voor de U&G benadering (Ruggiero, 2000, p. 11-12). Uiteraard valt er te twijfelen aan de notie 

van een actieve gebruiker. Zo kan men zich afvragen of iedere televisiekijker bij het bekijken van 

ieder programma bewust op zoek gaat naar het vervullen van behoeften. Er is gemakkelijk voor 

te stellen dat een selectie van programma’s gebeurt op basis van het feit dat er ‘verder niets op tv 

is’. Daarbij is een andere ‘valkuil’ van U&G dat het grotendeels gebaseerd is op zelfrapportage 

van de respondenten. Toch is de U&G benadering goed te gebruiken in het geval van deze thesis, 

en de bestudering van (film)festivals, om verschillende redenen. Allereerst kan de gebruiker in dit 

geval in grote mate gezien worden als een actieve gebruiker, aangezien een filmfestival enkel 

toegankelijk is op een locatie anders dan het thuis van de bezoeker. De bezoeker moet daarbij een 

actieve keuze maken met betrekking tot bezoek van het festival, aangezien er een 

locatieverplaatsing mee gepaard gaat. Daarbij zijn (film)festivals erop gericht om periodiek terug 

te keren. Zelfrapportage hoeft in dit geval geen valkuil te zijn, omdat het inzicht kan bieden in de 

behoeften van de bezoeker, wat kan bijdragen aan de verbetering van het festival en uiteindelijk 

aan het vergroten van het succes.  

Het U&G model als uitgangspunt nemend, kan gesteld worden dat een productie een 

succes is wanneer het de behoeften kan vervullen die de gebruiker in eerste instantie zocht in het 

product. Om dit succes te bepalen, is allereerst inzicht nodig in de behoeften die een gebruiker 

wil vervullen bij het gebruik van media-entertainment. Aangezien het succes van het LAFF hier 

benaderd wordt vanuit de organisatie, kunnen we in dit geval spreken van een succes wanneer de 

bezoeker die behoefte vervult die de organisatie heeft uitgezet. Gaan we weer terug naar het 

Meerjarenplan van het LAFF, dan is te zien dat er wordt gesproken van het creëren van “een 

tropisch Latijns-Amerikaans gevoel van het LAFF” (p. 4). Blijkbaar wil de organisatie van het 

LAFF dat het publiek het festival bezoekt om zich daadwerkelijk in een bepaalde sfeer te 

begeven, iets dat tevens samenhangt met het optimaliseren van de gemoedstoestand van de 

bezoeker. Daarbij kunnen we behoefte ook koppelen aan het ‘hoofdideaal’ van de organisatie, 

namelijk hét platform zijn voor Latijns Amerikaanse cinema en cultuur en het ideaal 

“bewustwording [te] stimuleren op het gebied van maatschappelijke en culturele ontwikkelingen 

in Latijns-Amerika” (Meerjarenplan, p. 4). Om deze bewustwording daadwerkelijk te stimuleren is 

een mate van nieuwsgierigheid, evenals leergierigheid vanuit de bezoeker nodig. Want, zoals 
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Jessica de Jaeger tevens stelde, “het is leuk wanneer bezoekers afkomen op de gezellige sfeer die 

er hangt, maar we willen wel graag dat de bezoeker weggaat met het gevoel nieuwe dingen te 

hebben geleerd over het continent en nieuwe inzichten te hebben verworven”. Daarbij wil het 

LAFF niet enkel iets leren over de Latijns Amerikaanse cultuur en maatschappij, maar ook over 

de cinema. De bezoeker moet in dit geval weggaan met het gevoel ook hierover nieuwe inzichten 

te hebben verworven. Dit alles brengt het volgende succescriterium met zich mee: 

 

� Het LAFF is succesvol als de behoefte van de bezoeker om zich in tropische sferen te bevinden én om iets te 

leren over de Latijns Amerikaanse cinema en cultuur wordt vervuld. 

 

Een laatste behoefte die uit de idealen in het Meerjarenplan is af te leiden, hangt samen met het 

feit dat het LAFF “de landelijke ontmoetingsplaats [wil] zijn als het gaat om de Latin arthouse 

film en Latijns-Amerika & bezoekers met een Nederlandse en een Latijns-Amerikaanse 

achtergrond” (p.7) evenals “een ontmoetingsplaats voor Latijns-Amerikaanse filmmakers te 

worden en interactie tussen het publiek, filmprofessionals in Nederland en filmmakers te 

stimuleren” (p. 6). Hiermee wil de organisatie in de behoefte voorzien om andere mensen te 

ontmoeten, met dezelfde, maar ook met een andere binding met het festival. Hier is tevens een 

koppeling te zien met het festival als belevingswereld, aangezien er eerder werd gesproken over 

een interactief belevingsfestival. De volgende criteria kunnen vervolgens geformuleerd worden: 

 

� Het LAFF is succesvol als de behoefte van de bezoeker om het publiek, filmmakers en filmprofessionals te 

ontmoeten, wordt vervuld. 

� Het LAFF is succesvol als de behoefte van de bezoeker om met het publiek, filmmakers en filmprofessionals te 

interacteren, wordt vervuld. 

 

Aandacht 

Hoewel de idealen met betrekking tot entertainment en behoefte wat moeilijker te destilleren 

waren uit het Meerjarenplan, zijn de criteria gericht op aandacht makkelijker te herkennen. De 

uitingen die te achterhalen zijn en die tevens in de idealenlijst zijn opgenomen, zijn: 

 

� Aandacht voor de kwalitatieve, maatschappelijk geëngageerde of niet-commerciële publieksfilms uit Latijns-Amerika 

stimuleren. 

� Aandacht voor de ontwikkelingen binnen de Latijns-Amerikaanse cinema. 

� Veel publieksaandacht. 

� Landelijke aandacht. 
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Toch is er ook hier nog veel te concretiseren. Vooral de woorden ‘meer’ en ‘veel’ roepen de 

nodige vragen op. Want bij welke mate van belangstelling kunnen we het festival in dit geval een 

succes noemen? Een andere formulering is nodig om vanuit deze idealen concrete criteria op te 

kunnen stellen.  

 Goldhaber (1997) sprak in zijn lezing The Attention Economy and the Net over een zogehete 

nieuwe trend, namelijk de ‘attention economy’. Hij stelt hierbij: “economies are governed by what 

is scarce, and information (…) is not only abundant, but overflowing”. Gezien de overvloedige 

hoeveelheid informatie en daarbij gebrek aan schaarste, leven we volgens Goldhaber (1997) niet 

in een informatie-economie. Datgene wat echter wel schaars is, is onze aandacht. Met zoveel 

informatie om onze beperkte aandacht over te verdelen, is het de aandacht waar om 

geconcurreerd moet worden. Het LAFF wenst echter een specifiek soort aandacht, namelijk voor 

de kwalitatieve, maatschappelijk geëngageerde of niet-commerciële publieksfilms uit Latijns 

Amerika, aandacht voor de ontwikkelingen binnen de Latijns Amerikaanse cinema, aandacht 

vanuit het publiek én aandacht door het hele land. Daarbij blijft het echter moeilijk om hieruit 

succescriteria op te stellen. Kunnen we namelijk zeggen: Het LAFF is succesvol als het publiek 

aandacht heeft voor de ontwikkelingen in Latijns Amerika? Want het moment waarop het publiek 

hiervoor aandacht heeft, is wanneer deze aanwezig is op het festival en het festival vervolgens de 

juiste informatie aanbiedt. Hiermee lijken de zojuist genoemde idealen vooral samen te hangen 

met de criteria die al zijn opgesteld met betrekking tot kwantiteit, entertainment en behoefte. Op 

het moment dat het festival namelijk begint en het festival een totale belevingswereld vormt, zal 

de bezoeker de aandacht richten op datgene dat door het festival wordt aangeboden. De aandacht 

wordt in dit geval verkregen door op de behoefte en het verlangen naar entertainment in te 

spelen. Echter, in de gesprekken met Jessica de Jaeger kwam vooral een mate van gewenste 

aandacht naar voren die zich pas na afloop van het festival manifesteert. Ook deze idealen zijn 

terug te vinden: 

 

� Meer belangstelling onder het publiek creëren voor Latijns-Amerikaanse cinema. 

� Meer belangstelling onder het publiek creëren voor Latijns-Amerikaanse cultuur. 

 

Zoals Jessica zelf omschreef is deze belangstelling meer gericht op een blijvende belangstelling. 

Wanneer het publiek het festival verlaat, hoopt de organisatie dat zij gedurende het festival een 

belangstelling, of interesse, opwekt voor de Latijns Amerikaanse cinema en cultuur, zodat de 

bezoeker ook na afloop op zoek gaat naar middelen om deze interesse te voeden. Uiteindelijk, 

wanneer deze interesse stand kan houden, kan het LAFF met een volgende editie weer inspelen 

op de behoefte om meer te leren. Dus: 
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� Het LAFF is succesvol als de bezoeker naar aanleiding van het festival een interesse ontwikkelt in de Latijns 

Amerikaanse cinema en cultuur. 

 

Attitude 

Zoals eerder genoemd, stelden Bryant en Miron (2002): “The fact remains that much 

entertainment is consumed to alter moods, affects, and emotions in the specified fashion” (p. 

577). Hierboven is dit al genoemd in de context van het escapisme. In het kader van het inspelen 

op de emotie kunnen echter nog verdere conclusies getrokken worden. Niet alleen wil het LAFF 

de bezoeker de mogelijkheid bieden om zich in een andere wereld te bevinden, de idealenlijst 

geeft ook enkele punten aan die gericht zijn op het creëren van bepaalde emoties en gevoelens 

onder het publiek ten opzichte van het festival zelf. De gemoedstoestand van de bezoeker moet 

geoptimaliseerd worden, maar ook de attitude ten opzichte van het festival zelf. Bij een aantal 

punten uit de idealenlijst is te zien dat attitudes centraal staan:  

 

� Waardering door de filmwereld. 

� Waardering door het publiek. 

� Waardering door andere betrokkenen. 

� De bezoeker het gevoel geven dat er interessante dingen gebeuren. 

� De bezoeker het gevoel geven dat naar het LAFF gaan echt een belevenis is. 

� Een grotere en invloedrijkere plek innemen binnen de nationale filmwereld. 

� Erkenning binnen de Nederlandse filmwereld. 

� Meer erkenning krijgen vanuit de Europese filmwereld.  

 

Fishbein (1967) geeft na een historische bestudering de volgende definitie van een attitude: 

 

“An attitude is a mental and neural state of readiness, organized through experience, exerting a directive or dynamic 

influence upon the individual’s response to all objects and situations with which it is related.” (p. 8) 

 

Deze definitie is goed te koppelen aan de idealen uit het Meerjarenplan. Zo wordt er gesproken 

over het krijgen van waardering, erkenning en een grotere en invloedrijkere positie en wil het 

LAFF de bezoeker een bepaalde opinie laten ontwikkelen ten opzichte van het festival. De 

organisatie wil daarmee een mentale, in dit geval positieve, staat ontwikkelen, wat gebeurt door de 

ervaring van het festival. Deze attitudes lijken daarbij erg op de aanpassing van de 

gemoedstoestand zoals eerder besproken, maar toch is er een nuanceverschil te bespeuren. Het 

veranderen van de gemoedstoestand verwijst namelijk naar een interne verandering voor de 

bezoeker. Een attitude heeft echter, zoals terug te zien is bij Fishbein (1967), uiteindelijk invloed 



 

  21   

op een bepaalde reactie op alle gerelateerde objecten en situaties. In de punten uit het 

Meerjarenplan die zojuist zijn genoemd, wordt juist deze reactie op het festival centraal gesteld. 

De optimalisering van de gemoedstoestand zou in dit geval wel de mentale staat zijn die een 

bepaalde attitude teweeg kan brengen. In het geval van attitudes zijn het echter de reacties die 

onderdeel uitmaken van de succescriteria: 

 

� Het LAFF is succesvol als het publiek positief reageert op het festival. 

� Het LAFF is succesvol als alle betrokkenen positief reageren op het festival. 

� Het LAFF is succesvol als de Nederlandse filmwereld positief reageert op het festival. 

� Het LAFF is succesvol als de Europese filmwereld positief reageert op het festival. 

 

Het feit dat de term ‘positief’ in deze criteria is ingevoegd, komt tevens van Fishbein (1967), die 

spreekt over het feit dat attitudes een positieve en een negatieve richting kunnen hebben. Zowel 

waardering als erkenning kan gezien worden als een positieve richting.  

 

Identificatie 

Een laatste aspect met betrekking tot het publiek van het festival dat hier van belang is, is 

identificatie. Het is moeilijk om hierop aansluitende idealen te ontdekken, maar toch is het niet 

onbelangrijk. Wat in het Meerjarenplan, maar ook in de gesprekken naar voren kwam, is dat er 

een scheiding lijkt te bestaan tussen de gewone bezoeker en de filmkenner; twee verschillende 

grote doelgroepen van het LAFF. Enerzijds zijn er de bezoekers die afkomen op de Latijns 

Amerikaanse cultuur, anderzijds de bezoekers die afkomen op de Latijns Amerikaanse cinema. 

Het LAFF wil inspelen op beide groepen, zowel wat betreft entertainment, behoefte, maar vooral 

wat betreft aandacht en attitude. Identificatie kan hier een grote rol bij spelen. 

Voor de beschrijving van identificatie dienen we eerst terug te gaan naar het ideaal van het 

LAFF om een belevingswereld te zijn. Cohen (2001) begint zijn artikel als volgt: “When reading a 

novel or watching a film or a television program, audience members often become absorbed in 

the plot and identify with the characters portrayed” (p. 245). Bij de bestudering van het LAFF in 

deze thesis is het echter moeilijk om daadwerkelijk karakters te herkennen, omdat de individuele 

films van het festival hier niet aan de orde komen. Toch zouden we hier het festival met haar 

eigen identiteit als één karakter kunnen zien, met bepaalde denkwijzen en opvattingen die worden 

uitgedragen via het programma. De ‘absorptie’ waar Cohen over spreekt ligt dicht bij de 

belevingswereld waarvan het LAFF wil dat de bezoeker zich in bevindt en in opgaat. Cohen 

(2001) koppelt deze absorptie vervolgens aan identificatie. Hij stelt hierbij dat identificatie met 
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een tekst een intern mechanisme is waarbij het publiek de tekst ontvangt en interpreteert alsof de 

gebeurtenissen hén overkomen (p. 245). Het publiek neemt hierbij de opvattingen en visie op de 

wereld over van het karakter. Cohen (2001) gaat hierbij zelfs zover dat hij stelt dat het publiek 

hierbij het eigen bewustzijn verliest en volledig opgaat in dit karakter (p. 248). Zo ver wil ik hier 

echter niet gaan, maar toch is er een aantal factoren, dat Cohen (2001) beschrijft die nauw 

samenhangen met de idealen en de succescriteria van het LAFF. Zoals eerder genoemd wil het 

LAFF het publiek bewust laten worden van een aantal zaken met betrekking tot de Latijns 

Amerikaanse cultuur en cinema, evenals het verrijken van het publiek met nieuwe inzichten, iets 

dat volgens Cohen (2001) bewerkstelligd kan worden door identificatie: “Through identification 

with characters in books, films, and television, we extend our emotional horizons and social 

perspectives” (p. 249). De verbreding van die emotionele horizon en sociale perspectieven is 

precies waar het LAFF op doelde in haar idealen. Cohen (2001) voegt vervolgens toe: “(…) 

identification is likely to increase enjoyment, involvement, and intense emotional responses (…)” 

(p. 260). Deze identificatie lijkt hierbij de grondslag te vormen van veel van de kwalitatieve 

succescriteria van het LAFF. Daarbij is het van belang te weten waardoor deze identificatie 

veroorzaakt wordt. Cohen (2001) spreekt hierbij onder andere van sympathie en gelijkenis (p. 

251). De gebruiker moet in dit geval een mate van sympathie voelen ten opzichte van het 

karakter en een bepaalde gelijkenis zien tussen zichzelf en het karakter. Zijn deze twee aspecten 

bereikt, dan pas kan er identificatie optreden en is de basis gelegd voor het bereiken van de 

overige succescriteria met betrekking tot de kwalitatieve kenmerken van het publiek. Met het 

betrekken van het begrip identificatie ontstaan daarmee twee nieuwe succescriteria: 

 

� Het LAFF is succesvol als de bezoeker zich kan identificeren met het festival. 

o Het LAFF is succesvol wanneer de bezoeker sympathie toont ten opzichte van het festival. 

o Het LAFF is succesvol wanneer de bezoeker een bepaalde gelijkenis ziet tussen zichzelf en het festival. 

 

Net als de kwantitatieve eigenschappen van het publiek, kunnen ook de kwalitatieve 

eigenschappen en daarmee de succescriteria getoetst worden aan de hand van het 

publieksonderzoek. Bij het bepalen van de ervaring van het publiek kan dit het best bij het 

publiek zelf nagevraagd worden. Via een publieksonderzoek kan het LAFF dan inzicht krijgen in 

de beleving van het publiek, of specifieker de entertainmentwaarde van het festival, de behoefte, 

de attitude en de identificatie van de bezoeker met het festival.  
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2.2 Het programma 

 

Ellis (2000) stelt dat bij de programmering, wat in zijn geval betrekking had op de programmering 

van een televisiezender, maar ook goed door te trekken valt naar een (film)festival, rekening moet 

worden gehouden met het ritme van het dagelijks leven in de maatschappij en van de individuele 

kijker, of in het geval van een festival de bezoeker. Er moet rekening gehouden worden met 

seizoenen en vakanties, maar ook met de tijdstippen waarop mensen werken, eten en tijd voor 

ontspanning hebben. Er moet als het ware een narratief gevormd worden over het ritme van de 

bezoeker (Ellis, 2000, p. 29). In deze thesis zal niet worden ingegaan op de precieze invulling van 

dit programma en welke onderdelen idealiter op welke plaats van het programma gezet moeten 

worden om de bezoeker in zijn of haar ritme tegemoet te komen, mede omdat de concrete 

programma-elementen niet besproken worden in het Meerjarenplan. Toch is er in het 

Meerjarenplan wel een aantal idealen terug te vinden die samenhangen met het globale 

programma.  

Zo wordt er bijvoorbeeld gesteld dat het LAFF het intieme, laagdrempelige karakter wil 

waarborgen evenals een sterke Latijns Amerikaanse uitstraling, een tropisch Latijns Amerikaans 

gevoel en een persoonlijke, levendige, bruisende, informele en gezellige sfeer binnen het festival. 

Dit alles kan bewerkstelligd worden door het programma hierop aan te laten sluiten. Hier kan het 

volgende uit opgemaakt worden: 

 

� Het LAFF is succesvol als het programma een intiem, laagdrempelig karakter waarborgt, evenals een sterke 

Latijns Amerikaanse uitstraling, een tropisch Latijns Amerikaans gevoel en een persoonlijke, levendige, 

bruisende, informele en gezellige sfeer.  

 

Of aan dit laatste criterium ook wordt voldaan, kan getoetst worden op twee verschillende 

manieren. Zo wil de organisatie enerzijds dat het publiek het festival als intiem en laagdrempelig 

en de sfeer als persoonlijk, levendig enzovoorts ervaart. Dit betekent dat dit deel uit moet maken 

van de identiteit van het filmfestival, wat, evenals de criteria met betrekking tot het publiek, 

getoetst kan worden via een publieksonderzoek. Daarbij wenst de organisatie tevens dat 

bovenstaande deel uit maakt van het imago van het LAFF: het wil als dusdanig bekend staan en 

gepresenteerd worden. Daarom is het belangrijk naast het publieksonderzoek ook de persuitingen 

te gebruiken bij het toetsen van dit criterium. Pas wanneer er als “intiem”, “levendig”, “bruisend” 

en dergelijke over het festival in de pers gesproken wordt, is de naam gevestigd op de manier 
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zoals het de organisatie van het LAFF dit graag zou zien en kan het (beoogde) publiek op de 

juiste manier met de juiste, gewenste boodschap bereikt worden.  

Ook wil het LAFF de betrokkenheid van de bezoeker stimuleren, met name door het 

publiek verantwoordelijk te laten zijn voor het toekennen van een award. Daardoor ontstaat een 

criterium dat samenhangt met dat wat de bezoeker ervaart en dus gemeten kan worden aan de 

hand van de ervaring van het publiek in een publieksonderzoek, maar toch onder invloed van de 

programmering is: 

 

� Het LAFF is succesvol als het programma de betrokkenheid van het publiek bij het festival manifesteert. 

 

Van de filmmakers die een award winnen, dan wel de publieksprijs, dan wel een andere prijs, 

hoopt het LAFF het aanzien te vergroten. Er moet in dit geval een attitudeverandering optreden 

tijdens het festival, of misschien juist wel na het festival. Deze attitudeverandering speelt zich 

gedeeltelijk af bij de bezoeker, maar vooral bij de pers. Hierbij geldt dat het aanzien van de 

awardwinnaars goed naar voren kan komen in de pers aan de hand van verslaglegging of 

recensies. Vooral de uitingen in de pers geven een indicatie van dit aanzien. Wanneer het winnen 

van de prijs leidt tot media-aandacht, is dit criterium behaald. Dit alles leidt tot het volgende 

criterium: 

 

� Het LAFF is succesvol als de filmmakers die een prijs hebben gewonnen in aanzien stijgen. 

 

Ook wat betreft het programma is in het Meerjarenplan een kwantitatief ideaal terug te vinden. 

Er wordt namelijk gesproken van een groei van het aantal films. Net als bij de kwantitatieve 

idealen met betrekking tot het publiek, wordt ook hier geen concreet aantal genoemd. De 

maximale capaciteit kan in dit geval echter weer als ideaal gelden. Het Louis Hartlooper Complex 

beschikt over 4 zalen, Springhaver over 2. Totaal zijn er 6 zalen beschikbaar. Nemen we ook hier 

weer het gemiddelde van 6 voorstellingen per dag gedurende 7 dagen, zoals bij de berekening van 

de maximale capaciteit van de bezoekers ook is gedaan, ontstaat een totaal van 252 

voorstellingen. Hierbij moet echter in de gaten worden gehouden dat het aantal films niet het 

aantal voorstellingen is. Tijdens festivals worden films vaak meerdere keren vertoond, waardoor 

het aantal voorstellingen boven het aantal films uitkomen. Aan de andere kant is er echter 

idealiter ook sprake van een aantal korte films, iets dat ook te lezen is in het Meerjarenplan. Deze 

korte films worden vaak in combinaties vertoond, waardoor één voorstelling meerdere films 

vertoont. Nemen we het Nederlands Film Festival in Utrecht als voorbeeld, dan zien we dat het 
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aantal films in 2007 (509) en het aantal voorstellingen (513) vrijwel gelijk is. Daarom is het beter 

om van voorstellingen te spreken, niet van films. 

 

� Het LAFF is succesvol als er 252 voorstellingen zijn. 

 

Een succes voor dit criterium is vooral afhankelijk van een feitelijke situatie, wanneer er dus 

daadwerkelijk sprake is van 252 voorstellingen tijdens het festival. 

In het Meerjarenplan van het LAFF is nog een aantal duidelijke idealen te vinden met 

betrekking tot het programma. Zo is te lezen dat een missie van het festival is om recente 

cinematografische, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in Latijns Amerika te tonen (p. 

2). Hierbij hangt het punt uit de idealenlijst samen om “actuele maatschappelijke thema’s alsmede 

artistieke ontwikkelingen aan het licht te brengen.” Dit sluit tevens aan bij het feit dat het LAFF 

alleen films wil vertonen die niet ouder dan 3 jaar zijn.  

 

� Het LAFF is succesvol als alle programmaonderdelen de recente cinematografische, maatschappelijke, 

artistieke en/of culturele ontwikkelingen in Latijns Amerika tonen. 

� Het LAFF is succesvol als alle films die vertoond worden niet ouder dan 3 jaar zijn. 

 

Ook is er terug te vinden dat de organisatie streeft naar een gevarieerd, divers programma, 

waarbij verschillende soorten films vertoond worden. 

 

� Het LAFF is succesvol als er zowel kleine als grote producties, kaskrakers, experimentele films, 

documentaires als korte films vertoond worden.  

� Het LAFF is succesvol als er een nevenprogramma bestaat met educatieve, interactieve en vermakelijke 

elementen.  

� Het LAFF is succesvol als de films de (culturele) diversiteit van Latijns Amerika vertegenwoordigen.  

� Het LAFF is succesvol als er een balans bestaat tussen films uit Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. 

� Het LAFF is succesvol als er een balans bestaat in thema’s. 

� Het LAFF is succesvol als er samenhang bestaat in de programmering. 

 

Voor deze laatste groep criteria, evenals het criterium over de vertoning van recente 

ontwikkelingen in het programma, geldt dat ze op verschillende manieren te operationaliseren 

zijn. Zoals eerder al het geval was, spelen ook hier de identiteit en het imago een grote rol. Zo 

kan er sprake zijn van balans, samenhang enzovoorts, in de ogen van de organisatie zelf, de 
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bezoeker van het festival, maar ook in termen van imago dat naar voren komt in de pers. Voor 

optimaal succes is het in dit geval belangrijk dat de huidige situatie enerzijds klopt met dat wat het 

LAFF in de ogen van de organisatie en de bezoeker is (identiteit) en anderzijds met de manier 

waarop dit zich uit in de pers en dus als hoedanig het festival bekend staat (imago). De hierboven 

genoemde ‘leeftijd’ van de films is wederom een criterium dat aan feitelijke informatie van het 

festival te meten is. 

Een volgend punt dat meerdere malen naar voren komt, is het gewenste interactieve 

karakter. Dit wordt onder andere geconcretiseerd door het feit dat het LAFF een 

“ontmoetingsplaats voor Latijns-Amerikaanse filmmakers” wil zijn waarbij publiek, 

filmprofessionals en filmmakers met elkaar in gesprek gaan over de films en thema’s. Deze 

interactie houdt tevens een expertise-uitwisseling tussen filmers en filminstellingen in. Dit 

betekent dat er naast het ‘gewone’ publiek ook filmmakers aanwezig zijn of andere gasten die op 

een bepaalde manier verbonden zijn aan een programmaonderdeel en dat deze vervolgens met 

elkaar in gesprek gaan.  

 

� Het LAFF is succesvol als het publiek, de filmmakers en de gasten met elkaar in gesprek gaan. 

 

Het LAFF spreekt in het Meerjarenplan zelf over het ‘bieden van de mogelijkheid om in gesprek 

te gaan’ (p. 3). Echter, gezien het interactieve karakter dat de organisatie wil behouden en verder 

ontwikkelen, is het noodzakelijk dat de gesprekken ook daadwerkelijk de gesprekken aangaan en 

dat er niet enkel de mogelijkheid bestaat. Pas dan is er daadwerkelijk sprake van interactie en is 

het succes wat betreft deze factor bereikt. Net als bij andere criteria geldt ook hier dat dit succes 

zich kan afspelen op het niveau van identiteit (vinden deze gesprekken daadwerkelijk plaats), 

maar ook van imago (wordt er in de pers als dusdanig over het LAFF gesproken). 

Het LAFF spreekt daarbij ook over “meer gasten”. Maken we ook deze kwantitatieve 

factor concreet, dan kunnen we wederom kijken naar de capaciteit. Dit houdt in dat er idealiter 

feitelijk van iedere film of activiteit één gast (niet te verwarren met bezoeker) aanwezig moet zijn, 

zodat er in dit geval ook na ieder programmaonderdeel interactiviteit kan ontstaan. Dit houdt in: 

 

� Het LAFF is succesvol als er 252 gasten aanwezig zijn. 

 

Vervolgens stelt het LAFF nog dat ze niet alleen gedurende het festival zelf aanwezig willen zijn, 

maar activiteiten het hele jaar door willen organiseren om zo bij te dragen aan blijvende 
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resultaten. De idealen kunnen daarmee doorgetrokken worden naar een beleving die constant 

aanwezig is en niet alleen gedurende de ene week in mei. 

 

� Het LAFF is succesvol als er gedurende het hele jaar activiteiten worden georganiseerd. 

 

Ook dit laatste criterium kan gezien worden als een kwestie van identiteit en imago. Het LAFF 

wil het hele jaar door gevestigd en aanwezig zijn in het culturele circuit door constant activiteiten 

te organiseren. Daarbij is het echter ook van belang dat het (beoogde) publiek op de hoogte 

gesteld wordt van het feit dat deze activiteiten plaats vinden, iets dat uitstekend kan gebeuren via 

de media. Persuitingen met betrekking tot de activiteiten van het LAFF gedurende het hele jaar 

zijn ook hier een graadmeter voor het succes. 

Tot slot is uniciteit is iets dat in het Meerjarenplan genoemd wordt als een duidelijk 

kenmerk van het festival, maar ook als een reden waarom het festival toch de nodige subsidie 

weet te ontvangen en samenwerkingsverbanden weet aan te gaan. Zou er een tweede, soortgelijk 

festival ontstaan, dan zou dit af kunnen doen aan het succes. Dat wil niet zeggen dat het succes er 

volledig van afhankelijk is, maar het kan wel gezien worden als één van de succescriteria van het 

festival: 

 

� Het LAFF is succesvol als het een unieke positie inneemt. 

 

Hierbij is het tevens weer belangrijk dat het festival als uniek naar buiten gebracht wordt en dat 

het naam vestigt als uniek in zijn soort. Als het LAFF namelijk als dusdanig bestempeld wordt, 

versterkt dit de positie van het filmfestival. Daarom is het voor een optimaal succes van belang 

dat er in de pers wordt gesproken over het LAFF als énige Latijns Amerikaanse filmfestival in 

Nederland, wat het voor het publiek aantrekkelijk en interessant maakt om te komen. In dit geval 

biedt het festival namelijk een unieke mogelijkheid. 

 

2.3 De organisatie 

 

Naast het publiek en het programma wordt er in het Meerjarenplan van het LAFF ook gesproken 

over enkele wensen met betrekking tot de organisatie zelf. Zo willen ze zich graag zakelijk en 

artistiek verder ontwikkelen en verder professionaliseren. Toch vormt deze uiting nog geen 

ideaal. Een reden daarvoor is het woord ‘verder’, vergelijkbaar met het kwalitatieve woord ‘meer’ 
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dat eerder al te zien was. Deze woorden geven een vergrotende trap aan en daarmee een 

vergelijking met een al bestaande situatie. Het Meerjarenplan, dat is geschreven nadat er al drie 

edities van het LAFF hadden plaatsgevonden, vergelijkt daarmee een huidige, bestaande situatie 

met het ideaal. In het volgende hoofdstuk zal deze vergelijking tevens gemaakt worden, waardoor 

woorden als ‘meer’ en ‘verder’ al een tipje van de sluier oplichten met betrekking tot een 

mogelijke discrepantie tussen het ideaal en de realiteit. Voordat deze stap echter genomen wordt, 

is het noodzakelijk om termen als ‘verder ontwikkelen’ om te zetten in een ideaal. Want welke 

richting gaat dit ‘verder’ op? Wanneer zou deze ontwikkeling het toppunt hebben bereikt? Om 

deze vragen te kunnen beantwoorden moet gekeken worden naar dat wat de uiteindelijk gewenste 

situatie is.  

 De organisatie zelf stelt al dat een volledige kostendekking voor hen samenhangt met 

professionalisering. In dit geval is een criterium: 

 

� Het LAFF is succesvol als de kosten volledig worden gedekt. 

 

Om een criterium op te stellen aan de hand van zakelijke en artistieke leiding moet iets verder 

worden gekeken. Een zakelijke ontwikkeling kan gezien worden in het aannemen van een 

productiemedewerker waarover gesproken wordt, zodat “kennis en expertise worden gedeeld” en 

het werk verdeeld kan worden onder meerdere personen. Jessica de Jaeger vertelde dat deze 

ontwikkeling ertoe kan leiden dat zij en Judith van den Burg zich op den duur niet meer hoeven 

te richten op administratieve zaken en kantooraangelegenheden. Aangezien er in deze thesis 

verder niet organisatorisch wordt ingegaan op het festival, volstaat het volgende criterium: 

 

� Het LAFF is succesvol als de verschillende taken verdeeld kunnen worden over bijbehorende functies die door 

verschillende personen worden uitgeoefend. 

 

Kort gezegd komt dit laatste criterium neer op het aannemen van meerdere mensen die allemaal 

een duidelijke, afgebakende taak verrichten. Door de taken af te bakenen kan de focus van iedere 

functie daarom duidelijk gesteld en het werk geoptimaliseerd worden.  

De organisatie wil idealiter echter niet volledig op zichzelf staan, maar ook verschillende 

regionale, landelijke en internationale samenwerkingsverbanden aangaan (Meerjarenplan, p. 8). 

De kwantiteit hiervan is echter moeilijk vast te stellen en vraagt daarbij om apart onderzoek over 

samenwerkingsverbanden, de verschillende mogelijkheden en de grenzen hiervan. Daarom wordt 

het criterium hier tot het volgende beperkt: 
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� Het LAFF is succesvol als het verschillende regionale, landelijke en internationale samenwerkingsverbanden 

aangaat. 

 

Hoewel dit vooral een criterium lijkt dat gemeten kan worden aan het daadwerkelijk aangaan van 

samenwerkingsverbanden, zal in de volgende hoofdstukken blijken dat ook de pers, en dus het 

imago, een rol hierbij kunnen spelen. Bij het aangaan van een samenwerkingsverband verbindt 

het LAFF zich namelijk aan een andere instelling en identiteit en organiseert het activiteiten met 

deze partner, die ook gepromoot dienen te worden. Dit dient dan niet alleen deel uit te maken 

van de identiteit, maar ook van het imago. Door zich bijvoorbeeld te verbinden aan een 

filminstelling, hoopt het LAFF erkenning te krijgen binnen de filmwereld en als een 

gewaardeerde partner in deze industrie genoemd worden in de pers. Belangrijk bij dit 

succescriterium is daardoor dat een evenwichtige relatie tussen de samenwerkingspartners deel uit 

maakt van het in de pers gepresenteerde imago. 

In het Meerjarenplan is daarbij tevens te lezen: “Door de kracht die schuilt in de 

bestaande (Utrechtse) samenwerkingsverbanden draagt het LAFF bij aan Utrecht als 

evenementenstad” (p. 8). Daarbij spreekt de organisatie ook over het feit dat het een bijdrage 

hoopt te leveren aan Utrecht als Culturele Hoofdstad in 2018 (Meerjarenplan, p. 6). Al met al wil 

het festival daarbij, zoals ook terug te vinden is in de idealenlijst, verankerd raken in het Utrechtse 

culturele circuit en daarmee een gevestigd evenement in Utrecht worden, waarbij ook de eerder 

genoemde erkenning weer naar boven komt. Niet alleen erkenning voor het festival zelf is daarbij 

belangrijk, maar ook voor Utrecht als een stad die cultureel een grote (inter)nationale rol speelt. 

Dit alles leidt tot de volgende criteria: 

 

� Het LAFF is succesvol als het in 2018 heeft bijgedragen aan Utrecht als Culturele Hoofdstad. 

� Het LAFF is succesvol als het Utrecht op de kaart zet als evenementenstad. 

� Het LAFF is succesvol als het verankerd is in het Utrechtse culturele circuit. 

 

Voor de laatste twee van deze groep criteria hangt succes nauw samen met het imago van het 

filmfestival. Het “op de kaart zetten van Utrecht als evenementenstad” en de “verankering in het 

Utrechtse culturele circuit” is iets dat vooral gewenst wordt aanwezig te zijn in de media en 

voornamelijk door derden, zoals de pers, geconstrueerd wordt. Het succes van deze criteria moet 

dan ook gezocht worden in de persuitingen die al dan niet beweren dat het LAFF bijdraagt aan 

het op de kaart zetten van Utrecht en het feit dat het filmfestival is verankerd in het culturele 
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circuit. Voor een bijdrage aan Utrecht als Culturele Hoofdstad zullen gegevens na afloop van 

2018 bestudeerd moeten worden. 

Een vorm van samenwerking die ook wordt behandeld in het Meerjarenplan en tevens 

door Jessica de Jaeger in de gesprekken benadrukt werd, is de samenwerking met verschillende 

filmprofessionals, zoals distributeurs. Het festival wil namelijk graag een belangrijke rol spelen in 

de distributie van Latijns Amerikaanse films in Nederland. Niet alleen wil het daarin een 

adviserende, maar ook een participerende rol spelen. Dit houdt in dat distributeurs bijvoorbeeld 

advies vragen over de aankoop van Latijns Amerikaanse films, maar ook naar het festival komen 

om daar films te ontdekken en deze vervolgens aan te kopen. Dit kan verwoord worden in de 

volgende succescriteria: 

 

� Het LAFF is succesvol als het een adviserende en participerende rol aangaande Latijns Amerikaanse films 

voor andere festivals vervult. 

� Het LAFF is succesvol als distributeurs naar het festival komen om films aan te kopen. 

� Het LAFF is succesvol als distributeurs naar aanleiding van het festival Latijns Amerikaanse films 

aankopen. 

 

In de idealenlijst is ook terug te vinden dat het LAFF de Latijns Amerikaanse filmindustrie wil 

ondersteunen. Door het bereiken van bovenstaande criteria zou dit ideaal bereikt kunnen 

worden. Door de aankoop van films aan te moedigen kan de filmindustrie gestimuleerd worden. 

Het festival vervult met het bereiken van deze criteria tevens het ideaal om een podium te zijn 

voor de Latijns Amerikaanse filmmakers in Nederland. 

Toch lijkt ook bij deze criteria het in de pers geschetste beeld van het LAFF van belang te 

zijn. Natuurlijk is het de bedoeling dat er daadwerkelijk deals worden gesloten op een naar 

aanleiding van het filmfestival, maar dit zal hoogstwaarschijnlijk alleen gebeuren wanneer het 

LAFF als een sterke, geloofwaardige en erkende partner bekend staat. Het verschil met eerder 

genoemde criteria die samenhangen met het imago is echter dat imagovorming hier vooraf gaat 

aan het succes van dit criterium. Een imago als erkende partner is hierbij een voorwaarde voor 

het succes. Een analyse van de persuitingen met betrekking tot samenwerkingsverbanden met 

distributeurs kan in dit geval goed bijdragen aan een verklaren van het wel of niet plaatsvinden 

van ‘deals’. 

Een laatste criterium dat vervolgens te herleiden is uit het Meerjarenplan hangt vooral 

samen met dat wat het LAFF wil uitstralen, namelijk: 

 

� Het LAFF is succesvol als het een bijdrage levert aan het verantwoord ondernemen. 



 

  31   

Daarbij is het belangrijk dat het LAFF daadwerkelijk een bijdrage hieraan levert, maar ook dat het 

bekend staat als een ‘groen’ filmfestival en daarmee als zodanig in de pers genoemd wordt. 

 

2.4 Conclusie: de criteria 

 

Uit het Meerjarenplan van het Latin American Film Festival is een idealenlijst gedestilleerd die 

terug te vinden is in de bijlage. Deze idealen hebben vervolgens geleid tot een aantal 

succescriteria. Zoals is gebleken hebben sommige idealen, die letterlijk uit het Meerjarenplan 

waren gehaald, de nodige interpretatie en koppeling met verschillende wetenschappelijke 

literatuur nodig gehad om uiteindelijk tot concrete criteria te komen. Soms was het daarbij zo dat 

verschillende idealen gebundeld konden worden onder één criterium, soms moesten de idealen 

worden opgesplitst in meerdere criteria om de doelen duidelijk te stellen. De criteria die 

uiteindelijk zijn opgesteld, stellen de voorwaarden waaronder het filmfestival optimaal succesvol 

is in de ogen van de organisatie.  

Daarbij is in dit hoofdstuk tevens de manier waarop de mate van succes van de 

verschillende criteria te operationaliseren is, aan bod gekomen. Bij sommige criteria moet 

gekeken worden naar de feitelijke situatie, zoals het aantal bezoekers en het aantal voorstellingen, 

bij andere is het nodig in het publieksonderzoek te duiken, zoals bij de kwalitatieve criteria van 

het publiek, en ten slotte is het bij een gedeelte van de criteria belangrijk om het imago dat in de 

pers gepresenteerd wordt in acht te nemen, om te zien of het LAFF op de gewenste manier naar 

buiten wordt gebracht en een gewenst beeld van het filmfestival wordt geschetst. 

Al met al kan gezegd worden dat, op basis van een analyse van het Meerjarenplan en 

gesprekken met de artistieke en zakelijke leiding van het filmfestival, het Latin American Film 

Festival succesvol is als: 

 

� … maximaal 65 procent van de bezoekers uit Utrecht komt.  

� … 20 procent van de bezoekers naar het festival komt omdat zij vanwege studie, stage, werk of interesse zich 

op de hoogte stellen van ontwikkelingen in Latijns Amerika.  

� …20 procent van de bezoekers naar het festival komt vanuit een beroepsmatige interesse in Latijns 

Amerikaanse cinema. 

� …20 procent van de bezoekers tevens bezoeker is van andere culturele festivals. 

� …20 procent van de bezoekers naar het festival komt vanuit een interesse voor artistieke film en 

wereldcinema. 



 

  32   

� …20 procent van de bezoekers een Latin achtergrond heeft.  

� …het 25.914 bezoekers heeft. 

� …de bezoeker het festival in een optimale gemoedstoestand verlaat. 

� …de bezoeker het festival ervaart als een ontsnapping aan de werkelijkheid. 

� …de behoefte van de bezoeker om zich in tropische sferen te bevinden én om iets te leren over de Latijns 

Amerikaanse cinema en cultuur wordt vervuld. 

� …de behoefte van de bezoeker om het publiek, filmmakers en filmprofessionals te ontmoeten, wordt vervuld. 

� …de behoefte van de bezoeker om met het publiek, filmmakers en filmprofessionals te interacteren, wordt 

vervuld. 

� …de bezoeker naar aanleiding van het festival een interesse ontwikkelt in de Latijns Amerikaanse cinema en 

cultuur. 

� …het publiek positief reageert op het festival. 

� …alle betrokkenen positief reageren op het festival. 

� …de Nederlandse filmwereld positief reageert op het festival. 

� …de Europese filmwereld positief reageert op het festival. 

� …de bezoeker zich kan identificeren met het festival. 

o …de bezoeker sympathie toont ten opzichte van het festival. 

o …de bezoeker een bepaalde gelijkenis ziet tussen zichzelf en het festival. 

� …het programma een intiem, laagdrempelig karakter waarborgt, evenals een sterke Latijns Amerikaanse 

uitstraling, een tropisch Latijns Amerikaans gevoel en een persoonlijke, levendige, bruisende, informele en 

gezellige sfeer.  

� …het programma de betrokkenheid van het publiek bij het festival manifesteert. 

� …de filmmakers die een prijs hebben gewonnen in aanzien stijgen. 

� …er 252 voorstellingen zijn. 

� …alle programmaonderdelen de recente cinematografische, maatschappelijke, artistieke en/of culturele 

ontwikkelingen in Latijns Amerika tonen. 

� …alle films die vertoond worden niet ouder dan 3 jaar zijn. 

� …het publiek, de filmmakers en de gasten met elkaar in gesprek gaan. 

� …er zowel kleine als grote producties, kaskrakers, experimentele films, documentaires als korte films 

vertoond worden. 

� …er een nevenprogramma bestaat met educatieve, interactieve en vermakelijke elementen.  

� …de films de (culturele) diversiteit van Latijns Amerika vertegenwoordigen.  

� …er een balans bestaat tussen films uit Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. 

� …er een balans bestaat in thema’s. 
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� …er samenhang bestaat in de programmering. 

� …er 252 gasten aanwezig zijn. 

� …er gedurende het hele jaar activiteiten worden georganiseerd. 

� …het een unieke positie inneemt. 

� …de kosten volledig worden gedekt. 

� …de verschillende taken verdeeld kunnen worden over bijbehorende functies die door verschillende personen 

worden uitgeoefend. 

� …het verschillende regionale, landelijke en internationale samenwerkingsverbanden aangaat. 

� …het in 2018 heeft bijgedragen aan Utrecht als Culturele Hoofdstad. 

� …het Utrecht op de kaart zet als evenementenstad. 

� …het verankerd is in het Utrechtse culturele circuit. 

� …het een adviserende en participerende rol aangaande Latijns Amerikaanse films voor andere festivals 

vervult. 

� …distributeurs naar het festival komen om films aan te kopen. 

� …distributeurs naar aanleiding van het festival Latijns Amerikaanse films aankopen. 

� …het een bijdrage levert aan het verantwoord ondernemen. 
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3 De harde werkelijkheid 

 

In het vorige hoofdstuk is een analyse gemaakt van het ideaalbeeld van de organisatie van het 

Latin American Film Festival. In de analyse van het Meerjarenplan kwamen al enkele kwalitatieve 

termen als ‘meer’ en ‘beter’ naar voren die wijzen op het feit dat de huidige realiteit nog niet altijd 

overeenkomt met dit ideaalbeeld. Om het LAFF dichter bij het ideaal te brengen, en daarmee het 

succes te vergroten, is het eerst nodig te kijken naar de huidige situatie. Dit wordt gedaan aan de 

hand van feitelijke informatie over het festival, het publieksonderzoek en de diverse persuitingen, 

afhankelijk van de aard van het criterium (zie hiervoor hoofdstuk 2). Vervolgens dient deze 

realiteit te worden vergeleken met het ideaal. Waar bestaat er discrepantie? Met andere woorden: 

op welke punten komt de realiteit niet overeen met het ideaal? Door het verkrijgen van inzicht in 

de huidige situatie van het LAFF, kan duidelijk gemaakt worden aan welke punten gewerkt moet 

worden om het succes van het LAFF te vergroten. Een suggestie tot het mogelijk vergroten van 

het succes wordt gegeven in hoofdstuk 5.  

 

3.1 Het publiek 

 

In het vorige hoofdstuk is een onderscheid gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve 

kenmerken van het publiek. Dit onderscheid zal ook hier worden aangehouden. 

 

3.1.1 Kwantitatief 

Het eerste succescriterium dat werd gesteld, is: 

 

� Het LAFF is succesvol als het 25.914 bezoekers heeft. 

 

De organisatie van het LAFF liet weten dat de afgelopen editie, die plaats had van 7 tot en met 14 

mei 2008, 9.000 bezoekers heeft getrokken. Dit aantal maakt meteen duidelijk dat de maximale 

capaciteit nog niet bereikt is. Wel is over de afgelopen edities een constante groei van 20% waar 

te nemen. Als deze groei zou aanblijven, dan zou over 6 edities de maximale capaciteit behaald en 

zelfs overschreden zijn. Uit de stijging kan worden afgeleid, dat het LAFF zich nog niet op het 

maximale succes bevindt, maar zich wel in de goede richting begeeft. Er kan in dit geval dus wel 
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worden gesproken over een discrepantie tussen het ideaalbeeld en de realiteit, maar de constante 

groei die zich tot nu toe gemanifesteerd heeft, maakt het moeilijk te stellen dat het LAFF op dit 

punt geen succes is. Het feit dat het bezoekersaantal groeit, zou in het relatief jonge stadium van 

het LAFF ook een succes genoemd kunnen worden. Pas wanneer deze groei afneemt en niet 

doorzet tot de maximale capaciteit, kan gesproken worden van een afname in het succes.  

Het volgende criterium met betrekking tot de kwantiteit van de bezoekers is: 

 

� Het LAFF is succesvol als maximaal 65 procent van de bezoekers uit Utrecht komt.  

 

Uit het publieksonderzoek van het LAFF 2008 blijkt dat 64,5 procent van de ondervraagden uit 

de stad Utrecht komt. In 2007 was dit zo’n 70,8 procent. De geografische verdeling van de 

bezoekers heeft daarmee in het afgelopen jaar weten te voldoen aan het succescriterium.  

Vanwege het beperkte publieksonderzoek van 2008 en de beperkte informatie in de pers 

is het moeilijk om te ontdekken of en in hoeverre de volgende succescriteria overeenkomen met 

de realiteit. Hier kan dan op dit moment ook geen uitspraak over worden gedaan: 

 

� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers naar het festival komt omdat zij vanwege studie, 

stage, werk of interesse zich op de hoogte stellen van ontwikkelingen in Latijns Amerika.  

� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers naar het festival komt vanuit een beroepsmatige 

interesse in Latijns Amerikaanse cinema. 

� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers tevens bezoeker is van andere culturele festivals. 

� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers naar het festival komt vanuit een interesse voor 

artistieke film en wereldcinema. 

 

In het publieksonderzoek van zowel 2007 als 2008 werd wel gevraagd naar de hoofdreden om het 

LAFF te bezoeken. De antwoordmogelijkheden komen echter niet overeen met de doelen die het 

LAFF zichzelf heeft gesteld. De bezoeker kan namelijk alleen kiezen uit de antwoorden 

speelfilms, documentaires, debatten/lezingen/talkshows, aanwezigheid gasten, sfeer of ‘anders, 

nl…’. Bij de antwoordmogelijkheid ‘anders, nl…’ heeft slechts één bezoeker aangegeven interesse 

te hebben in het LAFF vanwege de studie en drie bezoekers zeggen naar het filmfestival te 

komen vanwege interesse in de Latijns Amerikaanse cultuur. Het is daardoor moeilijk de mate 

van succes op de laatst genoemde punten af te leiden. Zoals de vraag in het publieksonderzoek 

nu geformuleerd is, wordt gekeken naar de kenmerken van het festival zelf die de bezoekers 

trekken. In het Meerjarenplan geeft de organisatie echter aan geïnteresseerd te zijn in de 
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intrinsieke motieven van de bezoeker. In een volgend publieksonderzoek zal daarom gekeken 

moeten worden naar deze motieven om een beeld te krijgen van het succes van het LAFF op 

deze punten.  

Het laatste kwantitatieve kenmerk waar de bronnen wel antwoorden opgeven, is de 

achtergrond van de bezoekers. Het criterium luidt: 

 

� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers een Latin achtergrond heeft.  

 

In 2008 had slechts 5 procent van de bezoekers van het LAFF een Latijns Amerikaanse 

nationaliteit, zo blijkt uit het publieksonderzoek. In de voorgaande editie in 2007 was dit nog 9 

procent. Over dit succescriterium kunnen we kort zijn: er bestaat een groot verschil tussen ideaal 

en realiteit. In tegenstelling tot het bezoekersaantal in zijn geheel lijkt ook de trend de verkeerde 

kant op te gaan.  

 

3.1.2 Kwalitatief 

Net als bij een aantal van de kwantitatieve succescriteria, is ook bij de kwalitatieve succescriteria 

met betrekking tot het publiek niet altijd de juiste of voldoende informatie beschikbaar om het 

huidige succes te toetsen. Dit heeft te maken met het feit dat de criteria samenhangen met de 

emoties, gevoelens, behoeften en motieven van de bezoekers, waar in het huidige 

publieksonderzoek niet naar is gevraagd. Om een goed beeld van de status van deze criteria te 

krijgen is het dus nodig een grondig onderzoek uit te voeren onder de bezoekers en expliciet te 

vragen naar deze factoren. Momenteel is het moeilijk te zeggen of het filmfestival voldoet aan de 

volgende criteria: 

 

� Het LAFF is succesvol als de bezoeker het festival in een optimale gemoedstoestand verlaat. 

� Het LAFF is succesvol als de bezoeker het festival ervaart als een ontsnapping aan de werkelijkheid. 

� Het LAFF is succesvol als de behoefte van de bezoeker om zich in tropische sferen te bevinden én om iets te 

leren over de Latijns Amerikaanse cinema en cultuur wordt vervuld. 

 

Allereerst is de gemoedstoestand van de bezoeker moeilijk te achterhalen. Zo zijn er geen 

uitspraken te vinden die wijzen op het feit dat de bezoeker het LAFF in een positievere 

gemoedstoestandtoestand verlaat dan waarin de bezoeker was gekomen. Om dit criterium te 

kunnen testen, zou er bijvoorbeeld onderzoek gedaan moeten worden naar de gemoedstoestand 

voor en na een bezoek aan het festival.  
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Bij het opstellen van de criteria in het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat de organisatie van 

het LAFF graag ziet dat de bezoeker het filmfestival bezoekt voor zowel de sfeer als de 

educatieve aspecten. Of dit daadwerkelijk gebeurt, is moeilijk op te maken uit het 

publieksonderzoek. Wel is te lezen dat 49 van de 133 bezoekers de sfeer een positief punt van het 

filmfestival vinden. Daarbij zeggen 20 bezoekers de aandacht voor de Latijns Amerikaanse 

cultuur positief te vinden. Of deze twee aspecten hand in hand (kunnen) gaan bij de bezoekers 

van het LAFF blijkt echter niet. 

 Twee andere criteria met betrekking tot de kwalitatieve kenmerken van het publiek 

bespreken het samenkomen van en communiceren door het publiek, de filmakers en de 

filmprofessionals: 

 

� Het LAFF is succesvol als de behoefte van de bezoeker om het publiek, filmmakers en filmprofessionals te 

ontmoeten, wordt vervuld. 

� Het LAFF is succesvol als de behoefte van de bezoeker om met het publiek, filmmakers en filmprofessionals te 

interacteren, wordt vervuld. 

 

De organisatie weet echter nog niet of er ook daadwerkelijk een behoefte vanuit het publiek 

bestaat en of deze behoefte vervolgens op de juiste manier wordt vervuld. In het 

publieksonderzoek werd tien keer geantwoord dat een reden om het festival te bezoeken de 

debatten, lezingen en talkshows waren. Nog eens tien antwoorden geven aan dat een reden voor 

bezoek de aanwezigheid van de gasten was. Eén persoon geeft als positief punt “the interaction 

between the audience and the film makers”, één persoon “de gasten die na afloop van de film iets 

komen zeggen”. Nog enkele gasten noemen vervolgens op verschillende manieren de gasten en 

de filmmakers als pluspunten. Om een goed inzicht te krijgen in deze behoeften en het vervullen 

hiervan, zou het festival hier gericht moeten vragen. Mocht de behoefte in dit geval niet bestaan, 

dan zal de organisatie de idealen bij moeten gaan stellen; het zou in dit geval zeer goed mogelijk 

zijn dat de organisatie deze behoefte juist wil creëren.  

Ook voor de beoordeling van het succes van de volgende criteria ontbreekt de juiste 

informatie: 

 

� Het LAFF is succesvol als de bezoeker naar aanleiding van het festival een interesse ontwikkelt in de Latijns 

Amerikaanse cinema en cultuur. 
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� Het LAFF is succesvol als de bezoeker zich kan identificeren met het festival. 

o Het LAFF is succesvol als de bezoeker sympathie toont ten opzichte van het festival. 

o Het LAFF is succesvol als de bezoeker een bepaalde gelijkenis ziet tussen zichzelf en het festival. 

 

Een publieksonderzoek achteraf zou moeten uitwijzen of er een interesse is ontwikkeld onder het 

publiek of de bezoeker zich kan identificeren met het festival. Nu kan daar echter nog geen 

uitspraak over worden gedaan. 

Tot slot is er nog een aantal criteria dat betrekking heeft op de attitude van het publiek 

ten opzichte van het filmfestival, namelijk: 

 

� Het LAFF is succesvol als het publiek positief reageert op het festival. 

� Het LAFF is succesvol als alle betrokkenen positief reageren op het festival. 

� Het LAFF is succesvol als de Nederlandse filmwereld positief reageert op het festival. 

� Het LAFF is succesvol als de Europese filmwereld positief reageert op het festival. 

 

In het publieksonderzoek van 2008 (zie bijlage) is een groot aantal positieve reacties te vinden op 

het LAFF. Er is echter ook een groot aantal verbeterpunten genoemd. In het publieksonderzoek 

van 2007 is enkel gevraagd naar de beoordeling van Utrecht als locatie. De bezoekers kon hier 

aangeven positief of negatief te zijn. Een vraag over de algemene reactie op het festival zou in 

volgende edities een goed beeld geven van de algehele attitude van de bezoeker ten opzichte van 

het filmfestival.  

Hoewel het publieksonderzoek in dit geval weinig antwoord geeft, lichten de uitingen in 

de pers hier wel een tipje van de sluier op. Bij gebrek aan informatie uit publieksonderzoek kan 

de pers in dit geval aantonen wat het huidige imago van het festival is en of deze positief of 

negatief is; de pers maakt immers ook onderdeel uit van het publiek.  

In de pers is bijvoorbeeld een aantal positieve reacties te vinden. Zo spreek NRC NEXT 

al in de lead-paragraaf over ‘topfilms’ en later over het feit dat het LAFF niet zelden als eerste 

films naar Nederland weet te halen en dat de openingsfilm niet de enige goede film was, wat wijst 

op het feit dat er meerdere goede premièrefilms te vinden zijn op het festival: 

 

“Het LAFF in Utrecht weet vaak als eerste topfilms naar Nederland te halen.” 

(…) 

“Het aardige van het Latin American Film Festival (LAFF), dat morgen in Utrecht aan zijn vierde editie begint, is dat het deze 

films – niet zelden als eerste – naar Nederland weet halen.” 

(…) 
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“Tropa de Elite is dit jaar op het LAFF niet de enige goede film over het wijdverspreide geweld en criminaliteit in de grote steden 

van Latijns-Amerika.” 

NRC NEXT, 6 mei 2008 

 

HP/ De Tijd opent echter niet met het Latin American Film Festival en heeft dan ook niet het 

festival als hoofdonderwerp, maar de openingsfilm van het festival in 2008, Tropa de Elite. De 

reactie kan hiermee deels als positief worden beschouwd. Het LAFF wordt pas in de afsluiting 

van het artikel genoemd, wat afdoet aan de aandacht voor het festival. De reactie op de 

openingsfilm is echter wel positief. Zo wordt er, nadat er over een ‘goede film’ is gesproken, 

gezegd: 

 

“Dat geldt ook voor Tropa de Elita [spelfout letterlijk overgenomen uit het artikel], een andere film die in Berlijn zijn première 

beleefde.” 

HP/ De Tijd, 9 mei 2008  

 

Over de werken van Luis Buñuel, over wie een retrospectief is georganiseerd tijdens het LAFF in 

2008, zegt de Volkskrant: 

 

“(…) en dat hem na een periode in de Mexicaanse filmindustrie terug naar Europa bracht. Het zijn de Europese meesterwerken, 

(…), die met hun elegante anarchisme nog steeds de meeste indruk maken.” 

Volkskrant, 8 mei 2008  

 

Ook deze reactie kan deels worden gezien als positief, maar neigt al meer naar negatieve aandacht 

voor het festival. Vooral de Europese films van Buñuel worden hier geprezen, terwijl het LAFF 

enkel films uit zijn Mexicaanse periode vertoonde. 

 Een overwegende negatieve reactie is echter ook te vinden en wel in het NRC 

Handelsblad op 6 mei 2008, iets dat opvallend is aangezien het broertje van deze krant, NRC 

NEXT, overwegend positief was. NRC Handelsblad opent zelfs met het idee dat het LAFF min 

of meer overbodig is. Het wordt vooral gezien als een ‘cultureel uitstapje’ en niet zozeer als een 

filmfestival met grote waarde voor de filmwereld. 

 

“Een festival voor Latijns-Amerikaanse films is niet meer nodig nu Mexicaanse en Argentijnse films wereldwijd groot succes 

hebben. Maar het is een leuk cultureel uitstapje.” 

 

Over de openingsfilm wordt vervolgens het volgende gezegd: 

 

“Het is een van die films die vroeger misschien te zien zou zijn geweest op het Filmfestival Rotterdam, maar die steeds meer hun 

natuurlijke habitat lijken te vinden op de speciale landenfestivals die elkaar in het festivalseizoen verdringen.” 
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NRC Handelsblad gaat echter nog verder met het overbodige karakter van het LAFF. Zo kan de 

onderstaande uitspraak op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Doelt het dagblad hier 

op koppigheid van het filmfestival? Of misschien op de uniciteit? Of weerspreekt het de eerdere 

uitspraken over het overbodige karakter? Dit laatste is echter zeer onwaarschijnlijk, gezien de 

opening van het artikel. Ongeacht de interpretatie kan wel worden gezegd dat deze uiting niet 

overwegend positief is: 

 

 “Het is dus eigenlijk niet meer nodig, een festival exclusief voor de Latijns-Amerikaanse film. Maar het Latin American Film 

Festival (LAFF) weet wel beter: filmliefhebbers duiken graag een weekje onder in een specifieke filmcultuur.” 

 

Gelukkig verandert de stemming enigszins verderop in het artikel, als het dagblad stelt:  

 

“En zonder het LAFF was het werk van Chileen Matias Bize ook nooit in Nederland te zien geweest.” 

 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat nog niet alle reacties van het publiek en de Nederlandse 

filmwereld op het festival positief zijn. Daarbij komt dat reacties uit de Europese filmwereld en 

de betrokkenen van het festival hier ontbreken, evenals aandacht in de vakliteratuur voor de 

Nederlandse filmwereld; deze wordt nu voornamelijk vertegenwoordigd door de filmsecties in de 

kranten. De gedeeltelijk negatieve reacties geven aan dat het LAFF hier nog niet het maximale 

succes met betrekking tot attitudes heeft bereikt. Ondanks het feit dat er veel positieve reacties 

zijn, zijn er ook nog enkele kritische punten op het festival terug te vinden.  

 

3.2 Het programma 

 

Net als bij de criteria over het publiek van het LAFF zullen ook alle criteria die verband houden 

met het programma aan de orde komen en vergeleken worden met de huidige stand van zaken. 

Het eerste criterium dat was opgesteld over het programma is: 

 

� Het LAFF is succesvol als het programma een intiem, laagdrempelig karakter waarborgt, evenals een sterke 

Latijns Amerikaanse uitstraling, een tropisch Latijns Amerikaans gevoel en een persoonlijke, levendige, 

bruisende, informele en gezellige sfeer.  

 

Zoals in het publieksonderzoek van 2008 is te lezen, noemen 49 bezoekers de sfeer als positief 

punt van het LAFF. De sfeer wordt “Latijns-Amerikaans”, “ontspannen”, “kleinschalig”, 
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“ongedwongen” en “toegankelijk” genoemd, met de aanwezigheid van “veel vrolijke mensen”. 

Het programma lijkt daarmee het juiste gevoel over te brengen bij het publiek en het LAFF kan 

dan ook succesvol genoemd worden op dit gebied.  

De informele en gezellige sfeer blijkt in de pers vooral wanneer er gesproken wordt over 

de muziek- en dansmogelijkheden die het festival biedt. Zo schrijft Flair: 

 

“En uiteraard is er ruimschoots tijd voor fiesta. Veel muziek, dans en een spetterend LaFFiesta op 11 mei als hoogtepunt.” 

Flair, 28 april 2008  

 

Ook het Financieele Dagblad en Jan noemen de mogelijkheid tot een feestje op het LAFF. Over 

een “tropisch gevoel” wordt echter nergens gesproken, evenmin over een informele sfeer of een 

laagdrempelig karakter. Het feit dat er veel naar de openingsfilm van het festival wordt verwezen 

als Gouden Beer-winnaar maakt het zelfs denkbaar dat het festival, door het gebruik van deze vooral 

onder filmkenners bekende term, het laagdrempelige en informele karakter enigszins verliest. 

 Voor de beoordeling van het succes van het volgende criterium zal, net als eerder al te 

zien was, meer onderzoek onder het publiek gedaan moeten worden:  

 

� Het LAFF is succesvol als het programma de betrokkenheid van het publiek bij het festival manifesteert. 

 

Onder de bezoekers is niet duidelijk of het volgende criterium een succes te noemen is:  

 

� Het LAFF is succesvol als de filmmakers die een prijs hebben gewonnen in aanzien stijgen. 

 

Wel geeft de bestudering van de persuitingen inzicht in de huidige situatie. Het dagblad NRC 

Handelsblad schreef: 

 

“En zonder het LAFF was het werk van Chileen Matias Bize ook nooit in Nederland te zien geweest.” 

NRC Handelsblad 6 mei 2008  

 

Ondanks het feit dat Matias Bize geen prijs heeft gewonnen bij het LAFF, wordt zijn werk wel 

erkend in de pers. Hij krijgt daarmee weldegelijk aanzien.  

NRC Handelsblad kondigde kort daarvoor wel de awards van het festival aan als “[h]art 

van het festival” (2 mei 2008) en ook in de editie van 8 mei 2008 van Trouw was een 

aankondiging te vinden. Over de uiteindelijke winnaar wordt echter niets vermeld in de hier 

beschikbare bronnen.  



 

  42   

De analyse van een artikel op de website Ravage Digitaal lijkt zelfs aan te tonen dat het winnen 

van een Latin Angel Award tot alles behalve aanzien leidt. De site zegt in de titel van een artikel 

dat de jury van het LAFF “de plank misslaat”. Het winnen van een prijs leidt voor Rodrigo 

Marin, regisseur van Las Niñas, in dit geval niet tot het stijgen in aanzien. Er wordt in het artikel 

zelfs een discussie aangezwengeld waarin de kwaliteit van de film wordt betwijfeld. Hoewel de 

organisatie van het LAFF hoopt het aanzien van prijswinnaars te vergroten, is dit in de afgelopen 

editie nog niet gelukt. 

 In de succescriteria voor het programma was ook een kwantitatieve uitspraak te vinden: 

 

� Het LAFF is succesvol als er 252 voorstellingen zijn. 

 

Tijdens de vierde editie van het LAFF in 2008 werden er 50 films vertoond in 140 voorstellingen. 

Dit betekent dat het LAFF op dit punt ongeveer halverwege het succes is. Bij het Internationaal 

Film Festival Rotterdam was tevens te zien dat het aantal films en het aantal voorstellingen 

ongeveer gelijk waren. Bij het LAFF ligt dit echter nog ver uit elkaar. 

Het LAFF wil vervolgens niet alleen hoogstaande films vertonen, maar wil ook dat deze 

films een goed beeld van de Latijns Amerikaanse wereld tonen: 

 

� Het LAFF is succesvol als alle programmaonderdelen de recente cinematografische, maatschappelijke, 

artistieke en/of culturele ontwikkelingen in Latijns Amerika tonen. 

 

Of het programma dit ook daadwerkelijk doet is vanuit deze positie niets te zeggen en zal door 

bijvoorbeeld kunstkenners beoordeeld moeten worden. Verschillende persuitingen kunnen echter 

wel aantonen of het onderdeel uitmaakt van het imago van het LAFF en of het filmfestival 

momenteel bekend staat als een festival met een programma dat de recente ontwikkelingen toont. 

NRC NEXT, die al eerder is genoemd, zegt hierover: 

 

“Tropa de Elite is dit jaar op het LAFF niet de enige goede film over het wijdverspreide geweld en criminaliteit in de grote steden 

van Latijns-Amerika.” 

NRC NEXT, 6 mei 2008 

 

Deze uitspraak geeft aan dat er op het LAFF meerdere films te zien zijn die het geweld en de 

criminaliteit tonen in de grote steden van Latijns Amerika. Toch is dit nog niet genoeg om te 

stellen dat het LAFF daarmee recente cinematografische, maatschappelijke, artistieke en culturele 
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ontwikkelingen naar voren brengt in het programma. In NRC NEXT wordt slechts één aspect 

hiervan genoemd. Een paar dagen later komt een ander aspect aan bod in dezelfde krant: 

 

“Deze 4de editie van het LAFF biedt een filmselectie uit de hedendaagse Latijns-Amerikaanse cinema.” 

NRC NEXT, 9 mei 2008  

 

Deze uitspraken uit NRC NEXT tonen aan dat het LAFF op dit criterium niet geheel 

onsuccesvol te noemen is. Toch voert de portrettering van de huidige situatie op verschillende 

vlakken in Latijns Amerika nog niet de boventoon in de hier gebruikte pers. In de ogen van de 

organisatie is het festival op dit punt al wel een succes, terwijl hier geen onafhankelijk oordeel 

door kenners over te vinden is en hier in de pers nog amper over wordt bericht wat zorgt voor 

een discrepantie tussen het ideaal en de realiteit.  

 Wat betreft de ‘leeftijd’ van de films stelt een van de criteria: 

 

� Het LAFF is succesvol als alle films die vertoond worden niet ouder dan 3 jaar zijn. 

 

Tijdens de editie van het LAFF in 2008 gold dit criterium voor alle speelfilms, korte films en 

documentaires. Het criterium gold niet voor de themaprogramma’s: het retrospectief over 

Buñuel, de Mexicaanse blockbusters en het educatieve programma. Gezien het karakter van deze 

programmaonderdelen is dit echter ook niet noodzakelijk. Daarmee kan gesteld worden dat het 

LAFF wat betreft dit criterium succesvol is. 

 De films die het LAFF wil vertonen, moeten tevens uit verschilleden categorieën 

afkomstig zijn: 

 

� Het LAFF is succesvol als er zowel kleine als grote producties, kaskrakers, experimentele films, 

documentaires als korte films vertoond worden. 

 

Tijdens de editie van 2008 werden er 25 speelfilms, 9 korte films en 10 documentaires vertoond. 

Over de overige aard van de films is echter geen classificatie te vinden. Een codering van de films 

tijdens volgende edities zou hier mogelijk meer inzicht in kunnen geven. 

De weekbladen Esta en Flair spreken wel beiden over “ruim vijftig speelfilms, korte films 

en documentaires” (Flair, 28 april 2008) en “diverse blockbusters (…) korte films en 

documentaires over de Mexicaanse cinema” (Esta, 1 mei 2008). Het maandblad Jan zegt: “Naast 

Mexicaanse blockbusters worden er meer dan 50 Latijns-Amerikaanse speelfilms, korte films en 

docu’s vertoond” (31 mei 2003) en ook het AD Utrechts Nieuwsblad editie Utrecht Oost (30 



 

  44   

april 2008) en Het Financieele Dagblad (7 mei 2008) spreken over “meer dan vijftig speelfilms, 

korte films en documentaires” (30 april 2008). In deze pers worden de verschillende soorten films 

belicht. Opvallend is dat deze uitspraken lijken te zijn overgenomen van het persbericht dat 

verstuurd is. Hier zal echter in hoofdstuk 3 verder op worden ingegaan. Tot nu toe kan over 

zowel de identiteit als het imago van het festival op dit gebied worden gezegd dat het redelijk 

succesvol is: er wordt aandacht aan besteed in de pers, maar mondjesmaat en een duidelijke 

classificatie van de films zou in de toekomst meer inzicht kunnen geven. 

 Naast de films maakt ook het nevenprogramma een groot deel uit van het Latin American 

Film Festival. Het succescriterium dat hier betrekking op heeft, luidt als volgt: 

 

� Het LAFF is succesvol als er een nevenprogramma bestaat met educatieve, interactieve en vermakelijke 

elementen.  

 

Het nevenprogramma van 2008 bestond uit dagelijkse talkshows, deelname aan Culturele 

Zondag, een lezing en tentoonstelling over Luis Buñuel, de Hivos-NCDO filmdag, een film- en 

debatprogramma in samenwerking met ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie ICCO, een 

filmblik op Nicaragua vanwege de Vriendschapsband Utrecht-Léon, vier masterclasses in 

samenwerking met de Universiteit Utrecht, de Latin Zomer met films in de openlucht, evenals 

verschillende bandjes, een cocktailbar en het feest LaFFiesta in de Winkel van Sinkel te Utrecht. 

Ook werden er bedrijfsuitjes georganiseerd en konden scholen gebruik maken van het educatieve 

programma. Al deze nevenactiviteiten zijn ofwel educatief, interactief of vermakelijk en waren 

dagelijks aanwezig op het festival, waarmee het festival wat betreft identiteit op dit gebied 

succesvol is. 

In min of meer dezelfde pers die sprak over de verschillende soorten films hierboven is 

ook het nevenprogramma te vinden: 

 

“Ook kun je je stoeltje aanschuiven bij een van de vele talkshows en vraaggesprekken met filmmakers en filmdeskundigen. En 

uiteraard is er ruimschoots tijd voor fiesta. Veel muziek, dans en een spetterend LaFFiesta op 11 mei als hoogtepunt.” 

Flair 28 april 2008  

 

“Naast diverse blockbusters zijn er een week lang lezingen, masterclasses, talkshows, korte films en documentaires over de 

Mexicaanse cinema.” 

Esta, 1 mei 2008 

 

“Zin in een salsa? Er is ook ruim gelegenheid om een dansje te wagen.” 

Jan, 31 mei 2008 
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“Naast de vertoning van hoogtepunten uit de Latijns-Amerikaanse cinema vinden tijdens het LAFF dagelijks talkshows plaats met 

filmmakers en is er veel ruimte voor Latijns-Amerikaanse muziek en dans.” 

Het Financieele Dagblad, 7 mei 2008  

 

Het AD Utrechts Nieuwsblad editie Utrecht Oost stelt in de titel al: “Filmfestival steeds breder” 

(30 april 2008). Verderop in het artikel wordt gesproken over de Latin Sunday, de drijf in-bios, de 

openluchtvoorstelling, het retrospectief en de Mexicaanse blockbusters. Ook wat betreft het 

imago is het LAFF voor dit criterium redelijk succesvol te noemen. 

 Met de films in het programma wil het LAFF de diversiteit van Latijns Amerika uitstralen: 

 

� Het LAFF is succesvol als de films de (culturele) diversiteit van Latijns Amerika vertegenwoordigen.  

 

Ook voor dit criterium geldt dat door kenners van Latijns Amerika bepaald moet worden of dit 

daadwerkelijk het geval is bij de films van het LAFF. Over de identiteit op dit punt is dan ook 

nog niets te zeggen. In de pers is eveneens weinig terug te vinden van deze diversiteit. Enkele 

uitspraken die wel in de richting van het succes wijzen, zijn te vinden in het AD Utrechts 

Nieuwsblad: 

 

“De vele gezichten van Latijns-Amerika.” 

(…) 

“Latin Sunday vindt plaats in het kader van het Latin American Film Festival en toont vele facetten van Latijns-Amerika.” 

AD Utrechts Nieuwsblad ed. Utrecht Stad 8 mei 2008  

 

Opvallend is echter wel dat deze uitspraken zijn gedaan in de context van de Latin Sunday en niet 

specifiek over het LAFF gaan. Het feit dat het LAFF in 2008 Mexico als thema had, heeft 

waarschijnlijk ook voor de nodige verwarring gezorgd. Zo schrijft Esta: 

 

“Naast diverse blockbusters zijn er een week lang lezingen, masterclasses, talkshows, korte films en documentaires over de 

Mexicaanse cinema.” 

Esta, 1 mei 2008 

 

Wanneer er gesproken wordt over de landen en de diversiteit, blijkt het LAFF nog niet naar 

voren te komen in de pers. Dit geldt ook voor het volgende criterium: 

 

� Het LAFF is succesvol als er een balans bestaat tussen films uit Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. 
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Met uitzondering van de films van Buñuel en de Mexicaanse blockbusters zijn 13 van de 48, 

oftewel ruim een kwart, van de films afkomstig uit Midden-Amerika. Wanneer de 

themaprogramma’s wel worden meegenomen, zijn 26 van de 61 films afkomstig uit Midden-

Amerika. De helft van de vertoonde Midden-Amerikaanse films is daarmee vertoond in 

themaprogramma’s, wat de vertegenwoordiging van Midden-Amerika enigszins laag maakt. 

Daarbij zijn 22 van de 26 Midden-Amerikaanse films afkomstig uit Mexico, wat de 

vertegenwoordiging enigszins scheef maakt. Het LAFF gaat in dit geval echter wel de goede kant 

op. Het probleem met het succes is hier echter dat dit niet naar voren komt in de pers en 

daarmee geen deel uitmaakt van het imago. De pers spreekt voornamelijk over Mexico of over 

Latijns Amerika als een geheel, zoals NRC Handelsblad: “Het LAFF husselt daarvoor het hele 

Latijns-Amerikaanse taal- en cultuurgebied door elkaar” (6 mei 2008). Hier is duidelijk dat 

ondanks dat er sprake is van klein succes, het imago en de identiteit nog uit elkaar liggen. 

Over de volgende criteria zou dieper naar het inhoudelijke programma gekeken moeten 

worden om een duidelijk beeld te schetsen. In deze thesis is daar echter niet genoeg ruimte voor. 

 

� Het LAFF is succesvol als er een balans bestaat in thema’s. 

� Het LAFF is succesvol als er samenhang bestaat in de programmering. 

 

Toch kan er ook hier wel gekeken worden naar de aandacht die de pers aan deze criteria besteedt. 

Zo wordt er, zoals eerder gezegd, gesproken over Latijns Amerikaanse films. Het enige thema dat 

wordt aangehaald, gebeurt door NRC NEXT: 

 

“Tropa de Elite is dit jaar op het LAFF niet de enige goede film over het wijdverspreide geweld en criminaliteit in de grote steden 

van Latijns-Amerika.” 

NRC NEXT, 6 mei 2008 

 

Ook zorgen de verschillende themaprogramma’s, die regelmatig genoemd worden, voor 

samenhang in de programmering. Toch zorgt het ontbreken van verschillende thema’s in de pers 

ervoor dat gesteld kan worden dat het LAFF nog niet erg succesvol is in het naar buiten brengen 

van (balans in) thema’s en de samenhang in de programmering. 

Een criterium dat al eerder al enigszins aan bod was gekomen, hangt samen met de 

interactie tussen het publiek, de filmmakers en de gasten: 

 

� Het LAFF is succesvol als het publiek, de filmmakers en de gasten met elkaar in gesprek gaan. 
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Zowel bij de kwalitatieve kenmerken van het publiek als het nevenprogramma in dit onderdeel 

zijn hierbij al enkele voorbeelden naar voren gekomen: 

 

 “Ook kun je je stoeltje aanschuiven bij een van de vele talkshows en vraaggesprekken met filmmakers en filmdeskundigen. En 

uiteraard is er ruimschoots tijd voor fiesta. Veel muziek, dans en een spetterend LaFFiesta op 11 mei als hoogtepunt.” 

Flair 28 april 2008  

 

“Naast diverse blockbusters zijn er een week lang lezingen, masterclasses, talkshows, korte films en documentaires over de 

Mexicaanse cinema.” 

Esta, 1 mei 2008 

 

 “Naast de vertoning van hoogtepunten uit de Latijns-Amerikaanse cinema vinden tijdens het LAFF dagelijks talkshows plaats 

met filmmakers en is er veel ruimte voor Latijns-Amerikaanse muziek en dans.” 

Het Financieele Dagblad, 7 mei 2008  

 

Eerder werd in het kader van deze interactie al gesproken over de behoefte hiertoe. Daar kon 

echter nog geen inzicht in gegeven worden. Wel kan aan de hand van bovenstaande quotes 

gezegd worden dat er de mogelijkheid tot het in gesprek gaan bestaat. In de afgelopen editie van 

het LAFF was er iedere dag een talkshow, was er een lezing over Luis Buñuel, vier masterclasses 

in samenwerking met de Universiteit Utrecht, een filmblik op Nicaragua en een debat in 

samenwerking met ICCO. Het LAFF is op dit punt succesvol te noemen. 

 Over het aantal gewenste aanwezig gasten was opgesteld:  

 

� Het LAFF is succesvol als er 252 gasten aanwezig zijn. 

 

In 2008 waren er 11 gasten aanwezig. Dit aantal ligt nog erg ver weg van het ideaal, zeker in 

vergelijking met het aantal films dat werd vertoond. Het aantal films lag dit jaar op 61. Het ideale 

aantal gasten was in het vorige hoofdstuk afgeleid van de maximale capaciteit van films. 

Aangezien dit ideaal niet is gehaald, lijkt het niet meer dan logisch dat ook het aantal gewenste 

gasten idealiter niet is gehaald. Zou het ideaal worden aangepast aan het aantal films dat wel te 

zien was, dan zou het minimum aantal gasten in ieder geval op 61 liggen. Hiervan zijn echter tien 

films van dezelfde filmmaker, namelijk Luis Buñuel, wat zou betekenen dat het aantal gasten 

verlaagd zou kunnen worden naar 52. Ook dit is niet gehaald, waardoor het succes nog niet 

bereikt is. Wel worden de gasten enkele malen genoemd, bijvoorbeeld in de Volkskrant: 
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“Donderdag 8 mei opent Juan Luis Buñuel het retrospectief, dat loopt t/m 22 juni. Hij zal ook de voorstelling van 10 mei 

inleiden, en een bezoek brengen aan het Latin American Film Festival in Utrecht, waar van 7 t/m 14 mei acht Mexicaanse Buñuel-

films op het programma staan.” 

Volkskrant, 30 april 2008 

 

Flair noemt wel de aanwezigheid van gasten, maar verder geen namen, evenals Het Financieele 

Dagblad: 

 

“Ook kun je je stoeltje aanschuiven bij een van de vele talkshows en vraaggesprekken met filmmakers en filmdeskundigen.” 

Flair, 28 april 2008 

 

“Naast de vertoning van hoogtepunten uit de Latijns-Amerikaanse cinema vinden tijdens het LAFF dagelijks talkshows plaats met 

filmmakers en is er veel ruimte voor Latijns-Amerikaanse muziek en dans.” 

Het Financieele Dagblad, 7 mei 2008  

 

Ondanks het feit dat de organisatie van het LAFF de aanwezigheid van de gasten erg belangrijk 

vindt, het liefst voor iedere film een gast zou willen hebben en dit jaar enkele gasten had 

uitgenodigd, wordt hier in de pers amper aandacht aan besteed. Er moet hier dus nog gewerkt 

worden aan zowel de identiteit als het imago van het filmfestival. 

Niet alleen tijdens het festival in het Louis Hartlooper Complex wil het LAFF aanwezig 

zijn, het ideaal is om gedurende het hele jaar activiteiten te organiseren: 

 

� Het LAFF is succesvol als er gedurende het hele jaar activiteiten worden georganiseerd. 

 

De enige activiteit die buiten de periode 7 tot en met 14 mei 2008 plaats had vanuit het LAFF en 

die genoemd wordt in de pers is het “LAFF On Tour”.  

 

“Een deel van het programma gaat later ‘on tour’.” 

NRC Handelsblad, 2 mei 2008  

 

“Daarna tournee, onder meer in Melkweg Cinema, Amsterdam” 

NRC Handelsblad, 6 mei 2008  

 

In deze uitingen in de pers worden deze activiteiten slechts kort genoemd. Buiten het On Tour 

programma organiseert het LAFF enkel nog de Latin Film Zomer in Utrecht, waarbij een keer 

per maand een Latijns Amerikaanse film (gratis) wordt vertoond en waar zelfs een persbericht 

over verstuurd is (zie bijlage). In de persuitingen die gebruikt zijn voor deze thesis komt dit 

echter nergens terug. Wanneer persuitingen in een later stadium zouden worden bekeken, zou 
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een andere uitkomst echter mogelijk zijn. Ook voor dit criterium moet het LAFF werken aan de 

identiteit én het imago. 

Een laatste aspect wat betreft de programmering wat nog besproken dient te worden is de 

uniciteit:  

 

� Het LAFF is succesvol als het een unieke positie inneemt. 

 

Het NRC Handelsblad zegt hierover: 

 

“Het is een van die films die vroeger misschien te zien zou zijn geweest op het Filmfestival Rotterdam, maar die steeds meer hun 

natuurlijke habitat lijken te vinden op de speciale landenfestivals die elkaar in het festivalseizoen verdringen.” 

NRC Handelsblad, 6 mei 2008  

 

Nergens in de pers wordt echter gesteld dat het LAFF uniek is, terwijl het in werkelijkheid wel 

het enige festival in Nederland is dat zicht richt op de Latijns Amerikaanse film. De pers die wel 

spreekt over de positie van het LAFF is daarbij ook nog eens een negatieve uiting, door het 

festival gelijk te trekken met de “speciale landenfestivals die elkaar in het festivalseizoen 

verdringen”. Afgaand op deze quote lijkt het LAFF zelfs verre van uniek; het imago komt 

daardoor geheel niet overeen met de identiteit. 

 

3.3 De organisatie 

 

In het Meerjarenplan sprak de organisatie vooral over professionalisering van de organisatie. In 

het vorige hoofdstuk zijn de succescriteria met betrekking tot de organisatie opgesteld en ook 

hier zullen deze succescriteria één voor één aan de realiteit getoetst worden. 

Toen de organisatie van het LAFF in het Meerjarenplan sprak over professionalisering van 

de organisatie, doelde zij onder andere op de dekking van de kosten, waardoor één van de 

succescriteria van het festival was: 

 

� Het LAFF is succesvol als de kosten volledig worden gedekt. 

 

Op het moment van het schrijven van deze thesis waren de cijfers hiervan echter nog niet 

bekend, waardoor er nog niet gezegd kan worden of het LAFF op dit gebied een succes is.  

Een tweede criterium hangt samen met de samenstelling van de organisatie: 
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� Het LAFF is succesvol als de verschillende taken verdeeld kunnen worden over bijbehorende functies die door 

verschillende personen worden uitgeoefend. 

 

De mate van succes moet in dit geval gezocht worden bij de organisatie zelf. Het Meerjarenplan 

geeft in dit geval echter al inzicht in de huidige situatie: 

 

“De zakelijke en artistieke leiding heeft door middel van filmfestivalbezoek en de inmiddels opgedane expertise een groot netwerk 

van onder andere filmmakers, salesagents en distributeurs opgebouwd. Met de aanwezigheid van een productiemedewerker kan de 

kennis en expertise worden gedeeld en deze kan veel werkzaamheden van de twee projectleiders overnemen. Zij kunnen zich zo 

meer richten op beleid, uitbreiding van het netwerk en het zich ontwikkelen tot het zijn van een knooppunt van inzicht in Latijns-

Amerikaanse film en cultuur.” 

Meerjarenplan, p. 9. 

 

De productiemedewerker waarover wordt gesproken in het Meerjarenplan is echter nog niet 

aanwezig in de organisatie van het LAFF. De taken kunnen hierdoor nog niet optimaal verdeeld 

worden en het LAFF is op dit punt dan ook nog geen succes te noemen. 

Iets waar de pers wel aandacht aan besteedt, hangt samen met het volgende 

succescriterium: 

 

� Het LAFF is succesvol als het verschillende regionale, landelijke en internationale samenwerkingsverbanden 

aangaat. 

 

De belangrijkste samenwerkingsverbanden die het LAFF in 2008 was aangegaan en waarover ook 

in de pers bericht wordt, zijn met de Culturele Zondag van Utrecht omtrent de Latin Sunday en 

met het Filmmuseum omtrent het retrospectief over Luis Buñuel. Het feit dat dit veel belicht 

wordt in de pers kan gezien worden als een aanwijzing dat het LAFF daadwerkelijk succesvol is 

op dit gebied. Het LAFF gaat de samenwerkingsverbanden aan en deze worden daarbij erkend in 

de pers. Het probleem wordt echter duidelijk bij een analyse van de inhoud van de berichten. In 

veel artikelen is het namelijk niet het LAFF dat centraal staat, maar de samenwerkende partner. 

Het AD Amersfoortse Courant spreekt op 8 mei 2008 in het artikel “Waarheen tijdens Latin 

Sunday?” namelijk pas als laatste over het LAFF, terwijl het wel meldt dat het LAFF aanleiding 

was voor het organiseren van deze speciale Culturele Zondag. Verdere informatie over het LAFF 

wordt hier echter niet gegeven. Het AD Utrechts Nieuwsblad doet op dezelfde dag een 

soortgelijke uitspraak. Een dag later, op 9 mei 2008, berichten ook het NRC Handelsblad en 

NRC NEXT over de Latin Sunday. Zij melden over het LAFF halverwege: 
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 “Aanleiding is het Latin American Film Festival en zondag spreidt het Latijns-Amerika gevoel zich over de hele stad uit.”  

NRC Handelsblad, 9 mei 2008  

 

“Aanleiding is het Latin American Film Festival (LAFF) dat tot en met 14 mei in Utrecht plaatsvindt. Deze 4de editie van het 

LAFF biedt een filmselectie uit de hedendaagse Latijns-Amerikaanse cinema.” 

NRC NEXT, 9 mei 2008  

 

Hoewel NRC NEXT meer vertelt over het LAFF dan NRC Handelsblad, mag duidelijk zijn dat 

het centrale onderwerp hier niet het LAFF is, maar de Latin Sunday zelf. 

Ook wat betreft de samenwerking met het Filmmuseum te Amsterdam wordt veel 

geschreven. Het artikel in het Noordhollands Dagblad editie Waterland geeft in dit geval de 

manier waarop hierover gesproken wordt goed weer: 

 

 “Het Filmmuseum in Amsterdam en de organisatie van het Latin American Film Festival (LAFF) in Utrecht herdenken dit 

voorjaar het 25e sterfjaar van de Spaanse cineast Luis Buñuel.” 

(…) 

“Acht Mexicaanse films uit het Buñuel-programma zijn tevens te zien tijdens het Latin American Film Festival in Utrecht.” 

Noordhollands Dagblad ed. Waterland, 16 april 2008 

 

Met name het woord ‘tevens’ in het laatste gedeelte toont aan dat ook hier het LAFF een 

ondergeschikte rol speelt. In de Volkskrant van 30 april 2008 werd ook de samenwerking met het 

Filmmuseum genoemd in een interview met de zoon van Luis Buñuel. In dit interview wordt 

echter alleen het retrospectief van het Filmmuseum in Amsterdam genoemd. Pas in de allerlaatste 

zin van de inzet is te lezen over het LAFF: 

 

 “Donderdag 8 mei opent Juan Luis Buñuel het retrospectief, dat loopt t/m 22 juni. Hij zal ook de voorstelling van 10 mei 

inleiden, en een bezoek brengen aan het Latin American Film Festival in Utrecht, waar van 7 t/m 14 mei acht Mexicaanse Buñuel-

films op het programma staan.” 

Volkskrant, 30 april 2008  

 

In alle uitingen waarin de samenwerkingsverbanden naar voren komen, wordt het LAFF 

ondergesneeuwd door de partners. Bij het aangaan van een samenwerking hoopt men echter 

eerder op een uiting die gelijkheid en evenwichtig tussen de partners uitstraalt. Het LAFF mag 

dan succesvol zijn in het feitelijk samenwerken, het lijkt erop dat de manier waarop de 

samenwerkingsverbanden nu naar voren komen in de pers afdoen aan het imago van het LAFF 

in de pers. 

 Het LAFF hoopt echter niet alleen met de Latin Sunday gevestigd te zijn in Utrecht en 

aan de stad Utrecht verbonden worden. Zo waren enkele criteria: 
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� Het LAFF is succesvol als het in 2018 heeft bijgedragen aan Utrecht als Culturele Hoofdstad. 

� Het LAFF is succesvol als het Utrecht op de kaart zet als evenementenstad. 

� Het LAFF is succesvol als het verankerd is in het Utrechtse culturele circuit. 

 

De positie van het LAFF in Utrecht is echter moeilijk te achterhalen. Zo is er allereerst nu nog 

geen uitspraak te doen over een mogelijke bijdrage in 2018, dit zal de toekomst moeten uitwijzen. 

Daarbij is in de pers nergens iets te lezen over de status die het LAFF met zich meebrengt voor 

de stad Utrecht, evenmin over de positie van het LAFF zelf in het culturele circuit van Utrecht. 

Het feit dat het LAFF echter niet uitgebreid word genoemd in de regionale samenwerking van 

Latin Sunday wijst er echter op dat het LAFF nog niet in de positie is om Utrecht als 

evenementenstad op de kaart te zetten; het omgekeerde lijkt hier zelfs het geval. 

Een volgende groep criteria hangt samen met de positie van het LAFF in de 

(Nederlandse) filmwereld: 

 

� Het LAFF is succesvol als het een adviserende en participerende rol aangaande Latijns Amerikaanse films 

voor andere festivals vervult. 

� Het LAFF is succesvol als distributeurs naar het festival komen om films aan te kopen. 

� Het LAFF is succesvol als distributeurs naar aanleiding van het festival Latijns Amerikaanse films 

aankopen. 

 

NRC NEXT is vervolgens de enige krant die ingaat op deze factoren: 

 

“Het LAFF in Utrecht weet vaak als eerste topfilms naar Nederland te halen.” 

(…) 

“Het aardige van het Latin American Film Festival (LAFF), dat morgen in Utrecht aan zijn vierde editie begint, is dat het deze 

films – niet zelden als eerste – naar Nederland weet halen.” 

NRC NEXT, 6 mei 2008 

 

Verder komen er in de pers weinig uitingen naar voren die het LAFF portretteren als een erkende 

partner in de distributie van films. Alleen NRC Handelsblad licht op 6 mei 2008 enkele films uit 

die “de moeite waard” zijn en Trouw noemt op 8 mei 2008 enkele films die “kanshebbers” zijn 

voor de awards op het LAFF. Het LAFF wordt daarmee nog niet naar voren gebracht als een 

festival dat distributeurs een goede kans biedt om films aan te kopen; de aantrekkelijkheid en 

kwaliteit van het inhoudelijke aanbod voor de filmindustrie wordt nog niet voldoende naar voren 

gebracht in de pers; iets dat, zoals in het vorige hoofdstuk is aangehaald, juist een goede aanzet 
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kan geven voor aankopen. Het imago is op dit gebied nog niet sterk genoeg, waardoor de 

voorwaarde voor het succes op dit punt ontbreekt. De organisatie van het LAFF liet daarbij 

weten dat er op of naar aanleiding van het festival inderdaad nog geen aankopen hebben 

plaatsgevonden. Het succes van deze criteria is daarmee ook nog niet bereikt. 

 Het laatste criterium dat nog behandeld wordt in deze thesis is: 

 

� Het LAFF is succesvol als het een bijdrage levert aan het verantwoord ondernemen. 

 

De organisatie doet al erg haar om aan dit criterium te voldoen. Zo gaat ze sponsorbanden aan 

met groene ondernemingen, houdt ze bij de kantoorwerkzaamheden rekening met verantwoord 

ondernemen door bewust met afval om te gaan en compenseert ze “broeikasgasemissies die 

ontstaat door het festival, zoals de reizen van bezoekers, de vliegreizen van gasten uit Latijns-

Amerika en het energiegebruik door de organisatie zelf” via Trees for Travel (Persbericht 23 april 

2008, zie bijlage). Ondanks het feit dat er zelfs een apart persbericht is gewijd aan dit ideaal en het 

een belangrijk deel uitmaakt van de identiteit van het LAFF, is dit nergens in de pers is terug te 

vinden en maakt daarbij nog geen deel uit van het imago van het filmfestival. 

 

3.4 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is gekeken naar de huidige stand van zaken van het succes van het Latin 

American Film Festival. Het publieksonderzoek en de verschillende uitingen in de pers speelden 

hierin de belangrijkste rol. Bij slechts enkele criteria lijkt het succes behaald te zijn. In een groot 

aantal gevallen is er nog sprake van discrepantie tussen de identiteit en het imago, in veel gevallen 

was maakte een gebrek aan informatie het moeilijk om een uitspraak te doen over de mate van 

succes. 

Zo waren de kwalitatieve kenmerken van het publiek moeilijk te achterhalen, 

voornamelijk vanwege gebrek aan inzicht in de beleving en de behoeften van de bezoeker. Ook 

de intrinsieke motieven voor het bezoeken van het filmfestival kwamen niet naar voren in het 

huidige publieksonderzoek en de pers. Een uitgebreid publieksonderzoek zal in de toekomst 

meer informatie moeten bieden. Wat betreft het publiek was echter wel duidelijk dat het aantal 

bezoekers langzaam maar zeker de maximale capaciteit nadert en er door deze groei zeker te 

spreken is van een succes. De attitudes ten opzichte van het festival bleken echter nog niet altijd 

positief in de pers, waardoor het LAFF op dit gebied nog niet volledig succesvol is te noemen. 
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De sfeer die het programma uitstraalt werd door de bezoeker vaak als positief beoordeeld. Deze 

sfeer wordt echter niet weerspiegeld in de pers, waardoor het beeld onder de bezoekers wel 

heerst, maar nog niet buiten de huidige bezoeker reikt. Vooral de diversiteit in de soorten films 

en het nevenprogramma en de mogelijkheid tot interactie kwamen aan de orde in de pers en 

maken daarbij wel deel uit van het imago. Toch ontbreekt nog veel informatie in de pers over de 

weergave van recente ontwikkelingen in Latijns Amerika op het LAFF, het recente karakter van 

de films, de diversiteit aan cultuur, landen en thema’s en de uniciteit van het festival. 

Het meest opvallende criterium in de pers over de organisatie van het LAFF hangt samen 

met de verschillende samenwerkingsverbanden. Hier lijkt dan ook de discrepantie tussen 

identiteit en imago het grootst. Zo gaat het LAFF succesvolle samenwerkingsverbanden aan, 

alleen zijn deze ook de aanleiding voor het feit dat het LAFF ondergesneeuwd wordt door deze 

partners in de pers. Het imago van deze partners lijkt in de pers sterker te zijn, waardoor het 

LAFF naar de achtergrond verdwijnt. De identiteit is hier succesvol, het imago een stuk minder. 

Hoewel het LAFF ook hoopt een belangrijke rol in de filmwereld te spelen en een springplank te 

zijn voor de Latijns Amerikaanse film in Nederland door distributeurs aan te trekken, heeft het 

filmfestival hier nog een lange weg te gaan. 

Als kanttekening dient, in de beoordeling van de realiteit, rekening te worden gehouden 

met het beperkte bereik van het onderzoek. Tijdens het LAFF 2007 zijn 428 willekeurige 

bezoekers geïnterviewd tegenover slechts 133 in 2008. Ten tijde van het ontstaan en de 

ontwikkeling van deze thesis was dit echter de enige informatiebron met betrekking tot directe 

informatie van het publiek. In de toekomst zal dit onderzoek dan ook uitgebreid en systematisch 

uitgevoerd moeten worden om een representatief beeld te vormen van het succes van het festival. 

Dit onderzoek kan daarbij echter wel de basis vormen en een opzet geven in de precieze 

vormgeving van dit onderzoek, evenals het interpreteren en beoordelen van de resultaten. Ook 

heeft de pers zich hier beperkt tot een aantal dag- en weekbladen en één website. Dit beslaat 

daarmee niet alle persuitingen over het festival, maar slechts die selectie die op het moment van 

schrijven voor handen was.  
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4 Verschil moet er wezen 

 

In het vorige hoofdstuk was te zien dat er bij veel van de succescriteria, zoals deze waren 

opgesteld in het tweede hoofdstuk, nog een discrepantie bestaat tussen het ideaal van de 

organisatie en de huidige situatie, de realiteit. In hoofdstuk 5 wordt een mogelijke oplossing 

geboden voor het verkleinen van de discrepantie en waar mogelijk in de toekomst zelfs opheffing 

van de discrepantie door middel van communicatie, in het geval van deze thesis de free publicity. 

Toch zijn niet alle succescriteria en idealen geschikt voor oplossing via deze weg. Voordat er 

daarom wordt overgegaan tot het daadwerkelijk geven van de aanbevelingen is het eerst 

noodzakelijk die punten te filteren die in aanmerking komen voor een aanpak via free publicity. 

Zoals in de vorige hoofdstukken naar voren kwam, geven de uitingen in de pers een 

gedeelte van het imago van het Latin American Film Festival weer. In sommige gevallen kwam 

het geschetste imago overeen met de identiteit van het festival, waardoor er in dit geval geen 

sprake was van discrepantie. Voor deze groep criteria zal dan ook geen nieuwe 

communicatiestrategie uitgezet hoeven te worden.  

Een tweede groep criteria kampt voornamelijk met een gebrek aan informatie. Daardoor 

is nog niet vast te stellen of deze punten deel uit maken van dan wel de identiteit, dan wel het 

imago. Voor deze punten is het noodzakelijk eerst meer onderzoek te verrichten naar de huidige 

stand van zaken, voordat er een oordeel kan worden gegeven over mogelijke discrepantie. Deze 

groep valt daarmee buiten het bereik van de aanbevelingen via free publicity en daarmee buiten 

het bereik van deze thesis.  

Bij een derde groep criteria ligt het probleem hem niet zozeer inde discrepantie tussen het 

imago en de identiteit, maar bestaat er een discrepantie tussen de gewenste identiteit en de 

huidige identiteit. Het LAFF zal in deze gevallen eerst moeten werken aan het bereiken van deze 

identiteit om deze vervolgens te kunnen communiceren. Is deze identiteit nog niet behaald, dan 

valt van de pers nog niet te verwachten dat deze hier op een ideale manier over spreken. Ook 

deze groep valt daarmee buiten het bereik van de aanbevelingen in deze thesis. 

De laatste groep criteria is echter wel bruikbaar voor verdere analyse en mogelijke 

aanbevelingen met betrekking tot de free publicity. Bij deze idealen is er sprake van een identiteit 

die overeenkomt met de gewenste identiteit van het festival, terwijl de pers hier nog niet of niet 

gewenst over bericht. Met andere woorden: er is in deze gevallen sprake van een imagoprobleem. 

Aangezien de uitingen in de pers een groot gedeelte van het imago vormen en er door middel van 
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free publicity vanuit Herrie geprobeerd wordt invloed uit te oefenen op dat wat er in de pers 

verschijnt, is deze groep wel bruikbaar voor de aanbevelingen.  

De criteria van de vorige hoofdstukken zullen in dit hoofdstuk worden ingedeeld in een 

van de vier bovenstaande groepen. Op deze manier is duidelijk op welke manier er gewerkt moet 

worden om het succes van het LAFF te kunnen vergroten. Voor de laatste groep criteria zal in 

het volgende hoofdstuk een mogelijke oplossing geboden worden. 

 

4.1 Groep 1: Geen discrepantie 

 

De eerste groep criteria betreft die idealen waarbij er momenteel, gebaseerd op de analyse in 

hoofdstuk drie, geen discrepantie te zien is tussen het ideaal en de werkelijkheid en waarbij tevens 

geen sprake is van een imagoprobleem. Dit heeft betrekking op de volgende criteria: 

 

� Het LAFF is succesvol als het 25.194 bezoekers heeft. 

� Het LAFF is succesvol als maximaal 65 procent van de bezoekers uit Utrecht komt.  

� Het LAFF is succesvol als alle films die vertoond worden niet ouder dan 3 jaar zijn. 

� Het LAFF is succesvol als er een nevenprogramma bestaat met educatieve, interactieve en vermakelijke 

elementen.  

� Het LAFF is succesvol als het publiek, de filmmakers en de gasten met elkaar in gesprek gaan. 

 

Het eerste succescriterium in deze groep is in het vorige hoofdstuk gedeelte succesvol genoemd, 

toch keert het in deze eerste groep terug. Ondanks het feit dat het ultieme ideaal op dit punt nog 

niet behaald is, is het LAFF wel goed op weg. De afgelopen jaren is het bezoekersaantal steeds 

gestegen met 20 procent. Strikt genomen zijn de 25.194 bezoekers nog niet gehaald, maar gezien 

de groei van de afgelopen jaren, kan het succes op dit punt niet ontkend worden. Dit criterium 

valt daarmee gedeeltelijk in deze eerste groep, maar zal daarbij ook terugkomen bij de derde 

groep.  

Opvallend aan deze groep is dat het slechts een paar criteria bevat. Van de 45 in deze 

thesis opgestelde criteria vallen er slechts vijf binnen deze groep, waarvan één gedeeltelijk. Slechts 

twee van de criteria in deze groep, de laatste twee, hangen samen met het imago van het festival, 

impliceren persuitingen die overeenkomen met deze criteria en zijn daarmee verbonden aan de 

manier waarop het LAFF graag naar buiten treedt. Slechts bij twee van de criteria gebeurt dit 
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momenteel op een succesvolle manier. Dit alles betekent dat er nog veel moet gebeuren om het 

LAFF succesvol te maken.  

 

4.2 Groep 2: Informatiegebrek 

 

De tweede groep criteria die te onderscheiden valt na een analyse van het ideaal en de realiteit 

ontstaat uit een gebrek aan informatie. Bij de analyse in het vorige hoofdstuk bleek dat er voor de 

beoordeling van deze criteria op dit moment nog geen toegang tot de juiste of tot voldoende 

informatie is om een gegrond oordeel te kunnen geven over de mate van succes. Dit betreft te 

volgende criteria: 

 

� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers naar het festival komt omdat zij vanwege studie, 

stage, werk of interesse zich op de hoogte stellen van ontwikkelingen in Latijns Amerika.  

� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers naar het festival komt vanuit een beroepsmatige 

interesse in Latijns Amerikaanse cinema. 

� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers tevens bezoeker is van andere culturele festivals. 

� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers naar het festival komt vanuit een interesse voor 

artistieke film en wereldcinema. 

� Het LAFF is succesvol als de bezoeker het festival in een optimale gemoedstoestand verlaat. 

� Het LAFF is succesvol als de bezoeker het festival ervaart als een ontsnapping aan de werkelijkheid. 

� Het LAFF is succesvol als de behoefte van de bezoeker om zich in tropische sferen te bevinden én om iets te 

leren over de Latijns Amerikaanse cinema en cultuur wordt vervuld. 

� Het LAFF is succesvol als de behoefte van de bezoeker om het publiek, filmmakers en filmprofessionals te 

ontmoeten, wordt vervuld. 

� Het LAFF is succesvol als de behoefte van de bezoeker om met het publiek, filmmakers en filmprofessionals 

te interacteren, wordt vervuld. 

� Het LAFF is succesvol als de bezoeker naar aanleiding van het festival een interesse ontwikkelt in de Latijns 

Amerikaanse cinema en cultuur. 

� Het LAFF is succesvol als de bezoeker zich kan identificeren met het festival. 

o Het LAFF is succesvol als de bezoeker sympathie toont ten opzichte van het festival. 

o Het LAFF is succesvol als de bezoeker een bepaalde gelijkenis ziet tussen zichzelf en het festival. 

� Het LAFF is succesvol als het publiek positief reageert op het festival. 

� Het LAFF is succesvol als alle betrokkenen positief reageren op het festival. 
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� Het LAFF is succesvol als de Nederlandse filmwereld positief reageert op het festival. 

� Het LAFF is succesvol als de Europese filmwereld positief reageert op het festival. 

� Het LAFF is succesvol als het programma een intiem, laagdrempelig karakter waarborgt, evenals een sterke 

Latijns Amerikaanse uitstraling, een tropisch Latijns Amerikaans gevoel en een persoonlijke, levendige, 

bruisende, informele en gezellige sfeer. 

� Het LAFF is succesvol als het programma de betrokkenheid van het publiek bij het festival manifesteert. 

� Het LAFF is succesvol als de filmmakers die een prijs hebben gewonnen in aanzien stijgen. 

� Het LAFF is succesvol als alle programmaonderdelen de recente cinematografische, maatschappelijke, 

artistieke en/of culturele ontwikkelingen in Latijns Amerika tonen. 

� Het LAFF is succesvol als er zowel kleine als grote producties, kaskrakers, experimentele films, 

documentaires als korte films vertoond worden 

� Het LAFF is succesvol als de films de (culturele) diversiteit van Latijns Amerika vertegenwoordigen. 

� Het LAFF is succesvol als er een balans bestaat tussen films uit Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. 

� Het LAFF is succesvol als er een balans bestaat in thema’s. 

� Het LAFF is succesvol als er samenhang bestaat in de programmering. 

� Het LAFF is succesvol als de kosten volledig worden gedekt. 

� Het LAFF is succesvol als het in 2018 heeft bijgedragen aan Utrecht als Culturele Hoofdstad. 

 

Grofweg is er binnen deze groep nog een verdeling te maken in twee subgroepen. Bij de eerste 

groep mist er voornamelijk informatie met betrekking tot de ervaring van de bezoeker op het 

filmfestival. Een uitgebreid publieksonderzoek is nodig waarbij expliciet gevraagd wordt naar de 

motieven voor het bezoeken van het festival, de emoties die gepaard gaan bij een bezoek aan het 

festival, de behoeften van de bezoeker, de attitude ten opzichte van het festival en de mate van 

identificatie van de bezoekers met het festival. Het onderzoek zou in dit geval grondig inzicht 

moeten bieden in wat de bezoeker ervaart, verwacht en beleeft tijdens, maar ook na het festival. 

Deze informatie zou verkregen kunnen worden aan de hand van een enquête, maar ook diepte-

interviews met enkele, steekproefsgewijs gekozen, representatieve bezoekers zouden de juiste 

informatie in de toekomst kunnen bieden. 

Voor de tweede subgroep is een analyse nodig door bijvoorbeeld filmkenners, maar ook 

experts in Latijns Amerika. Dit is het geval voor een gedeelte van de criteria in deze groep die 

samenhangen met de programmering van het LAFF, wat in het vorige hoofdstuk al kort is 

aangekaart. Een gedegen bestudering van het programma zal moeten uitwijzen of het 

bijvoorbeeld een afspiegeling is van recente ontwikkelingen in Latijns Amerika. De films zouden 

daarbij bijvoorbeeld gelabeld moeten worden.  
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Voor enkele criteria binnen deze gehele groep, dus voor beide subgroepen, geldt dat het succes in 

wel gedeeltelijk kan worden vergroot via free publicity. Dit komt doordat veel van deze punten 

samenhangen met dat wat het LAFF wil uitstralen. Deze criteria maken daarbij deel uit van het 

gewenste imago van het LAFF; iets wat dus gecommuniceerd dient te worden naar de pers. In de 

vierde groep keert een paar criteria daarom terug. 

Dit alles neemt echter niet weg dat er voor de daadwerkelijke bepaling van een mogelijk 

verschil tussen ideaal en werkelijkheid en een gefundeerd oordeel over het succes eerst meer 

informatie moet worden vergaard over de feitelijke situatie van de criteria in deze groep. 

Aangezien deze groep 27 van de 45 criteria bevat en daarmee verreweg de grootste groep 

uitmaakt, is verder onderzoek naar de identiteit van het Latin American Film Festival van groot 

belang. 

 

4.3 Groep 3: Identiteitscrisis 

 

Bij de vorige groep criteria was te zien dat er op een groot aantal punten nog geen inzicht is in de 

huidige identiteit van het LAFF en waarvoor meer onderzoek moet worden gedaan om dit wel te 

verkrijgen. Een derde groep criteria beschrijft de succesfactoren waarbij de huidige identiteit al 

wel bekend is, maar waarbij deze nog niet overeenkomt met de gewenste identiteit. Het Latin 

American Film Festival zal in dit geval eerst moeten werken aan het bereiken van deze identiteit 

en daadwerkelijk zo te worden zoals het graag wilt zijn. Dit alles heeft betrekking op de volgende 

criteria: 

 

� Het LAFF is succesvol als het 25.914 bezoekers heeft. 

� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers een Latin achtergrond heeft.  

� Het LAFF is succesvol als er 252 voorstellingen zijn. 

� Het LAFF is succesvol als er 252 gasten aanwezig zijn. 

� Het LAFF is succesvol als er gedurende het hele jaar activiteiten plaats worden georganiseerd. 

� Het LAFF is succesvol als de verschillende taken verdeeld kunnen worden over bijbehorende functies die door 

verschillende personen worden uitgeoefend. 

� Het LAFF is succesvol als het verankerd is in het Utrechtse culturele circuit. 

� Het LAFF is succesvol als het een adviserende en participerende rol aangaande Latijns Amerikaanse films 

voor andere festivals vervult. 

� Het LAFF is succesvol als distributeurs naar het festival komen om films aan te kopen. 
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� Het LAFF is succesvol als distributeurs naar aanleiding van het festival Latijns Amerikaanse films 

aankopen. 

 

Met name de eerste paar criteria in deze groep, die betrekking hebben op kwantitatieve 

kenmerken, zullen in de loop van de jaren moeten groeien. Zo was bijvoorbeeld al te zien dat het 

bezoekersaantal de afgelopen edities toenam met twintig procent per jaar, dit criterium werd dan 

ook al eerder genoemd bij de eerste groep; momenteel is namelijk wel van een succes te spreken. 

Blijft de groei aanhouden, dan zal de maximale capaciteit binnen enkele jaren bereikt worden.  

Het feit dat deze succescriteria niet verder worden meegenomen in de aanbevelingen van 

het volgende hoofdstuk neemt echter niet weg dat free publicity geen rol kan spelen bij het 

bereiken van succes voor deze groep criteria. Door verdere verspreiding van het festival in de 

pers en het verkrijgen van meer (naams)bekendheid, wordt een opening gegeven tot een verdere 

groei van het festival. Deze bekendheid kan vervolgens ook leiden tot een grotere mate van 

aantrekkelijkheid van het festival, meer films, een verankering in het Utrechtse culturele circuit en 

een grotere behoefte van distributeurs om het LAFF te zien als een belangrijke partner in het 

aankopen van films. 

Toch wordt deze groep criteria niet meegenomen in de aanbevelingen. Allereerst omdat 

bovenstaande punten, zoals eerder genoemd, deel uit maken van een identiteit die nog niet 

behaald is. Het LAFF zal daar eerst aan moeten werken. Daarbij is het behalen van succes op 

deze punten eerder een gevolg van effectieve publiciteit dan een inhoudelijk onderdeel van de 

persuitingen.  

 

4.4 Groep 4: Imagoprobleem 

 

De vierde en laatste groep criteria bevat die succescriteria waarmee in het volgende hoofdstuk 

verder wordt gewerkt. Deze groep omvat namelijk de punten waarbij discrepantie bestaat tussen 

de identiteit, die al wel is zoals gewenst, en tussen het imago dat in de pers naar voren wordt 

gebracht. Het Latin American Film Festival wordt daardoor nog niet op de gewenste manier naar 

buiten gebracht. 

Met free publicity probeert de communicatiemedewerker redactionele aandacht te 

verkrijgen voor een bepaald onderwerp of een bepaalde gebeurtenis. Via verschillende kanalen 

heeft hij of zij vervolgens contact met de pers, waardoor er een mate van invloed bestaat die de 

communicatiemedewerker kan uitoefenen op datgene wat uiteindelijk in de pers verschijnt. Met 
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andere woorden: er wordt getracht invloed uit te oefenen op het imago van een product. De 

criteria met een imagoprobleem zijn daardoor dan ook geschikt voor een aanpak via free 

publicity. 

Met de volgende criteria zal in het volgende hoofdstuk verder gewerkt worden: 

 

� Het LAFF is succesvol als het publiek positief reageert op het festival. 

� Het LAFF is succesvol als alle betrokkenen positief reageren op het festival. 

� Het LAFF is succesvol als de Nederlandse filmwereld positief reageert op het festival. 

� Het LAFF is succesvol als de Europese filmwereld positief reageert op het festival. 

� Het LAFF is succesvol als het programma een intiem, laagdrempelig karakter waarborgt, evenals een sterke 

Latijns Amerikaanse uitstraling, een tropisch Latijns Amerikaans gevoel en een persoonlijke, levendige, 

bruisende, informele en gezellige sfeer.  

� Het LAFF is succesvol als de filmmakers die een prijs hebben gewonnen in aanzien stijgen. 

� Het LAFF is succesvol als alle programmaonderdelen de recente cinematografische, maatschappelijke, 

artistieke en/of culturele ontwikkelingen in Latijns Amerika tonen. 

� Het LAFF is succesvol als de films de (culturele) diversiteit van Latijns Amerika vertegenwoordigen.  

� Het LAFF is succesvol als er een balans bestaat tussen films uit Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. 

� Het LAFF is succesvol als er gedurende het hele jaar activiteiten worden georganiseerd. 

� Het LAFF is succesvol als het een unieke positie inneemt. 

� Het LAFF is succesvol als het verschillende regionale, landelijke en internationale samenwerkingsverbanden 

aangaat. 

� Het LAFF is succesvol als het Utrecht op de kaart zet als evenementenstad.  

� Het LAFF is succesvol als het een adviserende en participerende rol aangaande Latijns Amerikaanse films 

voor andere festivals vervult. 

� Het LAFF is succesvol als distributeurs naar het festival komen om films aan te kopen. 

� Het LAFF is succesvol als distributeurs naar aanleiding van het festival Latijns Amerikaanse films 

aankopen. 

� Het LAFF is succesvol als het een bijdrage levert aan het verantwoord ondernemen. 

 

4.5 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk zijn de succescriteria, en daarbij de bijbehorende idealen, ingedeeld in vier 

verschillende groepen. Opvallend hierbij was dat verreweg het grootste aantal criteria viel onder 
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de tweede groep, de groep waarbij verdere informatie nodig is om te beoordelen of het LAFF op 

deze punten momenteel succesvol is. Dit geeft aan dat verder onderzoek in de nabije toekomst 

van groot belang is, voor zowel de beoordeling van het huidige succes als het verbeteren van de 

positie van het LAFF in de toekomst. Op een klein gedeelte van de criteria zal het LAFF tevens 

moeten werken aan de huidige identiteit. Het LAFF is slechts op een klein aantal punten, afgaand 

op de voorwaarden voor succes zoals deze zijn af te leiden uit het Meerjarenplan, volledig 

succesvol te noemen.  

In het volgende hoofdstuk, waarbij de aanbevelingen gegeven zullen worden, staat de 

laatste groep criteria centraal. Deze groep bevat 17 van de 45 succescriteria en maakt daarbij een 

substantiële groep. Het gaat hier om de criteria waarbij er een verschil bestaat tussen de identiteit 

en het imago van het festival, waardoor een benadering vanuit de pers, waarin het imago van het 

LAFF centraal staat, zeer geschikt maakt. Gezien de grootte van de groep criteria kan er met de 

aanbevelingen een groot gedeelte van de discrepantie worden opgeheven en het succes van het 

LAFF sterk vergroot worden. 
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5 Wat nu? 

 

De vorige hoofdstukken hebben een manier aangetoond waarop voor een opkomend, periodiek 

terugkerend cultureel festival als het Latin American Film Festival in Utrecht, een analyse 

gemaakt kan worden van zowel het ultieme als het huidige succes. In dit hoofdstuk wordt een 

mogelijke oplossing gegeven voor het vergroten van het succes en het verkleinen van de 

discrepantie tussen ideaal en realiteit in de toekomst via de weg van free publicity. Allereerst 

worden de mogelijkheden geschetst van free publicity binnen de directe context van het LAFF. 

Vervolgens zullen de succescriteria die in aanmerking komen voor een dergelijke benadering, 

zoals opgesteld in hoofdstuk 4, besproken worden en worden aanbevelingen gegeven. 

 

5.1 De mogelijkheden 

 

De communicatie voor het LAFF wordt, zoals eerder al genoemd, uitgevoerd door marketing- en 

communicatiebureau Herrie te Amsterdam. Herrie is daarbij verantwoordelijk voor de free 

publicity; de redactionele aandacht die de pers besteedt aan het filmfestival wat daarmee gratis 

publiciteit oplevert. Om deze aandacht te verkrijgen, onderneemt het bureau verschillende 

stappen om onder de aandacht van de pers te komen. 

Allereerst wordt een persbericht opgesteld met daarin de aankondiging van een nieuwe 

editie van het LAFF. Na dit persbericht volgen nog enkele persberichten om enerzijds nieuwe 

feiten naar voren te brengen en anderzijds het filmfestival onder de aandacht te houden. Nadat 

een persbericht is verstuurd, kan het gebeuren dat de media zelf contact opneemt met Herrie. 

Informatie krijgen de media echter in overvloede, waardoor het vaak nodig is ieder medium dat 

binnen het communicatieprofiel past apart en persoonlijk te benaderen. Dit laatste gebeurt door 

middel van telefonisch contact of contact via de e-mail, waarbij geprobeerd wordt het medium te 

overtuigen van de nieuwswaarde van het filmfestival. Door het persoonlijk contact dat op deze 

manier wordt opgebouwd met de verschillende redacteuren kan het netwerk van Herrie groeien 

en kan er gebruik gemaakt worden van directe kanalen, waardoor de kans vergroot wordt dat de 

verstuurde informatie ook daadwerkelijk onder de ogen van de redacteuren komt. Nadat het 

medium heeft besloten aandacht te besteden aan het LAFF, wordt door dit medium ofwel de 

informatie uit het persbericht (gedeeltelijk of volledig) gebruikt als informatiebron of wordt er 

een interviewaanvraag gedaan. Herrie kan daarbij suggesties doen voor de persoon waarmee het 
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interview kan worden gehouden en treedt vervolgens op als tussenpersoon bij het opzetten van 

dit interview. Bij het benaderen van een medium wordt tevens geprobeerd een raakvlak te zoeken 

tussen het medium en het festival. Door vanuit een bepaalde invalshoek te werken kan Herrie zo 

de kans vergroten dat het voor het medium interessant is om het LAFF te noemen.  

Een andere mogelijkheid waarbij de pers wordt betrokken, is de persvoorstelling. Tijdens 

deze voorstelling, waarbij één of meerdere films worden vertoond die het LAFF van dat jaar 

representeren, krijgen de journalisten als het ware een voorproefje op het festival, aan de hand 

waarvan vervolgens een item gepubliceerd zou kunnen worden.  

De daadwerkelijke invulling van dat wat gepubliceerd wordt ligt uiteindelijk echter wel in 

handen van de redacteuren, de journalisten en de verslaggevers. Herrie krijgt het vaak pas onder 

ogen wanneer dit gepubliceerd is. 

Uiteindelijk heeft Herrie een aantal momenten waarop het de media probeert te 

beïnvloeden, namelijk bij het versturen van het persbericht, het persoonlijk contact met de media, 

het opzetten van interviews en tijdens de (voorbereiding van de) persvoorstelling. Wat echter nog 

wel bepaald moet worden is de inhoud die bij de media terecht komt, evenals de selectie van de 

media die benaderd zullen worden. Dit gebeurt in de regel vanuit een van te voren opgezet 

communicatieplan, waarin onder andere de doelgroep en de doelen uiteengezet worden. Dit 

communicatieplan wordt in principe opgesteld door Herrie in samenwerking met haar 

opdrachtgever, in dit geval het LAFF. De opdrachtgever maakt hierbij de verwachtingen en de 

wensen met betrekking tot de communicatie duidelijk: wie willen zij bereiken, met welke 

informatie en met welk doel. Probleem bij het LAFF is dat dit communicatieplan niet bestaat. 

Het gevolg daarvan is dat het communicatieplan min of meer gevoelsmatig wordt opgesteld. 

Door middel van logisch nadenken en gesprekken met de organisatie van het LAFF probeert 

Herrie een beeld te krijgen van dat wat het LAFF precies wil. Aan de hand van deze wensen en 

ervaring met andere projecten wordt vervolgens de media benaderd. 

In het geval van het LAFF ontbreekt een duidelijk vooraf opgezet communicatieplan. De 

gevolgen hiervan zouden kunnen zijn dat de doelgroep niet zorgvuldig genoeg geformuleerd is en 

dat er niet goed is stilgestaan bij de wensen van het filmfestival. In de vorige hoofdstukken zijn 

de wensen, de idealen, van het LAFF uiteengezet. Logischerwijs zouden deze vervolgens 

verwerkt moeten worden in het communicatieplan. Deze idealen geven namelijk een beeld van 

wie er bereikt moet worden en welke informatie de doelgroep idealiter zou moeten bereiken. In 

deze thesis zal er echter enkel gekeken worden naar welke informatie er verstrekt moet worden. 

Ondanks dat dit een goede aanzet kan geven tot het daadwerkelijk formuleren van de 

doelgroepen en de kanalen waarmee deze bereikt kunnen worden, wordt deze stap hier nog niet 
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genomen. Daarmee blijft er na afloop van deze thesis voldoende ruimte voor vervolgonderzoek, 

maar ook voor een eigen uitwerking van Herrie op basis van de gepresenteerde aanbevelingen. 

In dit hoofdstuk zullen enkele tips worden gegeven met betrekking tot de inhoud van de 

communicatie. Hiermee zal de vraag worden beantwoord hoe de communicatie inhoudelijk beter 

aan kan sluiten bij de idealen van het LAFF om zo de discrepantie tussen identiteit en imago op 

te heffen en het filmfestival dichter bij succes te brengen.  

 

5.2 De aanbevelingen 

 

De eerste criteria die behandeld zullen worden voor een aanbeveling worden niet als eerste 

genoemd in de thesis, maar zijn in dit geval toch vooraan geplaatst. Dit is gedaan omdat het 

imagoprobleem van deze criteria vooral lijkt af te hangen van het eerste moment van free 

publicity: het versturen van het eerste persbericht. De volgende criteria worden hier mee bedoeld: 

 

� Het LAFF is succesvol als alle programmaonderdelen de recente cinematografische, maatschappelijke, 

artistieke en/of culturele ontwikkelingen in Latijns Amerika tonen. 

� Het LAFF is succesvol als de films de (culturele) diversiteit van Latijns Amerika vertegenwoordigen.  

� Het LAFF is succesvol als er een balans bestaat tussen films uit Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. 

� Het LAFF is succesvol als het een unieke positie inneemt. 

 

Het probleem bij bovenstaande groep criteria lijkt hem vooral in het eerste persbericht dat is 

verstuurd met betrekking tot het LAFF te zitten. Dit persbericht is draagt als titel en daarmee als 

belangrijkste boodschap: “Latin American Film Festival dit jaar in teken van Mexico”. In de lead-

paragraaf is vervolgens te lezen: 

 

“De vierde editie van het Latin American Film Festival (LAFF) staat dit jaar in het teken van Mexico met de grootste 

Mexicaanse blockbusters van de afgelopen jaren en - in samenwerking met het Filmmuseum- een retrospectief van 

Luis Buñuel. Tijdens het LAFF worden meer dan 50 speelfilms, korte films en documentaires uit Latijns-Amerika 

vertoond. Het festival vindt plaats van 7 tot en met 14 mei 2008 in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht.” 

 

In de eerste zin van de lead ligt de nadruk vooral op Mexico en in iets kleinere mate op het 

retrospectief van Luis Buñuel. Deze vierde editie had het LAFF inderdaad, net als voorgaande 

jaren, een land uit Latijns Amerika “in focus”. Dit is dan ook wat iedere editie van de vorige 

onderscheidt en lijkt daarmee de meeste nieuwswaarde te hebben. Daarmee lijkt het niet 
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verrassend dat dit themaland centraal staat in het persbericht. Op de pers lijkt het echter een 

verkeerd effect te hebben. 

In het derde hoofdstuk was al kort genoemd dat het land in focus enige verwarring schept 

bij enkele media, voornamelijk de langere termijn media. Dit is niet verbazingwekkend, aangezien 

deze media met lange deadlines werken en daardoor, gezien de periode waarin de persberichten 

worden verstuurd, vooral afgaan op het eerste persbericht. Informatie die daarna nog wordt 

verstrekt kan vaak niet meer worden opgenomen in de editie die voorafgaand aan het filmfestival 

wordt uitgegeven. Toch lijkt het land in focus niet het belangrijkste te zijn, wanneer er wordt 

uitgegaan van de idealen die hier zijn opgesteld. In deze idealen, en zo ook in de criteria, ligt de 

nadruk op diversiteit binnen Latijns Amerika en Latijns Amerika als geheel. Het is juist deze 

‘wereld’ die het Latin American Film Festival, zoals de naam ook doet vermoeden, naar buiten 

wil brengen. Het themaland is hier slechts een onderdeel van. Het feit dat het LAFF in de 

praktijk niet slechts enkel één land behandelt, maar dat de nadruk ligt op Latijns Amerika als 

geheel, is ook wat het festival uniek maakt. 

De (lange termijn) pers lijkt het onderscheid tussen het themaland en het overige, 

algemene programma echter nog niet duidelijk te hebben, wat zou kunnen betekenen dat het 

LAFF nog moet werken aan de algemene naamsbekendheid. Pas wanneer het festival als een 

portrettering van de Latijns Amerikaanse cultuur en cinema als geheel wordt gezien, zou er over 

kunnen worden gegaan op een specifiek land wat de nadruk krijgt tijdens een editie.  

De consequenties die dit heeft voor de communicatie is dat het verstandig lijkt een 

persbericht uit te geven over de essentie van het LAFF zoals beschreven in de idealen en vooral 

in de bovenstaande criteria voordat een persbericht met het land in focus wordt uitgegeven. Dit 

eerste persbericht kan op deze manier weergeven waar het LAFF om draait en wat het wil 

uitdragen, zodat dit ook in de lange termijn pers terecht komt. Wanneer dit duidelijk is voor de 

media, kan het LAFF in de toekomst, als de naam gevestigd is, beginnen met een themaspecifiek 

persbericht. Nu lijkt het LAFF zich dit echter nog niet te kunnen permitteren. Het land in focus 

zou in dit geval ook kunnen worden overgelaten aan de korte termijn pers, die meer ruimte en 

tijd hebben om zelfs meerdere items te plaatsen. Daardoor kan zowel de kern van het LAFF als 

de specifieke kenmerken van een bepaalde editie onder de aandacht worden gebracht. Een laatste 

mogelijkheid is het eerder uitbrengen van een algemeen persbericht. De kans dat dit zo lang van 

te voren wordt opgepikt door de korte termijn pers is echter klein. De beste oplossing lijkt dan 

ook het eerste persbericht vervangen door een algemeen persbericht. Het land in focus zou wel 

genoemd kunnen worden, maar niet centraal moeten staan in dit bericht. Later zou er dan een 

apart persbericht aan gewijd kunnen worden. 
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Een volgend imagoprobleem hangt samen met het criterium: 

 

� Het LAFF is succesvol als het programma een intiem, laagdrempelig karakter waarborgt, evenals een sterke 

Latijns Amerikaanse uitstraling, een tropisch Latijns Amerikaans gevoel en een persoonlijke, levendige, 

bruisende, informele en gezellige sfeer.  

 

Het belangrijkste hierbij is het naar voren brengen van de sfeer. Het LAFF onderneemt 

verschillende activiteiten zoals dansavonden en een cocktailbar om de gewenste sfeer neer te 

zetten. Ook de locatie, het kleinschalige Louis Hartlooper Complex, speelt hier in mee. In de 

persberichten komt dit echter maar mondjesmaat naar voren. Dit zou uiteraard in een persbericht 

benadrukt kunnen worden, maar een andere mogelijkheid zou zijn om dit gevoel naar voren te 

brengen via interview met bijvoorbeeld de organisatie, maar ook via bezoekersreacties. Sfeer is 

vaak een persoonlijke beleving die via dergelijke uitspraken goed vorm kan worden gegeven. 

 Het LAFF wil ook met het uitgeven van awards iets te weeg brengen: 

 

� Het LAFF is succesvol als de filmmakers die een prijs hebben gewonnen in aanzien stijgen. 

 

Het stijgen van aanzien kan in dit geval uiteraard pas gebeuren nadat de betreffende filmmaker 

een prijs heeft gewonnen. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om na afloop van het festival 

een apart persbericht de deur uit te doen waarin de prijswinnaar geëerd wordt. De spanning kan 

daarbij tevens worden opgebouwd door ook in de eerdere persberichten, of zelfs in een apart 

bericht, de awards aan te kondigen. Deze aankondiging was zo nu en dan al te zien in de pers, de 

uitslag amper. De prijswinnaar was alleen te vinden op een website, waarbij ook nog eens een 

negatieve reactie uit voort kwam. Openheid over de prijzen, de procedure en de grond waarop 

een prijs is gewonnen en verslag achteraf zouden in dit geval kunnen bijdragen in het vergroten 

van het aanzien van de prijswinnaar(s). Ten slotte zouden na de uitreiking van de prijzen 

interviews kunnen worden opgezet met de winnaars, waarin zij hun werk kunnen toelichten om 

zodoende meer begrip en uiteindelijk meer aanzien te krijgen. 

 In het derde hoofdstuk zijn de samenwerkingsverbanden en het criterium dat hier bij 

hoort uitgebreid besproken: 

 

� Het LAFF is succesvol als het verschillende regionale, landelijke en internationale samenwerkingsverbanden 

aangaat. 
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In de analyse van de huidige situatie van het LAFF was te zien dat het in de pers nogal werd 

overschaduwd door het Filmmuseum te Amsterdam en de Culturele Zondag in Utrecht. Op dit 

gebied is het momenteel echter lastig aanbevelingen geven. Deze samenwerkingsverbanden gaan 

vaak gepaard met geld. Daarbij komt dat de namen van de partners vaak bekender zijn dan het 

LAFF, waardoor het LAFF (nog) niet in de positie is om eisen te stellen. De naam van de partner 

moet meestal, op basis van onderlinge afspraken, genoemd worden in een persbericht, zoals het 

Filmmuseum bij het noemen van het retrospectief. Gezien het feit dat de partner wellicht 

bekender is dan het filmfestival wordt deze naam eerder opgepikt door de media en krijgt 

daarmee meer aandacht. Met de groei van het festival en de groei van de naamsbekendheid van 

het festival zou de situatie in de toekomst kunnen veranderen. Momenteel is er echter nog niet 

genoeg bekendheid omtrent het LAFF onder de media, waardoor evenwichtige berichtgeving 

lastig is. Deze bekendheid zou eerst moeten groeien, onder andere via de persberichten die eerder 

in deze paragraaf zijn genoemd. 

Een opvallend imagoprobleem hangt samen met de volgende criteria: 

 

� Het LAFF is succesvol als er gedurende het hele jaar activiteiten worden georganiseerd. 

� Het LAFF is succesvol als het een bijdrage levert aan het verantwoord ondernemen. 

 

Opvallend aan deze criteria is dat er zelfs aparte persberichten zijn uitgegeven over deze 

onderwerpen. Zo werd er na afloop van het filmfestival een persbericht uitgegeven over de Latin 

Film Zomer. Een aankondiging van deze activiteit is echter in de andere persberichten niet terug 

te vinden, wat het mogelijk toegankelijker en minder onverwacht zou kunnen maken voor de 

media. Op dit punt is er momenteel echter weinig te zeggen, aangezien er geen onderzoek is 

gedaan naar mogelijke persuitingen na afloop van het festival. Pas wanneer dit is opgenomen in 

de analyse kunnen er verdere uitspraken worden gedaan over het succes en mogelijke 

aanbevelingen. 

Over het tweede punt is het pers bericht “LAFF eerste klimaatneutrale filmfestival 

Nederland” uitgegeven. Daar wordt tevens een eerder genoemd criterium, die met betrekking tot 

uniciteit, in verwerkt. Toch is dit onderwerp door geen van de hier behandelde pers naar voren 

gekomen. De reden waarom dit het geval is lijkt enigszins gissen, maar kan te maken hebben met 

een factor die al eerder aan bod is gekomen: het mogelijke gebrek aan naamsbekendheid. 

Hierboven is al genoemd dat de pers af en toe moeite heeft met het algemene karakter van het 

filmfestival tegenover het thematische karakter per editie. Wanneer hier bovenop nog een 

kenmerk naar voren wordt gebracht, namelijk het klimaatneutrale karakter, kan dit teveel 
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informatie zijn voor de media die het festival nog amper kennen. Ook dit zou daarom deel uit 

kunnen maken van het algemene persbericht als onderdeel. Een apart persbericht kan echter voor 

een te veel aan informatie zorgen, waardoor de media het spoor bijster raken. Hier moet wel bij 

genoemd worden, dat een onderwerp als klimaatneutraliteit erg trendgevoelig kan zijn. Wanneer 

er in de media meer aandacht wordt besteed aan klimaatzaken, zou het weldegelijk effect kunnen 

hebben. Ook is hier de specifieke media waarbij klimaat centraal staan niet geanalyseerd. In het 

geval van algemene media-aandacht aan andere klimaatzaken en specifieke ‘groene’ media zou 

een apart persbericht mogelijk wel werken. Het zou zeer goed mogelijk kunnen zijn dat dit 

kenmerk in deze laatste soort media wel is genoemd, maar buiten de analyse van deze thesis is 

gevallen. Voor de algemene media lijkt op dit moment een apart persbericht te verwarrend. 

De volgende criteria zullen hier als een groep worden behandeld aangezien ze allemaal 

betrekking hebben op attitude: 

 

� Het LAFF is succesvol als het publiek positief reageert op het festival. 

� Het LAFF is succesvol als alle betrokkenen positief reageren op het festival. 

� Het LAFF is succesvol als de Nederlandse filmwereld positief reageert op het festival. 

� Het LAFF is succesvol als de Europese filmwereld positief reageert op het festival. 

 

Deze groep criteria is in het vorige hoofdstuk echter ook al genoemd bij de groep waarbij nog 

meer informatie nodig is om een uitspraak te doen. Dit is vooral het geval omdat er meer 

informatie verkregen moet worden over de huidige attitude van het publiek, de betrokkenen en 

de filmwereld. Door middel van de juiste communicatie kan er echter wel invloed worden 

uitgeoefend op deze attitude; de pers kan het imago weergeven, maar ook creëren. 

Het lijkt hier niet meer dan logisch dat alle communicatie die Herrie verstuurt positief 

moet staan ten opzichte van het LAFF. Dit betekent vooral het gebruik van woorden met een 

positieve connotatie en het benoemen van de ideale identiteit van het filmfestival, zodat het 

imago hierop aansluit. 

 Uit deze criteria kunnen echter nog andere aanbevelingen voortvloeien. Zo worden er 

verschillende doelgroepen genoemd in deze groep criteria. Er wordt gesproken over het publiek, 

de betrokkenen en de Nederlandse en Europese filmwereld. Voor al deze groepen moet de juiste 

media benaderd worden met een op de doelgroep aansluitende boodschap.  

Voor “het publiek” is het zaak de succescriteria te benoemen in de juiste pers. Om de 

juiste pers te bepalen, moet gekeken worden naar de doelgroep, iets dat nog niet duidelijk genoeg 

naar voren is gekomen uit de succescriteria. Enkele andere criteria geven echter wel een indicatie: 
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� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers naar het festival komt omdat zij vanwege studie, stage, werk of interesse 

zich op de hoogte stellen van ontwikkelingen in Latijns Amerika.  

� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers naar het festival komt vanuit een beroepsmatige interesse in Latijns 

Amerikaanse cinema. 

� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers tevens bezoeker is van andere culturele festivals. 

� Het LAFF is succesvol als 20 procent van de bezoekers naar het festival komt vanuit een interesse voor artistieke film en 

wereldcinema. 

 

Ook voor deze groep criteria is nog meer informatie nodig om een beeld te krijgen van de 

huidige situatie. Toch geven deze punten inzicht in de beoogde doelgroep van het LAFF. De 

organisatie wil namelijk mensen die zich op de hoogte willen stellen van ontwikkelingen in Latijns 

Amerika, vanuit studie, stage, werk of persoonlijke interesse, mensen met een beroepsmatige 

interesse in cinema, bezoekers van andere culturele festivals en liefhebbers van artistieke films en 

wereldcinema. Op deze punten zal de communicatie dan ook moeten inspelen. Dit is echter nog 

niet gemakkelijk, omdat de interesses van deze doelgroepen niet altijd overeenkomen. Zo moet 

voor de eerste groep de nadruk komen te liggen op de culturele en maatschappelijke aspecten van 

Latijns Amerika die het LAFF weerspiegelt. De tweede en de vierde groep behoeven echter meer 

een nadruk op de cinematografische kwaliteit die het festival wil uitstralen. De derde groep zou 

geïnteresseerd kunnen zijn in het LAFF door het als een festival als het Internationaal Film 

Festival Rotterdam of het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam te portretteren. 

Iedere groep komt daardoor in aanraking met verschillende media, allen met een eigen 

invalshoek. In de communicatie zal hier dus rekening mee moeten worden gehouden. 

Verschillende media moeten vanuit een verschillende invalshoek benaderd worden met 

informatie die aansluit op de betreffende doelgroep. Dit zou mogelijk zelfs kunnen via 

verschillende persberichten, maar zou ook kunnen gebeuren in het persoonlijke contact met de 

media. Omdat de doelgroep geen homogene groep is, is bestudering van de verschillende 

groepen belangrijk.  

Een tweede groep waarvan het LAFF een positieve reactie wil, betreft de betrokkenen. 

Hierbij is het zaak ook aandacht te besteden aan de interne communicatie. Een goed contact met 

sponsoren en partners is daarvoor nodig. 

De laatste twee groepen zijn de Nederlandse en Europese filmwereld. Dit sluit 

grotendeels aan bij de doelgroep met een beroepsmatige interesse in cinema, maar ook bij de 

volgende succescriteria: 
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� Het LAFF is succesvol als het een adviserende en participerende rol aangaande Latijns Amerikaanse films 

voor andere festivals vervult. 

� Het LAFF is succesvol als distributeurs naar het festival komen om films aan te kopen. 

� Het LAFF is succesvol als distributeurs naar aanleiding van het festival Latijns Amerikaanse films 

aankopen. 

 

Voor deze criteria en de bijbehorende doelgroep, namelijk de filmwereld, is het belangrijk om aan 

te geven dat het LAFF hoogwaardige films laat zien. Hierbij is het tevens belangrijk om specifieke 

media te benaderen, zoals in Nederland ‘Skrien’ en ‘Xi’. Deze groep zal weinig geïnteresseerd zijn 

in de sfeer, de feestjes en de cocktailavonden. Daarentegen zoekt deze groep vernieuwende films. 

In 2008 is er voor het LAFF een persbericht uitgegeven over de openingsfilms van het festival, 

de Gouden Beer winnaar Tropa de Elite, wat interessant kan zijn voor deze doelgroep. Deze film 

was echter al aangekocht door distributeurs, waardoor het LAFF wel de Nederlandse première 

van de film had, maar deze al snel werd overschaduwd door de vertoning van de film in de 

bioscopen. De film trok daarbij wel de nodige media-aandacht, maar ook hier verdween het 

LAFF snel naar de achtergrond. Voor deze laatste groep moet het LAFF zich profileren als een 

filmfestival met hoogstaande, vernieuwende en nieuwe films om zo een sterke speler in de 

filmwereld te worden. 

Het laatste criterium dat hier behandeld wordt, luidt: 

 

� Het LAFF is succesvol als het Utrecht op de kaart zet als evenementenstad.  

 

Omdat dit vooral een criterium is dat bepaald wordt door derden, is het lastig om een 

aanbeveling te geven voor het laten terugkomen van dit kenmerk in de communicatie. Wel kan 

Herrie een aanzet geven tot erkenning van het festival binnen Utrecht. Door het groeien van de 

naamsbekendheid, zou in de toekomst het economisch en cultureel belang van het festival 

onderzocht kunnen worden. Als dit duidelijk is, kan dit gecommuniceerd worden en als 

belangrijke spil voor Utrecht als evenementenstad gepresenteerd worden. Momenteel zou dit 

bijvoorbeeld al gedaan kunnen worden vanwege de uniciteit van het LAFF: het enige Latijns 

Amerikaanse filmfestival van Nederland vindt plaats in Utrecht. Dit kan de status van Utrecht als 

evenementenstad vergroten. Ook zouden interviews met bijvoorbeeld inwoners van Utrecht of 

lokale politici de invloed van het LAFF kunnen illustreren. 
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5.3 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is geprobeerd enkele aanbevelingen te geven met betrekking tot de free publicity 

van het Latin American Film Festival. Uit de analyse in de vorige hoofdstukken en de 

mogelijkheden die het marketing- en communicatiebureau Herrie heeft, bleek dat het voor het 

LAFF vooral belangrijk lijkt zich op de kern van het filmfestival te richten, iets dat overeenkomt 

met het al eerder genoemde ideaal ‘HÉT platform zijn voor de Latijns Amerikaanse cinema’. De 

(ideale) identiteit van het filmfestival is momenteel erg uitgebreid en divers, wat voor veel media 

voor verwarring lijkt te zorgen. Wanneer het LAFF zich in de media eerst zou concentreren op 

de kwaliteit en de kenmerken van de films op het festival, zoals uniek, vernieuwend, hoogstaand 

en een afspiegeling van de Latijns Amerikaanse maatschappij en cultuur, kan het LAFF een grote 

naam opbouwen. De verschillende kenmerken van de identiteit kunnen dan in de toekomst 

langzamerhand worden toegevoegd aan deze identiteit, of als sleutel dienen voor 

doelgroepspecifiekere media. Voor de meer algemene media geldt dat een sterke naam nu 

prioriteit lijkt te hebben. 
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Discussie 

 

Bij de benadering die in deze thesis is gebruikt, is er een aantal factoren, dat in het achterhoofd 

moeten worden gehouden. Zo bleek uit de analyse dat het LAFF zich meer op de kern moet 

concentreren en daarna pas ruimte lijkt te hebben voor andere kenmerken. Nu lijkt het er nog op 

dat de organisatie te veel in een keer wil. De vraag ontstaat daarbij of alle idealen die zijn 

opgesteld aan de hand van het Meerjarenplan te verenigen zijn. Zo wil het filmfestival enerzijds 

de gezellige, informele en laagdrempelige sfeer benadrukken, maar wil het ook gezien worden als 

een serieuze partner voor andere filmfestivals en filmdistributeurs. Met name de organisatie van 

het LAFF moet zich hier gaan afvragen of het een keuze wil maken in de idealen en bepaalde 

punten voorrang wil geven, of dat het er toch voor kiest alle idealen even hoog te plaatsen. In dit 

laatste geval is het denkbaar dat de bestaande problemen met betrekking tot de pers blijven 

bestaan, omdat sommige idealen onderling conflicteren. Het LAFF moet hier in dit geval een 

keuze maken en de verschillende opties overwegen.  

Daarbij is een beperking van deze thesis dat het zich enkel richt op de free publicity. De 

methode die hier is gebruikt, biedt echter ook mogelijkheden voor andere invalshoeken. De 

analyse van succescriteria kan daarmee doorgetrokken worden naar andere disciplines en in dit 

geval kunnen die criteria gefilterd worden die terug te brengen zijn naar de betreffende discipline. 

Ook richt deze thesis zich enkel op de inhoud van de communicatie en niet op de 

communicatiewegen. Voor de vorming van het volledige communicatieplan is het echter wel 

noodzakelijk deze wegen uit te werken. In het vorige hoofdstuk is hier al wel een aanzet toe 

gegeven, maar dit zal door Herrie, mede naar aanleiding van de analyse in deze thesis, in 

samenspraak met de organisatie van het LAFF verder uiteengezet moeten worden. 

Voor sommige imagoproblemen die in deze thesis aan de orde komen en waar in dit geval 

een mogelijke oplossing is geboden via free publicity is het tevens denkbaar dat een oplossing via 

andere middelen effectiever zou kunnen zijn. De uitingen die via free publicity in de pers terecht 

komen zijn bijvoorbeeld minder goed te controleren dan uitingen via betaalde reclame, waarbij 

degene die de reclame plaats volledige zeggenschap heeft over dat wat er uiteindelijk in de pers 

komt te staan. Het zou daarom goed denkbaar zijn dat het LAFF investeert in deze vorm van 

reclame om zo het imago te versterken en het dichter bij de gewenste identiteit te brengen. Dit 

zal door de organisatie van het LAFF, evenals door Herrie, in overweging moeten worden 

genomen.  
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Conclusie 

 

In deze thesis staat het succes van het Latin American Film Festival (LAFF) in Utrecht centraal 

en de manier waarop de communicatie in de vorm van free publicity kan bijdragen aan het 

vergroten van dit succes. Hoewel deze thesis zicht richt op een case study, is de hier 

gepresenteerde methode ook goed te gebruiken door andere, vergelijkbare evenementen. Vooral 

de periodiek terugkerende festivals die nog vrij jong zijn, klein zijn begonnen vanuit een sterke 

ambitie en met een sterke visie en die in de loop der jaren zijn gaan groeien, kunnen baat hebben 

bij deze aanpak. De methode biedt inzicht in de manier waarop het evenement pas op de plaats 

kan maken, stil moet staan bij de huidige situatie en de mate van succes om vervolgens te kijken 

naar manieren om met de groei van het evenement mee te gaan en het succes te vergroten. Dit 

alles leidt tot een systematischere aanpak die ervoor kan zorgen dat het evenement niet aan de 

eigen groei ten onder gaat, maar hier juist op in kan spelen. Daarbij is deze methode niet alleen 

geschikt voor free publicity, maar ook voor andere onderdelen van de organisatie. De specifieke 

aanpak op het gebied van de communicatie kunnen in dit geval vervangen worden door de 

kenmerken en de mogelijkheden van het betreffende vakgebied. 

Om uiteindelijk tot mogelijke aanbevelingen te komen, is het noodzakelijk eerst een aantal 

andere stappen te ondernemen. Zo is het, wanneer er gesproken wordt over het succes van een 

evenement als het LAFF en het vergroten van dit succes, allereerst zaak om het succes en de 

voorwaarden waaronder dit succes bereikt is te definiëren. Het is hierbij belangrijk te bepalen 

vanuit welk oogpunt dit succes geformuleerd wordt. In het geval van het LAFF is dit gebeurd 

vanuit de artistieke en zakelijke leiding van het festival. Als basis van een succesdefinitie is 

vervolgens een document gebruikt dat de wensen van de organisatie met betrekking tot het 

festival bevat: het Meerjarenplan. Door een dergelijk document aan een discoursanalyse te 

onderwerpen, kunnen de verschillende idealen gefilterd worden. Deze idealen vormen samen als 

het ware het droombeeld van het evenement. Ook zijn deze idealen de basis voor het opstellen 

van de succescriteria. Om dit te kunnen doen is het belangrijk te kijken naar dat wat de idealen 

impliceren. De idealen dienen te worden omgezet in concrete, haalbare voorwaarden waaronder 

het maximale succes van het evenement is bereikt. Hierbij kan het overzichtelijk zijn de idealen 

en daarmee de succescriteria in te delen in verschillende categorieën, zoals bij het LAFF in 

publiek, programma en organisatie. 

Nadat de criteria zijn opgesteld kunnen de criteria vergeleken worden met de realiteit. 

Een dergelijke vergelijking kan inzicht geven in de huidige mate van succes en de punten waarop 
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het succes nog niet bereikt is. Wanneer bekend is waar er discrepantie bestaat tussen het ideaal en 

de werkelijkheid kan er gewerkt gaan worden aan het verkleinen van deze discrepantie en het 

vergroten van het succes. Om de realiteit te bestuderen is het tevens zaak te weten hoe de 

verschillende succescriteria die zijn opgesteld te toetsen zijn. Is het een kwestie van feitelijke 

cijfers, van de identiteit van het evenement of het imago dat naar buiten wordt gebracht? 

Vervolgens kunnen de criteria op de uiteengezette manier getoetst worden, waarna het mogelijk is 

het ideaal te vergelijken met de realiteit. 

In het geval van het LAFF bleek dat er op een groot aantal punten nog een verschil 

bestond tussen het ideaalbeeld van de organisatie van het festival en de situatie na afloop van de 

vierde editie in 2008. Voor veel opgestelde criteria is het daarbij tevens lastig om een analyse te 

maken van de huidige situatie, omdat de benodigde informatie niet beschikbaar is. Hoewel er 

daardoor nog geen uitspraak kon worden gedaan over het succes op deze punten, geeft het echter 

wel een aanzet tot het uitvoeren van onderzoek naar de ontbrekende informatie. Voor de criteria 

waarbij het succes wel te bestuderen was, bleek dat bij de punten waarbij er sprake was van 

discrepantie, deze discrepantie voornamelijk gerelateerd was aan het imago van het festival. Op 

deze vlakken, waarbij de persuitingen een basis voor analyse vormen, staat het filmfestival nog 

niet op de gewenste manier bekend en wordt het nog niet wenselijk gepresenteerd. 

Voor de uiteindelijke aanbevelingen is het vervolgens nodig de criteria te bepalen waarbij 

een aanpak vanuit de specifieke discipline kan bijdragen aan het opheffen van discrepantie. Deze 

thesis richt zicht op de externe communicatie en specifiek op de free publicity, waardoor de 

criteria met een discrepantie tussen het gewenste en het werkelijke imago geselecteerd werden. 

Dit is gedaan omdat de pers een groot gedeelte creëert van het imago en er door middel van free 

publicity geprobeerd wordt vorm te geven aan dit imago. Deze groep criteria ligt onder invloed 

van de hier gebruikte methode: free publicity. 

De criteria die onder invloed liggen van de gekozen aanpak zijn nu geselecteerd, waardoor 

er kan worden overgegaan tot het geven van aanbevelingen. Deze aanbevelingen dienen ertoe de 

bestaande discrepantie op te heffen en het succes te vergroten. Voor deze thesis zijn daarom 

aanbevelingen gedaan met betrekking tot de inhoud van de communicatie die voor het LAFF 

verzorgd wordt door marketing- en communicatiebureau Herrie. Deze aanbevelingen wijzen 

vooral op een verandering van de focus in de persberichten. Het veelzijdige karakter van het 

filmfestival lijkt in dit jonge stadium nog erg verwarrend, waardoor er eerst gewerkt moet gaan 

worden aan het overbrengen van de kerntaken en belangrijkste kenmerken van het LAFF.  

 Via bovenstaande methode is het voor opkomende evenementen mogelijk inzicht te 

krijgen in de mogelijkheden tot het vergroten van het succes. Daarbij biedt het een handvat tot 
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een manier om het ideale en het huidige succes te bepalen. Door een dergelijke analyse te maken 

van het succes en de middelen om punten waarop het succes nog niet bereikt is te verbeteren, 

kunnen relatief jonge evenementen inzicht krijgen in hun positie. Hun positie kan in de toekomst 

op deze manier versterkt worden, waardoor Nederland een cultureel rijk land kan blijven met 

voor ieder wat wils. 
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Bijlagen 

BIJLAGE I:  Idealenlijst 

 
De idealen van het LAFF  
� HÉT podium voor Latijns-Amerikaanse film in Nederland zijn 
 
Publiek 
� een breed publiek  

o Inwoners van Utrecht & Nederland die vanwege studie, stage, werk of interesse zich via 
specifieke media op de hoogte stellen van ontwikkelingen in Latijns-Amerika 

o Inwoners van Utrecht & Nederland met een beroepsmatige interesse in Latijns-
Amerikaanse cinema (beginnende filmmakers, filmprofessionals, studenten aan diverse 
audiovisuele opleidingen of aan universitaire studierichtingen op het gebied van 
audiovisuele media 

o Bezoekers van culturele festivals als IFFR, Nederlands Film Festival (NFF), IDFA 
o Filmbezoekers uit Utrecht & Nederland met een interesse voor artistieke film en 

wereldcinema 
o Bezoekers met een Latin achtergrond (geboren in / of een ouder afkomstig uit  Latijns-

Amerika). 
� een grotere en invloedrijkere plek innemen binnen de nationale filmwereld 
� erkenning binnen de Nederlandse filmwereld � distributie Latin films, persaandacht voor de gasten  
� meer erkenning krijgen vanuit de Europese filmwereld.  
� groei in bezoekersaantallen 
� veel publieksaandacht  
� groeiende bezoekersaantallen  
� meer belangstelling onder het publiek creëren voor Latijns-Amerikaanse cinema  
� meer belangstelling onder het publiek creëren voor Latijns-Amerikaanse cultuur 
� de aandacht voor de kwalitatieve, maatschappelijk geëngageerde of niet-commerciële publieksfilms uit 

Latijns-Amerika stimuleren 
� bewustwording stimuleren op het gebied van maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in Latijns-

Amerika 
� aandacht voor de ontwikkelingen binnen de Latijns-Amerikaanse cinema 
� landelijke aandacht 
� waardering door de filmwereld 
� waardering door het publiek  
� waardering door andere betrokkenen,  
� het grote publiek én de kenners bereiken 
� de bezoeker het gevoel geven dat er interessante dingen gebeuren 
� de bezoeker het gevoel geven dat naar het LAFF gaan echt een belevenis is 
� het publiek dicht bij de regisseur of specialist laten staan door het nevenprogramma, zodat het 

gemakkelijk vragen stelt 
� volle zalen 
� de betrokkenheid van het publiek stimuleren (via awards) 
� interactie tussen het publiek, filmprofessionals in Nederland en filmmakers stimuleren  
� filmmakers aanwezig tijdens het festival 
� de landelijke ontmoetingsplaats zijn als het gaat om de Latin arthouse film en Latijns-Amerika & 

bezoekers met een Nederlandse en een Latijns-Amerikaanse achtergrond. 
� jongeren in aanraking laten komen met maatschappelijke, sociaal-economische thema’s en hiermee hun 

belevingswereld te verbreden 
 
Inhoudelijk/programma 
� recente cinematografische ontwikkelingen in Latijns-Amerika tonen 
� recente maatschappelijke ontwikkelingen in Latijns-Amerika tonen 
� recente culturele ontwikkelingen in Latijns-Amerika tonen 
� een sterk imago als interactief belevingsfestival 
� groei in aantal films  
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o (groeien op basis van) een gevarieerd sterk filmprogramma � kleine en grote producties, 
kaskrakers, experimentele films, documentaires, korte films en ieder jaar een speciaal 
programma, films die de (culturele) diversiteit van Latijns-Amerika vertegenwoordigen.  

o (groeien op basis van) een kwalitatief sterk filmprogramma 
� actuele maatschappelijke thema’s alsmede artistieke ontwikkelingen aan het licht brengen: 

o (groeien op basis van) een gevarieerd sterk nevenprogramma � educatief 
(masterclasses, scholierenprogramma, lezingen), interactief (talkshows, Q&A’s), vermaak 
(muziek, dans, feest) 

o (groeien op basis van) een kwalitatief sterk nevenprogramma 
� expertise-uitwisseling tussen filmers en filminstellingen  
� een podium bieden aan Latijns-Amerikaanse filmmakers in Nederland 
� een autoriteit worden op het gebied van de Latijns-Amerikaanse film in Nederland: de springplank zijn 

voor Latijns-Amerikaanse film in Nederland, met name voor de publieksvriendelijke kwaliteitsfilm uit dit 
continent.  

� exclusieve focus op de Latijns-Amerikaanse cinema  
� de leemte aan Latijns-Amerikaanse film in filmtheaters opvullen 
� de aanwezige filmmakers & andere gasten het publiek de bijzondere mogelijkheid bieden in gesprek te 

gaan over de films en de thema’s. 
� een levendige, bruisende, informele en gezellige sfeer creëren binnen het festival.  
� persoonlijke sfeer 
� sterke Latijns-Amerikaanse uitstraling  
� uniciteit   
� een  tropisch Latijns-Amerikaans gevoel van het LAFF creëren 
� films die niet ouder dan 2 a 3 jaar zijn  
� een zo goed mogelijk haalbare balans in landen (afhankelijk van het aanbod) 
� een zo goed mogelijke balans in thema’s 
� bijdragen aan het vergroten van aanzien bij de filmmakers die een prijs winnen 
� een ontmoetingsplaats voor Latijns-Amerikaanse filmmakers worden  
� meer gasten uitnodigen 
� samenhang in de programmering 
� goede verhouding speelfilm / documentaire 
� activiteiten het hele jaar door 
� aandacht voor de Midden-Amerikaanse films 
� laagdrempelig karakter 
� diversiteit 
� intieme karakter waarborgen  
 
Organisatie 
� zakelijk verder ontwikkelen  
� artistiek verder ontwikkelen  
� de kosten van het festival volledig dekken  
� continuïteit in de organisatie 
� regionale samenwerkingsverbanden 
� intensieve landelijke samenwerkingsverbanden 
� internationale samenwerkingsverbanden 
� fundamenten te leggen voor de bijdrage aan Utrecht als Culturele Hoofdstad in 2018 
� de Latijns-Amerikaanse filmindustrie te ondersteunen 
� het hebben van adviserende en participerende rol aangaande Latijns-Amerikaanse films voor andere 

festivals 
� verankering in het Utrechtse culturele circuit 
� Utrecht internationaal op de kaart zetten 
� een bijdrage leveren aan het verantwoord ondernemen  
� ontwikkelen van andere kanalen om de Latijns-Amerikaanse film aan het Nederlandse publiek te 

vertonen 
 
Pers 
� meer landelijke publiciteit  
� landelijke (h)erkenning door de pers 
� het bereiken van een groter, landelijker en gevarieerder publiek 
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BIJLAGE II:  Meerjarenplan LAFF 

 
Stichting Latin American Film Festival 
Utrecht 
 
 

 
 

Meerjarenplan 
LATIN AMERICAN FILM FESTIVAL (LAFF) 

Cultuurconvenant 2009-2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakelijke & artistieke leiding: 
Jessica de Jaeger 
Judith van den Burg 
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Voorwoord 

 
Het Latin American Film Festival is het enige festival in Nederland dat een overzicht biedt van uitsluitend 
Latijns-Amerikaanse cinema. Het beleefde de eerste editie in 2005 en heeft in drie jaar tijd als middelgroot 
festival een plek weten in te nemen tussen de landelijke filmfestivals. Het LAFF is er met succes in 
geslaagd recente cinematografische en maatschappelijke ontwikkelingen in Latijns-Amerika aan een breed 
publiek te presenteren en heeft een sterk imago opgebouwd als interactief belevingsfestival. Regionaal en 
landelijk blijken het cinematografisch belang, de programmering, de organisatie, de sfeer en de impact van 
het festival positief gewaardeerd te worden door zowel de filmwereld als het publiek.  
 
De komende vier jaar zal het LAFF zich zakelijk en artistiek verder ontwikkelen en groeien op basis van 
een gevarieerd en kwalitatief sterk film- en nevenprogramma. Het festival zal een grotere en invloedrijkere 
plek innemen binnen de nationale filmwereld. Ondanks de groei (in bezoekersaantallen en aantal films) zal 
het intieme karakter dat het festival zo’n kracht geeft gewaarborgd blijven. Ook als het LAFF in 2009 het 
eerste jubileum viert met onder andere een zaaluitbreiding naar Springhaver Theater. 
 
Het LAFF heeft de ambitie om in de komende periode een autoriteit te worden op het gebied van de 
Latijns-Amerikaanse film in Nederland. Dit betekent dat het LAFF de springplank is voor Latijns-
Amerikaanse film in Nederland, met name voor de publieksvriendelijke kwaliteitsfilm uit dit continent. 
Daarnaast wil het LAFF sterk inzetten op expertise uitwisseling tussen filmers en filminstellingen en het 
ontwikkelen van andere kanalen om de Latijns-Amerikaanse film aan het Nederlandse publiek te vertonen. 
 
 

 



 

  82   

TERUGBLIK 

 
Ontstaansgeschiedenis / context 
Het Latin American Film Festival is in 2005 opgericht om het gemis op te vullen aan een festival dat zich 
exclusief richt op de Latijns-Amerikaanse cinema binnen de Nederlandse filmwereld. Het LAFF wil de 
Latijns-Amerikaanse film onder de aandacht te brengen bij het bredere publiek en de aandacht voor de 
kwalitatieve, maatschappelijk geëngageerde of niet-commerciële publieksfilms uit Latijns-Amerika 
stimuleren. Daarnaast is het LAFF opgericht om door middel van het toegankelijke medium film 
maatschappelijke ontwikkelingen binnen Latijns-Amerika te presenteren aan een breed publiek. 
 
In de jaren ’90 heeft met succes Cine Latinoamericano een aantal keer plaatgevonden in Lantaren/Venster 
Rotterdam, maar sinds dit festival is opgehouden te bestaan zijn Latijns-Amerikaanse films nog maar 
nauwelijks te zien in Nederland. Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) heeft de focus op 
vernieuwende en experimentele films van jonge beginnende filmmakers en het International Documentary 
Filmfestival Amsterdam (IDFA) vertoont enkel documentaires. Daarnaast komt in Nederland sporadisch 
distributie voor van Latijns-Amerikaanse films in de filmtheaters.  Deze leemte wil het LAFF de komende 
jaren blijven opvullen. 
 
Mede door de populariteit die de Latijns-Amerikaanse cultuur al genoot in Nederland dankzij onder andere 
muziek, dans en literatuur  trok het LAFF direct veel publieksaandacht. De eerste editie duurde vijf dagen 
en vond plaats van 11 t/m 15 mei 2005. Het succes van het 1e LAFF overtrof alle verwachtingen en 
motiveerde de organisatie het LAFF voort te zetten en de duur van het festival met drie dagen uit te 
breiden. Inmiddels hebben drie festivals plaatsgevonden. De sterk groeiende bezoekersaantallen laten zien 
dat er steeds meer belangstelling is voor deze cinema en cultuur. 
 
Doelstelling Latin American Film Festival 
Het LAFF biedt een podium voor de Latijns-Amerikaanse cinema in Nederland en wil de 
cinematografische en maatschappelijke ontwikkelingen binnen Latijns-Amerika presenteren aan een breed 
publiek. 
 
Podium Latijns-Amerikaanse Cinema 

o Een podium bieden aan Latijns-Amerikaanse filmmakers in Nederland 
o Filmprogramma bieden dat een kwalitatieve doorsnede is van de meest recente cinematografische 

ontwikkelingen binnen de Latijns-Amerikaanse cinema en deze onder de aandacht brengen van een 
zo breed mogelijk publiek.  

 
Bewustwording Latijns-Amerikaanse Cultuur  

o Film- en nevenprogramma dat een veelzijdig beeld geeft van belangrijke ontwikkelingen in de 
Latijns-Amerikaanse cultuur en deze onder de aandacht brengen van een zo breed mogelijk 
publiek.  

o Latijns-Amerikaanse film gebruiken als communicatiemiddel om bewustwording te stimuleren op 
het gebied van maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in Latijns-Amerika. 

o De aanwezige filmmakers & andere gasten het publiek de bijzondere mogelijkheid bieden in 
gesprek te gaan over de films en de thema’s. 

 
Bezoekersaantallen 
Het LAFF kent vanaf de eerste editie een relatief hoog bezoekersaantal. In 2005 trok het festival in 5 dagen 
5.000 bezoekers. In 2006 heeft het festival het aantal dagen uitgebreid naar 8 en groeide het aantal met 20% 
naar 6.000 bezoekers. De procentuele groei lijkt constant nadat in 2007 het aantal verder steeg naar 7.500 
bezoekers. De 4e editie in 2008 zal laten zien dat met continuering van deze procentuele groei in het korte 
bestaan van het LAFF het bezoekersaantal dan bijna verdubbelt van 5.000 in 2005 naar de 9.000 die in 
2008 worden verwacht. 
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BLIK OP HET HEDEN 

 
 
Identiteit 
Het LAFF heeft een krachtige uitstraling en aantrekkingskracht als belevingsfestival. Een aantal elementen 
draagt hier aan bij. Ten eerste het veelzijdige en redelijk grote filmprogramma (50 films): kleine en grote 
producties, kaskrakers, experimentele films, documentaires, korte films en ieder jaar een speciaal 
programma. Het zijn vooral publieksvriendelijke kwaliteitsfilms die niet alleen de exclusieve kans bieden 
de ontwikkelingen binnen de Latijns-Amerikaanse cinema te volgen maar die vaak ook de (culturele) 
diversiteit van Latijns-Amerika vertegenwoordigen.  
 
Het tweede element is het veelzijdige nevenprogramma: educatief (masterclasses, scholierenprogramma, 
lezingen), interactief (talkshows, Q&A’s), vermaak (muziek, dans, feest). Het festival weet Latijns-
Amerika in al zijn facetten neer te zetten. Dit is interessant voor het grote publiek, maar ook voor de 
kenner. De activiteiten geven de bezoeker het gevoel dat er interessante dingen gebeuren, dat naar het 
LAFF gaan echt een belevenis is: naar de film gaan, discussies of lezingen volgen, interessante 
ontmoetingen en een feestje vieren. Doordat het festival zich in Utrecht afspeelt op één locatie, blijkt het 
voor het publiek en de vele gasten gemakkelijk te integreren. Het publiek staat dicht bij de regisseur of 
specialist en stelt daardoor gemakkelijk vragen.  
 
Het derde element is de levendige, bruisende, informele en gezellige sfeer binnen het festival. Zowel de 
organisatie als het publiek van het festival zijn jong, betrokken, bevlogen, dynamisch, ambitieus en begaan 
met het festival en de thema’s. Het festival wordt gekenmerkt door de persoonlijke sfeer, volle zalen, sterke 
Latijns-Amerikaanse uitstraling en uniciteit. Tot slot blijkt ook de tijd in het jaar gunstig te werken, gevoel 
van lente, ontspanning en plezier van de naderende zomer sluit goed aan bij het tropische Latijns-
Amerikaanse gevoel van het LAFF. 
 
Status 
Ondanks de positieve waardering door zowel de filmwereld, het publiek en andere betrokkenen4, de sterke 
groei en het beoogde landelijk bereik, weet het LAFF zich binnen de Nederlandse filmwereld nog niet 
volledig erkend. Nederlandse distributeurs zien nog onvoldoende het belang van het LAFF, te merken aan 
het aantal Latin films dat uitkomt in maanden ver vóór of ná het LAFF. Ook voor de Latijns-Amerikaanse 
filmmakers die te gast zijn is vanuit de filmwereld en de pers maar weinig aandacht.  
 
 

                                                 
4 De commissie is overtuigd van het cinematografische belang, het beoogde bereik en de landelijke spreiding van het festival 
(...) en heeft waardering voor de eigen plek die het festival in korte tijd tussen de landelijke festivals heeft weten in te nemen 
(...). (Nederlands Fonds voor de Film) 
 
Het Hivos/NCDO Cultuurfonds vindt het van belang dit festival te steunen, omdat LAFF recente, kwalitatief hoogstaande 
films en documentaires uit en over Latijns-Amerikaanse landen en thema’s aan een breed publiek in Nederland presenteert. 
Ook zijn we positief over de inhoud van het nevenprogramma. LAFF weet met succes recente ontwikkelingen op het terrein 
van de film in Latijns-Amerika aan een breed publiek te presenteren en door en met het medium film actuele economische, 
maatschappelijke en sociale thema’s die op dit continent spelen ter discussie te stellen evenals artistieke ontwikkelingen te 
laten zien. (Hivos/NCDO Cultuurfonds) 
  
De samenstelling van de jury voor het 3e LAFF was goed gekozen en gebalanceerd dat bleek wel uit de geanimeerde 
gesprekken die we hebben gevoerd. (...) De keuze van de competitiefilms was goed, de geselecteerde films gaven een mooi 
beeld van de diversiteit van de Latijns-Amerikaanse cinematografie van vandaag. Ondanks het hoge niveau was het voor de 
jury niet moeilijk tot een eindoordeel te komen, unaniem hebben we besloten Madrigal van de Cubaanse regisseur Fernando 
Perez te onderscheiden. De sfeer in het Louis Hartlooper Complex was geweldig (...)Complimenten voor de organisatie. Niet 
alleen aan Jessica en Judith maar ook aan de vrijwilligers. (...). (Marianne Bhalotra – jurylid LAFF 2007 & voormalig 
directrice Hubert Bals Fonds) 
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Publiek  
o Inwoners van Utrecht & Nederland die vanwege studie, stage, werk of interesse zich via 

specifieke media op de hoogte stellen van ontwikkelingen in Latijns-Amerika 
o Inwoners van Utrecht & Nederland met een beroepsmatige interesse in Latijns-Amerikaanse 

cinema (beginnende filmmakers, filmprofessionals, studenten aan diverse audiovisuele 
opleidingen of aan universitaire studierichtingen op het gebied van audiovisuele media 

o Bezoekers van culturele festivals als IFFR, Nederlands Film Festival (NFF), IDFA 
o Filmbezoekers uit Utrecht & Nederland met een interesse voor artistieke film en wereldcinema 
o Bezoekers met een Latin achtergrond (geboren in / of een ouder afkomstig uit / Latijns-Amerika). 
 

Uit de publieksenquete die in 2007 is gehouden tijdens het LAFF is te concluderen dat het merendeel van 
het LAFF publiek bestaat uit studenten, jongeren en een algemeen publiek dat interesse heeft in arthouse 
film. Een groot deel van het publiek heeft een sterke binding met Latijns-Amerika. Het publiek van het 
LAFF komt grotendeels uit Utrecht. Ongeveer 20 % van de bezoekers heeft een Latijns-Amerikaanse 
achtergrond. Een deel van het publiek blijkt ook de toevallige voorbijganger te zijn die getrokken wordt 
door het festival. 
 
Programma 
Film programma 
Het LAFF presenteert in een week tijd 30 speelfilms en documentaires en 20 korte films en korte 
documentaires. Binnen het speelfilmprogramma zit ieder jaar het speciale programma (retrospectief). De 
korte films worden voorafgaand aan de speelfilms en lange documentaires geprogrammeerd.  
Het uitgebreide selectieproces loopt het hele jaar door en de verantwoordelijkheid ligt bij Judith van den 
Burg en Jessica de Jaeger, die worden geadviseerd door o.a. Irma Dulmers (IFFR) en Merlijn Passier 
(documentairemaker). De filmselectie komt tot stand via internet research, tips vanuit het (internationale) 
netwerk (andere programmeurs, filmmakers, etc), en bezoek aan verschillende (inter)nationale 
filmfestivals. 
De films die voor selectie in aanmerking komen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk 

- niet ouder dan 2 a 3 jaar  
- een zo goed mogelijk haalbare balans in landen (afhankelijk van het aanbod) 
- een zo goed mogelijke balans in thema’s 

 
Filmprijzen 
Het LAFF kent een juryprijs toe voor de beste speelfilm, twee publieksprijzen (speelfilm en documentaire) 
en een jongerenjury prijs. Het doel van het uitreiken van de prijzen is enerzijds de betrokkenheid van het 
publiek bij het festival stimuleren en anderzijds bijdragen aan het vergroten van aanzien bij de filmmakers 
die een prijs winnen. 
 
Nevenprogrammering 
Gezien de missie van het LAFF (cinematografische en maatschappelijke ontwikkelingen binnen Latijns-
Amerika presenteren aan een breed publiek) vormt de randprogrammering een belangrijke bijdrage aan het 
bieden van inzicht en verdieping in de Latijns-Amerikaanse film en cultuur. Door middel van talkshows, 
Q&A’s, lezingen, masterclasses en de educatieprogramma’s worden actuele maatschappelijke thema’s 
alsmede artistieke ontwikkelingen aan het licht gebracht.  
 
LAFF On Tour  
Om een landelijk bereik te creëren en een zo groot en breed mogelijk publiek de kans te geven de Latijns-
Amerikaanse film te zien gaat het LAFF On Tour naar een aantal steden in Nederland.  
 
Beperkingen binnen programmering 
Als (klein en jong) filmfestival zijn er een aantal beperkingen binnen het totstandbrengen van de 
filmprogrammering. Ten eerste blijken films soms niet beschikbaar te zijn tijdens het festival, dit komt 
deels doordat het LAFF kort voor Cannes zit, en distributeurs hun enige 35mm kopie naar dit festival 
sturen. Ook zijn films vaak geprogrammeerd op de twee filmfestivals in Duitsland die tegelijkertijd 
plaatsvinden. Er is inmiddels een goede samenwerking ontstaan om de kopieën (en soms ook het ticket van 
de gasten) te delen. Een andere beperking is dat distributeurs willen wachten op een gerenommeerder 
festival (binnen of buiten Nederland) om de film in première te laten gaan.  
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BLIK OP DE TOEKOMST  
 
Algemeen 
In de periode 2009-2012 groeit het LAFF uit HÉT podium voor Latijns-Amerikaanse film in Nederland. 
Het LAFF blijft ambitieus in kwalitatieve en kwantitatieve groei. De kwalitatieve groei concentreert zich 
op een hoogstaande selectie van hedendaagse Latijns-Amerikaanse cinema, het volgen van de trends en het 
innemen van een belangrijkere plaats op nationaal niveau (door onder andere meer aansluiting bij 
landelijke releases van Latijns-Amerikaanse films op de data van het LAFF) en op Europees niveau (meer 
naamsbekendheid). De kwantitatieve groei blijft de bestaande procentuele groei in bezoekersaantallen 
volgen en binnen deze groei wordt het intieme en persoonlijke karakter van het LAFF gewaarborgd.  
 
Het LAFF hoopt de komende vier jaar zijn positie nog meer te versterken en fundamenten te leggen voor 
de bijdrage aan Utrecht als Culturele Hoofdstad in 2018. Samen met het Nederlands Film Festival en het 
Holland Animatie Festival herbergt Utrecht dan drie unieke filmfestivals. 
 
Latin American Film Festival 2009-2012 
Karakter en grootte 
De focus van de kwantitatieve groei ligt op meer landelijke publiciteit en erkenning door het bereiken van 
een groter, landelijker en gevarieerder publiek. Verwacht wordt dat de jaarlijkse stijging van 20% 
gecontinueerd wordt de komende vier jaar en dit leidt ertoe dat vanaf 2009 het LAFF de zaalcapaciteit 
uitbreidt in Utrecht met 2 zalen. In deze publieksgroei zal het festival het kleinschalige en laagdrempelige 
karakter waarborgen. Om meer een ontmoetingsplaats voor Latijns-Amerikaanse filmmakers te worden en 
interactie tussen het publiek, filmprofessionals in Nederland en filmmakers te stimuleren wil het LAFF 
meer gasten uitnodigen. Het On Tour programma blijft naar 4 à 5 steden gaan.  
 
Programma 
Het LAFF wil een springplank zijn voor Latijns-Amerikaanse film in Nederland en meer erkenning krijgen 
vanuit de Nederlandse en Europese filmwereld.  
 
De focus van de programmering ligt de komende vier jaar naast continuering van het bestaande concept op: 

o Uitbreiding van het aantal films (met maximaal 20 extra films in 2012). Groeimogelijkheden zitten 
in educatiefilms, kinderfilms, korte filmprogramma, uitbreiding documentaireprogramma, het 
jaarlijkse retrospectief, animatie- en studentenfilmprogramma 

o Meer samenhang in de programmering, o.a. door nevenactiviteiten meer inhoudelijk te verbinden 
aan filmprogramma en films deels onder te brengen in een jaarlijks thema 

o Betere verhouding speelfilm / documentaire (meer documentaires & een juryprijs voor Beste 
Documentaire) 

o LAFF On Tour & educatie filmprogrammering het hele jaar doorlopend aan kunnen bieden 
o Meer aandacht voor de Midden-Amerikaanse films (aanbod is gering) 
o Meer filmmakers aanwezig tijdens het LAFF  

 
Cine Abierto (Films in Ontwikkeling) 
Om de Latijns-Amerikaanse filmindustrie te ondersteunen wil het LAFF vanaf 2009 samen met filmfestival 
Open Doek in België in navolging op het succesvolle Cine en Construcción van de festivals van San 
Sebastián en het Latijns-Amerikaanse Filmfestival van Toulouse  een soortgelijk programma opzetten. 
Doel van het Cine en Construccion programma is (Europese) steun verlenen bij de laatste fasen van de 
postproductie van Latijns-Amerikaanse films. Tevens voorzien de bijeenkomsten van Cine en Construcción 
op de festivals van Toulouse en San Sebastian in een netwerk voor de Latijns-Amerikaanse makers en 
producenten. Het LAFF wil samen met zijn Belgische collega vanaf 2009 een podium bieden aan nog niet 
voltooide films uit Latijns-Amerika die dan in Nederland en Belgie op zoek kunnen naar hun laatste 
benodigde financiële middelen en door middel van het programma ‘Cine Abierto’ een geldprijs kunnen 
winnen. Om dit programma te kunnen realiseren wordt gebruik gemaakt van de kennis en contacten van 
Cine en Construcción San Sebastian/Toulouse en van Signis.  
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Beoogde status 
Kracht: Het LAFF is een laagdrempelig, divers en interactief filmfestival dat een combinatie biedt van film, 
gasten, inhoudelijke nevenprogrammering en ‘het Latijns-Amerikaanse gevoel’ door onder andere muziek 
en dans. De organisatie en het publiek zijn jong en betrokken. Het LAFF presenteert publieksvriendelijke 
kwaliteitsfilms die cinematografische en culturele diversiteit van Latijns-Amerika vertegenwoordigen.  
De ambitie van het LAFF in de periode 2009-2012 is hoofdzakelijk dat het HÉT podium voor Latijns-
Amerikaanse film in Nederland wordt. 
Nederlandse distributeurs werken samen met het LAFF in de vorm van voorpremières vóórdat de Latijns-
Amerikaanse films in de Nederlandse filmtheaters worden uitgebracht. Tegelijkertijd stemmen zij de 
release af op de data van het LAFF.  

o Meer Nederlandse en Europese aandacht en erkenning van de kwaliteit van het filmprogramma. 
Het LAFF neemt een gefundeerde en gerespecteerde plaats in binnen de Nederlandse en 
buitenlandse cultuur van filmfestivals: het wordt interessant om Latijns-Amerikaanse films te 
scouten of te releasen op het LAFF. 

o Meer Latijns-Amerikaanse producties in Nederland op het witte doek.  
o LAFF krijgt een adviserende en participerende rol aangaande Latijns-Amerikaanse films voor 

andere festivals: o.a. aansluiting bij Movies that Matter, films ‘adopteren’ tijdens IFFR & IDFA. 
   
Publiek 
Het LAFF verwacht de komende jaren een blijvende groei van 20%. Het publiek van het LAFF is 
overwegend jong en dit is een unieke doelgroep die veel andere festivals vaak niet of weinig weten te 
bereiken. Het LAFF zal de komende jaren actief blijven werven onder deze doelgroep. Hiernaast gaat het 
LAFF de komende jaren intensief werven onder een meer landelijk arthouse publiek om een nog 
gebalanceerdere samenstelling van het publiek te krijgen: landelijk en regionaal / geïnteresseerden in 
Latijns-Amerikaanse film en geïnteresseerden in Latijns-Amerika. Uiteindelijk wil het LAFF de landelijke 
ontmoetingsplaats zijn als het gaat om de Latin arthouse film en Latijns-Amerika & bezoekers met een 
Nederlandse en een Latijns-Amerikaanse achtergrond. 
 
Locatie Louis Hartlooper Complex & Utrecht 
Het LAFF past goed bij Utrecht als festivalstad, waar het aanbod (nog) niet zó groot is dat evenementen 
elkaar overschaduwen. De stad ligt centraal, is gemakkelijk te bereiken, er wonen veel jongeren / studenten. 
De link met Latijns-Amerika Studies en Film en Televisie Wetenschappen binnen de Universiteit Utrecht is 
ook erg belangrijk. Utrecht is met zijn kleinschalige, intieme en jonge karakter de perfecte thuisstad en het 
festival heeft een sterke binding met het Utrechtse publiek. Het Louis Hartlooper Complex beschikt naast 
de vier filmzalen over een café en een restaurant en dit maakt de locatie goed geschikt voor de vele 
nevenprogramma’s die het LAFF programmeert.  
 
Aansluitend op de beoogde groei van het LAFF gaat het festival op zoek naar uitbreiding qua locaties. 
Allereerst wordt gedacht aan Springhaver Theater omdat het dezelfde intimiteit kan geven en als 
filmtheater het dichtst bij het LHC ligt. Hiernaast wordt gekeken of er wellicht gebruik gemaakt kan 
worden van het Centraal Museum.  
 
Voor de komende vier jaar gaat gezocht worden naar verankering in het Utrechtse culturele circuit door 
middel van gerelateerde evenementen / exposities / muziek et cetera in de stad. Door middel van de 
uitstraling die het LAFF heeft zal het zijn neerslag hebben op de aantrekking van de stad Utrecht. Door 
internationale samenwerkingen zet het LAFF Utrecht op de kaart.  

 
Educatie 
Het LAFF gaat de komende vier jaar de intensiteit en kwaliteit van het educatieprogramma uitbreiden door 
middel van expertiseuitwisseling met het NIF en filmfestival Open Doek. Het LAFF wil dat het 
educatieprogramma een terugkerend project in het schooljaar wordt en niet meer alleen regionaal gericht is, 
maar ook nationaal en op den duur zelfs internationaal. Het bereiken van een doelgroep bestaande uit 
scholieren is voor het LAFF belangrijk omdat het ook hier de Latijns-Amerikaanse film onder de aandacht 
wil brengen en jongeren in aanraking wil laten komen met maatschappelijke, sociaal-economische thema’s 
en hiermee hun belevingswereld te verbreden. In de huidige beeldcultuur, biedt het medium film hiervoor 
uitstekende educatieve mogelijkheden.  
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Duurzaam ondernemen 
Het LAFF ziet en vindt dat duurzaam ondernemen een belangrijk element is voor de toekomst. De 
gevolgen van het menselijk handelen zijn voelbaar in onze leefomgeving. Het LAFF probeert daar waar 
mogelijk een bijdrage te leveren aan het verantwoord ondernemen. Het LAFF ziet het als plicht en 
verantwoording te zoeken naar manieren om de Latijns-Amerikaanse bevolking te ondersteunen. Het LAFF 
wil binnen korte termijn het festival klimaatneutraal maken door het neutraliseren van de vluchten van de 
gasten en de ‘dagelijkse’ organisatie door bomen te laten planten planten of te investeren in duurzame 
ontwikkelingsprojecten.  
 
Middelen/strategie 
Om bovengenoemde plannen te realiseren zal het LAFF de komende vier jaar hard werken aan artistieke en 
zakelijke ontwikkeling en het in banen leiden van de groei in bezoekersaantallen en programmering. De 
aandachtspunten liggen op onderstaande strategieën om de ambities voor 2009-2012 te verwezenlijken.  

 
Publiciteit  
Het LAFF wil landelijk meer (h)erkenning om meer mensen in aanraking te laten komen met de Latijns-
Amerikaanse cultuur en films. Hiervoor is meer landelijke publiciteit noodzakelijk en het LAFF zal dit 
bereiken enerzijds door investering in meer middelen (onder andere bijlage bij de Filmkrant) en anderzijds 
door intensief te zoeken naar publicitaire samenwerkingsverbanden. Hierbij ligt de focus op het zoeken 
naar mediapartners (krant of omroep). De kans dit te bereiken is inmiddels reëel, doordat het festival kan 
terug verwijzen naar vier succesvolle edities en een aantoonbare groei in bezoekersaantallen. Om de 
aandacht te trekken van de nationale pers zal in 2009 in het kader van het vijfjarig jubileum een speciaal 
programma-onderdeel danwel bijzondere première worden gepresenteerd (in samenwerking met een 
bekende filmmaker). Ook de groei in bezoekersaantallen zal het LAFF helpen meer publiciteit te genereren. 
Naast intensievere samenwerking met verschillende media gaat het LAFF de mogelijkheden van 
internetprogrammering en kenbaarheid via internet verder uitbuiten (Youtube, Hyves, www.laff.nl 
uitbreiden). 
 
Distributeurs 
Een van de belangrijkste samenwerkingspartners voor het LAFF zijn de Nederlandse distributeurs. Als zij 
ook de voordelen zien van het LAFF als dé plek om hun film in première te laten gaan en hun landelijke 
releases afstemmen op het LAFF kan hier gezamenlijk baat bij behaald worden. Voor het LAFF zorgt dit 
voor media-aandacht en naamsbekendheid.  
 
Samenwerkingsverbanden 
De bestaande samenwerkingsverbanden (regionaal en landelijk) worden voortgezet. LAFF wordt veel 
benaderd door Utrechtse of op Latijns-Amerika gerichte organisaties die willen samenwerken. Door de 
kracht die schuilt in de bestaande (Utrechtse) samenwerkingsverbanden draagt het LAFF bij aan Utrecht als 
evenementenstad. 
 
Het LAFF gaat de komende vier jaar actief op zoek naar financiële middelen buiten de gebaande wegen 
van subsidiegevers. Sponsors vinden blijft lastig, maar vanwege de uniciteit van het festival en het sterk 
groeiende bezoekersaantal ziet de organisatie steeds meer mogelijkheden. Naast sponsorwerving gaat het 
LAFF door middel van bedrijfsuitjes en ‘Vrienden van het LAFF’ (donateursactie) meer inkomsten krijgen. 
Tijdens LAFF 2008 wordt een pilot opgezet voor bedrijfsuitjes. Indien dit werkt zal dit concept gedurende 
het hele jaar aangesproken kunnen worden. De ‘Vrienden van het LAFF’-constructie werkt als een 
donateursbestand en zal naast geld genereren, een vaste groep bezoekers aan het LAFF verbinden. 
 
Naast deze financiële partners zet het LAFF de samenwerkingen met de bestaande Utrechtse instellingen en 
organisaties voort. De jaarlijkse masterclasses door de Universiteit Utrecht worden uitgebreid met een 
educatief symposium voor studenten. De samenwerking met de Utrechtse dansscholen, Utrechtse horeca, 
de stedenband Utrecht-Leon en de Utrechtse middelbare scholen blijven belangrijk en behouden. 
 
Op landelijke schaal gaat het LAFF intensiever samenwerken, overleggen en expertise delen met de 
middelgrote festivals Movies that Matter, Africa in the Picture, Cinemasia et cetera. De samenwerkingen 
met Tuebingen en het Cubaanse filmfestival in Duitsland zijn van belang vanwege de internationale 
erkenning en gekeken wordt of een wereldwijd netwerk van Latijns-Amerikaanse filmfestivals opgezet kan 
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worden. Filmfestival Open Doek blijft een erg belangrijke partner en de samenwerking wordt uitgebreid 
door middel van het Cine Abierto / Films in Ontwikkeling programma dat het LAFF voorziet in de boogde 
Europese en landelijke erkenning.  
 
Organisatie 
Belangrijk voor de komende vier jaar vormt de verdere professionalisering van de organisatie. Dit betekent 
dat de kosten van het festival volledig gedekt moeten kunnen worden. Continuïteit in de organisatie is 
noodzakelijk als vaste basis voor het festival. De zakelijke en artistieke leiding heeft door middel van 
filmfestivalbezoek en de inmiddels opgedane expertise een groot netwerk van onder andere filmmakers, 
salesagents en distributeurs opgebouwd. Met de aanwezigheid van een productiemedewerker kan de kennis 
en expertise worden gedeeld en deze kan veel werkzaamheden van de twee projectleiders overnemen. Zij 
kunnen zich zo meer richten op beleid, uitbreiding van het netwerk en het zich ontwikkelen tot het zijn van 
een knooppunt van inzicht in Latijns-Amerikaanse film en cultuur. 
 
De belangrijkste medewerkers: 

o Zakelijke & artistieke leiding: Judith van den Burg & Jessica de Jaeger 
o Productie: Stien Meesters 
o Financiële administratie: Anton Kramer & Marlies Kool 
o Educatie programma: Stien Meesters & Maartje Piersma 
o PR & Publiciteit: Herrie: Noortje van de Sande & Margo van der Valk 
o Grafisch ontwerp en vormgeving: Crisja Ran 
o Website: Thijs Alberts 
o Hoofd techniek: Frans van den Berg 

 
Stagiaires:  

o Assistentie sponsorwerving, bedrijfsuitjes & donateurs werven 
o Vrijwilligerscoördinatie, coördinatie catalogus, publieksprijs, publieksonderzoek 
o Filmtransport, coördinatie website, coördinatie randprogrammering 
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BIJLAGE III:  Publieksonderzoek LAFF 

 
Publieksenquête LAFF 2008  
 

Geslacht 2008:  Leeftijd 
2008: 

 

M 57 43%  <20 6% 9 
V 76 57%  21-25 24 33 
 133 100%  26-30 32 45 
    31-35 10 14 

Geslacht 
2007: 

%  36-40 12 17 

M 168 39  41-45 3 4 

V 260 61  46-50 6 9 

  428 100  51-55 0 0 

    56-60 4 6 
    61-65 2 3 
     100 140 
    Leeftijd 

2007: 
%   

    < 20 2 8 

    20-25 31 123 

    26-30 25 98 

    31-35 9 34 

    36-40 12 46 

    41-45 6 24 

    46-50 5 20 

    51-55 4 17 

    56-60 4 15 

    61-65 1 5 

    66-70 1 3 

        393 

       

 

Nationaliteit 2008:   % 

Amerikaans 1 Nederlands 88 
Australisch 2 Latijns-

Amerikaans 
5 

Belgisch 1 overig 7 
Colombiaans 1   
Duits 2   

Frans 1   

Lichtenstein 1   

Mexicaans 3   

Nederlands 107   
Peruaans 1   
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Spaans 1   
Turks 1   

 122   

 

Nationaliteit 2007    % 

Amerikaans 3 Nederlands   82 

Angoleens 1 Latijns-Amerikaans 9 

Argentijns 2 Overig   9 

Australisch 1    

Belgisch 6    

Braziliaans 6    

Bulgaars 1    

Chileens 9    

Colombiaans 8    

Cubaans 2    

Curacao 1    

Duits 10    

Ecuadors 1    

Engels 4    

Frans 1    

Grieks 1    

Iers 1    

Indonesisch 1    

Japans 1    

Liechtenstein 1    

Mexicaans 3    

Nederlands 343    

Nicaraguaans 4    

Noorwegen 1    

Peruaans 2    

Roemeens 1    

Spaans 4    

Venezuelaans 1    
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Woonplaats 
2008: 

      Studie/Beroep 
2008:  

 

Den Bosch 1 brabant    Administrateur 2 
Keulen 1 duitsland   % Adviseur 2 
Apeldoorn 2 gelderland gelderland 6 5 Antropoloog 2 
Arnhem 1 gelderland overig 

nederland 
4 3 Artiest 4 

Leersum 1 gelderland n-h 8 7 Consultant 4 

Nijmegen 1 gelderland utrecht 87 71 Communicatie 3 

Groningen 1 groningen z-h 17 14 Educatie/docent 10 

Maastricht 1 limburg  122  (Geestelijke) 
gezondheidszorg 

8 

Alkmaar 1 N-H     Gepensioneerd 2 
Alphen aan den 
Rijn 

1 N-H     ICT 5 

Amsterdam 2 N-H     Jurist/Advocaat 2 
Beesd 1 N-H     Kok 2 

Hallum 1 N-H     Kunstenaar/ontwerper 6 

Heukelum 2 N-H     Maatschappelijk werker 4 

Bilthoven 1 utrecht    Manager 4 

De Bilt 1 utrecht    Ontwikkeling 3 

Driebergen 1 utrecht    Sociaal geogreef 2 

Gouda 1 utrecht    Student 27 

Houten 3 utrecht    Anders 17 

Utrecht 78 utrecht      

Vleuten 1 utrecht      

Woerden 1 utrecht      

Delft 1 z-h       

Den Haag 8 z-h       

Leiden 5 z-h       

Rotterdam 1 z-h       

Spijkenisse 1 z-h       

Zoetermeer 1 z-h       
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Hoe weet u van het bestaan van het festival af ?   

    aantal %  
Flyers/Posters in... 39   flyers 39 23  

LHC 3  artikel 12 7  
t Hoogt 1  internet 28 16  
Utrecht 3  via via 53 31  

Universiteit 1  eerder 
bezoek 

7 4  

Artikel in…  12  Overig 32 19  
AD 1   171 100  

La Chispa 1      

Uitloper 1      
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Uni/stadsblad 1      
Uitloper 1      

Internet 28       
Via via 53       
Anders, nl: 39       
Voorgaande jaren/vaste bezoeker 7      
Nieuwsbrief 6      
Vrijwilliger geweest 4      
Stedenband Utrecht-León 4      
Via vrijwilligers/organisatie 3      
Toevallig langs lopen 3      
Weet ik niet meer 1      
Is explicateur in het LHC 1      
Filmkrant 1      
Via promotie op UU 1      
Noticias 1      
Paseo Latinoamericano 1      
Educatieve programma vorig jaar 1      
       
 171      

 

Hoeveel dagen hebt u het festival bezocht en bent u  van 
plan te blijven? 

  

 aantal % 
1 54 40 
2 29 21 
3 22 16 
4 17 13 
5 of meer 14 10 
 136 100 
   

Wat was de hoofdreden om het LAFF te bezoeken?   

   
Speelfilms 95 47 
Documentaires 36 18 
Debatten/lezingen/talkshows 10 5 
Aanwezigheid gasten 10 5 
Sfeer 42 20 
Anders, nl: 11 5 
 204 100 
Latijns-Amerikaanse cultuur 3  
muziek en feest 3  
Studie-gerelateerd 1  
Interesse & gelegenheid 1  
Werkt op het LHC 1  
Spaans oefenen 1  
Lid jongerenjury 1  
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Welk aspect van het festival had u graag anders gez ien en waarom? 
6 Meer muziek & dans (buiten) 
5 Meer dagen festival 
4 Films goedkoper 
3 Buitenactiviteiten uitbreiden 
3 Films vaker draaien op verschillende tijden  
2 Meer/betere promotie (radio+televisie) 
2 Films beter op tijd laten beginnen 
2 Website was wat onoverzichtelijk 
 Website: makkelijker in één keer zowel programma als recensies kunnen raadplegen en 

"mijn eigen programma" kunnen opslaan 
 De website: films apart aanklikken om te zien waar het over gaat is irritant, doe het zoals 

in de gids 
 Zoekprogramma ook in totaliteit kunnen uitdraaien via internet 
 Website. Het zou handig zijn om niet alleen alfabetisch de filmbeschrijvingen te lezen, 

maar ook per dag. Nu kon dat alleen maar in het grote schema. 
 Website hoort ook in spaans en evt portugees. 
 On-line kaarten kopen 
 Site is niet zo - wil graag op film kunnen klikken en meteen beschrijving zien 
 Betere afstemmig + coördinatie met andere L.A. activiteiten, o.a. rasa had paraguayse 

muziek 
 Betere ondertiteling - bij La Noche de los Inocentes was dat slecht 
 Een korte film voor elke lange film 
 Wat vrolijkere films 
 Zou leuk zijn als er ook films voor kinderen (4-12 jr) bij zouden zijn! Dat mis ik elk jaar 

weer (en mijn dubbelbloed zoontje ook!) 
 Jammer dat enkele films van Buñuel elkaar overlappen (aanvangstijden) 
 English subtitles 
 Interaction with the directors 
 Meer Buñuels 
 Weinig Braziliaanse films 
 Georganiseerd per land 
 Films van meer landen 
 Misschien iets beroemdere speelfilms, die bij het grotere publiek bekend zijn 
 De discussies in het praatcafe. Graag meer jonge mensen (bijvoorbeeld mensen die 

vertellen over hun onderzoek of stage) en minder dependencia theoretici 
 FilmBlik Utrecht Leon was echt te lang (iets van 8 filmpjes ofzo) en ze waren opzich wel 

grappig (met name Brieven uit Nicaragua) maar de kwaliteit was verder niet echt 
geweldig. Een selectie uit de 8 (en dus een minder lange zit) was misschien passender 
geweest 

 Jammer dat de masterclasses allemaal overdag zijn. Vanwege werk kan ik ze niet 
volgen. 

 Bediening bar binnen is erg onlogisch en daardoor traag 

 
Wat vindt u leuk aan dit festival en waarom? 
49 De sfeer! Latijns-Amerikaans, erg ontspannen en met veel vrolijke mensen. 
38 De films & documentaires. Ruime selectie mooie films, veel variatie/diversiteit, films die 

normaal niet in de bioscoop komen/moeilijk te vinden zijn. 
20 Interesse in/aandacht voor Latijns-Amerika/andere culturen; dat het speciaal gericht is op 

Latijns-Amerika. 
7 De muziek 
6 Het is meer dan alleen film: compleet, divers programma vol extra activiteiten 
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(discussies, Q&A's, muziek, dans) 
4 De thema's/onderwerpen 
3 Leuke locatie (LHC) 
3 Kleinschaligheid 
2 Aankleding 
2 Gasten 
2 Alles is leuk! 
2 Engelse ondertiteling 
2 Internationaliteit 
 The interest of the 'Dutch' audience in LAFF 
 Veel speciale films met de regisseurs om vragen te beantwoorden 
 Veel Spaanstalig publiek 
 Nicaraguaanse films 
 Samenkomst van Latino's; mensen ontmoeten; Spaans praten 
 Culturele achtergrond Latijns-Amerika - menselijke films die ook harde dingen (laten 

zien?) - andere manier van films maken (uitgekeken op Hollywood) 
 Showing reality or magical realism from Latin countries 
  gasten die na afloop iets over de film komen zeggen 
 Latijns-Amerikaanse realiteit 
 Vooral de mogelijkheid om films uit eenzelfde regio te kunnen zien en vergelijken 
 Oude filmklassiekers zien op het witte doek 
 Films te zien die goed zijn maar onderbelicht. De zon maakt het etra Latin-American 
 Interaction betwee the audience and film makers. 
 Combinatiemogelijkheden: informatie, ontspanning en moooie terrassen 
 Ook leuk dat bijna alles door vrouwen wordt georganiseerd 
 Zoveel aandacht voor Latijns Amerika, geweldig!  Ik haal veel inspiratie uit deze docu's/ 

films voor mijn onderwijs over Latijns Amerika. Ik neem studenten ook mee naar de 
docu's/films. Het is ook een plek om (oude) bekenden te ontmoeten die ook met Latijns 
Amerika bezig zijn. 

 Het is net zo waarom chocolate vrouwen gelukkig maakt ;) 
 De lekker cocktails 
 Het geeft de mogelijkheid een persoonlijke beleving te geven aan films, door vragen en 

gesprekken. 
 Ongedwongenheid, toegankelijkheid, leuke/pure films (in mooie talen),  

 
Heeft u nog andere opmerkingen dan horen wij dit gr aag! 
8 Ga zo door!  
3 Promotie/meer bekendmaking van het festival  
2 Volgend jaar Colombia als thema  
 Jammer dat er (vrijwel) geen explicateurs bij betrokken worden. 
 Meer Argentijnse films, ook commerciële films. 
 Comercie/films uit Latijns Amerika. 
 Congratulations & success, see you 2009! 
 Meer dans en Latin American food. Film/beeld kwaliteit ibb Braziliaanse films was niet 

helemaal goed. 
 Succes! 
 Gezellig en leuk, houden zo. 
 Leuk initiatief, misschien meer jeugd betrekken 
 Bezoeker van LHC: kent het festival niet, komt vaak in LHC, vraag zich af hoe het kan dat 

zij niet op de hoogte is 
 Leuk opgezet, tot volgend jaar! 
 Meer dansen op straat. Tango langer doorgaan 
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  Zorg dat er voldoende variatie in de films is, en voldoende uitleg waar de films over gaan 
 Last van in 1 bezoek niet meerdere films achter elkaar kunnen zien, ze overlappen elkaar 

qua tijd.  
 Vindt het jammer dat de opkomst overdag laag is. Culturele Zondag beter in balans qua 

activiteiten, zodat mensen meer verschillende dingen kunnen doen. Om middag 
aantrekkelijker te maken studenten 's middags uitnodigen voor lezingen etc., educatieve 
aspect uitbouwen 

 De dag zou meer aangekleed mogen zijn (muziek, dans overdag) 
 Goede enquêteurs 
 Leuk om wat meer stad te betrekken - op Ledig Erg bijvoorbeeld zoals Culturele Zondag 
 Gewéldig initiatief!! Blij dat er zoiets bestaat 
 De vertoning van de buitenfilm was een leuke aanpassing aan het goede weer. 
 Meer verkoop van LA films op dvd 
 Feest in de Winkel was echt super! 
 Ik vond de samenloop met de culturele zondag die ook in het teken stond van Latijns-

Amerika erg geslaagd! 
 Parpados Azules verdiende het een prijs te winnen! 
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BIJLAGE IV:  Artikelen pers 

 
• AD Amersfoortse Courant, 8 mei 2008       97 
• AD Utrechts Nieuwsblad, 30 april 2008        98 
• AD Utrechts Nieuwsblad, 8 mei 2008        99 
• De Groene Amsterdammer, 9 mei 2008        100 
• Esta, 1 mei 2008           101 
• Het Financieele Dagblad, 7 mei 2008        102 
• Flair, 28 april 2008          103 
• HP De Tijd, 9 mei 2008          104 
• Jan, 31 mei 2008           106 
• Noordhollands Dagblad, 16 mei 2008        107 
• NRC Handelsblad, 2 mei 2008         108 
• NRC Handelsblad, 6 mei 2008         109 
• NRC Handelsblad, 9 mei 2008         110 
• NRC NEXT, 6 mei 2008         111 
• NRC NEXT, 9 mei 2008          113 
• Trouw, 8 mei 2008          114 
• Volkskrant 30 april 2008          116 
• Volkskrant, 8 mei 2008          120 
• www.ravagedigitaal.org, 15 mei 2008        122 
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Dat Las Niñas van Rodrigo Marin als beste speelfilm van het 

Latin American Film Festival (LAFF) bekroond werd, leidde tot 

een regelrechte schok onder de bezoekers. Deze debuutfilm 

werd door aanwezigen zo'n beetje als slechtste film van het 
festival gezien.  

De winnaar van de Latin Angel Award zou typerend zijn voor 'Nuevo 
Cine Chileno', oftewel de nieuwe Chileense film. In trillerige zwart-wit 
beelden wordt een relatie geschetst tussen twee compleet 
verschillende jonge vrouwen. Het is een film die op alle fronten nogal 
onbeholpen en slecht doordacht overkomt. De diepe verkenning naar 
de emoties van twee jonge vrouwen zorgt vooral voor verwarring en 
verveling.  

 
Las Niñas   

Volgens de argumentatie van de jury laat Las Niñas het werk van een 
zeer talentvolle, jonge regisseur zien. De makers hebben gewerkt met 
een scenario van 20 pagina's, 24 uur film, 3 digitale camera's en 2 
actrices. Al te veel planning werd vermeden, om op die manier zo 
oprecht mogelijk beelden en emoties te vangen. Hieruit blijkt ten 
overvloede dat het toch nodig is om een film goed te plannen, en dat 
een goed scenario onontbeerlijk is om een goede film te maken. 

De competitie was door een voorselectie van tien films van 
uiteenlopende kwaliteit voor de jury een redelijk overzichtelijk karwei: 
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films van jonge, veelbelovende filmmakers, vergelijkbaar met de Tiger 
Award competitie van het Rotterdamse filmfestival. Hoe de 
gerenommeerde jury tot deze controversiële beslissing is gekomen, 
zullen we wel nooit te weten komen. Er schijnt in ieder geval tot diep 
in de nacht over te zijn vergaderd.  

 
Carla Ribas in A Casa de Alice   

Verheugend is wel dat de schitterende Braziliaanse film A Casa de 
Alice van Chico Teixeira een eervolle vermelding kreeg, met speciale 
nadruk op het acteerwerk van Carla Ribas. Dit intense, maar evenzeer 
lichtvoetige familiedrama is typisch een voorbeeld van een film waar 
alles goed doordacht en gepland is, en als je ook nog een briljante 
actrice als Carla Ribas hebt, kan er niets mis gaan. 

Ook het aandoenlijke, gevoelige Cochochi uit Mexico van Israel 
Cardenas en Laura Amelia Guzman kreeg een speciale vermelding. Het 
is een simpel verhaal over twee indianenjongens die een paard 
kwijtraken.  
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Cochochi   

Het Latin American Film Festival (LAFF) mag ondertussen gelden als 
een van de plezierigste en relaxte filmfestivals in Nederland. Het mooie 
weer was zowel een vloek als een zegen voor het festival. De hitte 
zorgde voor een zwoele Latijnse sfeer, maar lokte niet altijd mensen de 
zalen in.  

Vooral het intrigerende retrospectief van de Mexicaanse films van Luis 
Buñuel, waar soms maar 2-3 mensen in de zaal zaten, kreeg 
teleurstellend weinig belangstelling. Desondanks trok dit festival dit 
jaar 8500 bezoekers, 1500 meer dan vorig jaar.  

Ulrik van Tongeren 

 
Prijzen van het LAFF - Latin Angel Award voor beste speelfilm: Las 
Niñas. Publieksprijs Beste Speelfilm: Tropa de Elite. Publieksprijs voor 
de beste documentaire: Circumstancias Especiales. Jongeren Jury Prijs: 
Estômago. 

Hoogtepunten van het LAFF van 15 t/m 20 mei in Melkweg Cinema 
(Amsterdam), Plaza Futura (Eindhoven) en De Verkadefabriek (Den 
Bosch). 
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BIJLAGE V:  Persberichten 

 
PERSBERICHT  
 
14 Februari 2008  
 
Latin American Film Festival dit jaar in teken van Mexico 
 
De vierde editie van het Latin American Film Festiva l (LAFF) staat dit jaar in het teken van Mexico 
met de grootste Mexicaanse blockbusters van de afge lopen jaren en - in samenwerking met het 
Filmmuseum- een retrospectief van Luis Buñuel. Tijde ns het LAFF worden meer dan 50 speelfilms, 
korte films en documentaires uit Latijns-Amerika ve rtoond. Het festival vindt plaats van 7 tot en met 
14 mei 2008 in het Louis Hartlooper Complex in Utrec ht.  
 
In het themaprogramma van het LAFF staat dit jaar Mexico centraal. Toen midden jaren negentig de 
Mexicaanse filmindustrie dreigde in te storten, gingen de  filmmakers González Iñárritu, Alfonso Cuarón en 
Guillermo Del Toro op zoek naar private geldschieters. Hiermee bliezen zij de Mexicaanse cinema nieuw 
leven in en ontstond er grote artistieke vrijheid voor de filmmakers. Dit resulteerde in onder andere de 
succesvolle moderne Mexicaanse films AMORES PERROS (Alejandro González Iñárritu, 2000), Y TU 
MAMÁ TAMBIÉN (Alfonso Cuaron, 2001) en EL LABERINTO DEL FAUNO (Guillermo del Toro, 2006), 
waarna voorzichtig gesproken werd van een Nieuwe Mexicaanse Golf. Deze en andere Mexicaanse 
publiekstrekkers van de afgelopen jaren, worden tijdens het LAFF vertoond. 
 
Voor het themaonderdeel wordt tevens in samenwerking met het Filmmuseum het 25ste sterfjaar van de 
Spaanse cineast Luis Buñuel herdacht. Ter gelegenheid daarvan worden tijdens het LAFF 10 films uit 
Buñuels Mexicaanse periode vertoond. De cineast, die vooral bekend staat om zijn unieke stijl waarin 
realiteit, droom en verbeelding door elkaar lopen, maakte ruim 20 in Mexico. Luis Buñuel ging de 
confrontatie met kerk en staat in zijn films niet uit de weg, waardoor hij vaak werd afgeschilderd als 
blasfemist en ordeverstoorder. In zijn Mexicaanse periode maakte Buñuel onder andere LOS OLVIDADOS 
(1950), over de jongeren in de sloppenwijken van Mexico City en onlangs door Unesco tot Werelderfgoed 
benoemd, en VIRIDIANA (1961), waarin hij felle kritiek uit op de katholieke kerk en één van de grootste 
filmschandalen onder Franco veroorzaakt. Voor beide films ontving Buñuel de Gouden Palm voor beste 
regisseur. Het Filmmuseum presenteert van 8 mei tot en met 25 juni een uitgebreid retrospectief van meer 
dan 20 films en een tentoonstelling. 
 
Tijdens het LAFF vinden bovendien dagelijks talkshows en vraaggesprekken plaats met en door filmmakers 
of filmdeskundigen en is veel ruimte voor Latijns-Amerikaanse muziek en dans. Op 11 mei vindt het 
spetterende LaFFiesta feest plaats in de Winkel van Sinkel. Het festival wordt op woensdag 14 mei 
afgesloten met de uitreiking van de Latin Angel Awards aan de Beste Speelfilm volgens de jury, Beste 
Speelfilm volgens de jongerenjury en Publieksprijzen voor Speelfilm en Documentaire.  
 
Het LAFF gaat met de hoogtepunten van het filmprogramma On Tour langs theaters door het hele land. De 
theaters die worden aangedaan zijn Filmtheater Plaza Futura in Eindhoven, Melkweg Cinema in 
Amsterdam, Lux in Nijmegen en De Verkadefabriek in Den Bosch. 
 
De kaartverkoop voor het LAFF start op donderdag 1 mei 2008. Kaarten zijn uitsluitend te koop aan de 
kassa’s van het Louis Hartlooper Complex, dagelijks van 11.00 tot 22.00 uur. Kaarten zijn tevens 
telefonisch te reserveren op 030-2320450.  
 
Het volledige programma is vanaf april te vinden op www.laff.nl.  
 
EINDE PERSBERICHT 
 
 
Het LAFF organiseert een persvoorstelling op dinsdag 22 april  in het Louis Hartlooper Complex te 
Utrecht van 11.00 uur tot 17.00 uur.  
 
Voor accreditatie, beeldmateriaal en meer informatie over het LAFF: 
Herrie/ Noortje van de Sande  
T: 020-4868212 of 06-543 01094 
E: info@herrieschoppers.nl 
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PERSBERICHT  
 
25 Maart 2008  
 
Gouden Beer winnaar TROPA DE ELITE openingsfilm Lat in American Film Festival  
 
Het 4e Latin American Film Festival (LAFF) opent op woens dag 7 mei met TROPA DE ELITE van 
José Padilha. Deze Braziliaanse film won tijdens he t afgelopen Filmfestival van Berlijn de 
Gouden Beer voor beste film. Het LAFF vertoont van 7 tot en met 14 mei meer dan 50 
speelfilms, korte films en documentaires uit Latijn s-Amerika in het Louis Hartlooper Complex 
in Utrecht.  
 
TROPA DE ELITE vertelt het op ware feiten gebaseerde verhaal van een politie-eenheid die zich eind 
jaren negentig in Rio de Janeiro, keihard en meedogenloos opstelt in de strijd met de drugsmaffia. Het 
is de eerste speelfilm van Padilha. Eerder maakte hij de bekroonde documentaire Onibus 174, over 
straatkinderen die in Rio een bus gijzelen.  
 
De vierde editie van het LAFF staat dit jaar in het teken van Mexico met de grootste Mexicaanse 
blockbusters van de afgelopen jaren en - in samenwerking met het Filmmuseum- een retrospectief 
van Luis Buñuel. Tijdens het LAFF vinden bovendien dagelijks talkshows en vraaggesprekken plaats 
met en door filmmakers of filmdeskundigen en is veel ruimte voor Latijns-Amerikaanse muziek en 
dans. Op 11 mei vindt het spetterende LaFFiesta feest plaats in de Winkel van Sinkel. Het festival 
wordt op woensdag 14 mei afgesloten met de uitreiking van de Latin Angel Awards aan de Beste 
Speelfilm volgens de jury, Beste Speelfilm volgens de jongerenjury en Publieksprijzen voor Speelfilm 
en Documentaire.  
 
Het LAFF gaat met de hoogtepunten van het filmprogramma On Tour langs Filmtheater Plaza Futura 
in Eindhoven, Melkweg Cinema in Amsterdam, Lux in Nijmegen en De Verkadefabriek in Den Bosch. 
 
Zie ook www.laff.nl  
 
TROPA DE ELITE wordt uitgebracht door Benelux Film Distributors en is vanaf 22 mei in de bioscoop 
te zien.   
 
EINDE PERSBERICHT  
 
 
Voor persaccreditatie, informatie over en beeldmateriaal van het LAFF:  
Herrie/ Noortje van de Sande  
T: 020-486 8212 of 06-54 301 094 
info@herrieschoppers.nl 
 
Voor meer informatie over TROPA DE ELITE:  
MVSP/ Monique van Schendelen 
T: 035-582 6969 of 06 53 697 606   
monique@mvsp.nl 
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23 april 2008 
 
Latin American Film Festival eerste klimaatneutrale  filmfestival Nederland  
 
Het Latin American Film Festival (LAFF) dat dit jaa r van 7 tot en met 14 mei voor de 4e keer 
plaatsvindt is het eerste klimaatneutrale filmfesti val van Nederland. De uitstoot van 
broeikasgasemissies die ontstaat door het festival,  zoals de reizen van bezoekers, de 
vliegreizen van gasten uit Latijns-Amerika en het e nergiegebruik door de organisatie zelf, 
wordt gecompenseerd via Trees for Travel. 
 
Het LAFF biedt een week lang meer dan 50 speelfilms, korte films en documentaires uit Latijns-
Amerika in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. Dit jaar staat in het teken van Mexico met de 
grootste Mexicaanse blockbusters van de afgelopen jaren en een retrospectief van Luis Buñuel. Naast 
de vertoning van hoogtepunten uit de Latijns-Amerikaanse cinema, vinden tijdens het LAFF dagelijks 
talkshows plaats met filmmakers en is veel ruimte voor Latin muziek en dans. 
 
Trees for Travel startte in 2001 als eerste organisatie in Nederland met klimaatcompensatie. Dit 
erkende goede doel streeft ernaar de klimaateffecten door gebruik van fossiele brandstoffen te 
verminderen en te compenseren. Projecten in ontwikkelingslanden met een sociale en ecologische 
meerwaarde, zoals aanplant en herstel van bosecosystemen en duurzame energie, worden 
ondersteund. Voor de duurzame energieprojecten werkt Trees for Travel ondermeer samen met 
Hivos.  
 
www.laff.nl 
 
EINDE PERSBERICHT 
 
 
Voor meer informatie over het Latin American Film Festival:  
Herrie/ Noortje van de Sande  
Tel. 020-4868212 / info@herrieschoppers.nl  
 
Voor meer informatie over Trees for Travel:  
Sjaak de Ligt  
Tel: 06-12962231 / info@treesfortravel.nl  
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4 juni 2008 
 
Latin Film Zomer verrast Utrecht met gratis voorste llingen in de openlucht  
 
In de maanden juni tot en met september kunnen lief hebbers van Latijns-Amerikaanse films 
hun hart ophalen. Elke tweede dinsdag van de maand is op het Ledig Erf in Utrecht een 
juweeltje uit Latijns-Amerika te bewonderen. De voo rstellingen vinden plaats in de openlucht 
en zijn gratis. 
 
Het programma van de Latin Film Zomer omvat de volgende films: 
 
dinsdag 10 juni – 22.00 uur: 
HABANA BLUES van Benito Zambrano - Spanje 
Lichtvoetige en innemende film met aanstekelijke muziek over de twee jonge Cubaanse artiesten Ruy 
en Tito uit de moderne muziek scene van Havana. Beiden dromen ervan beroemd te worden en het 
land te verlaten.  
 
dinsdag 8 juli – 22.00 uur:  
THE MOTORCYCLE DIARIES van Walter Salles - Argentinië (e.a.) 
Roadmovie over de tocht die Ernesto Guevara en zijn vriend Alberto Granado door Latijns-Amerika 
maakten in 1952. De confrontatie met sociale en politieke wantoestanden verandert hun wereldbeeld. 
Gebaseerd op de dagboeken van Che Guevara, leider van de Cubaanse revolutie. 
 
dinsdag 12 augustus – 21.30 uur 
CIDADE BAIXA van Sérgio Machado - Brazilië 
De publieksfavoriet van het LAFF 2006 vertelt het verhaal van twee vriendinnen die in de Braziliaanse 
havenstad Salvador de Bahia proberen te overleven. Zij verliezen zich beiden in de verbluffend mooie 
prostituee Karinna. De heftige liefde stelt hun jarenlange vriendschap op de proef. 
 
dinsdag 9 september – 21.30 uur 
CIDADE DE DEUS van Fernando Meirelles - Brazilië 
Deze flitsende en snel gemonteerde zwarte komedie over de opkomst van drugsbendes in de 
krottenwijken was een wereldwijde hit. 
 
Het LAFF organiseert de Latin Film Zomer in samenwerking met NCDO, Gemeente Utrecht, café 
Ledig Erf, eetcafé De Poort en Solar Cinema. 
 
Het LAFF is het enige filmfestival in Nederland waarin de Latijns-Amerikaanse cinema centraal staat. 
Het festival vindt jaarlijks plaats in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. Het vijfde Latin American 
Film Festival vindt plaats van 6 t/m 13 mei 2009. 
 
Meer informatie: www.laff.nl 
 
EINDE PERSBERICHT 
 
 
Voor meer persinformatie: 
Herrie / info@herrieschoppers.nl 
020-4868212 / 06-24993051 
 


