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PROJECTPLAN:

Amsterdams BuurtFilmFestival (ABFF)

Activiteitenplan september 2022 – december 2023

Citaat 1

“Mijn ouders hebben een café ...  Ik zit daar voor de deur en denk het leven hier is net een film. Dus
laat ik er een film van maken.’ Silroy Loman, Het Jordaangevoel (10 min.), ABFF-Lab deelnemer en
winnaar van publieksprijs van ABFF 2021
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0.  Achtergrond: Stichting Aimiro Mediahuis
Stichting AIMIRO Mediahuis gelooft dat de media en kunst wezenlijke vormen van communicatie
zijn, die bijdragen aan maatschappelijke ontwikkeling wat betreft emancipatie, participatie en sociale
cohesie. De stichting ontwikkelt projecten om beginnende en gevorderde cultuurmakers te
stimuleren, te motiveren, te helpen en door samenwerking zich verder te ontwikkelen, om zo
effectief gebruik te maken van de media- en kunstensector. Zo worden o.a. de doelgroepen
jongeren, nieuwkomers, vluchtelingen en buurtgenoten gestimuleerd in camerajournalistiek en
uitingen van (film)kunst.

De stichting heeft vier bestuursleden: Gerard Bueters, voorzitter, Jan Dijk, secretaris, Rachel Abebe,
penningmeester en Henok Misgnaab, bestuurslid.

Op 5 september 2008 is hiertoe de Stichting AIMIRO Mediahuis opgericht met als doelstellingen:
1. Het bevorderen van integratie, participatie en sociale cohesie van jongeren en nieuwkomers

met diverse culturele achtergronden in de buurten, regio’s en zo mogelijk landelijk.
2. Het leveren van een sociale, maatschappelijke en professionele bijdragen aan de

ontwikkeling van talentvolle jongeren en kunstenaars, nieuwkomers wat betreft audiovisuele
en andere geavanceerde kunstvormen vooral in Nederland en waar van toepassing ook
buiten Nederland;

3. Het dienen als professioneel bemiddelaar of begeleider van de starters naar
zelfredzaamheid op het gebied van media en kunstproducties en als weg naar een
professionele studie of als opstapje naar de arbeidsmarkt. 

Inmiddels initieert de stichting meerdere projecten waaronder:
-  Centrum voor Afrikaanse Talen en Literatuur, gemaand AfroBieb (www.afrobieb.nl)
-  Diverse interculturele en sociale activiteiten
-  Media training voor jongeren die hun toekomst willen opbouwen
-  Het Amsterdams Buurtfilmfestival, (www.abff.nl). Onder het label ABFF worden nu vier activiteiten

uitgevoerd, waaronder ABFF-Lab, ABFF-Festival, ABFF-OnTour en ABFF TV.
-  Momenteel zijn we mee bezig met ontwikkelen van website van www.aimiromedia.nl

Voor de projecten vanuit het ABBF volgt hierna de beschrijving van het projectplan 20023.

Kibret Mekonnen,
Artistiek leider- en oprichter, Amsterdams BuurtFilmFestival

http://www.abff.nl
http://www.aimiromedia.nl
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1. Voorwoord: 
Amsterdammers filmen hun stad

‘De verhalen liggen op straat’, hoor je vaak. Het Amsterdams Buurt Film Festival (het ABFF) zoekt al
die verhalen van de straat en geeft ze een podium, zowel online als op het witte doek. In de
afgelopen twintig jaar heeft film zich steeds meer ontwikkeld tot een laagdrempelig medium,
waarmee iedereen aan de slag kan. Met de smartphone in de hand kan iedereen zijn eigen regisseur,
camera mens, interviewer, acteur, producent en editor zijn. Sinds 2015 bieden wij Amsterdammers
in de wijken een podium om via film hun verhalen met elkaar te delen.

1.1 Ambities en ontwikkeling Stichting AIMIRO Mediahuis

Aimiro streeft ernaar om de jaarlijkse projectmatige aanpak van de afgelopen 6 jaren een stevige
meerjarige structuur te geven op gebied van plannen en financiering. Daarbij worden ook nieuwe
samenwerkingen aangegaan met andere voor ons relevante organisaties.

1. De komende jaren versterken we onze organisatie en breiden we het festival verder uit. ABFF
groeit verder naar een jaarlijks tweedaags filmfestival.

2. Ieder voorjaar zijn er speciale ABFF-impact avonden, waarbij in de wijken dieper op de
onderwerpen kan worden ingegaan. Deze heten ABFF OnTour voor de windstreken Noord,
Zuid, West, Oost, Nieuw-West, Centrum en Zuidoost.

3. In de ABBF-Labs ontwikkelen aspirant-filmers hun competenties verder, waarbij de aspirant
filmmaker kennis maakt met alle facetten van film. We vinden het daarbij belangrijk dat
aspirant filmmakers vooral hun eigenheid behouden. De kracht van buurt films zit in hun
spontane, ongefilterde en laagdrempelige karakter. Deze pareltjes verdienen een volwassen
podium en een volwaardige presentatie, zowel in de filmzaal als online.

4. ABFF-TV met Online vertoningen het hele jaar door van producties uit het festival en andere
relevante films. Het programma wordt om de week op vrijdag uitgezonden op SALTO TV en
het ABFF YouTube kanaal. Met dit initiatief willen we de filmmakers blijven binden aan het
ABFF en stimuleren voor een vervolgfilm voor het volgende filmfestival.

1.2 Betekenis van ABFF voor de stad

ABFF levert een bijdrage aan een inclusieve stad. Het festival wil enerzijds op stadsdeelniveau actief
zijn en mensen bij de plannen en activiteiten betrekken. Anderzijds, wil het op stedelijk niveau zoveel
mogelijk Amsterdammers zich laten herkennen in de programmering. De doelstellingen en werkwijze
sluiten nauw aan bij het streven van het Amsterdamse stadsbestuur dat ‘Amsterdam een complete
stad wordt, waarin kunst voor iedereen altijd dichtbij is’.1 Kunst gericht op de wijken speelt in deze

1 Hoofdlijnen kunst en cultuur 202102024, p. 7
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visie een belangrijke rol. Juist in die delen van de stad, die worden aangemerkt als ontwikkelingen
buurten is de stichting al jaren actief. Door de combinatie van laagdrempelige productie en
presentatie stelt ABFF zich dienstbaar op naar alle Amsterdammers. Hun verhalen staan in de
schijnwerpers, zonder poeha, en met een grote betekenis en vooral met Amsterdamse lef gemaakt.

1.3 Amsterdam 750 jaar

Een belangrijke ‘stip op de horizon’ is 2025. ABFF bestaat dan tien jaar en Amsterdam viert groots
haar 750-jarig bestaan. Omdat we een van de belangrijkste culturele evenementen van Amsterdam
zijn, zullen we de stad versieren met onze verschillende activiteiten, zoals het ABFF-Festival, ABFF-
Ontour, ABFF-Lab en ABFF TV en dit samen met de Amsterdammers vieren.

Met de bijdrage van samenwerkingspartners, sponsoren en fondsen zetten we vanaf januari 2024
een tweedaags festival neer met diverse activiteiten naar verschillende stadsdelen. Door middel van
een uitgebreid randprogramma kunnen uiteenlopende Amsterdammers elkaar op het ABFF-podium
ontmoeten, inspireren en waarderen. Investeren in ABFF betekent investeren in mensen, in buurten
en wijken, waar lokale makers hun eigen filmverhaal vertellen.

Citaat 2

‘Wat een mooi, inspirerend festival! Amsterdam met kleur en geur uit eigen buurten. Mensen,
publiek en filmmakers. Een moment om later te kunnen zeggen, zoals de moderator het verwoordt:
‘Ik was erbij’.’  Mellouki Cadat-Lampe, Amsterdams stadskenner en jurylid bij het ABFF.
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2. Profiel: ABFF in vogelvlucht
Sinds 2015 stelt ABFF mensen in staat om zelf de regie te voeren over hun verhaal. Onze taak is om
ruimte te bieden aan hun authenticiteit, fascinaties en opvattingen en deze vorm te geven in een
(korte) film. ABFF zorgt ervoor dat makers hun film en boodschap kunnen delen met bewoners in de
wijk, de directe omgeving en daarbuiten met anderen. In workshops bieden we professionele
begeleiding op het gebied van films maken en educatie door middel van film. In de jaarlijkse ABFF-
labs, ter voorbereiding op het festival, werken ABFF-cursusleiders aan de verhalen voor een film en
coachen de makers op een laagdrempelige manier om hun filmproductie te realiseren.

Tijdens het jaarlijkse ABFF-festival tonen makers hun producties aan een breed publiek van
buurtbewoners, familie, vrienden en andere belangstellenden. Vooral de voor- en nagesprekken zijn
voor de makers en publiek een waardevol onderdeel van het festival. Onze moderators zorgen voor
een levendige, ongedwongen setting, waarin de filmmakers hun ervaring delen. Zo krijgen bezoekers
de kans om vragen te stellen over de motivatie en het productieproces. Naar aanleiding van deze
gesprekken komen bij de festivalorganisatie regelmatig nieuwe aanmeldingen van aspirant-filmers
binnen. 

In de verschillende stadswijken krijgt het ABFF-festival jaarlijks onder de titel ‘ABFF OnTour’ een
vervolg met ‘impact momenten’. Die voorstellingen staan elk voorjaar in de buurten gepland met
een selectie van de films. Ook hier gaan makers van de films met hun buurtgenoten in gesprek over
wat er zoal in hun buurt speelt. Net als het Festival zelf zijn deze filmdagen een manier om
ongehoorde verhalen zichtbaar te maken.

2.1 Governance en code's en Missie
ABFF onderschrijft en hanteert de code van de culturele sector. Met de Code Diversiteit & Inclusie
maken we de cultuursector meer inclusief. Zo maken we ruimte voor nieuwe verhalen en werken we
aan een gelijkwaardige sector voor iedereen.

ABFF biedt lokale films een podium van verhalen van en over alle Amsterdammers in de stad. Het
Amsterdam van de 21ste eeuw mag qua inwoners met recht superdivers genoemd worden. Sinds
2013 is er geen sprake meer van een duidelijke meerderheidsgroep. Deze diversiteit
vertegenwoordigt een kracht, die de stad in haar voordeel kan aanwenden. Toch blijkt uit de cijfers
van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, dat incidenten tegen minderheden in Amsterdam
toenemen. Bepaalde groepen krijgen te maken met ernstige stigmatisering. Onwetendheid zorgt
ervoor dat vooroordelen en misvattingen hardnekkig blijven. Vooroordelen verdwijnen als
Amsterdammers elkaar en hun verschillen beter leren kennen. Door elkaar te ontmoeten, zet ABFF
met haar activiteiten juist in op de kracht van diversiteit. Dat levert uiteindelijk een fijnere
leefomgeving op. ABFF biedt een tegenwicht aan polarisatie en individualisme, door de stad juist te
benaderen als een weefsel van verhalen. We bieden een podium aan de verhalen van alle
Amsterdammers, ongeacht kleur, afkomst, taal, cultuur, geaardheid of verschillen. Het gaat er om
hoe mensen iets van hun leven maken.
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2.2 Wat maakt ABFF uniek? Authentiek en ongepolijst
De wijze waarop we buurtbewoners een podium geven en ze in staat stellen hun verhalen te
vertellen, ligt eigenlijk erg voor de hand. Want wie heeft er nou geen verhaal? We zijn ook het
wonderbaarlijkste festival in de wereld: onze formule is namelijk uniek. Voor ons zit het unieke
karakter van het ABFF in de toegankelijkheid van de films. En het feit dat dit festival is ontstaan uit de
bewoners van de stad zelf. We ervaren keer op keer dat mensen zich vrijgevig blootgeven en
manifesteren op een manier, die ontroerend en hartverwarmend kan zijn. Soms zijn verhalen ook
schrijnend of boosmakend, zeker bij misstanden of verdriet.

Binnen het festival is er ruimte voor autodidacten, ongeoefende en professionele makers. In het
ABFF Lab laten we mensen zien als bron van verhalen. We werken op basis van gelijkwaardigheid. In
de films zijn de makers vrij om zonder het doorgaanse redactionele filter te werken zoals we dat
kennen van meer professionele producties. Er wordt volop geëxperimenteerd met de wijze waarop
het verhaal wordt verteld. De klassieke film methodieken worden niet verworpen, maar zijn ook niet
altijd heilig.

2.3 Waar maken wij het verschil? Curator van buurt en de stad
Onze kracht zit in het zichtbaar maken van de kleine en grotere verhalen en onderwerpen, die
mensen bezighouden. Wij zien onszelf als curatoren van deze verhalen in de stad. Daarbij hanteren
we ruime en laagdrempelige selectiecriteria voor lokale verhalen. De blik is daarbij open. Werkend in
de buurten kijken we zelf ook door de bril van buurtgenoten naar de aangebrachte onderwerpen. De
verhalen krijgen maximaal onze aandacht, zowel in ontwikkelproces als in de ‘eigen’
presentatievorm.

2.4 Stedelijk weefsel
We zetten het kleine bijzondere gebaar en verhaal – datgene wat we in de gehaaste wereld vaak
over het hoofd zien – in de schijnwerpers. Hiermee beogen we de kracht en waarde van het stedelijk
weefsel van verhalen zichtbaar te maken. Het is zo een waardevolle aanvulling op het aanbod van
verhalen dat gecureerd wordt door de reguliere media, zowel door publiek gefinancierde, als door
commerciële partijen. Dit houdt ook in dat we niet bewust en uitsluitend cureren op dramatische
conflicten. Bij ons is ruimte voor puur plezier, harmonie, waardering voor lokale helden en vooral
gemeenschapszin, zonder dat het zoetsappig wordt. Verhalen waar belangen botsen worden niet
geschuwd, evenals die onderwerpen waar personen te maken krijgen met grote obstakels in hun
leefomgeving. Ze zijn er ook, maar we zijn er niet nadrukkelijk naar op zoek.

Citaat 3

‘Wat een geweldig festival. Ik voelde me thuis bij het ABFF en zeker kom ik volgende keer terug met
mijn nieuwe film.’  Marijn van Veen, buurt filmmaker Amsterdam West
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3. Doelstellingen 2023
Het ABFF beperkt zich nu tot een periode van een jaar. Maar de plannen zijn dat ook komende jaren
het ABFF-vorm blijft krijgen waarbij er een speciale focus ligt op 2025 met een grootstedelijk
Amsterdams BuurtFilmFestival. Dan zal het festival bijdragen aan de viering van 750 jaar Amsterdam.
Bovendien bestaat ABFF dan 10 jaar.

3.1 Artistiek- en zakelijk

De kwaliteit van het festival ligt voor ons besloten niet alleen maar in film maar zeker in het verhaal:
wat heb jij te vertellen over je buurt? Film is het instrument, waarmee we mensen vertrouwd maken.
Hoe maak je mensen vaardig? Die vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van het steeds verder
te ontwikkelen ABFF-educatie programma:
− Basale techniek filmen en verhalen vertellen;
− Reflecteren op het eigen werk, onder andere door middel van panelgesprekken;
− Feedback ophalen bij professionals en publiek;
− Impact productie: wat wil je met je verhaal teweegbrengen en hoe presenteer je dat

uiteindelijk?
In de komende jaren bieden we filmmakers van eerdere edities de mogelijkheid om verworven
vaardigheden verder te ontwikkelen binnen een buurtfilmprogramma voor gevorderden.

Zakelijke gezien werken we voor een doorgooien van het project met het professionaliseren van
werkzaamheden. De ABFF-organisatie drijft op de inzet van vrijwilligers en projectmatige
professionals. Dit beoogt Aimiro Mediahuis door de organisatie te versterken met enkele vaste
(freelance) medewerkers. Daarnaast door bestuur en organisatie te professionaliseren, ervaringen te
koppelen en te verduurzamen. Om deze groep sterker te binden, investeren we de komende jaren in
een team met een professioneel artistiek leider, een communicatie-medewerker, een zakelijk leider
en festival manager.

3.2 Publieksbereik
Op het gebied van publieksbereik stelt ABFF zich ten doel om jaarlijks met 25% te groeien. Ondanks
beperkingen gerelateerd aan materialen en financiële middelen, COVID 19 maatregelen groeit het
publiek bij ABFF  gemiddeld toch met 10%. Sinds 2019 organiseren we het festival met vrijwilligers
krachten en voor een klein deel met losse betaalde professionals.

Naast de jaarlijkse festival evenementen hebben we natuurlijke gerelateerde activiteiten zoals ABFF
Lab en ABFF OnTour deelnemers en onze social media volgers. We kijken niet alleen naar kwantiteit,
ook de kwaliteit van het publieksbereik is van belang. Dit geeft ons een duidelijk beeld hoe we verder
het ABFF kunnen ontwikkelen. We vergroten dit door evaluatiegesprekken met
samenwerkingsorganisaties zoals de OBA, juryleden, moderators en door middel van
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publieksenquêtes. De publieksontwikkeling loopt parallel aan de uitbreiding van het aantal
activiteiten in dit plan.

Doelgroep Communicatiemiddelen

- Buurt Filmmakers (beginners, half-
gevorderden)

- Professionele filmmakers en
artiesten

- Jongeren die willen leren film
maken

- Amsterdamse buurtbewoners
- Inwoners van de metropoolregio

Amsterdam

- Sociale media (Facebook, YouTube,
Instagram, Twitter)

- Website ABFF, posters en flyers
- Broadcasting en narrowcasting (SALTO TV,

OBA)
- Netwerk/samenwerkende organisaties en

buurt filmmakers
- Mond-tot-mond mondreclame
- Buurthuizen en community centra
- Stadsdeelraden
- Opleidingen

3.3 Bredere context programmering 2023
De 7e editie van het ABFF Filmfestival zal plaatsvinden op 4 februari 2023, opnieuw in de grote
theaterzaal van de OBA-Oosterdok (Centrale Bibliotheek). Voorafgaand aan het festival organiseren
we op vrijdag 28 januari 2023 een kick-off voor alle deelnemende filmmakers en
samenwerkingspartners. De kick-off dient als warming-up voor het festival.

Op 4 februari 2023 organiseren we voor het laatst een eendaags festival. Vanaf 2024 wordt het een
2-daagsfestival. Nu al verrijken we het programma door aandacht te geven aan de sfeer en formaat
van het festival, de diversiteit van het publiek.  We vergroten de toegankelijkheid van het festival ook
met het doel om meer publiek te trekken.

We zullen een selectie van door Amsterdammers ingezonden films vertonen, samengevoegd in 4
verschillende filmcocktails van ongeveer 50 minuten. Het festival dient ook dit jaar weer als officiële
eindpresentatie voor de producties die zijn voortgekomen uit de lab-workshops. Na de vertoning van
elke filmcocktails is er ruimte voor Q&A sessies van ongeveer 15 minuten. De dag eindigt met de
prijsuitreiking.

Om dit te realiseren werken we samen met buurthuizen, community clubs, lokale media, buurt
gerelateerde filmhuizen en lokale media zoals buurttelevisie. Ook zijn gesprekken gepland  om te
komen samenwerking met bijvoorbeeld lokale media, andere filmfestivals, musea en Amsterdamse
bioscopen, etc. Ook investeren we in een makers- en publieksonderzoek. We hebben een stevig
ingebedde vrijwilligersorganisatie in alle stadsdelen.
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Rondom het festival organiseren wij diverse activiteiten en maken wij ruimte beschikbaar voor de
filmmakers en organisaties om met de bezoekers in contact te komen:

1. Broad- en -narrow- Casting: vanaf 1 september beginnen wij met non-stop-publicaties over
het ABFF-festival van 4 februari 2023. Hiervoor maken we gebruik van onze contacten bij
SALTO, het narrowcasting systeem van de OBA-centrale en in een aantal buurtcentra.

2. ABFF-Friends desk: sponsoren en organisaties waarmee wij samenwerken kunnen een desk
creëren om informatie over hun activiteiten te verspreiden aan de bezoekers en filmmakers
die bij het festival aanwezig zijn.

3. Meet & Greet Room: Filmmakers en publiek krijgen hier de gelegenheid om met elkaar in
gesprek te gaan. Ook kunnen filmmakers gasten ontvangen, conversaties voeren en poseren
voor foto’s.

4. Masterclass: Bij het begin en het einde van het festival wordt er een masterclass door de
professionals gegeven. Hiervoor hebben wij de filmmaker, Sunny Bergman of de collega
programmeur van IDFA, Cees van ’t Hullenaar, op ons wensenlijstje staan om mee te werken.

5. LIVE Muziekoptredens: Bij de afsluiting van het festival en tijdens de prijsuitreiking speelt een
solo muzikant Orville Breeveld en de stadsdichter Marjolijn van Heemstra (nog te
benaderen).

Hiermee stellen we vragen over de behoeftes van beide groepen, om zo in de volgende jaren
onderbouwd keuzes te kunnen maken. Als instrument van onderzoek gebruiken we enquêtes en
interviews. Hierbij worden studenten en onderzoekers van een (media) opleiding betrokken. Het
plan is om de komende jaren te werken aan een stage- en onderzoeksprogramma. Dit stelt ons in
staat om te professionaliseren en zo onze kennis binnen de organisatie te borgen en door te geven.

Citaat 4

‘ABFF is wonderbaarlijkste en het populairste
en het luist festival van de wereld. Het is 
wonderbaarlijk omdat voor zover dat wij
weten de nog steeds nergens ter wereld deze
formule is gekopieerd en deze formule is
geniaal. Amsterdam is nog mooier, spannender,
ontroerender dan ik al dacht. Dank je wel, ABFF.’

Chris Keulemans, schrijver, journalist en moderator



@Stichting Aimiro Mediahuis//Projectplan ABFF  2023 12

4. Kernactiviteiten 2023
ABFF is een project met viertrapsraket: ABFF-Lab, ABFF-Festival, het ABFF-OnTour en ABFF-TV online
vertoningen het hele jaar door. Een en ander is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Lab is de
bouwplaats, het festival is het fundament en de ABFF OnTour avonden in de stadsdelen vormen de
verdieping. ABFF TV ten slotte is het publieke venster op de stad en daarmee een digitale
archiefdocumentatie voor een breder publiek en instellingen binnen- en buiten Amsterdam.

4.1 ABFF-Festival (4 februari 2023)
ABFF vindt traditioneelop 4 februari 2023 plaats in ‘Theaterzaal van de centrale bibliotheek OBA
Oosterdok.  ABFF vertoont een aantal films in compilatie van 50 minuten, die filmcocktails heten.
Deze benaming doet recht aan het gemengde karakter en inhoud van de compilaties. De mix van
ingrediënten en verhalen bieden de kijkers een cocktail van emoties en belevingen. De totale duur
van een festival-dag is ruim vijf uur, verdeeld over vier sessies en in twee zalen.

Elke filmcocktail wordt gevolgd door een inhoudelijk en stijl technisch panelgesprek over de films.
Daar komen actuele maatschappelijke onderwerpen uit voor die in de buurt leven. Daarnaast
worden alle buurtgerichte films via ABFF-TV op omroep SALTO  en het ABFF YouTube kanaal
uitgezonden.

Bij de inzending van films hanteren wij een procedure die garandeert dat de jury de films ‘blind’ kan
beoordelen. Namen van makers en secundaire partijen mogen niet op het ingezonden materiaal
vermeld staan. Naam, geslacht, leeftijd zijn onbekend bij de jury. Zo voorkomen we dat er sprake kan
zijn dat makers op grond van een persoonlijke relatie kunnen worden bevoordeeld of benadeeld. De
voorwaarden vindt u op ABBF.nl.

Een panel van vijf deskundige juryleden beoordeelt alle inzendingen in overeenstemming met de
gestelde criteria van de competitie. In de jury hebben ten minste drie professionals zitting met o.a.
ervaring in het produceren of regisseren van films, televisieprogramma’s en documentaires.

4.1.1 Geschiedenis ABFF en overzicht door de jaren heen

Het Amsterdams Buurtfilmfestival is een bottom-up initiatief van filmmaker en kunstenaar Kibret
Mekonnen. In 2015 startte hij ABFF waarbij de wens was een bijdrage te leveren aan een diverse
inclusieve samenleving. De eerste editie van het festival was vooral gericht op de Indische Buurt. Er
zijn dertig films vertoond, er waren evenveel buurt filmmakers en een honderdtal bezoekers.
In 2016 vond het tweede ABFF plaats in broedplaats Ondertussen aan de Plantage Middenlaan, met
documentaires, speelfilms, korte reportages en experimentele films. Ook was er een
randprogrammering met muziek en poëzie. Na vertoning op het festival zond partner SALTO
Amsterdam de films uit op kabel-tv.
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Sinds 2017 vindt ABFF jaarlijks plaats in de centrale bibliotheek van de OBA. Sindsdien groeit het
festival door. Het festival wordt jaarlijks bezocht door ruim 800 bezoekers.

Vanwege de maatregelen door Covid-19 hebben we de eerste lustrumeditie op 12 december 2020
anders vorm moeten geven dan voorgaande jaren. Het festival was te volgens via een livestream op
het YouTube-kanaal van de OBA. In 2021 was er weer een gelegenheid bij elkaar te komen in de OBA,
met inachtneming van de geldende corona-maatregelen. Met alle beperkingen kon het festival nog
zo’n 75 bezoekers verwelkomen in Theater van het Woord.

Overzicht ABFF-ontwikkeling

Jaar Locatie Films
(aantal)

Uur
(aantal)

Makers
(aantal)

Bezoekers

2021 OBA-Oosterdok 26 4 30 zaal: 180 livestream: 650
(Vanwege de maatregelen
i.v.m. de 2e lockdown)

2020 OBA-Oosterdok 23 4 20 zaal: 120 livestream: 850 (Vanwege
de maatregelen i.v.m. de 1e

Corona lockdown)

2019 OBA-Oosterdok 45 7,5 55 1200 (8 film cocktails in de zaal)

2017 OBA-Oosterdok 25  5,5 30 700 (5 filmcocktails in de zaal)

2016 Plantage Middenlaan 23 4 18 350

2015 Makassarplein 15 2,5 12 200 (Openluchtfestival in
Amsterdam Oost)

Het ABFF-festival 2024 is in februari 2024 met een tweedaags festival. Januari is daarvoor
organisatorisch een veel beter moment. We herhalen de komende jaren ons publieksonderzoek. Dit
zal zeker effect gaan opleveren voor de editie 2025 tijdens het 750-jarig bestaan van Amsterdam.

Citaat 5

‘Helemaal vanuit Duitsland vandaag, maar het was het zeker waard! Geweldige films en een
geweldig initiatief. Hier gaat mijn hart sneller van kloppen.’ Joyce Beukema, bezoeker
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4.1.2 Filmselectie Criteria
Algemeen
- De inzending mag niet ouder zijn dan twee jaar. - - De inzending speelt zich af in Amsterdam.
- Lengte van de speelfilm of documentaire mag

niet langer dan 50 minuten zijn. 
- - De inzending bevordert meedenken en meedoen op het

gebied van sociaal cultureel burgerschap.
- De inzending draagt bij aan het zichtbaar maken van individuele en buurtinitiatieven met betrekking tot

emancipatie, participatie en sociale cohesie in Amsterdam. De inzendingen worden beoordeeld op creativiteit,
technische vaardigheden en inhoud zoals hierna weergegeven.

Technisch
- Visuele creativiteit - - Cinematografie
- Geluid en soundtrack - - Compositie
- Beeld- en geluidsmontage -

Inhoud
- Opbouw en samenhang van het script/verhaal - - Het onderwerp is origineel en Amsterdams
- Creativiteit -

Originaliteit en algehele kwaliteit
- Is het een product van onafhankelijk denken
- De mate waarin de film betekenisvol is en

sociale cohesie als onderwerp heeft

- - De mate waarin de film plezier, enthousiasme,
betrokkenheid en/of empathie opwekt

- Replay waarde/de film willen aanbevelen bij anderen

Rondom het festival organiseert ABFF onderstaande activiteiten. Ook wordt gelegenheid geboden
aan filmmakers en organisaties om met de bezoekers in contact te komen.

4.1.3 ABFF Project promotiemethodiek
Broadcasting en narrowcasting
Een maand voor het festival start de promotie. Elke dag zijn er via SALTO TV, bij de OBA-vestigingen
en diverse buurtcentra korte film- en foto impressies te zien met informatie over het festival.

Kick-off
Tijdens de kick-off ontmoeten alle deelnemende filmmakers en samenwerkingspartners elkaar in een
ongedwongen setting. We vertonen een preview van de films, waarna de filmmakers ervaringen en
kennis met elkaar uitwisselen. Het doel van de kick-off is om de filmmakers en
samenwerkingspartners enthousiast te krijgen voor het festival en hen aan te moedigen om het
festival te promoten binnen hun eigen netwerken.

ABFF Friends-desk
Sponsoren en samenwerkingsorganisaties kunnen een desk creëren om informatie over hun
specifieke activiteiten te verspreiden aan de filmmakers en bezoekers van het festival.

Meet & Greet Room
Filmmakers en publiek krijgen de gelegenheid om kennis te maken en met elkaar in gesprek te gaan.
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Masterclass
Bij het begin en het einde van het festival wordt er een masterclass door professionals gegeven. De
masterclass is bedoeld voor festivaldeelnemers. Dit bestaat uit zowel het publiek als de aanwezige
filmmakers. 

4.1.4 Prijzen en afsluiting

Het festival eindigt met een feestelijke prijsuitreiking. Uit vijf categorieën kiest de jury de beste film.
Winnaars ontvangen publiekelijk de ABFF Best Film Award en een geldbedrag van € 500,-. Sinds 2021
kunnen bezoekers ook online stemmen voor de publieksprijs. Zij maken daarbij gebruik van een
gepersonaliseerd stemformulier om dubbel stemmen te voorkomen. Aan de ABFF Publieksprijs is ook
een geldprijs van € 500,- verbonden.

De competitie is geen doel op zich, maar biedt ons allerlei secundaire mogelijkheden om ABFF tot
een succes te maken. Voor de deelnemers vormt het uiteraard ook een motiverende factor maar is
zeker niet het belangrijkste aspect. De prijzen zijn voor een aanmoediging voor iedereen om zich
verder te ontwikkelen. Publieksparticipatie door stemmen op de favoriet is daarbij van belang. De
competitie biedt uiteraard ook mogelijkheden tot free publicity voor het festival. Daarnaast is het
een manier van geschiedschrijving van het festival en worden de highlights van lokaal talent
gemarkeerd.

ABFF Awards
o Amsterdammer in beeld
o Fictie
o Non-fictie
o Winnaar Lab workshops
o ABFF Publieksprijs

4.2 ABFF-Lab (voorjaar 2023)
ABFF Lab is een plek voor onderzoek en experiment. Hier ontstaat de uitwisseling tussen
professionals, liefhebbers en beginnende filmmakers. Buurtbewoners die zich hebben gemeld of
door ons zijn gescout, krijgen training in scenario, redactioneel, interviewtechnieken, camera- en
geluidstechnieken en basismontage.

De workshops hebben tot doel de deelnemers in staat te stellen zelfstandig of in groepsverband films
te maken. De deelnemers werken planmatig naar een eindproductie, die uiteindelijk wordt
gepresenteerd op het Amsterdams Buurt Filmfestival (januari 2024). Ook voor het hierbij horende
voor- en nagesprek met publiek en andere makers worden makers gecoacht.
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De Labs vinden verspreid plaats in bibliotheken, bioscopen en buurthuizen in alle Amsterdamse
stadsdelen. We organiseren ABFF-Lab 2022 in vijf stadsdelen (Amsterdam Oost, West, Noord,
Zuidoost en in Amsterdam Centrum). In het voorjaar 2023 organiseren we de ABFF-Lab 2023 in alle
stadsdelen van Amsterdam inclusief in het nieuwe onderdeel van Amsterdam, Weesp.

4.3 ABFF OnTour (najaar 2023)
ABFF OnTour Oost, Nieuw-West, Noord etc. staat voor thematische filmavonden in de verschillende
stadsdelen van Amsterdam en zijn gericht op het maken van lokale impact. We vertonen een selectie
festival films, die per buurt zijn afgestemd op lokale thema’s. Deze filmavonden bieden inhoudelijke
verdieping en de gelegenheid tot het uitwisselen van verhalen rond thema’s als samen en
zelfredzaamheid, zelfbeheer van de openbare ruimte, verbinding over verschillende perspectieven
heen, versterken van eigen regie, jongeren en werkloosheid. In lokale OBA’s, film- of buurthuizen
worden activiteiten ondersteund met debatten, lezingen en podiumoptredens. Door de mix van
makers, buurtbewoners, onderzoekers, ambtenaren, wijkprofessionals, artiesten en andere
betrokken partijen zijn deze bijeenkomsten een vruchtbare bodem voor samenwerking en het delen
van initiatieven, perspectieven, ideeën en kennis.

Door het organiseren van deze impact bijeenkomsten werven we tegelijkertijd actief deelnemers en
publiek voor de volgende ABFF Labs en de achtste editie van het festival in 2024. We focussen met
ABFF OnTour op alle stadsdelen van Amsterdam. Dit zijn de stadsdelen van de toekomst, de oude en
nieuwe centra, waar onderwerpen als gentrificatie, stedelijke vernieuwing, armoedebeleid en
veiligheid sterk spelen. 

4.4 ABFF TV (2022-2023)
ABFF TV maakt maandelijkse uitzending op onze sociale mediakanalen en op de Amsterdamse lokale
omroep SALTO. ABFF TV vertoont bijzondere films uit het festival archief, voorzien van inhoudelijk
commentaar zo mogelijk in gesprek met de makers. De uitzending begint per 1 oktober 2022 en
loopt tot november 2023. Met ABFF TV willen we niet alleen buurtgenoten, maar ook een breder
publiek in de metropoolregio Amsterdam enthousiasmeren voor het festival.  Het is onze ambitie om
in het jubileumjaar 2025 ook een partnerschap aan te gaan met Parool en AT5, twee mediakanalen
met een groter bereik in stad en regio.
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4.5 Jaarplanning ABFF-Project 2023
 In dit hoofdstuk de kernactiviteiten op een rijtje.

september - oktober 2022

- Voorgesprekken met partners en adviseurs uit het
netwerk

- Fondsenwerving

- Projectaanpak herschikken en vastleggen
- Website updaten
- Oproep filmmakers om een filmplan in te dienen

oktober  – december 2022

-      Aannemen film inzendingen
-      Selectie maken uit alle inzendingen
- Film Cocktails samenstellen

- Start werving vrijwilligers voor festivaldag
- Structurele online promotie van het ABFF-TV
- Start promotie festivalprogramma, inzet festival trailers

januari - februari 2023

- Productie en communicatiemateriaal (flyers/posters/programmaboekjes)
- ABFF kick-off
- ABFF-festival in de OBA -Oosterdok

maart - juni  2023

- ABFF -Lab werven en inschrijving
- ABFF-Lab uitvoering in zeven stadsdelen van Amsterdam
- ABFF OnTour  samenstelling thema

oktober - december  2023

- ABFF OnTour in alle zeven stadsdelen van Amsterdam
- Voorbereidingen ABFF-Festival januari 2024
- project afronden

Citaat 6

‘Ik ben zes jaar geleden begonnen met film maken.
Ik heb de droom om filmmaker te worden.
Vandaag heb ik mijn eerste prijs gewonnen
op ABFF. Ik ga zeker door!’
Michael Samboe, winnaar ABFF 2017 categorie
Speelfilm.
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5. ABFF-organisatie
5.1 Kernteam
Het kernteam bestaat voornamelijk uit onbetaalde krachten. Sommige specifieke bijdragen worden
op freelancebasis per (deel)project ingehuurd. Ook ABFF-initiatiefnemer en artistiek directeur Kibret
Mekonnen declareert een klein deel van zijn werkzame project uren als freelance ZZP’er bij de
stichting, evenals de inzet van zijn faciliteiten.

Kibret Mekonnen, artistiek leider: Kibret Mekonnen vormt samen als artistiek leider samen met de
zakelijk leider de directie van ABFF. Hij leidt de dagelijkse gang van zaken bij alle ABFF-projecten,
bewaakt de kwaliteit en is eindverantwoordelijk. In opdracht van en in samenwerking met het
bestuur is hij verantwoordelijk voor de artistieke visie, inhoud, vorm en uitvoering van het ABFF. (Zie
de bijlage profiel Kibret Mekonnen.

Zakelijk leider: Momenteel zijn de twee functies (artistiek leiding en Zakelijk leiding) nog
samengevoegd en worden en uitgevoerd door Kibret Mekonnen met steun van vrijwilligers.  In de
professionaliseringsslag wordt gewerkt aan een scheiding van de zakelijke en artistieke leiding. Deze
functie en de scheiding zijn dan ook nader te bepalen.

Sjoerd Vocking, vormgever: Sjoerd is verantwoordelijk voor de huisstijl en het ontwerp van flyers,
posters, programmaboekjes en T-shirts. Hij maakt het visuele ontwerp van alle media-uitingen en
draagt zorg voor de praktische uitvoering van het festival en de bijeenkomsten.

Nadja Cohen, communicatie, ontwikkeling en webbeheerder: Nadja is verantwoordelijk voor de
communicatiestrategie en implementatie ervan in de organisatie.

Gonny van Oudenallen, Pers & PR (vrijwilliger): Gonny is verantwoordelijk voor het publicitair
uitdragen van de doelstelling, visie en activiteiten van het ABFF door middel van diverse online en
offline media. Gonny heeft een proactieve rol bij de promotie van ABFF, zowel via de eigen
communicatiekanalen als ook via externe kanalen.

Frederi Strijbosch, productie en festivalmanager (vrijwilliger): Frederi ondersteunt de zakelijke en
artistieke leiding. Zij is een zelfstandig en ervaren manager publieksservice en operations en
evenementen manager bij verschillende culturele instellingen, zoals ITA, Theater Bellevue, Boom
Chicago en YOUSEUM.

Yuri Veer, (AV-medewerker - vrijwilliger) loopbaantraject bij AFF ondersteunt de artistiek leider bij
ABFF-TV, ABFF-Lab en het festival vormgeving.
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5.2 Externe professionals
ABFF heeft een sterk netwerk en een grote gunfactor. De mensen die ons adviseren en steunen
hebben vaak een grote staat van dienst op maatschappelijk en of culturele terrein, in het
beroepsveld, de politiek en de sector.

5.2.1 Juryleden
Leo Wentink: - (televisie programmamaker, Juryvoorzitter) Leo is producent/leidinggever bij Omroep
KRO en zij was de voorzitter van stichting Aimiro Media huis.

Jacqueline van Vugt – (veelzijdig filmmaker, Jurylid): Jacqueline was jurylid van het Nederlands
Filmfestival 2002. Voor haar films “Two Loves” en “Borders” haalde zij belangrijke prijzen binnen,
zowel nationaal als internationaal. Jacqueline geeft training over het maken van
documentaires. Jacqueline is dit jaar ook weer als jurylid betrokken bij het ABFF-Festival.

Brieuc-Yves (Mellouki) Cadat-Lampe - (jurylid): Mellouki is een senior-adviseur bij MOVISIE. In de
Indische buurt heeft hij verschillende buurtinitiatieven op zijn naam staan. Als voorzitter van
stichting Happy Fish is hij betrokken bij het Flevopark Film Festival en ook hij is dit jaar weer als
jurylid betrokken bij het ABFF-Festival.

Marnix Haak - (mediacoach, jurylid): Marnix werkte mee aan verschillende tv-programma’s en
maakte vele webvideo’s voor jongerenmerk BEAM van de EO. De ideeën en formats van Marnix Haak
zijn qua vorm vaak vernieuwend en opvallend, maar de overkoepelende factor ‘verbinding’ is in al
zijn werk terug te vinden. Marnix geeft training bij het ABFF-lab over camera regie, digitale montage
en gebruik van sociale media en internet streaming.

Sep en Noah- (oud festival deelnemers) Vanaf 2022 doet steeds een eerdere ABFF-Lab deelnemer
mee als jurylid. De 13-jarige Noha en de 14-jarige Sep zijn gekozen bij de bestaande Juryleden tot
duo-juryleden voor het ABFF 2022.

5.2.2 Moderators
Chris Keulemans - (moderator): Chris is journalist, schrijver, gespreksleider en verbinder. Hij was tot
september 2014 artistiek directeur van de Tolhuistuin in Amsterdam en begon in 1990 als
programmamaker bij De Balie - van 1995 tot 1999 was hij hier directeur. Hij publiceerde talrijke
artikelen over kunst, engagement, migratie, muziek, cinema en oorlog in o.a. de Volkskrant en Vrij
Nederland. Chris Keulemans werkt mee aan ABFF als moderator tijdens het festival.

Jaika koot - (Moderator) Sociaal maatschappelijk ondernemer, dagvoorzitter en duizendpoot. Zijn is
zeer actief in Amsterdam Oost en bekend en gewaardeerd gezicht in de buurt met haar belangrijke
missie: verbinden.
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5.2.3 Media coachen
David Weir - (AV-specialist en programmeur): David is begonnen als video-editor voor zowel
landelijke als regionale tv-programma’s. Via de uitbreiding van zijn werk door ook aan de slag te gaan
als stagebegeleider, docent met lesbevoegdheid en ondernemer. David stelt de filmselectie samen
en is montagebegeleider bij het ABFF-Lab. Daarnaast kunnen de deelnemers van het ABFF-Lab met al
hun creatieve vraagstukken bij David terecht om hun films te optimaliseren.

Jan Muiser- (televisie-radio programmamaker): Jan traint deelnemers tijdens het ABFF Lab. Ook
presenteert hij ABFF-TV op omroep Salto.

5.2.4 Administratie en communicatiehulp

Louis Miltenburg - (financiële administratie): Louis bewaakt de projectbegroting en verzorgt de
financiële administratie. Samen met artistiek leider en zakelijke leider maakt hij het financieel
verslag. Louis heeft gewerkt als assistent-accountant bij de Gemeente Amsterdam en werkt nu als
freelance boekhouder in zijn eigen bedrijf ‘Clear View’.

Marten Bos - (moderator): Marten geeft begeleiding en advies aan particulieren en organisaties en is
een trainer/coach met aandacht voor de kracht van verschil. Hij begeleidt kunstenaars met een
vluchtelingenachtergrond, voert dialoog projecten uit rond o.a. seksuele diversiteit in het
jongerenwerk, werkt als vrijwilliger aan community vorming bij “Alle kleuren Oost”. Marten Bos weet
te verbinden bij diversiteit en is van grote waarde als moderator bij het festival en bij ABFF-
themabijeenkomsten.

Ahmed Larouz - (communicatieadviseur): Ahmed is sociale innovator, ondernemer en
marketingmanager. Hij is ook de medeoprichter en auteur van het project “180 Amsterdammers”.
Ahmed deed mee aan het ABFF als jurylid en netwerkkanaal van PR en
communicatiewerkzaamheden. 

Joris van de Sande - (lokale medianetwerk): Joris is werkzaam als accountmanager programmering
bij Salto (Publiek Omroep Amsterdam). Vanaf 2008 is hij theaterproducent bij “Theaterwerk Spirit”.
Joris werkt mee aan het ABFF als lokale medianetwerk en deelt zijn expertise aan buurtfilmmakers.

Citaat 7

‘Je kijkt je ogen uit, leert onwijs veel nieuwe dingen over onze stad en haar mensen, en hebt het
ook nog eens dik naar je zin!’  Davita Coronel, Profileerbureau Amsterdam.
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6. Partners en samenwerkingen
ABFF staat midden in een divers netwerk van maatschappelijke, educatieve, gemeentelijke en
mediaorganisaties. Dit netwerk levert groeimogelijkheden op, toegang tot marketingmogelijkheden,
inhoudelijke verdieping en verhogen van kwaliteit.

 6.1 OBA
De samenwerking met OBA biedt ABFF-promotiemogelijkheden en locaties voor ABFF Lab en het
hoofdfestival. Daarnaast ondersteunt OBA ABFF met publicaties om de onderdelen van ABFF onder
de aandacht te brengen. Programmeur Jessica van der Sluis werkt mee als vertegenwoordiger van
cofinancieringspartner OBA.

6.2 SALTO TV
SALTO levert een platform voor vertoning, publicatie en promotie. Het netwerk van SALTO bestaat
uit onafhankelijke (buurt)filmmakers, reporters, jongeren en cultureel georiënteerde organisaties.
Joris van de Sande is vanuit SALTO bij ABFF betrokken.

6.3 Buurtfilmmakers/tv-makers
Dit zijn Amsterdammers die speelfilms, reportages en documentaires maken en op hun eigen
kanalen of op lokale/regionale omroepen (SALTO, AT5 en RTV-NH) uitzenden. Voorbeelden zijn
Helena de Jong van Filmbaksel (Nieuw-West), Patrick Dorder van Zuidoost TV, Joke Bakker van Het
Gewilde Westen TV (West), Jhein Lohman (Zuid), Michael Samboe (Nieuw-West), Patrick Richter van
IJburg TV en René Janssen van Indische Buurt TV (Oost).

6.4 Onderwijs-, festivals en filmhuizen
ABFF voert constructieve gesprekken over samenwerking met ander organisaties op het gebied van
filmfestivals, onderwijsinstellingen, Musea, belangenverenigingen en organisaties inzake Amsterdam,
bioscopen, plaatselijk media, maatschappelijke, buurt- en bewonersorganisaties, buurthuizen per
stadsdeel, participatiemakelaars en projectmanagers van de gemeente Amsterdam. 

Citaat 8

‘Toen ik op m’n 24e naar Nederland kwam, ontmoette ik iemand in de trein, die mij vervolgens steeds de weg
heeft gewezen in mijn leven. Als iemand die mij helemaal niet kent, dat voor mij wil doen, wil ik ook iets
terugdoen. Of iets voordoen.’ Kibret Mekonnen
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7.  Impressies:

7.1 links:

ABFF-festival 2021 -
-

Openingsprogramma: https://www.youtube.com/watch?v=58is6hAl7cM
ABFF 2021 reportage: https://www.youtube.com/watch?v=58is6hAl7cM

ABFF TV -
-
-

Uitzending 1: https://www.youtube.com/watch?v=IN6N8CXrAAE&t=1109s
Uitzending 3: https://www.youtube.com/watch?v=p8sjvQ8lMMo&t=30s
Uitzending 5: https://www.youtube.com/watch?v=jbRBUUtG-6U

Amsterdammer van het jaar: https://amsterdammervanhetjaar.nl/film-is-een-mooie-manier-om-het-gevoel-
van-mensen-te-raken/

Media:

AT5    -
https://ap.lc/oCDuY
Mug  -
https://ap.lc/sPGpI
Wij Amsterdam -
https://wijamsterdam.nl/inspiratie/39938

ABFF-festival 2020 -
-
-
-

-

Prijsuitreiking: https://www.youtube.com/watch?v=r3bEvNkqtDg&t=142s
Filmcocktail I: https://www.youtube.com/watch?v=eEHFmMjT3ig&t=859s
Filmcocktail IV: https://www.youtube.com/watch?v=kK5o0PorSo8&t=1610s
https://www.youtube.com/watch?v=FpPQi5fcNoI&list=UUV09nMV3ePgTQl
Cy_7RmYMQ&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=kuCWCVlKhKM&t=117s

ABFF-festival 2019
-
-
-
-

Kick-off meeting ABFF-LAB 2019: https://youtu.be/StcuSlojr8U
Vooraankondiging ABFF 2019: https://youtu.be/wemySwcUXi0
ABFF 2019 After movie: https://youtu.be/XnTw4fN0CHQ
Promo’s: https://www.youtube.com/watch?v=sw5IPVZ8d5o&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=58is6hAl7cM
https://www.youtube.com/watch?v=58is6hAl7cM
https://www.youtube.com/watch?v=IN6N8CXrAAE&t=1109s
https://www.youtube.com/watch?v=p8sjvQ8lMMo&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=jbRBUUtG-6U
https://amsterdammervanhetjaar.nl/film-is-een-mooie-manier-om-het-gevoel-van-mensen-te-raken/
https://amsterdammervanhetjaar.nl/film-is-een-mooie-manier-om-het-gevoel-van-mensen-te-raken/
https://ap.lc/oCDuY
https://ap.lc/sPGpI
https://wijamsterdam.nl/inspiratie/39938
https://www.youtube.com/watch?v=r3bEvNkqtDg&t=142s
https://www.youtube.com/watch?v=eEHFmMjT3ig&t=859s
https://www.youtube.com/watch?v=kK5o0PorSo8&t=1610s
https://www.youtube.com/watch?v=FpPQi5fcNoI&list=UUV09nMV3ePgTQlCy_7RmYMQ&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=FpPQi5fcNoI&list=UUV09nMV3ePgTQlCy_7RmYMQ&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=kuCWCVlKhKM&t=117s
https://youtu.be/StcuSlojr8U
https://youtu.be/wemySwcUXi0
https://youtu.be/XnTw4fN0CHQ
https://www.youtube.com/watch?v=sw5IPVZ8d5o&t=5s
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7.2 Foto impressie:
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