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1. 2017
Nieuwe Dynamiek

Terugkijkend op een mooi en zeer divers IDFX-jaar stuur ik u dit inhoudelijk verslag van
IDFX2017.
Er was volop beweging en vernieuwing in de organisatie en in de opzet van projecten.
Er zijn ook een aantal verrassende nieuwe samenwerkingen opgestart.
2017 was een jaar waarin we met een kleurenfeest het Interference project hebben
afgesloten. De eerste stappen gezet werden met RENDEZ VOUS het samenwerkingsverband tussen de Bredase beeldende kunst initiatieven.
We hebben onze activiteiten dit jaar ook voor het eerst zo veel mogelijk onder de
BUTFF-vlag georganiseerd. Deze concentratie gaf een goede energie binnen het organisatieteam. Ook de meer eenduidige promotie-uitingen kwamen ten goede aan het bezoekersaantal. En we hebben de videogames ontdekt als zeer BUTwaardig en deze aan
de BUTFF disicplines toegevoegd.
Hieronder vindt u een overzicht van algemene zaken zoals samenwerkingsverbanden
en talentontwikkeling. Daarna volgt een inhoudelijk verslag IDFX kerntaken met bijbehorende projecten & activiteiten van het afgelopen jaar.
In de laatste hoofdstukken vindt u een overzicht van de financiele zaken van 2017.
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Het IDFX stempel
IDFX staat voor kunst met een scherp randje.
Ze laat het bizarre, merkwaardige, experimentele of anderszins van het gangbare afwijkende
zien in de kunst en andere vuige cultuuruitingen.
Bij exposities maakt IDFX gebruik van wat er is.
Geen franje.
De ruimte zelf, openbaar of anderszins, speelt
een belangrijke rol bij de inrichting van de exposities.
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2. Samenwerking

Voor IDFX is samenwerking al 25 jaar een van de peilers onder alle projecten. Voor IDFX
is dat de natuurlijke manier van organiseren door elkaar te versterken en te ondersteunen. In 2017 hebben we de bestaande netwerken versterkt en waar mogelijk aangevuld met o.a. RENDEZ VOUS, lokale filmvertoningspartners, buitenlandse festivals en
organisaties, MBO- en HBO-opleidingen. Met name in de promotie en marketing van
het BUTFF hebben we dit jaar een aantal goede contacten en samenwerkingen opgestart, meer hierover vindt u in het katern over het BUTFF.

RENDEZ VOUS (CultuurBreda)
Vanuit de zogenaamde “tafel beeldende kunst” heeft IDFX het afgelopen jaar veel
overlegd met haar partners: Club Solo, Witte Rook & KOP. Gezamenlijk hebben we het
intitiatief RENDEZ VOUS opgestart. RENDEZ VOUS zal vier maal per jaar plaatsvinden.
In eerste instantie zijn de vier deelnemers van de TBBK, maar ook andere (met name)
beeldende kunst organisaties zijn gevraagd zich bij RENDEZ VOUS aan te sluiten. Alle
Bredaase beeldende kunst organisaties van groot tot klein openen op deze vier zondagmiddagen niet zomaar hun deuren, maar brengen ook een speciaal programma.
Op deze manier willen we gezamenlijk een bijdrage leveren aan de diversiteit van het
culturele aanbod. En het publiek in aanraking brengen met onze experimentele en onconventionele kunst.
In 2017 zijn er twee pilot-versies van RENDEZ VOUS geweest op zondag 10 september
en 14 december. De sfeer was goed bij de diverse locaties. Voor het komende jaar is
een meer gerichte promotie en aanpak van RENDEZ VOUS opgestart om te zorgen dat
het publiek zich wat meer tussen de verschillende plekken gaat bewegen.

Filmsamenwerking in Breda
Ook op filmgebied werkt IDFX graag samen met Bredase initiatieven. Zo hebben we ism
het Filmhuis Breda een klein gelegenheidsbioscoopje ingericht. Bij de Grand Theatre
Boekhandel hebben we enkele thema filmvertoningen gerealiseerd. En in de zomer waren er weer een aantal buitenfilmvertoningen op Belcrum Beach.
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Samenwerkingspartners
Filmvertoning
BUTfilm of
BUTlight film

Exposities
(ruimte/
podium)

IDFX
productie /
apparatuur

Educatie &
talentPlanning
ontwikkeling

TOELICHTING

BREDA (Alfabetisch)

Belcrum Beach

zomer programmering

Buitenfilm projectie techniek & BUTlight/Cultprogrammering

Brandpunt

doorlopend

Locatie partner voor exposities en filmvertoningen.
Uitruilen/huren tegen kostprijs van apparatuur en geven
van technisch advies

Breda Actief

doorlopend

Samenwerking over vrijwilligers en soms projectie techniek

Breda Barst festival

weekend

BUTbios, Projectietechniek en bioscoop entourage, Best of
BUTshorts programmering

Breda Promotions

cultuurnacht

Samenwerking tijdens Cultuurnacht, gezamelijke invulling
van het thema sterke vrouwen in ambacht en industrie.
Presentatie dmv beurs/expositie & symposium op het
Station Breda CS.

Chasse Filmtheater

BUTFF

Samenwerking tijdens BUTFF, 4 dagen programmering van
1 zaal bij Chassé Cinema

Club Solo

doorlopend

Uitruilen/huren tegen kostprijs van apparatuur en geven
van technisch advies.

Cultuurnacht Breda

cultuurnacht

Samenwerking met Breda Promotions, gezamenlijke
invulling van het thema sterke vrouwen in ambacht en
industrie. Presentatie dmv beurs/expositie & symposium
op het Station Breda CS.

Electron

doorlopend

Locatie partner voor exposities. Uitruilen/huren tegen
kostprijs van apparatuur en geven van technisch advies

En plein public festival

zomer programmering

Buitenfilm projectie techniek & Cult-programmering

Filmhuis Breda

doorlopend

Huren tegen kostprijs van projectieapparatuur, geven van
technisch advies bij POPUP filmhuis presentaties

Grand theater Boekwinkel

doorlopend

Huren tegen kostprijs van projectieapparatuur, geven van
technisch advies

KOP

doorlopend

Huren tegen kostprijs van apparatuur, geven van technisch
advies. IDFX/BUTFF is actief deelnemer bij de CulTOUR

Nieuwe Veste

BUTFF

Samenwerking tijdens BUTFF, ruimtes

NHTV

diverse leerblokken

Presentatie van het proces van de festival productie
BUTFF, en produceren van een BUTwaardige film

Mezz (in gesprek)

einde jaar

Samenwerking met BUT/cult nacht voor film en muziek

Stadsgalerij Breda

doorlopend

Huren van kantoor, diverse exposities en film activiteiten

AKV / St Joost

voorjaar

Podium bieden voor expositie en werkperiode St Joost 3e
jaars studenten beeldende kunst.
BUTFF onderdeel CulTOUR – kennismakings-tournee voor
eerstejaars studenten AKV St.Joost.

Stichting Woodwinds

doorlopend

Samenwerking bij grotere muziekevents

Podium Worm, Rotterdam

doorlopend

Diverse BUTFfilm avonden, BUTevent weekend met
Indonesië thema

Locatiepartner in Groningen
(in gesprek)

weekend

Submarine, Eindhoven

doorlopend

NATIONAAL
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BUTevent, film en preformance weekend in BUTstyle
Filmdistributie / Streaming partner

invulling van het thema sterke vrouwen in ambacht en
industrie. Presentatie dmv beurs/expositie & symposium
op het Station Breda CS.

Cultuurnacht Breda

cultuurnacht

Electron

doorlopend

Locatie partner voor exposities. Uitruilen/huren tegen
kostprijs van apparatuur en geven van technisch advies

En plein public festival

zomer programmering

Buitenfilm projectie techniek & Cult-programmering

Filmhuis Breda

doorlopend

Huren tegen kostprijs van projectieapparatuur, geven van
technisch advies bij POPUP filmhuis presentaties

Grand theater Boekwinkel

doorlopend

Huren tegen kostprijs van projectieapparatuur, geven van
technisch advies

KOP

doorlopend

Huren tegen kostprijs van apparatuur, geven van technisch
advies. IDFX/BUTFF is actief deelnemer bij de CulTOUR

Nieuwe Veste

Samenwerkingspartners

NHTV

Mezz (in gesprek)

Stadsgalerij Breda

Filmvertoning
BUTfilm of
BUTlight film

Exposities
(ruimte/
podium)

IDFX
productie /
apparatuur

BUTFF

Samenwerking tijdens BUTFF, ruimtes

diverse leerblokken

Presentatie van het proces van de festival productie
BUTFF, en produceren van een BUTwaardige film

Educatie &
talentPlanning
ontwikkeling einde jaar

BREDA (Alfabetisch)

doorlopend

TOELICHTING
Samenwerking met BUT/cult nacht voor film en muziek

Huren van kantoor, diverse exposities en film activiteiten
Podium
bieden
voor techniek
expositie&enBUTlight/Cultwerkperiode St Joost 3e
Buitenfilm
projectie
jaars
studenten beeldende kunst.
programmering
BUTFF onderdeel CulTOUR – kennismakings-tournee voor
eerstejaars
studenten
AKV St.Joost.
Locatie partner
voor exposities
en filmvertoningen.

Belcrum Beach
AKV / St Joost

zomer programmering
voorjaar

Brandpunt
Stichting Woodwinds

doorlopend
doorlopend

Uitruilen/huren tegen kostprijs van apparatuur en geven
van technisch advies
Samenwerking
bij grotere muziekevents

Breda Actief

doorlopend

Samenwerking over vrijwilligers en soms projectie techniek

weekend

BUTbios, Projectietechniek en bioscoop entourage, Best of
BUTshorts programmering

Breda Barst festival

NATIONAAL

Diverse
BUTFfilm
avonden,
BUTeventgezamelijke
weekend met
Samenwerking
tijdens
Cultuurnacht,
invulling
Indonesië
thema
van het thema
sterke vrouwen in ambacht en industrie.
Presentatie dmv beurs/expositie & symposium op het
Station Breda CS.

Podium Worm, Rotterdam
Breda Promotions

doorlopend
cultuurnacht

Locatiepartner in Groningen
(in
gesprek)
Chasse
Filmtheater

weekend
BUTFF

BUTevent, film en preformance weekend in BUTstyle
Samenwerking tijdens BUTFF, 4 dagen programmering van
1 zaal bij Chassé Cinema

Submarine, Eindhoven
Club Solo

doorlopend
doorlopend

Filmdistributie / Streaming partner
Uitruilen/huren tegen kostprijs van apparatuur en geven
van technisch advies.

Cultuurnacht Breda

cultuurnacht

Samenwerking met Breda Promotions, gezamenlijke
invulling van het thema sterke vrouwen in ambacht en
industrie. Presentatie dmv beurs/expositie & symposium
op het Station Breda CS.

Electron
Off
Screen Film Festival
(Brussel, België)

doorlopend
maart

Locatie partner voor exposities. Uitruilen/huren tegen
kostprijs van
apparatuur
en geven van
technisch advies
BUTevent
weekend
met Indonesië
thema

En plein public
festival
Proyector
festival
(Madrid, Spanje)

zomer programmering
oktober

Buitenfilm projectie techniek & Cult-programmering
Uitwisseling video kunstenaars

Die Neue Galerie
Filmhuis Breda
(Landshut/München,
Duitsland)

doorlopend
mei/juni

Huren tegen kostprijs van projectieapparatuur, geven van
Expositie
beeldend
kunstenaars
Nederlanders
technischuitwisseling
advies bij POPUP
filmhuis
presentaties
in Duitsland, Duitsers in Nederland

Grand theater
Galerie
Litvai Boekwinkel
(Landshut, Duitsland)

doorlopend
mei/juni

Huren tegen kostprijs van projectieapparatuur, geven van
technischfotografen
advies
Expositie
Nederlanders in Duitsland

KOP Reel Flanders Film
Razor
Festival (Brugge, België)

doorlopend
november

Huren tegen kostprijs van apparatuur, geven van technisch
De
directeuren
van BUTFF
RRFFF dagen
elkaar
uit om
advies.
IDFX/BUTFF
is actiefendeelnemer
bij de
CulTOUR
een aantal films te programmeren voor beide festivals

Nieuwe
Veste
Zeno
pictures
(Tongerloo, België)

BUTFF
doorlopend

Samenwerking tijdens BUTFF, ruimtes
Film distributie / Streaming partner, BUTFF markt partner

NHTVLava
Black
(Vorchdorf, Oostenrijk)

diverse leerblokken
doorlopend

Presentatie van het proces van de festival productie
BUTFF,
en produceren
van een
BUTwaardige
film partner
Film
distributie
/ Streaming
partner,
BUTFF markt

Mezz (in gesprek)

einde jaar

Samenwerking met BUT/cult nacht voor film en muziek

Stadsgalerij Breda

doorlopend

Huren van kantoor, diverse exposities en film activiteiten

AKV / St Joost

voorjaar

Podium bieden voor expositie en werkperiode St Joost 3e
jaars studenten beeldende kunst.
BUTFF onderdeel CulTOUR – kennismakings-tournee voor
eerstejaars studenten AKV St.Joost.

Stichting Woodwinds

doorlopend

Samenwerking bij grotere muziekevents

Podium Worm, Rotterdam

doorlopend

Diverse BUTFfilm avonden, BUTevent weekend met
Indonesië thema

Locatiepartner in Groningen
(in gesprek)

weekend

Submarine, Eindhoven

doorlopend

INTERNATIONAAL

NATIONAAL
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BUTevent, film en preformance weekend in BUTstyle
Filmdistributie / Streaming partner

3. Jaarkalender IDFX2017

vr. 27 jan 2017 - INTERFERENCE
deel 3 colors - Kleurrijke vrouwenkracht (Cultuurnacht)
vr 3 feb – zo 5 feb 2017 - BUTFF on tour
BUTFF shorts @ Sadique Masters (Parijs), Together We Will Make Underground Great
Again!
do 9 febr 2017 - Talentontwikkeling
College ‘Productie Film Festival’, 3e jaars NHTV-IMEM
do 23 mrt – wo 29 mrt mrt 2017 – BUTFF on tour Fantastic Indonesia
do 23 & vr 24 mrt - Offscreen Film Festival (Brussel)
za 25 mrt - WORM (Rotterdam)
zo 26 mrt - Chassé Cinema (Breda)
wo 29 mrt Geoffrey Donaldson Instituut (Noord Scharwoude)
7 apr- 9 apr – BUT-bios
Weekend of Hell Dortmund
27 apr – 30 apr 2017 – BUTFF on tour
BUTFF film programma @ Hacker Porn festival (Rome)
vr 12 mei – zo 28 mei 2017 - IDFX Exchange
Noortje Haegens bij Die Neue Galerie Landshut uitwisselling
vr 19 mei 2017 - BUTFF on tour
BUTFF horror night in Utrecht
do 25 mei – zo 28 mei 2017 - BUTFF events
LoRes, HiHops & FineArts @ Jazz
do 25 mei – zo 28 mei 2017 - IDFX Exchange
Acts of power expositie van Christopher Lammers uitwisseling
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do 29 jun – zo 2 jul 2017 - BUTFF event & Arts
Drie Wijven & Swarth
zo 2 jul 2017 – BUTFF event
Bier, BUTFF & Blaasvoetbal
vr 29 jul & 4 aug – Film on the Beach
za 19 aug 2017 – BUTFF on tour
BUTFF preview bij RKZ bioscoop Groningen
do 30 aug – zo 10 sep 2017 BUT-Art
BUTFF overzicht affiches expositie bij SMB
zo 10 sep 2017 – RENDEZ VOUS
BUTFF art expo bij Stedelijk Museum Breda
wo 31 aug - zo 3 sep 2017 – BUTFF
BUTFF2017 WrongFu edition
wo 31 aug - zo 3 sep 2017 – BUTFF events
BUTFF GameCave
vr 1 sep – zo 3 sep 2017 – BUTFF events
BUTFF GameJam2017
27 okt 2017 – BUTFF on tour
BUTFF film programmering @ Razor Reel festival (Brugge)
zo 17 dec 2017 - RENDEZ VOUS
BUTFF bing watching!!
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4. Kerntaken &
Activiteitenplan

IDFX kerntaken & activiteiten 2017
Missie
Een breder publiek kennis te laten maken met experimentele
en onconventionele kunst en cultuur met een rafelrandje
Kerntaken
1 De normen van de kwaliteitsfilm en kunsten verkennen en ter
discussie te stellen door

Activiteiten
1.1 BUTFF2017
B-movie, Underground & Trash Film
Festival

Eind resultaat 2017
1.1.1 5 daags BUT Film Festival 2017 met
een sterke randprogrammering

1.1.2 15% meer bezoekers tov 2016

- een podium te bieden aan BUT (B-film, Underground en Trash)
filmmakers en producenten.
- voor een breder publiek een kennismaking met BUT-films &
kunst te zijnoor een breder publiek een kennismaking met BUTfilms & kunst te zijn.
- een plek bieden aan doorgewinterde fans om genre-films te
zien.
- een ontmoetingsplek te zijn voor regisseurs, makers en
liefhebbers van het BUT- genre

Waarbij 8% meer betalende
bezoekers

1.1.3 4 dagen BUTFF filmprogrammering
op extra festival locatie Chassé
Cinema

1.1.4 4 dagen BUTFF randprogrammering
(8 performances / 10 dichters) op
binnenplaats Nwe Veste (openbaar
toegankelijk)

1.1.5 3 concert avonden met volwaardige
programmering in Breda tijdens
BUTFF
Totaal 19 bands

1.1.6 2 dagen BUTFF Markt ism met
aangrenzende winkelstraat Breda
10 standhouders
1.1.7 10 dagen BUTFF kunstprogrammering in Stedelijk Museum Breda.
Retrospectief BUTFF posters door de
jaren heen.
10x vrijwerk van de artwork
ontwerpers van de BUTFF affiches

1.1.8 4 dagen BUTGaming Cave
6 BUTstyle videogames
gepresenteerd in echte gamekasten

1.1.9 BUTFF GameJam in Stadsgalerij

1.2 (Mobiele) BUT Bios

1.3 BUTevents Film programma

Breda.
29 video game makers, maakten
tijdens de GameJam
8 GameJam games
1.2.1 4x Mobiele BUTbios. Op Breda Barst
Festival, Sadique Masters (Parijs),
Weekend of Hell Dortmund, RKZ
Groningen

1.3.1 6x BUTevents filmprogramma ism
externe locatiepartners, Worm
Rotterdam, Off Screen Brussel, Razor
Reel Flanders film festival Brugge,
Night of Error, Night of Horror
Utrecht

1.4 Filmvertoningen met BUT light
programmering

1.4.1 2 vrijdagavonden BUT light
programmering met
samenwerkingspartners Belcrum
Beach

Verantwoording
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BUTstream
Door te grote technische
1.5 Concept ontwikkeling
1.5.1
online platform

niet realiseerbaar

Kerntaken
2 Verdieping door inzichtgevende exposities, lezingen en

Activiteiten

Eind resultaat 2017

2.1 Interference Color shifting

workshops op basis van een wetenschappelijk en kunstzinnig
thema

2.1.1 Presentatie en symposium van
kleurrijke vrouwen en hun ambacht
tijdens het weekend van de
Cultuurnacht 2017

2.2 BUTevents Verdieping

2.2.1 Tijdens het BUTFF2017 zijn 2 gaming
programma's gerealiseerd. BUTFF
-GameJam 2017, BUTFF WrongFU
game cave
2.2.2 Fantastic Indonesia
Een BUT on tour film-programma
rond het WrongFu thema mrt2017.
i.s.m. WORM Rotterdam , Offscreen
Festival (Brussel), Chassé Cinema
(Breda), Geofrrey Donaldson
Instituut (Noord Scharwoude)

3 Een podium bieden aan eigenzinnig talent, jong en oud,
aanstormend of gevestigd wetenschapper en-of kunstenaar

3.1 IDFX@Exchange – Landshut /
München

beeldend kunstenaars uit Breda en
Landshut/München (Duitsland)

3.2 IDFX@Exchange - Madrid Proyector

3.3 EXPO@IDFX

4.1 CFK web magazine

4.1.1 Onafhankelijk web magazine voor

4.2 Verhuur apparatuur en kennis tbv

4.2.1 Verhuur apparatuur en kennis aan

en experimentele kunst en film

kunst en cultuur in de marge
Bredase kunstwereld, tegen kostprijs

4.3 Filmvertoningen in Breda waarbij
IDFX zorgt voor techniek, apparatuur
en kaartverkoop

4.4 Beheer collectie voormalige
Cultvideotheek

5 Educatie & ontwikkeling
Ruimte voor scheppen voor talent ontwikkeling op een
laagdrempelige manier om jonge kunstenaars en studenten een
kans te geven.

3.2.1 Het Pryector Festival viel dit jaar
samen met het BUTFF2017 daarom
was een goede samenwerking dit
jaar niet mogelijk.
3.3.1 Jonge kunstenaars een podium
bieden bij exposities in Stadsgalerij –
Drie Wijven & Swarth –
tijdens BUTFF in het Stedelijk
Museum Breda – BUTFF affiche &
kunst –

Festival

4 Het voeden en onderhouden van de humuslaag voor alternatieve

3.1.1 Uitwisseling en expositie van 2 jonge

5.1 NHTV Hoge School - productie huis
AV

individuele kunstenaars en kleine
organisaties o.a. Club Solo, Drift, KOP

3.4.1 3x filmvertoningen door Filmhuis
Breda op locatie (hebben nu een
vaste locatie betrokken).
5x Realisatie filmvertoning bij Grand
theater Boekhandel
Op aanvraag toegang tot
uitzonderlijke DVD collectie
Cultvideotheek voor filmvertoningen

5.1.1 2 groepen 3de jaars studenten NHTV
IMEM begeleid tijdens het maken
van hun BUTFF short
College 'Productie Film Festival', 3e
jaars NHTV (febr 2017)

5.2 AKVStjoost@IDFX

5.2.1 Opdracht voor student design AKV
St.Joost 3de jaars. Tbv vernieuwen
vormgeving BUTFF webstie

5.3 Stageplekken bieden bij IDFX

5.3.1 Afstudeerproject MBO ICT student –
maken van een gasten-hospitality
app voor BUTFF

5.4 Werkervaringsplekken bieden bij

5.4.2 Doorstroom vrijwilligers naar
betaalde baan

IDFX

5.5 Werkactivering en bieden sociaal
netwerk voor mensen die (tijdelijk)
verder van de arbeidsmarkt afstaan

5.4.3 2 werkervarings plekken in de
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integratie deelnemers

productie van BUTFF vervuld voor

Kerntaak 1
De normen van de
kwaliteitsfilm en kunsten
verkennen en ter discussie
te stellen.

Activiteit 1.1

BUTFF
Voor de 12de keer konden fans van Bmovies, Underground en Trash Films bij
het BUT Film Festival in Breda hun hart
ophalen. BUTFF werd wederom in Breda
centrum georganiseerd. Van 30 aug t/m 3
september 2017 was BUTFF hier te zien en
te beleven. Op bijgaande pagina’s vindt u
een verslag hiervan.
Het BUTFF 2017 was een spannende editie met het tot de verbeelding sprekende
thema: WrongFu.
Een onvergetelijke happening. De bezoekers konden dit jaar terecht bij onze zalen
op en rond het binnenplein Nieuwe Veste
en het Chassé Cinema (dé arthouse cinema van Breda) voor een mooi selectie van
BUTfilms, muziek, kunst en performance.

- een podium te bieden aan BUT (Bfilm, Underground en Trash) filmmakers en producenten
- voor een breder publiek een kennismaking met BUT-films & kunst te zijn
- een plek bieden aan doorgewinterde fans om genre-films te zien
- een ontmoetingsplek te zijn voor
regisseurs, makers en liefhebbers van
het BUT- genre

Gerealiseerde resultaat:
- 5-daags BUT Film Festival 2017, Nwe Veste
met een sterke randprogrammering
- 15% meer bezoekers BUT Film Festival 2017
tov 2016. Waarvan 8% meer betalende bezoekers
- 4 dagen BUTFF2017 filmprogrammering op
extra festival locatie Chassé
- 4 dagen BUTFF randprogrammering (8 performances / 10 dichters) op binnenplaats Nwe
Veste (openbaar toegankelijk)
- 3 concertavonden met volwaardige programmering tijdens BUTFF 2017. Totaal 19 bands
-2 dagen BUTFF Markt ism met aangrenzende
winkelstraat Breda
10 standhouders
- 10 dagen BUTFF kunstprogrammering in Stedelijk Museum Breda.
Retrospectief BUTFF posters door de jaren
heen. 10x vrij werk van de artworkontwerpers
van de BUTFF affiches
- 4 dagen BUTGaming Cave. 6 BUTstyle videogames
- BUTFF GameJam in Stadsgalerij Breda.
29 video game makers, maakten 8 GameJam
games.
Verantwoording IDFX2017 - 13

Uitbreiding
Nieuwe programma’s waren er
rond videogames en een grotere
BUTart expositie. Beide activiteiten vonden plaats op externe
nieuwe locaties en bijbehorende
samenwerkingspartners. Zo was
er de BUTFF-Gamejam in de nabij
gelegen Stadsgalerij in samenwerking met de University of
Applied Sciences (NHTV) en de
tentoonstelling in de ISM zaal van
het Stedelijk Museum Breda. Een
uitbreiding van het festival in diversiteit maar ook een kans meer
inhoudelijke diepgang te bieden.
De reactie van bezoekers op deze
uitbreidingen waren zeer positief.
Zowel bezoekers als het BUTFF
team zelf hebben zich uitstekend vermaakt op het festival.
Er kwamen veel goede reacties op het themaprogramma met onvergetelijke klassiekers, goede vertoningskwaliteit, overzichtelijke programmastructuur, affiche-expo,
uitbreiding van de BUTFF filmmarkt en het Gaming-programma. Naast al deze programmatische invulling zijn er natuurlijk ook bijzondere gasten geweest, nieuwe filmpareltjes getoond en werd er weer een gevarieerd programma met kunst, performance,
poëzie en muziek gepresenteerd. Heel blij werden we van onze hoofdgast en culticoon
Richard Stanley. Stanley was prominent aanwezig op het festival en liet van zich horen
tijdens de introductie van zijn films en zijn masterclass.
Tussen het filmprogramma door konden de bezoekers snuffelen door de merchandise
in de BUT-winkel, op zaterdag en zondag uitgebreid met een gezellige markt voor (BUT)
filmartikelen. Alle hoogtepunten van het festival konden online teruggekeken worden
door hilarische uitzendingen van BUTTV. Dat alles onder het genot van een biertje uit de collectie van onze sponsor de Scheldebrouwerij of een van de door het
BUTteam zelf gebrouwen BUT-biertjes.
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De fantastische artwork van de Duitse kunstenaar Martin Hager was opvallend aanwezig in alle reclameuitingen. Aan het WrongFu thema was daardoor niet te ontkomen.
Het programmaboekje in dezelfde stijl was dit jaar helder en duidelijk met precies
genoeg informatie om nieuwsgierig te maken. Het werd veel gelezen en gebruikt als
naslag. Om het internationale karakter van het festival te benadrukken was alle communicatie van website tot programmaboekje in het Engels.
Zowel op het plein als via een duidelijke plattegrond in het boekje was de weg naar externe locaties (Chassé Cinema, Stadsgalerij en Stedelijk museum Breda) goed te vinden.

SPECIALE PROGRAMMA’S EN DOORPAKKEN ...
Een van de speciale programma was het nieuwe crossover gamingprogramma; de
BUT GameJam. Een wedstrijd waarbij kleine teams (van jonge mensen) in 48 uur een
computergame maakten aan de hand van het thema BUTFF of WrongFu. Een nieuwe
discipline binnen het BUTFF maar zeker iets waar we de komende jaren meer aandacht
op willen vestigen. Naast de GameJam was er ook ruimte voor de GameCave een kelderruimte waar we retrospectief lieten zien van BUT-waardige videogames van de afgelopen decennia.
De Dub-Fu studio, waar bezoekers een filmfragment uit een KungFu film zelf op originele wijze konden nasynchroniseren. En een workshop over de do’s and don’ts bij het
maken van KungFu geluidseffecten.
IDFX (de organisatie achter het BUTFF) heeft ook door het jaar heen veel krachten en
middelen op het BUTFF geconcentreerd. Met korte acties en bijzondere filmprogramma’s laten we mensen kennismaken met het BUT-genre en het festival zelf. Deze
doorlopende acties werken als een bijzondere marketing- en promotiecampagne.
Zowel lokaal en regionaal alsmede internationaal heeft dit haar vruchten afgeworpen
in de vorm van meer filminzendingen en meer bezoekers.
Waren er in 2016 nog ± 4.000 bezoekers, dit jaar steeg dit aantal naar ± 4.200. Het aantal betalende bezoekers lag op 1.205. Bij de GameJam konden we op deze eerste
editie 29 gamemakers verwelkomen.
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Activiteit 1.2

Mobiele BUT-bios
Nog geen 3 weken na het BUTFF 2017
startten we alweer met de promotie van
het BUT-genre. Op het regionale muziekfestival Breda Barst konden we uitpakken
in de zogenaamde BUT-tent. Een compilatie van BUTshorts van de afgelopen editie
EN een aantal nieuwe muziekclips van regionale BUTwaardige bands ontvingen een
warm welkom van enthousiaste publiek,
de zaal zat regelmatig meer dan vol.

Gerealiseerde resultaat:
- 4x Mobiele BUT-bios. Op Breda Barst Festival, Sadique Masters (Parijs), Weekend of Hell
Dortmund, RKZ Groningen

Activiteit 1.3

BUT-events Filmprogramma
door het jaar heen
Ook de BUTFF-programma’s die we
door het jaar heen organiseren werden goed bezocht. Zo waren er voor het
BUTFF on tour filmprogramma “Fantastic
Indonesia” in totaal 300 bezoekers.

Gerealiseerde resultaat:
- 6x BUT-events filmprogramma ism externe
locatiepartners, Worm Rotterdam, Off Screen
Brussel, Razor Reel Flanders film festival Brugge, Night of Error, Night of Horror Utrecht

Met vertoningen in Brussel tijdens het OFF
SCREEN festival, Rotterdam bij WORM,
Breda Chassé Cinema en het Geoffrey Donaldson Instituut in Noord Scharwoude.
In samenwerking met Weekend of Hell
(Oberhausen) organiseerden we “BUT
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KINO”. In deze mini bioscoop was een
doorlopend programma te zien met
BUTFF shorts en middellange films (tot 20
minuten). De Duitse bezoekers van deze
drukbezochte horrorbeurs waren onverdeeld verrast en enthousiast. Sommigen
van hen zagen we ook als bezoeker op het
BUTFF zelf onder de bezoekers.
De BUTFF-expo “drie wijven & Swart” trok
150 bezoekers. Het BUTFF blaasvoetbaltoernooi werd gewonnen door een speler
uit Rotterdam. Het EGNX-team uit Woerden ging er die dag vandoor met de prijs
voor het meest originele blaastoestel.
Eind augustus toog het BUTFF team naar
Groningen om daar bij RKZ bioscoop een
BUTFF preview te vertonen van een film
in het WrongFu-thema. Weer een aantal
mensen overtuigd van de creativiteit die
het But-genre laat zien.

KOP DICHT

&

BLAZEN !

BUTFF

BLAASVOETBAL
TOERNOOI !

Zondag 2 juli
aanvang

14.00 uur

Stadsgalerij

Oude Vest 34 Breda

info en aanmelden voor 28 juni via www.butff.nl
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Activiteit 1.4

BUT-light
Ook deze zomers was BUTFF weer gesignaleerd op Belcrum Beach. Deze gezellige
buiten film vertoningen staan altijd weer
garant voor een gezellige sfeer en volop
film plezier van publiek en vertoners.
Dit jaar vertoonden we de films:
Chappie (2015, VS/Mexico, 120 min. Regie:
Neiill Blomkamp) en
Saint John of Las Vegas (1985, VS, 85 min.
Regie: Hughe Rodes).

Gerealiseerde resultaat:
- 8x BUT-light films tijdens BUTFF 2017.
- 2 vrijdagavonden BUT-light programmering
met samenwerkingspartners Belcrum Beach
presente
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Activiteit 1.5

Concept ontwikkeling BUTstream
Helaas is het opzetten van de BUT-streamingdienst (via internet BUTFF films bekijken)
zoals aangekondigd in de aanvraag voor 2017 een te grote technische investering gebleken om daar op dit moment mee door te gaan.
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EXTRA Activiteit 1.6

BUT-gameing programma
Zoals gepland hebben we ons afgelopen
jaar meer geconcentreerd op BUTFF activiteiten in alle soorten en maten. Door
het jaar heen zijn ook diverse BUTFF-acties
georganiseerd.
Wel hebben we twee extra onderdelen
aan de BUTFF disiciplines toegevoegd. Te
weten de BUTFF GameJam (een wedstrijd
waarbij teams in 48 uur een game maken
en presenteren) en de BUTFF gamecave
waar 6 BUTwaardige games konden worden gespeeld.

Gerealiseerde resultaat:
- 4 dagen BUT GameCave - 6 BUTstyle videogames
- 2x24 uur BUTFF GAME JAM. 29 video game
makers, maakten tijdens de GameJam
8 BUTstyle games

Voor het hele game gebeuren hebben we
nauw samen gewerkt met de NHTV (afd.
IMEM en IGAD) en we hebben subsidie
aangevraagd en gekregen van het Stimulerings Fonds Creative Industrie.
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Kerntaak 2
Verdieping door inzichtgevende exposities, lezingen
en workshops op basis van
een wetenschappelijk en
kunstzinnig thema.
Activiteit 2.1

Interference
Color Shifting

Gerealiseerde resultaat:
Presentatie en symposium van kleurrijke vrouwen en hun ambacht tijdens het weekend van
de Cultuurnacht 2017

Het derde en laatste deel van Interference
Color Shifting vond plaats op vrijdag 27
januari.
Vrouwen van toen en nu presenteren zich
in een vol en kleurrijk programma in een
project georganiseerd door Stichting Ideefixe in samenwerking met Stichting Cultuurbehoud Breda.
Kunst en cultuur vormen de voedingsbodem voor vernieuwing. Zonder vrije geesten leven we in een wereld waarin ontwikkeling en innovatie nauwelijks kunnen
bestaan. Door bezuinigingen en de hedendaagse vervlakking en vercommercialisering van het culturele aanbod wordt deze
creatieve voedingsbodem bedreigt. Om
hier weerstand aan te bieden laat COLOR
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SHIFTING zien hoe kunst, kleur en creativiteit hun uitwerking hebben in het alledaagse.
Ambachtenmarkt, bierproeverij, expositie, workshops, performance, muziek, lezingen
en videopresentaties. Geregisseerd door de tijdgeest, ingeklemd tussen waarden en
normen bepaalt elke tijd haar eigen visie op het arbeidzame leven van vrouwen.
IDFX legt het accent in dit Deel III van Interference Colors, op ambachten uitoefenen
door vrouwen. Cultuurbehoud haalt het verleden naar boven van de catechisten en de
Kwattameisjes.
Locatie Waalse Kerk Breda, Catharinastraat 83, 4811 XG Breda.
Presentatie programma
Ronde 1
19.15 Opening: Anselma Büeler (filosofische performance)
19.30 Presentatie Sabine Bolk (performance Catechisten 1)
19.45 Presentatie Nora Saadouni (marokkaans bruidsstyliste)
20.00 Presentatie tanja Neumann (maskers en hoofdtooien)
20.15 Presentatie Brouwerij Boegbeeld (bierbrouwersduo)
20.30 Presentatie Barbara op de Beek (Catechisten/Kwatta meisjes)
20.45 Presentatie Katja Clement (artistiek boekbinden)
21.00 Presentatie Red Asylum (zeep maken)
Ronde 2
21.15 Presentatie Sabine Bolk (performance Catechisten 2)
21.30 Presentatie Nora Saadouni (marokkaans bruidsstyliste)
21.45 Presentatie tanja Neumann (maskers en hoofdtooien)
22.00 Presentatie Brouwerij Boegbeeld (bierbrouwersduo)
22.15 Presentatie Barbara op de Beek (Catechisten/Kwatta meisjes)
22.30 Presentatie Katja Clement (artistiek boekbinden)
22.45 Presentatie Red Asylum (zeep maken)
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Activiteit 2.2

BUT-events verdieping
2.2.1 FANTASTIC INDONESIA
Fantasy, War and Cult films from Indonesia
De filmgeschiedenis van Indonesië is lang
onbekend terrein gebleven, terwijl zeker in
de jaren zeventig het land een onbedaarlijke output had van vermakelijke genrefilms.

Gerealiseerde resultaat:
Presentatie en symposium van kleurrijke vrouwen en hun ambacht tijdens het weekend van
de Cultuurnacht 2017

c
i
t
s
a
t
Fan sia
Indone

Indonesische exploitatiefilms waren vooral
booming in de jaren ‘70 en ‘80. Ondanks
dat blijft de filmgeschiedenis van Indonesië
voor velen onbekend terrein. Het begon allemaal in 1973 toen er een wet uitgevaardigd werd die de lokale industrie een
boost zou moeten geven: voor elke 3
films die geïmporteerd werden moest er
TOUR !!
n
o
1 uit eigen land komen. Om de regeling
tegemoet te komen maakten distributeurs grote trits goedkope exploitatiefilms,
met als voorbeeld de westerse actiecinearwoude
oord-Sch
N
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ma en martial arts-films uit Hongkong en
otterdam
Brussel, r
Taiwan. Deze vechttechnieken werden in
een blender gegooid met een mix van Indonesische folklore, antikoloniale politieke
boodschappen en een vleugje Indonesische mystiek, vaak gebaseerd op de populaire
pulpcomics die het land rijk was.
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BARRY PRIMA AVOND
Barry Prima is de ster van de Indonesische knokfilm. Elke Indo Trash-film die een knip
voor de neus waard is castte de acteur in een heldenrol, waarbij zijn stoere gevechtsmoves vaak gecombineerd worden met een gezonde dosis gore.
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ANTI-KOLONIALE AVONDEN
Waar in Nederland het koloniale verleden enigszins in de doofpot wordt gestopt
daar is in Indonesië het politionele optreden van de Nederlanders een open
wond. Daarom worden wij Nederlanders vaak gecast in schurkenrollen.

2.2.2 LoRes, HighHops & FineArts
Donderdag 25 tot en met zondag 28 mei 2017 - Locatie
Stadsgalerij, Oude Vest 34, Breda. Een project van Stichting Idee-fixe in samenwerking met Julian Edwardes en
Frank van der Kooij.
EXPOSITIE - BIERBROUWEN - DJ’s - PIZZA & BROODJES AVANTGARDE NOISE - RUIG - BEBOP EN MEER!
Tijdens het Jazz Festival vindt er een speciaal project
plaats in de Stadsgalerij van Breda. Stichting Idee-fixe,
Frank van der Kooij en Julian Edwardes. Een bijzonder
programma met kunst, muziek en performance.
OPENING donderdag 25 mei om 20:00 u met een Action-painting performance van Christoph Lammers (beeldend kunstenaar Landshut uitwisselings-expositie) en
Frank van der kooij (Saxofoon).
BIER SPECIAL
Het LoRes, HighHops & Fine Arts staat ook in het teken van de speciaalbieren. Er was
een selectie gemaakt van fijne bieren uit de regio. Aangevuld met een aantal frisse
biertjes op de tap.
EXPOSITIE van donderdag 25 mei t/m zondag 28 mei:
De betreffende expositie die te zien is van 25 t/m 28 mei is een uitwisseling van IDFX
met Die Neue Galerie Landshut uit Landshut. Kunstenaar: Christoph Lammers.
DJ’s.
Elke dag een bijzondere DJ. met onder meer: Julian Edwardes, Emile Jonker, DJ Jam on
it en DJ Louis. En de fantastische pizza’s en broodjes van Pizza Di Paulo.
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Activiteit 3.1

Kerntaak 3
Een podium bieden aan
eigenzinnig talent, jong en
oud, aanstormend of
gevestigd wetenschapper
en-of kunstenaar.

IDFX Exchange
3.1.1. Noortje Haegens bij Die Neue
Galerie Landshut in Landshut

Gerealiseerde resultaat:
Presentatie en symposium van kleurrijke vrouwen en hun ambacht tijdens het weekend van
de Cultuurnacht 2017

za 06 mei ‘17 tot zo 28 mei ‘17
Neue Galerie Landshut
Van zaterdag 6 tot en met zondag 28 mei
2017 organiseerde Stichting Idee-fixe, voor
de 15de maal, een uitwisseling met Neue
Galerie Landshut uit Landshut (D). Dit keer
met een expositie met de foto- en videokunstenaar Noortje Haegens. Zij is afgestudeerd in 2011 aan AKV St. Joost Breda,
richting Autonoom Beeldende kunst. Haar
werkwijze start altijd vanuit de wandeling.
De wandeling als op zichzelf staande handeling door het landschap. Het medium
film en fotografie geeft haar de mogelijkheid om te spelen met de werkelijkheid in een
poging deze een vertaling te laten zijn van haar persoonlijke beleving. Zij werkt het
liefst in tijdelijke afzondering. Zij maakte onder andere verschillende huttentochten in
het Noorden van Finland. Zij verbleef een maand in het gastatelier van het Van Gogh
Huis in Zundert.

Verantwoording IDFX2017 - 24

Het zijn momentopnamen van het artistieke proces die aaneengeregen worden door
periodes van afzondering. Een werkperiode is voor Noortje een moment van stilstaan,
niet stilstand maar het hervinden en hernemen van waar ze de vorige keer is gebleven.
Een methode om dit waardevolle proces te structuren. In de overzichtstentoonstelling
in de Neue Galerie in Landshut is werk te zien wat ontstaan is in de reflectieve Artist in
residences.

3.1.2 Christoph Lammers bij IDFX in Breda
Do 26 mei t/m zo 28 mei - Stadsgalerij Breda
Action-painting performance door Christoph Lammers bij op donderdag 25 mei om
20:00 u bij de opening van deze uitwisselingsexpositie met Die Neue Galerie Landshut
uit Landshut.
Als de tekenaar Christoph Lammers de deur van zijn woning in Munchen achter zich
dichtslaat, is dat het begin van zijn Breda Project. De reis van Munchen naar Holland
maakt deel uit van dit project dat zich voortzet in Breda.
Het is een zoektocht naar de ‘kracht’. Hoe wordt die zichtbaar.
“Ist sie laut oder leise.
Zärtlich schüchtern oder wütend.
Verrückt oder abstrakt.
Füllt sie den Raum oder sitzt sie in der Ecke.
Ist sie alleine oder türmt sie sich auf.
Ist sie aktiv oder still.
Ist sie Materie oder Unendlichkeit”

Tijdens de opening ontmoeten de tekenaar Christoph Lammers en de saxofonist Frank van der Kooij elkaar voor de
allereerste keer in een performatieve
dialoog waarin zij tot een compositie
komen die bestaat uit lijn en klank.
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Activiteit 3.2

Proyector Festival Madrid
Helaas vielen het Proyector festival en het
BUTFF op dezelfde data. De samenwerking
is daardoor beperkt gebleven tot de videopresentatie van Annegien van Doorn. Met
de video “A walk play”

Gerealiseerde resultaat:
- Uitwisseling van kunstvideo

Activiteit 3.3

Expo@IDFX

Gerealiseerde resultaat:
- Uitwisseling van kunstvideo

Met Expo@idfx hebben we dit jaar de
expositie Drie wijven & Swarth gerealiseerd op locatie in de Stadsgalerij in
Breda.

Drie Wijven & Swarth
do 29 jun ‘17 tot zo 02 jul ‘17
Met de beeldend kunstenaars Lea Theunissen Roermond, Petra Fenijn Purmerend, Marijke Hooghwinkel
Breda, Nick J. Swarth Tilburg.
Tijdens de opening was er ruimte voor een Poetryscape
experiment. Waarbij de deelnemende kunstenaars vanuit verschillende plekken in de ruimte korte dichtexplosies lieten horen, daarbij reagerende op elkaar. De dichters worden ondersteund en in de rede gevallen door
Max Swagemakers met zijn rauwe viool.

DRIE WIJVEN

&

SWARTH

EXPOSITIE met

Lea Theunissen - Petra Fenijn
Marijke Hooghwinkel - Nick J. Swarth

OPENING

do 29 juni 2017 - 20:00 u.

Expo: van 29 juni t/m 2 juli 2017, open 14-17uur
Lokatie: Stadsgalerij (Oude Veste 34 Breda)
Zondag 2 juli FINISSAGE met
BUTFF, BIER & BLAASVOETBAL TOERNOOI
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Deelnemende kunstenaars:
Petra Fenijn
Haar statement: “Smetvlees! Oftewel : Snijden doet lijden!”.
Zij woont en werkt in Purmerend onder de naam Petra
Pelser-Fenijn in Purmerend. In haar beeldende werk wordt
zij vooral beÏnvloed door Oosterse kunst, het expressionime,
actionpainting en Dada. Haar schrijfwerk noemt zij ‘Alledaags
Surrealisme’ ook wel ‘Absurdistische Truttigheid’.
Lea Theunissen
Beeldend kunstenaar, dichter/schrijver, performer. Initiator
van ‘Aan het Woord’ podium. Zij noemt zichzelf op dit moment ‘de atelierloze kunstenaar’. Ze vraagt zich af waar alles
is, wat het nu precies is, welke betekenis het heeft als je er
niet bij kunt.
Marijke Hooghwinkel
Beeldend kunstenaar, dichter, werkt met geluid, ook in combinatie met video via M.O.N.I.T.O.R.I.N.G. Zij stelt zichzelf
kaders: R o u t e . . ; is te ordenen. Monitoring is recycling tegelijk het opruimen. Vloer werkt is ook object.
Nick J. Swarth
Nick J. Swarth is als maker actief in diverse disciplines, maar
het uitgangspunt is altijd tekst. ‘Shabby Art That Falls Apart’
is de verzamelnaam voor het beeldend werk, dat bestaat uit
tekeningen en assemblages.
Max Swagemakers
Max Swagemakers (Tilburg), violist en componist. In zijn muziek, passeert hij meerdere stijlen. Hij speelt voornamelijk
eigen improvisaties/ composities uit het hart met invloeden
uit klassiek, jazz, folk, punk, drum’n’bass, tekno en trance te
combineren ontstaat er een dynamisch avontuur aan muziek.
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Kerntaak 4
Het voeden en onderhouden van de humuslaag voor
alternatieve en experimentele kunst en film.
Activiteit 4.1

CFK web magazine
Dit onafhankelijk web magazine voor kunst
en cultuur in de marge laat op regelmatige
onregelmatigheid van zich horen. De artikelen zijn beschikbaar via de IDFX website.

Getrealiseerde resultaat:
Onafhankelijk web magazine voor kunst en cultuur in de marge

Activiteit 4.2 & 4.3

Verhuur apparatuur,
kennis & filmvertoningen

Getrealiseerde resultaat:
Verhuur apparatuur en kennis aan individuele
kunstenaars en kleine organisaties o.a. Club
Solo, Drift, KOP
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Het IDFX productieburo ondersteunt. Afgelopen jaar werd er voor productie samengewerkt van Beaux Jazz, Filmhuis Breda, Grand Theatre boekhandel en vele anderen
die onze materialen en filmvertonings expertise inhuurden.

Activiteit 4.4

Beheer collectie voormalig Cultvideotheek

Getrealiseerde resultaat:
Op aanvraag toegang tot uitzonderlijke DVD
collectie Cultvideotheek voor filmvertoningen

De Cultvideotheek in Rotterdam, in de foyer van het Instituut voor Avantgardistische
Recreatie - WORM, is echter nog steeds dé plek om uitzonderlijke films uit de rijke
IDFX-collectie te vinden. Deze kunnen o.a. voor filmvertoningen gebruikt worden.
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Kerntaak 5
Educatie & talentontwikkeling

Activiteit 5.1

Ruimte scheppen voor talent ontwikkeling op een
laagdrempelige manier om
jonge kunstenaars en studenten een kans te geven.

NHTV Hogeschool productiehuis AV
We hebben dit jaar via de NHTV veel
nieuwe contacten gelegd met jonge kunstenaars en studenten met een cultureel
creatieve inslag. Voor de studenten van
IMEM (International Media and Entertainment Management) hebben we een college geven over “Organiseer Je Eigen Film
Festival”. Na afloop hebben we nog enkele
persoonlijke gesprekken gehad met zeer
geintereseerde studenten. Naast het college hebben we ook 2 groepen begeleid
tijdens het maken van een korte promotiefilm voor het BUTFF. Op die manier doen
de studenten kennis en ervaring op in het
contact houden met klanten en opdrachtgevers.

Beoogd resultaat:
- 2 groepen 3de jaars studenten NHTV IMEM
begeleid tijdens het maken van hun BUTFF
short
- College ‘Productie Film Festival’, 3e jaars
NHTV (febr 2017)

Met de afdeling NHTV – IGAD (International Game Architecture and Design) hebben
we een GameJam en een GameCave opgezet tijdens het BUTFF2017. De GameJam is
een wedstrijd waarbij verschillende teams
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in 48 uur een videogame maken aan de hand van een gegeven thema. De GameJam
vond plaats in het weekend dat ook het BUTFF plaatsvond. De studenten hebben 2 x 24
uur doorgewerkt om hun game te maken. En de resultaten mochten er wezen. Ze werden allemaal gepresenteerd in een speciaal event georiganiseerd op het BUTFF-terrein.

Activiteit 5.2

AKV St.Joost

Beoogd resultaat:
- Vernieuwde BUTFF website interface

Voor BUTFF ontwikkelde Faddia Micheals
( 3de jaars student design AKV St.Joost)
een vernieuwd vormgeving voor de BUTFF
webstie.

Activiteit 5.3

Stage- werkervaring
Jits Buijs Student MBO ICT – maakte in
opdracht van BUTFF een gasten-hospitality
app. In nauwe samenwerking met hem
hebben we een telefoonapp ontwikkeld
om alle gastenbewegingen tijdens het
BUTFF helder en snel inzichtelijk te maken
voor het productieteam. Een handige tool
die we zeker de komende jaren gaan gebruiken en uitbouwen.

Beoogd resultaat:
- Gasten hospitality app
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5. IDFX 2017 financieel

Financiële onafhankelijkheid is iets waar altijd aan gewerkt wordt bij IDFX. We kunnen
optekenen dat we voor ongeveer 25-30% in onze eigen inkomsten kunnen voorzien.
Aan de andere kant is beperken van de uitgaven en investeringen een voortdurend
en noodzakelijk aandachtspunt. Aan inkomstenzijde zijn we bezig met het aantrekken
van een aantal sponsors en het vragen van een bescheiden en schappelijke commissie
bij verkoop van geëxposeerd werk. Voor BUTFF hebben we, naast de recette, inkomsten weten te genereren uit advertentieverkoop in het programmaboekje en met reclame voorafgaande aan de filmvoorstellingen. Een aantal sponsors steunt ons in natura
door bv, ter beschikking stellen van een auto of bestelbus (Hyundai garage van
Riel), of door een belangrijke korting te geven op inkoop van drank (Scheldebrouwerij,
hoofdsponsor van BUTFF & IDFX sinds 2014) en materialen (HAP automatisering & visualisering sinds 2000 sponsor voor apparatuur en filmtechniek).
Aan de kostenkant letten we bij IDFX op de kleintjes. De huurlasten voor ons onderkomen zijn vrij laag. Consequent hergebruik van materialen en apparatuur wordt
binnen IDFX gezien als noodzaak voor mens en milieu.
Daarnaast is er wederom flink ingezet op free publicity, facebookreclame en bannerruil
met verwante initiatieven en festivals. Ook konden we veel gasten tijdens BUTFF &
Interference onderbrengen voor overnachting bij enthousiaste vrijwilligers. De kosten
voor BUTFF bleven daarmee binnen het budget, ongeveer gelijk aan de vorige edities.

Conclusie
Het blijft financieel laveren op het dunne randje van onafhankelijke en eigenzinnige keuzes op het scherpst van de snede. Het realiseren van een jaarprogramma zoals
we dat met IDFX gewend zijn is een fijne uitdaging. Er wordt veel gevraagd van onze
creatieve ondernemersgeest en financiële flexibiliteit. Toch wisten we met uw
ondersteuning ook dit jaar weer een mooi en veelzijdig programma te realiseren
zonder in te boeten op inhoud. Films, performance en exposities die jong publiek wisten te bekoren en een begrip zijn en blijven in het Bredase. De exposities
vormen een belangrijke graadmeter bij het hoog houden van de geest van IDFX. Ze zijn
volgens ons de reden dat we zoveel nieuw & jong publiek maar zeker ook kunstenaars
aan ons weten te binden.
We willen u op deze plaats bedanken voor de ontvangen financiële ondersteuning
en kijken uit naar de voortzetting van onze samenwerking in de komende jaren.

