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stichting focus filmtheater arnhem stelt zich tot doel de 
belangstelling voor film- en beeldcultuur bij een zo groot en 
divers mogelijk publiek te stimuleren door een bloeiend en 
gevarieerd cultureel filmklimaat te kweken en in stand te 
houden. 
leidend daarbij is de overtuiging dat film, naast zijn amuse-
mentswaarde, van grote betekenis is in persoonlijke, culturele en 
meer algemene maatschappelijke ontwikkelingen en debat.

ter verwezenlijking van deze doelstelling organiseert focus een 
veelzijdige programmering van onder meer actuele kwaliteits-
films, hoogtepunten uit de filmhistorie, themareeksen, docu-
mentaires, kinderfilms en educatieve activiteiten. 

ten behoeve van speciale projecten wordt intensief samenge-
werkt met een keur aan lokale, regionale en landelijke (film)
culturele en/of maatschappelijke instellingen en organisaties. 

stichting focus filmtheater arnhem is een stichting zonder 
winstoogmerk en maakt als culturele instelling onderdeel uit van 
de gemeentelijke culturele basisinfrastructuur.

mIssIe
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2019 betekende voor focus het eerste volledige jaar op de 
nieuwe locatie aan het audrey hepburnplein. het was een 
buitengewoon succesvol jaar, voor zowel focus filmtheater als 
focus | eten + drinken. in het filmtheater ontvingen we een 
recordaantal bezoekers: 158.339. het vorige record van 110.869 
bezoekers (uit 2018) werd daarmee ruim verbeterd. 
deze enorme toename is niet ten koste gegaan van het onder-
scheidende karakter van onze programmering. in 2019 
organiseerden we namelijk ook een groot aantal speciale 
evenementen, waarvan enkele voor het eerst in arnhem. zo was 
er de eerste editie van het gelders Fiets Film Festival, in samen-
werking met de provincie, de eerste arnhemse editie van het 
vermaarde go short Film Festival, en was er in samenwerking 
met museum arnhem een primeur met de eerste dag van de 
Mediakunst.
bij focus | eten + drinken werden in 2019, na opstartjaar 2018, 
zwarte cijfers geschreven. met name het laatste kwartaal van 
2019 was buitengewoon goed, met topdrukte en mooie omzetten. 
naast een volle restaurantbezetting op de piekmomenten, zagen 
we ook tijdens lunch- en borreltijd vaak een drukbezet café-
restaurant, en beschouwden steeds meer ondernemers de 
horeca als een geschikte werkplek en ontmoetingsplek.
filmtheater en horeca werkten herhaaldelijk succesvol samen in 
evenementen waarin film gecombineerd werd met een maaltijd. 
zoals in de vierdelige Focus eetclub en de speciale maaltijdaan-
biedingen voor cursisten Boek & Film. na een bescheiden start 
in 2018 is in 2019 het filmontbijt op zondag, Breakfast at Focus, 
steeds populairder geworden. de verwachting dat filmtheater en 
horeca elkaar zouden versterken lijkt inmiddels waarheid 
geworden.

met gepaste trots durven we te stellen dat het nieuwe focus zich 
in korte tijd heeft bewezen als een grote aanwinst voor arnhem. 
het arnhemse publiek weet de weg naar ons fraaie filmtheater 
aan de voet van de eusebiuskerk steeds beter te vinden. 
daarmee tonen we ons als een instituut dat sterk lokaal 
geworteld is, tevens een steeds zichtbaardere regionale functie 
heeft en ook van grotere nationale betekenis wordt. 

Namens het bestuur en medewerkers van 
Stichting Focus Filmtheater, 
april 2020

INleIdINg

de verwachting dat filmtheater en 
horeca elkaar zouden versterken 
lijkt inmiddels waarheid geworden.
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2019 was een turbulent jaar bij zowel 
focus filmtheater als focus eten & 

drinken, maar door de inzet van alle 
betrokkenen kunnen we terugblikken 

oP een zeer succesvol jaar
BestUUrsverslag

vooruItBlIk
met in onze bagage dat fantastische maar ook complexe jaar 
2019, leek het pad geëffend om ook van 2020 kwalitatief en 
kwantitatief een uitstekend jaar te maken. rust en vertrouwen 
in de organisatie, een nieuwe directeur, een bestuur op volle 
sterkte met representatie van verschillende expertisegebie-
den. de eerste twee maanden overtroffen de bezoekcijfers alle 
verwachtingen. 
helaas gooide medio maart het coronavirus roet in het eten 
voor zowel het filmtheater als de horeca.

wat precies de consequenties zijn voor zowel filmtheater als 
horeca, gaan we op termijn in kaart brengen. dat die verstrek-
kend zijn, moge nu al duidelijk zijn. uiteraard gaan we er met 
elkaar alles aan doen om weer op ons hoge niveau terug te 
keren, om arnhem weer van harte in ons filmtheater en onze 
horeca te kunnen verwelkomen. maar dat zal (voor onbekende 
duur) in een andere realiteit zijn dan we gewend waren. voor 
2020 is dat de grootste uitdaging die wij als bestuur van focus 
filmtheater, samen met medewerkers en vrijwilligers, het 
hoofd moeten bieden. 

focus filmtheater gaat net als andere culturele instellingen 
een onzekere tijd tegemoet in 2020/2021 als gevolg van de 
corona crisis. in het financiële jaarverslag zetten wij uiteen 
welke gevolgen er mogelijk zullen zijn voor de instelling.

namens het bestuur van stichting focus filmtheater en focus 
eten & drinken,

Henry Vos, bestuursvoorzitter
9 mei 2020

terugBlIk
2019 was het eerste volledige kalenderjaar dat het focus film-
theater en focus eten & drinken operationeel was op de nieuwe 
locatie op het audrey hepburnplein. en dat was voor zowel 
bestuur als organisatie zowel een mooi als ook turbulent jaar.
vanaf de opening in juni 2018 blijkt de arnhemmer zeer geïnte-
resseerd in het brede filmaanbod van het filmtheater. in 2019 
resulterend in een bezoekersaantal dat ver uitsteeg boven de 
verwachtingen (verderop op in dit jaarverslag leest u de exacte 
aantallen). niet alleen de reguliere filmvoorstellingen, maar ook 
de specials mochten zich verheugen in talrijke bezoekers. 
organisatorisch was het geen makkelijk jaar: de werkrelatie 
tussen de, in 2018 nieuw aangetreden, directie en de overige 
mt-leden bleek niet optimaal. ondanks een constructieve inzet 
van alle betrokkenen kon er geen solide basis gevonden worden 
voor verdere samenwerking. in samenspraak met alle betrok-
ken partijen is halverwege het jaar besloten afscheid te nemen 
van de directie.

in alle rust is vervolgens gezocht naar een opvolger en dat had 
tot gevolg dat de mt-leden de tweede helft van het jaar 2019, 
zonder directeur, hun verantwoordelijkheid hebben genomen en 
de organisatie op voortreffelijke wijze door deze lastige periode 
heen hebben geloodst. het bestuur heeft daarin intensiever dan 
gebruikelijk, het mt geadviseerd en waar nodig begeleid. 

focus eten & drinken stond in 2019 voor verschillende 
uitdagingen. door het voortijdige vertrek van zowel de horeca-
manager als de assistent-manager stond de continuïteit van de 
dienstverlening onder druk, juist op een moment waarop er een 
vervolgstap gezet moest worden om de achterstand op de be-
groting in te kunnen halen. na een quick-scan uitgevoerd door 
een externe horeca-adviseur, is besloten een interim horeca-
manager aan te stellen om de gestelde ambities waar te maken.
het was verheugend te zien dat de nieuwe aanpak vanaf de zo-
merperiode zijn vruchten afwierp. de loop kwam er in; de gas-
ten kwamen in grote getale voor een drankje en of een hapje.
was de verwachting voor de zomer nog dat we met een klein 
verlies het jaar zouden afsluiten, in december konden we tot 
onze vreugde constateren dat we het jaar met een positief saldo 
afsloten.

kortom, 2019 was een turbulent jaar bij zowel focus film-
theater als focus eten & drinken, maar door de inzet van alle 
betrokkenen kunnen we terugblikken op een zeer succesvol jaar 
en daar zijn we anderhalf jaar na de opening best een beetje 
trots op!

5Ruben Brandt, Collector
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resUltateN 2019 het totaalaantal van 158.339 bezoekers 
is 50% groter dan waarmee in de 
begroting was gerekend

xx focus filmtheater vertoonde in 2019 in totaal 484 verschil-
lende titels in 8.823 voorstellingen. 

xx het totaal aantal bezoeken bedroeg 158.339, een stijging van 
43% ten opzichte van 2018. 

xx het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling was in 2019 
18 personen.

xx de gemiddelde zaalbezetting steeg van 23% naar 24%.

het aandeel van focus junior, het kinderfilmprogramma van 
focus (gericht op kinderen tussen 3 en 13 jaar en hun ouders/
verzorgers), was 7.997 bezoekers. daarnaast ontving focus 
7.714 scholieren en studenten voor educatieve voorstellingen. 

voor 2019 was een bezoekersaantal van 102.564 begroot. met 
een totaalaantal van 158.339 bezoekers, waarvan 153.924 beta-
lende, is het totaalaantal bezoekers 50% groter dan waarmee in 
de begroting was gerekend.

BeZoekersaantal

aantal voorstellIngenIngen

aandeel toP 5 FIlMs

geMIddeld aantal BeZoekers  
Per voorstellIng

BeZoekersaantal                 | 100.000

aantal voorstellIngen | 5.000

aandeel toP 5 FIlMs  | 25 %

geMIddeld aantal BeZoekers  
Per voorstellIng  | 25 

 2016

 2016

 2016

 2016

 2017

 2017

 2017

 2017

 2018

 2018

 2018

 2018

 2019

 2019

 2019

 2019

65.285

4.229

14,2 %

15,4

70.546

4.281

19,7 %

16,5

110.869

6.188

13,9 %

17,9

158.339

15,6 %

18

8.823

toP 5 Best BeZochte FIlMs

tItel voorstel-
lIngen BeZoekers

green Book 206 8.075

the Favourite 133 4.658

once upon a time… in 
hollywood 117 4.269

dolor y gloria 121 3.917

Parasite 97 3.841

totaal 674 24.760 6Once Upon a Time… in Hollywood
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Green Book

PrOgramma

wat oPvalt, is dat er slechts twee 
amerikaanse films in de toP 10 

van best bezochte films staan; 
dat onderschrijft onze focus oP 
euroPese en niet-westerse films

actueel aanBod van kwalIteItsFIlMs
de basis van de programmering bestaat uit een selectie van het 
actuele aanbod van kwaliteitsfilms: uiteenlopend van op film-
festivals van o.a. cannes, berlijn, venetië, toronto en rotterdam 
vertoonde en bekroonde titels, tot belangwekkende non-fictie- 
en kunstzinnige films. de nadruk ligt hierbij op films uit europa, 
met extra aandacht voor nederland en niet-westerse culturen. 
focus biedt zo een panoramisch venster op de wereld, waarbij 
culturele diversiteit binnen de programmering een vanzelfspre-
kendheid is.

in het eerste volledige jaar op de nieuwe locatie is gebleken dat 
vijf zalen (en een dakzaal) het mogelijk maken om alle relevante 
films in landelijke première mee te draaien. bovendien zijn 
de distributeurs door de stijgende bezoekersaantallen en de 
heldere vertoningssituatie in arnhem, nu beter bereid om hun 
films aan focus te leveren.

in 2019 waren 199 films direct vanaf hun nederlandse première 
in focus te zien, een significante groei ten aanzien van de 150 
premières in 2018. hierdoor sluit het aanbod aanzienlijk beter 
aan bij waar in landelijke media-aandacht aan wordt besteed, 
met als direct gevolg dat focus relevanter wordt als filmtheater 
én interessanter voor een groeiende groep frequente bezoekers, 
zoals cinevillepashouders. vermeldenswaardig is dat een ruime 
meerderheid van die 199 premières in arnhem alleen bij focus 
te zien was.

de top tien van best bezochte films in 2019 bestond uit: Green 
Book, The Favourite, Once Upon a Time in… Hollywood, Dolor y 
Gloria, Parasite, Werk Ohne Autor, Downton Abbey, Portrait de la 
jeune fille en feu, Instinct en Rocketman.
wat opvalt, is dat er slechts twee amerikaanse films in deze lijst 
staan. dat onderschrijft onze focus op europese en niet-wes-
terse films. opvallend (en heuglijk) is verder een aziatische film 
in de top tien. Een overzicht van alle in 2019 vertoonde films is als 
bijlage bij dit jaarverslag gevoegd. 7



bezoekers zijn vrijwel unaniem en-
thousiast over de nieuwe locatie en 

het 
zeer uitgebreide filmaanbod

PrOgramma door de jaren heen is er ruime  
ervaring oP het gebied van 

organiseren en faciliteren 
van samenwerkingsProjecten 

oPgebouwd
lokale saMenwerkIng en Meerwaarde 
voor de stad
voor de totstandbrenging en het onderhouden van een divers 
en rijkgeschakeerd lokaal cultureel landschap is samenwerking 
tussen culturele instellingen, productiehuizen, makers, initia-
tors en overheden van groot belang. de gemeentelijke cultuur-
nota stroom stimuleert deze samenwerkingsverbanden. 

omdat focus altijd al een flexibele samenwerkingspartner is 
geweest (een filmprogramma is in relatief kort tijdsbestek te 
organiseren), is er door de jaren heen ruime ervaring op het ge-
bied van organiseren en faciliteren van samenwerkingsprojec-
ten opgebouwd. in het nieuwe filmtheater met zijn uitstekende 
facilitaire en technische mogelijkheden en programmerings-
ruimte, zijn die samenwerkingen alleen nog maar intensiever 
en frequenter geworden. naast evenementen met collega 
culturele instellingen, is het verheugend te constateren dat er in 
het afgelopen jaar ook vaker met opleidingsinstituten als hoge-
school arnhem nijmegen en artez is samengewerkt. 

op het gebied van lokale samenwerking heeft focus onder meer 
de volgende evenementen georganiseerd en/of uitgevoerd:
xx net als veel andere arnhemse instellingen nam focus in 

januari deel aan de tweede nog verder uitgebreide editie van 
de arnhemse uitnacht. was de eerste keer in 2018 al bui-
tengewoon goed bezocht, in 2019 was de toeloop nog groter. 
zowel kwantitatief (volle zalen) als kwalitatief (gevarieerd 
programma en een enthousiast publiek) was het een suc-
cesvol evenement. in zaal 2 was de multidisciplinaire per-
formance van het kunstenaarsduo k&a met elementen van 
muziek, beweging, literatuur en film. er was (onder meer) 
een kortfilmprogramma van de verzamelde kunstinstellin-
gen een verzamelprogramma van gelders doek, een aantal 
voorpremières, een greenscreen-activiteit van museum 
arnhem, en een half uur durend optreden van tim knol en 
djurre de haan bij de voorpremière van de film blaze.

xx het filmmakersplatform gelders doek had in 2019 zijn 
vaste maandelijkse avond waarop regionale makers en het 
arnhemse publiek elkaar konden ontmoeten en spreken 
naar aanleiding van het filmprogramma. zowel gevestigde 
filmmakers als studenten delen hun kennis en hun werk. 

xx focus en artez conservatorium, afdeling strijkers, werkten 
voor het eerst samen aan de voorstelling the art of  
Feminism (dit in het kader van internationale vrouwendag 
en 100 jaar vrouwenkiesrecht): studenten maakten/selec-
teerden zelf filmbeelden die zij live begeleidden. 

xx op verzoek van focus hield mirjam westen, een van de 
curatoren van museum arnhem een inleiding bij de film 
Woman Art Revolution, over de positie van vrouwen in de 
beeldende kunst. aanleiding was de tentoonstelling Your 
voice matters.

xx in samenwerking met de dag van de architectuur orga-
niseerde focus alweer de vijfde editie van het arnhem 
architectuur Film Festival. verspreid over vier dagen werd 
een gevarieerd programma van architectuurfilms vertoond, 
met inleidingen en gesprekken. op de dag van de architec-
tuur zelf organiseerde de organisatie rondleidingen in de 
zuidelijke binnenstad, en was ook robert alewijnse van dP6 
aanwezig om belangstellenden rond te leiden in het door 
zijn bureau ontworpen focus filmtheater. 8Festival van de Kortste Nacht
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xx jaarlijks accommodeert focus eindexamenpresentaties 
van het conservatorium van artez en van het roc rijn 
ijssel, opleiding video-editor/camera, waar studenten hun 
werk op het grote witte doek kunnen presenteren aan het 
publiek. de band met beide opleidingsinstituten is dit jaar 
nog verder aangehaald. in 2019 werden er gesprekken 
gevoerd om een aantal filmeducatieve projecten te ontwik-
kelen voor rijn ijssel, werd er een aantal keren samen-
gewerkt met studium generale van artez en bleek het 
conservatorium ook een zeer interessante samenwerkings-
partner te zijn in een aantal cross-overprojecten (waarin 
film gecombineerd werd met muziek).  

xx gedurende de zomermaanden opende focus de dakzaal 
voor een publiek dat wilde luisteren naar de donderdagse 
beiaardconcerten die plaats vonden in de eusebiustoren.

xx in het kader van de jubileumeditie van de Market garden-
herdenking rond 17 september, werd een herinnerings-
maaltijd georganiseerd waarvoor de koks van focus eten 
+ drinken een maaltijd kookten voor buurtgenoten die 
voorafgaand een inhoudelijk herdenkingsprogramma 
bijwoonden. een ooggetuige van de slag om arnhem die als 
jong meisje vanuit haar huis in de bakkerstraat de oorlog 
meemaakten deelde haar aangrijpende verhaal. ook was er 
een conservator van het openluchtmuseum die vertelde hoe 
het museum na de evacuatie van 1944 een aantal weken 
bewoond was. aansluitend werd er aan lange tafels samen 
gegeten.  een andere speciale voorstelling in het kader 
van de herdenking slag om arnhem was de voorstelling 
van de zwijgende amateurfilm Herwinnen door werken met 
live begeleiding van het filmmuziekcollectief silent live. 
deze voorstelling werd voorafgegaan door een inleiding van 
hoofd stedenbouwkunde gijs frencken die inzicht bood in 
de wording van de stad arnhem door de geschiedenis heen. 
in de dakzaal werden rondom de herdenking een aantal 
openluchtvoorstellingen van de beroemde film Theirs Is the 
Glory geprogrammeerd.

xx in samenwerking met Biënnale gelderland werd in het 
najaar een programma samengesteld met een aantal 
keuzefilms van biënnalekunstenaars. voorafgaand aan de 
filmvoorstelling gaven de kunstenaars inleidingen waarin zij 
hun keuze toelichten en verbonden met hun eigen werk. 

xx in het kader van de arnhemse Popronde konden gasten van 
focus | eten + drinken genieten van twee optredens van 
beryl anne en joan franka.

xx focus werkte wederom samen met de jaarlijkse conferen-
tie Bridge to the Future in een driedelig filmprogramma 
rondom het thema ‘duitsland. keerpunt’. iedere voorstelling 
had een inleiding of een zaalgesprek. ook dit jaar stak de 
organisatie van bttf veel tijd en moeite in het interesseren 
en motiveren van leerlingen en studenten van verschillende 
opleidingen, met succes!

xx in het kader van Innovate en Inscience filmfestival werd 
de film Food Evolution vertoond met een introductie van 
een nagesprek met professor michel haring, hoogleraar 
plantenfysiologie aan de uva.

MaatschaPPelIjke saMenwerkIngs- 
Projecten
focus participeerde in 2019 in een aantal interessante en rele-
vante maatschappelijke projecten met speciale filmvoorstellin-
gen en themaprogramma’s. enkele voorbeelden:
xx een langlopend en onverminderd belangrijk en actueel 

programma is de film-en-debatreeks Movies that Matter on 
tour, waarvoor focus de krachten bundelt met het lande-
lijke Movies that Matter Filmfestival. bij de maandelijkse 
vertoning van een film waarin mensenrechten centraal 
staan, wordt een verdiepingsprogramma georganiseerd met 
expertgasten uit verschillende kringen (mensenrechtenor-
ganisaties, de academische wereld, politiek, maatschap-
pelijke organisaties). dit randprogramma wordt bedacht en 
georganiseerd door een groep betrokken vrijwilligers. een 
nieuwe richting is het zoeken naar meer lokale verbin-

de band met de oPleidingsinstituten 
artez en roc rijn ijssel is dit jaar 
nog verder aangehaald

PrOgramma 

9Movies that Matter on Tour
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ontwerp Platform arnhem bij de film Welcome to Sodom. de 
avond droeg de naam cirkeldenkers. voor het zaalgesprek 
over circulair ontwerpen waren uitgenodigd rob van beek, 
docent duurzaam ontwerpen verbonden aan han iPo, an-
nie de loijer van suez en ontwerper jorre van ast van arco.

xx op 8 maart, internationale vrouwendag, werd de film On the 
Basis of Sex vertoond over rechter ruth bader ginsburg, 
met een inleiding door rechter corinne dijkstra van recht-
bank gelderland.

xx in het kader van state of Fashion werd een zeer laag-
drempelige voorstelling georganiseerd binnen het thema 
diversiteit. naar aanleiding van de film Eighth Grade werd 
docent elmar noteboom gevraagd zijn binnenschoolse 
inclusiviteitsproject indifferent te presenteren. dat deed 
hij samen met een aantal eloquente leerlingen die aan de 
aanwezigen uitlegden hoezeer indifferent een tolerante 
omgeving creëert waar alle leerlingen met identiteitsvraag-
stukken welkom zijn.

xx in samenwerking met politie midden-gelderland, afdeling 
vermissingen werd in het kader van de Mis-je-mij-maand 
een voorstelling georganiseerd van de film Searching met 
aansluitend een gesprek met rechercheur miranda baas die 
dieper inging op de problematiek.

xx uit de driehoekssamenwerking tussen museum bronbeek, 
artez conservatorium en focus ontstond een bijzondere 
filmavond met livemuziek van conservatoriumstudenten 
in het kader van de week van de koloniale geschiedenis. 
bronbeek ontsloot hiermee zijn rijke filmcollectie. het werd 
een memorabele, uitverkochte avond voor een publiek met 
een buitengewone affiniteit met het thema.

xx in het kader van de arnhemse uitdaging werd door focus 
een voorstelling van de film Sofia aangeboden aan een 
groep laaggeletterde vrouwen. 

FestIvals
naast evenementen als Best of IdFa on tour, de IFFr-preview 
tour en het arnhem architectuur Film Festival verbond focus 
zich in 2019 aan drie nieuwe initiatieven:
xx het gelders Fietsfilmfestival dat in samenwerking met de 

provincie gelderland werd georganiseerd en plaats vond 
op drie dagen in september 2019. met een internationale 
selectie aan films waarin verschillende aspecten van het fe-
nomeen fiets en fietsen werden belicht. bij iedere film was 
er een inleiding en/of een nagesprek. het doel van dit fes-
tival was om de fiets als dagelijks vervoermiddel nog meer 
op de kaart te zetten en dieper in te gaan op de (heilzame) 
effecten van meer fietsverkeer op de samenleving. op de 
afsluitende zondag was er een zaalgesprek tussen oud-
renner maarten tjalingii en acteur/presenator erik corton.

xx Festival van de kortste nacht: de arnhemse editie van het 
nijmeegse go short festival in samenwerking met gelders 

doek. dit was een driedaags kortfilmfestival met themati-
sche filmblokken (met veel werk van gelderse filmmakers), 
meet ups, evenementen, een competitie en een slotfeest. 
hoogtepunt was een indrukwekkend goed bezochte  
arnhemse editie van off the walls, een cinematografische 
wandeling door de stad waarbij de muren van gebouwen 
fungeren als bioscoopdoek.

xx de dag van de Mediakunst: in samenwerking met museum 
arnhem werd op 24 november de eerste editie van de dag 
van de mediakunst georganiseerd. van ’s ochtends tot ’s 
avonds een thematisch geprogrammeerde vogelvlucht 
door de geschiedenis van de mediakunst en de aanzienlijke 
mediakunstcollectie van museum arnhem. ieder blok werd 
ingeleid door een mediakunstenaar.

focus ParticiPeerde in 2019 in een 
aantal interessante en relevante 

maatschaPPelijke Projecten met 
sPeciale filmvoorstellingen en 

themaProgramma’s

PrOgramma 
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bezoekers zijn vrijwel unaniem en-
thousiast over de nieuwe locatie en 

het 
zeer uitgebreide filmaanbod

voorstelling Artez Bronbeek

dIversIteIt In aanBod en PuBlIeksBereIk 
naast het actuele aanbod besteedt focus ruim aandacht aan 
vele andere aspecten van filmcultuur. enkele voorbeelden uit de 
programmering van 2019:
xx déjà vu klassiekerreeks: door het jaar heen programmeert 

focus een programma met hoogtepunten uit de internati-
onale filmgeschiedenis. dat programma bestaat voor een 
deel uit films die door filmmuseum eye worden uitgebracht 
of waarvan de vertoningsrechten via andere (buitenlandse) 
distributeurs geregeld worden. in 2019 heeft focus thema-
programma’s vertoond rondom het werk van onder meer 
bernardo bertolucci, andrei tarkovski, Quentin tarantino, 
tsai ming-liang, martin scorsese en isabelle huppert.

xx cracking the Frame is een programmareeks met maande-
lijks een documentaire over internationale kunstenaars die 
het culturele landschap een ander aanzien hebben gegeven. 

xx Best of IdFa on tour en Best of go short! zijn program-
ma’s waarmee deze twee belangrijke nederlandse filmfes-
tivals met hun topstukken van dat jaar het land in trekken. 

xx in het programma IFFr Preview vertoonde focus, in sa-
menwerking met ‘s lands grootste filmfestival, de veelbe-
kroonde libanese film Capharnaüm. 

xx in de reeks arts in cinema wordt maandelijks een docu-
mentaire vertoond over toonaangevende internationale 
exposities van grote kunstschilders. 

xx in 2019 vonden er verschillende filmvoorstellingen met 
livemuziek plaats: kevin toma begeleidde de gezinsvoor-
stelling van buster keaton’s The General. het nederlands 
jeugdorkest speelde live bij ook een film van buster keaton, 
sherlock junior. er was een multidisciplinair eerbetoon aan 
de enige tijd geleden overleden kunstenaar armando in een 
voorstelling met film en tekst van cherry duyns en muziek 
van oleg lysenko. het collectief silent live improviseerde 
bij wederopbouwfilm herwinnen door werken.

xx focus is gestopt met de gay Film special omdat het on-
gewenst werd geacht dit als een onderscheidend label te 
gebruiken: in plaats daarvan ziet de programmeur er op toe 
dat in het reguliere programma diversiteit en representati-
viteit als voorname criteria gelden. 

xx wintereditie: Focus op het dak. in februari werden er, 
onder grote publieke belangstelling, vier openluchtvoorstel-
lingen geprogrammeerd met winterse films. ondersteund 
met veel dekens en een warm drankje in de pauze, bleek 
het enthousiasme groot.

xx in de warme zomer van 2019 kon focus zijn unieke dakzaal 
optimaal benutten. het publiek hoefde slechts drie keer 
afgezegd te worden wegens regen. vanaf eind juli tot half 
september waren er wekelijks op donderdag, vrijdag en za-
terdag en in de vakantieweken zelfs dagelijks voorstellingen 
in de buitenlucht. bij het programmeren werd nadrukkelijk 
rekening gehouden met geschiktheid voor een brede doel-
groep. hoewel het publiek niet alleen uit jongeren bestond, 

was het wel opvallend dat deze bezoekersgroep aanmerke-
lijk jonger was dan regulier het geval is.

xx in het najaar is expatcinema van start gegaan: iedere week 
op woensdag wordt een niet engelstalige film vertoond met 
engelse ondertiteling, speciaal voor de expats in arnhem 
en omstreken. dit programmaonderdeel wordt ondersteund 
door expatorganisatie arnhem together.

xx dit jaar vond de eerste arnhemse editie van de succesvolle 
filmquiz dialQ plaats. in een volle zaal werd op het scherpst 
van de snede gestreden om de schitterende speciale trofee.

naast het actuele aanbod besteedt 
focus ruim aandacht aan vele andere 

asPecten van filmcultuur

PrOgramma
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bezoekers zijn vrijwel unaniem en-
thousiast over de nieuwe locatie en 

het 
zeer uitgebreide filmaanbod

jeUgd eN jONgereN

voor kinderen en jongeren programmeert focus zowel een 
binnenschools als buitenschools aanbod. het buitenschoolse 
kinderfilmaanbod wordt vertoond onder de naam focus junior.

Focus junIor
focus junior, de kinderfilmtak van focus, heeft in 2019 een 
aanzienlijke publieksgroei doorgemaakt: van ruim 4200 bezoe-
kers in 2018 naar 7.997 in 2019. het aanbod van focus junior 
bestaat uit een combinatie van premièrefilms en, vaak thema-
tisch, geselecteerde titels uit voorgaande jaren. 
naast de reguliere filmvertoningen werden er iedere school-
vakantie door een groep enthousiaste vrijwilligers activiteiten 
ontworpen en georganiseerd voor in de pauze van jeugdfilms, 
vrijwel altijd met een link met de vertoonde film. het absolute 
zwaartepunt van het kinderfilmseizoen ligt in focus nog steeds 
in de herfstvakantie wanneer zowel de traditionele griezel-
avond plaats vindt, als ook deelgenomen wordt aan het lande-
lijke cinekid on tour Festival en het lokale sprookjesfestival. 

in de eerste maanden van 2019 vond de maandelijkse peuterfil-
mochtend, focus mini’s nog plaats, met filmvoorstellingen voor 
de jongste filmbezoekers. omdat het actuele kinderfilmaanbod 
voorziet in voldoende kwalitatief aanbod voor heel jonge film-
bezoekers (vanaf 3 jaar) is besloten het peuterfilmaanbod op 
te laten gaan in de algemene kinderfilmprogrammering. in de 
schoolvakanties worden vooral bij dit aanbod speciale activitei-
ten georganiseerd.

focus junior heeft in 2019 een 
aanzienlijke Publieksgroei 
doorgemaakt: van ruim 4200 

bezoekers in 2018 naar 7.997 in 2019
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bezoekers zijn vrijwel unaniem en-
thousiast over de nieuwe locatie en 

het 
zeer uitgebreide filmaanbod

jongeren
omdat focus het belangrijk vindt aanbod voor zoveel moge-
lijk verschillende publieksgroepen te organiseren, is er het 
afgelopen jaar nog meer dan voorheen bewust voor een jonger 
publiek geprogrammeerd. de dakzaal (zaal 6) is gedurende de 
zomer op (vooral) droge dagen ingezet voor een laagdrempelig, 
zomers en af en toe thematisch georganiseerd filmaanbod. 
bij het programmeren is nadrukkelijk rekening gehouden met 
geschiktheid voor een doelgroep van jongeren. hoewel het 
publiek niet alleen uit jongeren bestond, was het wel opvallend 
dat deze bezoekersgroep aanmerkelijk jonger was dan regulier 
het geval is. 

sinds 2019 doet focus ook mee aan de landelijk geïnspireerde 
maar lokaal georganiseerde nederlandse Filmnacht. circa vier 
keer per jaar wordt een nederlandse film in de filmtheaters 
vertoond met een inleiding of zaalgesprek erbij. aanvankelijk 
was dit programma gericht op de combinatie nederlandse film 
en jongeren. de dwingende doelgroeporiëntatie is inmiddels 
losgelaten. wat niet wegneemt dat de films doorgaans specifiek 
geprogrammeerd zijn voor een jongere doelgroep. 
xx de eerste filmnacht waar focus aan deelnam, stond in het 

teken van de film Dirty God van sacha Polak. naast een door 
internationale studenten van artez uitgevoerde Q&a waar 
regisseur, producent en hoofdrolspeelster aan deel namen, 
was er een expositie van kunstacademiestudenten, waren 
er performances, en kon er een tekening gemaakt worden 
van een naaktmodel. na de film en het gesprek was er 
een clubavond in de multifunctionele zaal 2, met chefs de 
Partie. het randprogramma werd gecoördineerd door een 
jonge mediakunstenaar die ook werkzaam was bij focus 
eten + drinken en veel van haar collega’s droegen bij aan 
het programma.

xx op 27 juni trad de arnhemse band dino kids (‘een instru-
mentale band die klinkt als een experimentele surffilm 
on stage’) op in de tot een vlakke vloer gemaakte zaal 2. 
gehuld in duisternis, maar met als achtergrond filmpro-
jecties speelde de band voor een vrijwel uitsluitend jong en 
enthousiast publiek.

xx in oktober werd er in samenwerking met het uit artez-stu-
denten bestaande collectief asian Movie night een engels-
talig ondertitelde voorpremière van de zuid-koreaanse film 
Parasite georganiseerd, met na afloop koreaanse snacks en 
een artist talk in de foyer.

het afgeloPen jaar is er bewust 
nog meer dan voorheen voor een 
jonger Publiek geProgrammeerd

jeUgd eN jONgereN
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ook werd er een voorstelling georganiseerd van de documen-
taire Man Made van sunny bergman. na afloop werd er een 
zaalgesprek gevoerd met sunny bergman onder leiding van 
lieneke hulshof van mister motley.

focus nam ook dit jaar deel aan de intropoly, het stads-brede 
introductieprogramma voor eerstejaars studenten van artez, 
de han en van hall larenstein. op één middag kwamen er 
ruim driehonderd studenten langs in focus voor een speciale 
Intropoly-filmquiz. 

Pr8cultuurPrograMMa 
via het Pr8cultuurprogramma - een duurzaam samenwer-
kingsverband van acht arnhemse culturele instellingen, de 
gemeente arnhem, kunstbedrijf en arnhemse basisscholen 
- werden maar liefst 1755 leerlingen in de onderbouw en mid-
denbouw van het primair onderwijs bereikt. de Pr8films Emil en 
Ida van de Hazelhoeve (groep 1 & 2) en Het lied van de zee (groep 
5 & 6) werden voorzien van een digitaal lespakket en twee korte 
voorfilms die speciaal voor dit programma zijn ontwikkeld en 
aansluiten bij de leeftijdsgroepen.

focus Programmeert voor individuele 
filmbezoekers verschillende ‘educa-

tieve’ activiteiten zoals cursussen, 
inleidingen en zaalgesPrekkenvrijwel alle educatieve activiteiten van focus gericht op kinde-

ren en jongeren zijn tot stand gekomen in samenwerking met 
of op verzoek van scholen en opleidingsinstituten. daarnaast 
organiseert en programmeert focus voor individuele filmbe-
zoekers verschillende ‘educatieve’ activiteiten zoals cursus-
sen, inleidingen en zaalgesprekken. deze activiteiten beogen 
nadrukkelijk de kijkervaring te verdiepen, dus het kijkbewustzijn 
te vergroten. 

schoolvoorstellIngen en workshoPs
focus werd ook in 2019 bezocht door een groot aantal scholie-
ren en studenten uit het basis- en voortgezet onderwijs, mbo en 
hbo. in totaal ontving focus 7714 scholieren en studenten en 
kinderen uit de buitenschoolse opvang i.s.m. kinderopvangorga-
nisatie skar. het gros van de schoolvoorstellingen bestaat uit 
vertoningen van actuele films. soms op verzoek van de scholen 
zelf, ook vaak op advies van de educator van focus. een mooi 
project, dat inmiddels duurzamer lijkt te worden, is Movies that 
Matter (niet te verwarren met het landelijke programma) van 
het stedelijk gymnasium arnhem dat bestond uit drie films met 
een uitgesproken historisch of maatschappelijk thema. focus 
leverde bij iedere film een inhoudelijke inleiding, die de docen-
ten zelf konden geven ter voorbereiding op het filmbezoek.

voor een aantal scholen werd een workshop filmanalyse geor-
ganiseerd, waarin aan de hand van korte films leerlingen leren 
preciezer te kijken om op die manier meer kritisch vermogen te 
kunnen ontwikkelen. in de workshop wordt dieper ingegaan op 
in de wijze waarop film als taal fungeert.
verder was er in 2019 wederom de samenwerking met het 
Inscience Festival. voor een volle zaal enthousiaste kinderen 
legde een jonge wetenschapper uit wat dna is en daarna werd 
de film Missing Link bekeken. 

han en arteZ
voor de afdeling techniek van de han stelde focus binnen 
het thema artificiële intelligentie een filmprogramma samen 
bestaand uit verschillende titels, zowel documentair als fictie, 
waarin ai prominent aan de orde komt.

voor de afdeling rechten werden onder de noemer leiderschap 
op het witte doek twee films vertoond met inleidingen van 
docenten van de han over verschillende aspecten van leider-
schap. deze twee voorstellingen waren verplicht voor studenten 
en waren tevens toegankelijk voor regulier filmpubliek.

focus heeft in 2019 een aantal samenwerkingsprojecten 
met studium generale van artez gedaan. het programma 
Precarious nights waarin een drietal toegankelijke films met 
intersectionele thematiek gecombineerd werden met inleidin-
gen of nagesprekken. 

edUCatIe 
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Portrait de la Jeune Fille en Feu

enkele voorbeelden:
xx in samenwerking met boekhandel hijman ongerijmd en het 

nederlands letterenfonds werd een voorpremière van de 
film If Beale Street Could Talk georganiseerd met een inlei-
dend gesprek tussen drie literatuurkenners en journalisten 
van de dagbladen nrc en de volkskrant over de betekenis 
en de kracht van het werk van james baldwin. 

xx bij de film Vice, een portret van vicepresident dick cheney, 
hield amerikanist willem Post een inleiding over de ameri-
kaanse politiek.

xx bij de premièrevoorstelling van de film Tolkien hield de 
voorzitter van de nederlandse tolkienvereniging een inlei-
ding over de beroemde schrijver en diens werk.

xx bij de film Apocalypse Now ging filmjournalist kevin toma 
in op de totstandkoming van deze film en hoe deze film zich 
verhoudt tot de papieren variant.

xx filmkrantjournalist hugo emmerzael leidde De Jeugd van 
Ivan in, een vroege film van grootmeester andrei tarkovski.

xx een andere filmkrantjournalist joost broeren leidde de film 
Nuestro Tiempo in.

xx de programmeurs van focus hielden zelf inleidingen bij 
onder meer Der Himmel über Berlin, Maurice, Il Conformista 
en Jojo Rabbit.

verder waren er zaalgesprekken met makers van nederlandse 
films als Schapenheld, Nocturne, Camino, Freek, Puck en Hans, 
en Ze noemen me Baboe.

cursus Boek & FIlM
ook dit jaar organiseerde focus de zevendelige cursus boek 
& film in samenwerking met de volksuniversiteit. vorig jaar 
al bleek hoezeer de populariteit van deze cursus op de nieuwe 
locatie is gegroeid en dus is besloten er een derde (middag)
editie aan toe te voegen. bij aanvang van het seizoen 2019/2020 
in oktober, waren er rond de driehonderd cursisten.

cursus FIlM als FIlosoFIe
voor de tweede keer gaven filmjournalist kevin toma en filosoof 
sabine winters de zesdelige cursus film als filosofie waarin 
aan de hand van prikkelende filmfragmenten ingegaan werd op 
hoe film niet zozeer over filosofie gaat, maar film de toeschou-
wer aan het denken kan zetten zoals dat met woorden onmoge-
lijk is en zonder expliciet terug te grijpen op filosofische teksten 
en stellingen.

FIlMcluB arnheM
in oktober startte de vijftiende jaargang van filmclub arnhem, 
waarin deelnemers aan dit ‘cinema-abonnement’ eenmaal per 
maand een film wordt aangeboden (inclusief koffie of thee). het 
initiatief, afkomstig vanuit het publiek en door focus enthou-
siast omarmd, mag zich de afgelopen jaren in een bestendige 
groep van zo’n 600 deelnemers verheugen. de voorstellingen, 
vrijwel altijd voorpremières van interessante nieuwe titels, 
worden zorgvuldig gekozen en vooraf ingeleid door de twee pro-
grammeurs van focus. de filmclub wordt aangeboden als een 
cinematografisch avontuur: de leden vertrouwen op de keuze 
van de programmeurs. in die keuze wordt nadrukkelijk rekening 
gehouden met inhoudelijke en formele overwegingen. er wordt 
gestreefd naar een breed internationaal palet met thematische 
en stilistische variëteit. naast de filminhoudelijke relevantie is 
het ook een belangrijke ontmoetingsplek geworden voor veel 
leden. 

InleIdIngen
ook in 2019 zijn er met enige regelmaat inleidingen bij indivi-
duele films of reeksen georganiseerd. zowel bij premièretitels 
als ook bij filmklassiekers. een belangrijk uitgangspunt is de 
overtuiging dat het bieden van kennis en achtergronden ervoor 
kan zorgen dat films niet alleen anders of beter begrepen wor-
den maar dat kijkervaringen ook meer beklijven. dat geldt ook 
voor voorstellingen in aanwezigheid van de makers: gesprekken 
met filmprofessionals geven bezoekers meer inzicht in het com-
plexe, zeer interessante proces dat film maken is en bovendien 
ook de gelegenheid prangende vragen te stellen.

vOlwasseNeNedUCatIe

de filmclub wordt aangeboden als 
een cinematografisch avontuur: 

de leden vertrouwen oP de 
keuze van de Programmeurs
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If Beale Street could talk

sinds de opening van focus op het audrey hepburnplein 
kent het filmtheater een explosief stijgende lijn in het aantal 
bezoekers, met natuurlijk een fantastisch resultaat over 2019. 
zeker in de herfst- en wintermaanden zitten de filmzalen in de 
weekenden en de avonduren regelmatig vol. de marketingaf-
deling heeft zich in 2019 mede daarom extra gefocust op de 
programmaonderdelen en momenten waar nog kansen liggen 
voor groei. dit zijn bijvoorbeeld de luwere momenten – bepaalde 
dagen van de week, matinees en in de zomermaanden – en 
kinderfilms. mede dankzij het consequent invoeren van de 
donderdag Premièredag is het aantal bezoekers op de voorheen 
rustige donderdag gegroeid. daarnaast is met hulp van plat-
forms als gokids en kidsproof en extra marketinginspanningen 
in de schoolvakanties het bezoek aan het focus junior-
programma gestegen, evenals de verkoop van kinderpannen-
koeken in het café-restaurant. 

net als eerdere jaren blijft er ook veel marketingaandacht 
gaan naar de promotie van specials, waarmee focus zich kan  
onderscheiden van andere filmtheaters en bioscopen. zo was er 
onder andere een succesvolle focus op het dak wintercampag-
ne voor de promotie van de winterse openluchtvoorstellingen in 
de dakzaal, compleet met fotoshoot in foute skipakken van de 
arnhemse tweedehandswinkel fabrics and more. voor een aan-
tal evenementen is er groot uitgepakt, waaronder de arnhemse 
uitnacht, het filmfestival van de kortste nacht i.s.m. goshort, 
een speciaal slag om arnhem-programma en het gelders fiets 
film festival. stuk voor stuk mooie evenementen en samen-
werkingen die focus goed op de kaart hebben gezet. in samen-
werking met de horeca zijn er ook dit jaar weer een aantal leuke 
arrangementen en film & food-combinaties uitgezet. naast het 
succesvolle breakfast at focus is er in het najaar gestart met 
de eetclub; een vaste groep bezoekers die maandelijks samen 
een film kijken en vooraf een op het thema afgestemde maaltijd 
geserveerd krijgen. voor de eerste editie tekende meteen het 
maximaal aantal deelnemers (30). “heel leuke ervaring. ver-
rassend qua films, gezellig met mede-tafelgenoten. we keken 
er elke keer echt al naar uit,” aldus een van de leden. ludieke 
specials als deze blijken een goed middel voor het bereiken 
van nieuwe of gerichte doelgroepen en hebben geleid tot veel 
positieve respons. 

naast de promotie van specials en marketing gericht op be-
paalde doelgroepen of momenten van de week, blijft de afdeling 
zich natuurlijk ook altijd bezighouden met het neerzetten van 
focus als ‘merk’. als een culturele plek, een third place, waar-
aan mensen zich willen verbinden. aan het groeiende aantal 
f-pashouders (de kortingspas van focus), cinevillers en vaste 
gasten in de horeca te zien, is focus op de goede weg!

wat betreft middelen blijft focus inzetten op een gezonde mix 
van online en offline. de in 2018 opgeleverde website blijft in 
ontwikkeling om de nieuwste trends op het gebied van online 
marketing te kunnen volgen en hier optimaal van te kunnen 
profiteren. in 2019 is de marketing bovendien gestart met de 
samenwerking met bureau copperim voor het inrichten en bij-
houden van google grants/adwords en de seo van de website. 
al deze inspanningen hebben er (mede) toe geleid dat steeds 
meer mensen de digitale weg naar focus weten te vinden: het 
websitebezoek is gestegen naar maar liefst 660.000 bezoeken 
in 2019, tegenover 420.000 in 2018. focus was al geruime tijd 
actief op social media en de inzet hiervan is in 2019 verder 
uitgebouwd; met een hogere frequentie van berichten, meer 
gerichte advertenties en het gebruik van stories. dit heeft een 
groter bereik opgeleverd en biedt focus meer tools om gericht 
(jongere) doelgroepen aan te spreken en de naamsbekendheid 
nog meer te vergroten. het aantal volgers blijft groeien met eind 
2019 4800 volgers op facebook, ruim 2200 op twitter en rond de 
2100 op instagram.

marketINg & 
COmmUNICatIe

“heel leuke ervaring. verrassend 
Qua films, gezellig met mede-
tafelgenoten. we keken er elke 
keer echt al naar uit,”
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focus streeft ernaar een 
toegankelijke, laagdremPelige en 

zeer klantvriendelijke 
communicatie te voeren 

met (Potentiële) bezoekers

marketINg & 
COmmUNICatIe

naast de effectieve online marketing blijft focus wel de kracht 
zien van offline media; de weekfolder, programmaflyers, de 
filmkrant en ander drukwerk worden nog altijd goed meegeno-
men en door bezoekers als zeer prettig ervaren. wel worden de 
oplages kleiner en denkt focus na over recyclen van promo-
tiemateriaal. zo is het filmtheater in mei 2019 gestart met de 
verkoop van tassen en etuis gemaakt van oude filmbanners. een 
groot succes; in een paar maanden tijd gingen er al 120 tassen 
over de toonbank en de voorraad was meerdere malen sneller 
op dan dat er genoeg oude banners waren om weer een nieuwe 
voorraad te laten maken. 

wat veel bezoekers als prettig ervaren en wat focus onder-
scheidt van commerciële bioscopen, is het persoonlijke contact 
met bezoekers, zowel digitaal als telefonisch en face to face. 
focus streeft ernaar een toegankelijke, laagdrempelige en 
zeer klantvriendelijke communicatie te voeren met (potentiële) 
bezoekers. dit uit zich op alle gebieden van de marketing en 
pr. een mooi voorbeeld is de invoer van placering in december 
2019. veel bezoekers (en vrijwilligers) zagen hier erg tegenop, 
maar dankzij een goede voorbereiding, duidelijke communicatie 
via diverse kanalen en door blijvend in gesprek te blijven met 
het publiek (en medewerkers) is de overgang vrij soepel verlo-
pen. de placering heeft bovendien het beoogde positieve effect 
gehad: de online verkoop is flink gestegen, er wordt veel minder 
gereserveerd en de druk op de kassa is afgenomen. hierdoor 
zijn veel processen sneller en makkelijker geworden en hebben 
kassavrijwilligers bijvoorbeeld meer tijd gekregen om bezoe-
kers persoonlijk te woord te staan. een ander voorbeeld is dat 
bezoekers via social media af en toe uitgedaagd worden om 
mee te denken over films of andere programma’s. uit de grote 
respons blijkt wel dat focus een zeer actieve groep volgers 
heeft, die zich nauw verbonden voelt met het filmtheater. 

F-Pashouders en cInevIlle 
de groei van het aantal bezoekers met een f-pas heeft in 2019 
doorgezet focus heeft inmiddels 3200 bezoekers met deze 
focus-kortingspas, waarvan rond de 1500 nieuwe leden in 2019. 
f-pashouders betalen € 15,50 per jaar (online, € 17,- indien aan 
de balie). hiervoor krijgen zij € 2,- korting per film, maar ook 
kortingen op cursussen en dergelijke. 

naast het eigen klantenbestand is ook het aantal cinevillepas-
houders in arnhem sterk aan het groeien sinds de verhuizing 
van focus naar het audrey hepburnplein. cineville is een abon-
nement waarmee je voor een vast bedrag per maand naar alle 
films in focus (en andere filmtheaters) kunt. in 2019 groeide het 
aantal cinevillepashouders in arnhem van 405 naar 609. hun 
totale aandeel in de bezoekersaantallen van focus is 12,5%, 
tegenover ruim 9% in 2018. cinevillers blijken een waardevolle 
groep loyale bezoekers die door het vaste bedrag per maand 
veel durven te proberen en ook de experimentele program-
mering niet schuwen. bovendien is de website van cineville een 
sterk collectief marketinginstrument voor de kwaliteitscinema, 
waar focus als deelnemend filmtheater van profiteert. 17Gelders Fiets Filmfestival



een culturele instelling als focus is een onderneming die be-
drijfseconomisch gestoeld is op meerdere inkomstenbronnen: 
eigen inkomsten uit kaartverkoop, inkomsten uit maatschap-
pelijke- en commerciële verhuring van faciliteiten en diensten, 
sponsoring en ondersteuning door subsidiënten. het beleid van 
focus is erop gericht om een optimale balans te creëren tussen 
deze financieringsbronnen, uitgaande van de aan de exploi-
tatiesubsidie van de gemeente arnhem verbonden culturele 
opdracht. de verhouding eigen inkomsten (excl. horeca bv) en 
subsidie bedroeg in 2019 59% t.o.v. 41%. het merendeel van de 
eigen inkomsten bestaat uit de verkoop van filmtickets.

horeca
een wezenlijk onderdeel van focus filmtheater is focus | eten 
+ drinken. dit is niet alleen een voorziening voor de bezoekers 
aan de voorstellingen in focus, maar ook een aantrekkelijke en 
levendige horecagelegenheid als onderdeel van een bruisende 
binnenstad; een toegankelijke, gastvrije en levendige ont-
moetingsplek, met producten en service van hoge kwaliteit, 
aangeboden in een ontspannen, culturele setting. focus | eten + 
drinken is ondergebracht in de focus horeca bv, onder leiding 
van de directeur van focus, met het bestuur van stichting focus 
filmtheater arnhem als enige aandeelhouder.

al sinds de opening is gebleken dat focus filmtheater en focus 
| eten + drinken elkaar positief versterken. een substantieel 
deel van de gasten in de horeca is ook filmbezoeker en vice 
versa.  gezamenlijke activiteiten versterken de cohesie. zo is 
het filmontbijt op de zondagochtend in 2019 uitgegroeid tot een 
populair evenement.  het in 2019 gestarte nieuwe concept, de 
focus eetclub – een vierdelige reeks waarin de leden vooraf-
gaand aan een recente film of voorpremière, een bijpassende 
maaltijd genieten en zowel bij de maaltijd als de film een 
inleiding krijgen – was meteen succesvol. verder zijn er speciale 
menu’s voor filmclub-leden en leden van de cursus boek & 
film, is er in de schoolvakanties altijd een leuke kinderaanbie-
ding, en ligt er een plan om een speciaal premièremenu op te 
zetten op de donderdagavond.

focus eten + drinken is in 2019 bezocht door een zeer gemê-
leerd publiek en niet door louter filmbezoekers. met name 
overdag kent de horecagelegenheid zowel een brede zakelijke 
clientèle (waaronder ook zelfstandigen die focus als kantoor 
gebruiken of er zakelijke afspraken plannen) als ook vrien-
den/vriendinnen die afspreken, tot ouders met kinderen). de 
menukaart wordt goed ontvangen. het café kent daarnaast een 
uitgebreide drankenkaart.

CUltUreel 
ONderNemersCHaP

al sinds de oPening is gebleken dat focus 
filmtheater en focus | eten + drinken 

elkaar Positief versterken
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Parasite

sales & events
focus biedt tevens ruimte aan zakelijke en culturele bijeenkom-
sten van organisaties die hoogwaardige audiovisuele infrastruc-
tuur nodig hebben en/of op zoek zijn naar een aantrekkelijke 
en levendige plek met een culturele uitstraling. de daarvoor 
vereiste flexibiliteit van en in het gebouw komt onder meer 
tot uiting in de volledig multifunctioneel inzetbare zaal 2 met 
een eigen, af te scheiden foyer. verhuringen kunnen daardoor 
tegelijkertijd plaatsvinden met reguliere voorstellingen in de 
overige ruimtes in het gebouw. ook de dakzaal biedt bij mooi 
weer aantrekkelijke commerciële mogelijkheden. de centrale 
locatie in de binnenstad en de culturele, open en uitnodigende 
uitstraling van focus zorgen ook voor meer interesse vanuit de 
particuliere markt. 

de verschillende ruimtes van focus hebben sinds de opening 
in 2018 al bewezen zeer geschikt te zijn voor presentaties, 
congressen, vergaderingen en andere zakelijke activiteiten. 
met name zaal 2 en de foyer worden steeds meer ingezet voor 
verhuringen. het verheugt focus dat zich onder die gebruikers 
veel andere culturele organisaties, overheden en onderwijsin-
stellingen bevinden.
op het gebied van marketing voor verhuuractiviteiten is in 2019 
een bureau ingeschakeld om de seo (zoekmachineoptimali-
satie) van de zakelijke pagina’s goed in te richten en zo beter 
naar voren te komen op google. dit is aangevuld met een goede 
google adwords/grants-campagne, die maandelijks wordt 
bijgestuurd. daarnaast is in 2019 de huisstijl voor de sales & 
events-afdeling ontwikkeld (offerte, brochure, factsheet, notitie-
blokje, e.d.) en is er extra promotie uitgezet rondom specifieke 
verhuurthema’s als kerst en oud & nieuw en verhuurarrange-
menten op het dak in de zomer. 

CUltUreel 
ONderNemersCHaP

de verschillende ruimtes van focus 
hebben bewezen zeer geschikt te zijn 
voor Presentaties, congressen, 
vergaderingen en andere 
zakelijke activiteiten
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lokale en regIonale saMenwerkIng
de basis voor focus is film- en beeldcultuur. van daaruit 
worden verbindingen gelegd met andere kunstdisciplines en 
maatschappelijke organisaties. waar mogelijk zoekt focus 
daarbij naar samenwerking met een keur aan lokale, regionale 
en landelijke (film)culturele en maatschappelijke instellingen en 
organisaties. bovendien zoekt het filmtheater nadrukkelijk de 
verbinding met andere culturele en maatschappelijke partners 
in de stad arnhem op, door aan te sluiten bij bestaande initiatie-
ven en ook eigen initiatieven te ontplooien.

de culturele instellingen van arnhem werken al sinds lange 
tijd samen binnen cultuur netwerk arnhem (cna). vanuit deze 
samenwerking is in 2018 het “bruto arnhems geluk” manifest 
ontstaan. in dit manifest leggen alle instellingen zich erop toe 
om vanuit de samenwerking de culturele infrastructuur en in 
het bijzonder de cultuureducatie te bevorderen. 

de culturele instellingen van zowel arnhem als nijmegen 
hebben zich in de loop van 2018 verenigd in “cultuurregio 025 
arnhem nijmegen”. de ambities concentreren zich op het 
huidige en toekomstige publiek en op het versterken van de 
sector door samenwerking. vanuit deze samenwerking is in 
de loop van 2018 een document ontstaan met bijbehorende 
‘proeftuinen’ om de samenwerking te concretiseren. de eerste 
proeftuinen zijn begin maart 2019 bij de minister ingediend. 
binnen 025 werkt focus met name samen met luX en go short 
in nijmegen op het gebied van film. 

FIlM In arnheM
naast focus telt arnhem twee commerciële bioscopen: 
Pathé arnhem met negen zalen en de dit jaar verbouwde 
blikkenbioscoop (behorend tot vue cinemas) met vijf zalen.
het aanbod en de sfeer van deze bioscopen verschillen wezen-
lijk van die van focus filmtheater. waar deze bioscopen zich 
richten op commercieel aanbod met als doel het bieden van 
entertainment en het behalen van commercieel succes, legt 
focus zich binnen het arnhemse filmdomein toe op de artis-
tieke en maatschappelijke aspecten van de filmcultuur en biedt 
het ruimte voor verdieping. verder ontwikkelt focus educatieve 
programma’s voor kinderen, jongeren en volwassenen, en zoekt 
het nadrukkelijk naar samenwerking met culturele en maat-
schappelijke partners in de stad.

interessant om te vermelden: het totale filmbezoek in arnhem 
was in 2019 hoger dan in 2018, ondanks dat vue een tijd geslo-
ten is geweest vanwege de verbouwing. bovendien trekken de 
arnhemse filmvertoners gezamenlijk jaarlijks meer bezoekers 
dan hun equivalenten in steden van vergelijkbare grootte, zoals 
den bosch, amersfoort, maastricht en enschede.
dus het gaat goed met de filmvertoning in arnhem.

arNHem
het totale filmbezoek in arnhem was 

in 2019 hoger dan in 2018, ondanks 
dat vue een tijd gesloten is geweest 

vanwege de verbouwing
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de organisatie van stichting focus filmtheater arnhem 
bestaat uit drie lagen: stichtingsbestuur, bezoldigd personeel 
en vrijwilligers. 

Bestuur – 
saMenstellIng en nevenFunctIes
stichting focus filmtheater arnhem is een stichting zonder 
winstoogmerk en heeft de anbi-status. de stichting onder-
schrijft de governance code cultuur. focus filmtheater wordt 
bestuurd volgens het bestuursmodel, waarbij de directie invul-
ling geeft aan de dagelijkse sturing en het bestuur toeziet op de 
uitvoering van het beleid van de directie. het bestuur staat de 
directie met raad en daad bij en heeft een belangrijke klank-
bordfunctie. formeel gezien is het bestuur eindverantwoorde-
lijk. het bestuur draagt tevens zorg voor de evaluatie van het 
functioneren van de directeur en vergadert ten minste eenmaal 
per jaar buiten de aanwezigheid van de directie. de bezoldiging 
van de directeur valt binnen de kaders van de wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen. 

het bestuur van stichting focus filmtheater arnhem bestaat uit 
zeven onbezoldigde leden, van wie twee afkomstig uit de vrijwil-
ligersgroep. de bestuursleden ontvangen geen vergoeding 
(vacatiegeld) voor aanwezigheid. 

het bestuur bestond per ultimo 2019 uit: 
xx de heer h.P. (henry) vos, voorzitter 

manager Facilitaire Zaken Nederlands Openluchtmuseum
xx de heer m.a.t. (marco) grob, penningmeester 

Zakelijk directeur/bestuurder Centraal Museum; bestuurslid 
Museumregister voorzitter Samenwerkende Utrechtse Musea 
(SUM) - bestuurslid Centrum Management Utrecht (CMU - 
bestuurslid stichting Sonsbeek/State of Fashion

xx mevrouw c.m. (claudine) hermesdorf 
voorzitter Raad van Bestuur De Kempenaer Advocaten

xx mevrouw m. (mylaine) roelofs (tot 26 september 2019) 
lid Kunstcommissie Burgemeesterswijk

xx mevrouw m.m.P. (marjorie) timmermans (tot 24 maart 2019) 
eigenaar Jackie’s lingerie - secretaris netwerkorganisatie 
Vice Versa

xx de heer j.j.m. (jan) waegemaekers 
algemeen directeur Van Wijnen Rosmalen - senator OnGanse

xx mevrouw d. (daphne) vrijkotte 
clustermanager Hoenderloo groep

OrgaNIsatIe

het bestuur staat de directie met 
raad en daad bij en heeft een 

belangrijke klankbordfunctie
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Personeel 
de personeelsorganisatie van de stichting bestaat begin 2019 
uit een (algemeen) directeur en de afdelingen programma 
& educatie, facilitair & operations, Pr & marketing, sales & 
events, financiële administratie en secretariaat. het aantal 
fte's is ten opzichte van 2018 afgenomen van 11 fte met 1,14 
fte tot een totaal van 9,86 fte per 31 december 2019. 

Per 1 augustus 2019 is er een einde gekomen aan het dienstver-
band van algemeen directeur monique in het veld. reden is dat 
er tussen directeur en mt een onoverbrugbaar verschil van 
mening is opgetreden over de wijze waarop de functie van 
directeur inhoud zou moeten krijgen. hoewel beide partijen er 
het nodige aan hebben gedaan om hiervoor een oplossing te 
vinden, is dat helaas niet gelukt. daarom is in onderling overleg 
besloten om per 1 augustus 2019 afscheid van elkaar te nemen.

vrIjwIllIgers
in 2019 heeft focus zijn vrijwilligersbeleid verder geoptimali-
seerd. vrijwilligers, waarvan er in 2019 89 bij focus werkzaam 
waren, leveren een zeer belangrijk aandeel in de dagelijkse 
werkzaamheden. om de vrijwilligers goed te informeren en te 
betrekken bij de organisatie is het nodig de communicatie tus-
sen de verschillende groepen op peil te houden. daartoe zijn er 
meer uren vrij gemaakt voor de coördinatie en communicatie. 
tevens is er een vrijwilligersplatform opgericht waarvan de 
leden met de vrijwilligerscoördinator en directie overleg voeren 
over relevante/urgente onderwerpen.
de vrijwilligers zijn niet alleen onmisbaar in alle lagen van de 
organisatie, maar zorgen ook voor een stevige verankering van 
de liefde voor de cinema binnen en buiten de muren van het 
filmtheater. 
focus kent al jaren een relatief gering verloop in de vrijwilli-
gersgroep. de meeste medewerkers zijn trouw aan de organisa-
tie en doen het werk met veel plezier en toewijding. 

stages & onderZoek 
in 2019 heeft focus geen gebruik gemaakt van stagiaires 
anders dan de leerlingen van het voortgezet onderwijs die bij 
focus een maatschappelijke stage hebben ingevuld. focus is 
echter zeer bereid om op diverse posities binnen de organisa-
tie studenten een stageplek te bieden. dat kan zowel voor de 
uitvoering van een beperkte opdracht, een kort project of een 
meeloopstage, maar ook voor de realisatie van een compleet 
afstudeeronderzoek.

OrgaNIsatIe

focus kent al jaren een relatief 
gering verlooP in de vrijwilligers-
groeP. de meeste medewerkers zijn 

trouw aan de organisatie en doen het 
werk met veel Plezier en toewijding
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Balans Per 31 deceMBer 2019
actIva 31-12-2019 31-12-2018

vaste activa

Materiële vaste activa 217.566 256.113

Financiële vaste activa 1 1

vlottende activa

voorraden 2.997 1.944

vorderingen

debiteuren 93.193 40.793

omzetbelasting 11.755 33.902

subsidies 1.438 1.438

vorderingen 13.144 5.132

transitoria 84.570 48.274

liquide middelen 723.829 479.725

Balanstotaal 1.148.493 867.323

PassIva 31-12-2019 31-12-2018

eigen vermogen

algemene reserve -150.434 -150.434

Bestemmingsreserve vervan-
ging inventaris en apparatuur 246.429 235.296

totaal stIchtIngsverMogen 95.995 84.862

voorziening onderhoud gebouw 115.189 49.309

langlopende schulden 637.507 520.000

kortlopende schulden

crediteuren 29.283 11.578

overige belastingen en premies 9.013 36.842

schulden 196.276 106.248

transitoria 65.230 58.484

Balanstotaal 1.148.493 867.323

hieronder volgt een beknopte samenvatting van de jaarrekening 
van de stichting over 2019. de volledige tekst van de jaarreken-
ing 2019 is inzichtelijk via www.anbi.nl 

doelstellIng   
de stichting focus filmtheater heeft volgens artikel 2 van de 
statuten ten doel het doen vertonen en actief begeleiden van 
cinematografisch waardevolle films en andere audiovisuele 
producties, en staat geregistreerd onder nummer s 41046376 
bij de kamer van koophandel centraal gelderland te arnhem.

BestuurssaMenstellIng   
voorzitter: dhr. h.P. vos 
Penningmeester: dhr. m.a.t. grob 
lid : mevr. c.m. hermesdorf
lid : dhr. j.j.m. waegemaekers
lid : mevr. d.c. vrijkotte
lid : mevr. m. roelofs tot en met 26-9-2019
lid :  mevr. m.m.P. timmermanns tot en met  

24-6-2019
gevolmachtigde:  mevr. m.a.m. in het veld tot en met  

31-7-2019
gevolmachtigde: dhr. c.h.j.l. cappetti vanaf 1-8-2019  
 
PersoneelsBeZettIng
het aantal fte's is ten opzichte van 2018 afgenomen van 11 
fte met 1,14 fte tot een totaal van 9,86 fte per 31-12-2019. 
daarnaast waren er op 31 december 2019 89 vrijwilligers.

BeZoekersaantallen
2019 2018 2017 2016 2015

Focus 145.927 103.395 65.538 59.887 67.926

Focus 
junior 7.997 4.264 3.111 3.700 3.445

gratis 
bezoeken 
medew.

4.415 3.210 1.897 1.698 1.853

158.339 110.869 70.546 65.285 73.224

rsIn-nuMMer
het rsin nummer van de stichting is 0047.93.791.

BeZoldIgIngsBeleId Bestuurders
bestuurders van de stichting ontvangen geen vacatiegelden. zij 
ontvangen slechts vergoedingen van voor de stichting gemaakte 
kosten.

FINaNCIeel verslag 
2019
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PrestatIe-IndIcatoren
2019 begroting 2018

Bezoekers reguliere voorstellingen 140.125 88.558 89.715

Bezoekers bijzondere voorstellingen 3.350 1.607 4.142

Bezoekers educatieve voorstellingen 7.714 9.122 7.612

Bezoekers bedrijfsevenementen 2.735 3.277 6.190

aantal bedrijfsevenementen 54 51 46

totaal aantal betalende bezoekers 153.924 102.564 107.659

gemiddelde recette per betalende bezoeker € 8,10 € 7,93 € 7,61

eXPloItatIerekenIng

Baten 2019 begroting 2018

reguliere voorstellingen 1.164.004 729.716 735.833

Bijzondere voorstellingen 14.797 7.231 21.465

educatieve voorstellingen 38.876 52.450 38.967

Bedrijfsevenementen 28.735 24.000 23.073

totaal recetten activiteiten 1.246.412 813.397 819.338

donaties 1.866 2.754 2.977

Managementfee horeca Bv 9.773 9.036 0

Baromzet 0 0 31.305

totaal directe opbrengsten activiteiten 1.258.051 825.187 853.620

lasten

specifieke kosten reguliere voorstellingen 483.291 326.738 316.343

specifieke kosten bijzondere voorstellingen 9.533 5.866 12.697

specifieke kosten educatieve voorstellingen 14.613 30.397 12.504

specifieke kosten bedrijfsevenementen 1.610 650 2.988

Inkopen en overige kosten bar 0 0 14.418

totaal specifieke kosten activiteiten 509.047 363.651 358.951

Bruto resultaat uit activiteiten 749.004 461.536 494.670

reguliere gemeentesubsidie 649.885 649.885 652.531

overige algemene baten 71.903 72.700 69.428

Publiciteitskosten -35.665 -42.591 -35.057

Personeelskosten -639.109 -636.811 -604.959

huisvestingskosten -585.311 -516.811 -497.624

kosten administratie en beheer -136.999 -76.299 -193.785

afschrijvingskosten -46.042 -40.194 -52.095

overige algemene lasten -27.432 -19.922 -143.437

resultaat deelneming 14.150 0 -124.860

Bijzondere baten en lasten -3.252 0 6.604

totaal exploitatieresultaat 11.133 -148.507 -428.584 24
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vertOONde tItels 2019
titel regisseur land
a long way home luc schaedler ch
a mindful choice tony simpson nz
a Private war matthew heineman gb
a rainy day in new York woody allen us
a star is born bradley cooper us
a tale of three sisters emin alper tr
acusada gonzalo tobal ar
afghan cycles sarah menzies af
after the wedding bart freundlich us
Ága galina tikhovana bg
ailo, het dappere rendier guillaume maidatchevsky fi
allez, eddy! gert embrechts be
alphago greg kohs us
amazing grace alan elliott us
an elephant sitting still hu bo cn
an impossibly small object david verbeek nl
an unexpected love juan vera ar
and then we danced levan akin se
andrej roebljov andrei tarkovski ru
andrey tarkovsky. a cinema Prayer andrej andrejevitsj tarkovski it
animaatjes diverse regisseurs nl
anna's war aleksey fedorchenko ru
another day of life raul de la fuente damian nenow es
apocalypse now: final cut francis ford coppola us
apollo 11 todd douglas miller us
arctic joe Penna nl
ash is Purest white zhangke jia cn
ask dr. ruth ryan white us
at eternity's gate julian schnabel us
au bout des doigts ludovic bernard fr
ayka sergei dvortsevoy ru
ballon michael bully herbig de
barbara rubin and the exploding nY underground chuck smith us
bauhaus spirit niels bolbrinker thomas tielsch de
beats brian welsh gb
beautiful boy felix van groeningen us
becoming astrid Pernille fischer christensen se
beiaardconcertreeks 1 augustus: monika kažmierczak (Polen), met elektronische muziek
beiaardconcertreeks 12 september: stefano colletti (frankrijk)
beiaardconcertreeks 15 augustus: roy kroezen (nederland/amerika)
beiaardconcertreeks 18 juli: trevor workman (engeland)
beiaardconcertreeks 29 augustus: toru takao (duitsland)
beiaardconcertreeks 4 juli: bob van der linde
beiaardconcertreeks 19 september: bob van der linde (slotconcert)

titel regisseur land
being frank:the chris sievey story steve sullivan gb
benefietvoorstelling: gloria bell sebastian lelio us
beyond the visible - hilma af klint halina dyrschka se
blade runner (the final cut) – the future is now ridley scott us
blade runner 2049 denis villeneuve us
blaze ethan hawke us
blinded by the light gurinder chadha gb
bloody marie guido van driel nl
boekpresentatie mediakunstdag diverse regisseurs nl
bon dieu 2 Philippe de chauveron fr
botero don millar ca
breakfast at tiffany's blake edwards us
britt-marie was hier tuva novotny se
buddy heddy honigmann nl
bunuel in the labyrinth of the turtles salvador simo es
buurman & buurman winterpret! marek benes cz
buurman & buurman, experimenteren er op los! marek benes cz
call me by Your name luca guadagnino it
camino martin de vries nl
can You ever forgive me? marielle heller us
capharnaüm nadine labaki lb
carmen & lola arantxa echevarria es
casper en emma op jacht naar de schat aurora gosse no
cat stories carmen cobos nl
catvideofest 2019 wil braden us
celle Que vous croyez safy nebbou fr
christo: walking on water andrey Paounov de
circus noël dennis bots nl
citizen jane battle for the city matt tyrnauer us
claire darling julie bertuccelli fr
claire's camera hong sangsoo kr
climax gaspar noe fr

club de nacht chefs de Partie, 
vicky knight focus finest nl

cold case hammarskjöld mads brugger se
cold war Pawel Pawlikovski Pl
colette wash westmoreland gb
comedy shorts diversen diversen nl
con el viento meritxell colell es
continuer joachim lafosse fr
corgi 2d ben stassen be
coureur kenneth mercken be
crime + Punishment stephen maing us
croce e delizia simone godano it 25



titel regisseur land
cursus film als filosofie afl 1 kevin toma nl
cursus film als filosofie afl 2 kevin toma nl
cursus film als filosofie afl 3 kevin toma nl
cursus film als filosofie afl 4 kevin toma nl
cursus film als filosofie afl 5: arrival dennis villeneuve us
cursus film als filosofie afl 6 kevin toma nl
cursus film als filosofie afl 7 kevin toma nl
dagschotel x kortste nacht diversen i.s.m. goshort nl
das schweigende klassenzimmer lars kraume de
daymohk masha novikova nl
de belofte van Pisa norbert ter hall nl
de beroemde bereninvasie van sicilië lorenzo mattotti fr
de fabeltjeskrant: de grote dierenbos-spelen freek Quartier nl
de grinch 3d Yarrow cheney us
de grote boze vos Patrick imbert benjamin renner nl
de ijslandbende mans van den berg nl
de jeugd van ivan andrej tarkovski ru
de kersenpluk arno kranenborg nl
de liefhebbers anna van der heide nl
de Patrick tim mielants be
de spiegel andrej tarkovski ru
deerskin Quentin dupieux fr
degas: Passion for Perfection david bickerstaff gb
demain tout commence hugo gelin fr
der goldene handschuh fatih akin de
der himmel Über berlin wim wenders de
des hommes et des dieux Xavier beauvois fr
dial Q filmquiz Paul luiken nl
diego maradona asif kapadia gb
dirty god sacha Polak nl
dogman matteo garrone it
dolfje weerwolfje joram lursen nl
dolor y gloria Pedro almodovar es
don't blink - robert frank laura israel ca
donbass sergei loznitsa de
doubles vies olivier assayas fr
douglas j. charlton. 10 dagen in september '44 jan cees ter brugge nl
dovlatov alexey german jr. ru
downton abbey michael engler gb
echo runar runarsson is

een avond met dino kids diversen dino kids X deep 
end film nl

eighth grade bo burnham us
el reino rodrigo sorogoyen es

titel regisseur land

emil en ida van de hazelhoeve alicja, lasse, Per jaworski bjork, 
Persson, ahlin se

engel (un ange) koen mortier be
ernest & celestine winterpret julien chheng fr
europese dag van de korte film 2019 diverse regisseurs nl
europese dag van de korte film junior 2019 diverse regisseurs nl
everest baltasar kormakur is
filmcollege screening sex mylaine roelofs nl
filmpresentaties han divers divers nl
first man damien chazelle us
fisherman's friends chris foggin gb
food evolution scott kennedy us
free solo jimmy chin us
freek dennis alink nl
funan denis do fr
funny face stanley donen us
før frosten (before the frost) michael noer dk
ganz: how i lost my beetle suzanne raes de
gauguin in tahiti filippo timi it
gelderland film Pitch diverse regisseurs nl
gelders doek - maart 2020 diverse regisseurs nl
gelders doek - november 2019 diverse regisseurs nl
gelders doek - workshop Pitch Perfect ben brand nl
gelders doek april 2019 diverse regisseurs nl
gelders doek februari 2019 diverse regisseurs nl
gelders doek januari 2019 diverse regisseurs nl
gelders doek mei 2019 diverse regisseurs nl
gelders doek september 2019 diverse regisseurs nl
gelders kort 1 diverse regisseurs nl
gelders kort 2 diverse regisseurs nl
gelders kort 3 diverse regisseurs nl
genesis 2.0 christian frei ch
gerhard richter Painting corinna belz de
gloria bell sebastian lelio us
go short presents: (i want to ride my) bicycle! bicycle! diverse regisseurs nl
god only knows mijke de jong nl
goodfellas martin scorsese us
grâce à dieu francois ozon fr
gravity 3d alfonso cuaron us
green book Peter farrelly us
grimm re-edit alex van warmerdam nl
groundhog day harold ramis us
gundermann andreas dresen de
hacksaw ridge mel gibson au

vertOONde tItels 2019
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titel regisseur land
hard Paint filipe matzembacher br
harry gruyaert, Photographer gerrit messiaen be
heartbound janus metz dk
herwinnen door werken alex roosdorp nl
het lied van de zee tomm moore ie
het offer andrei tarkovski se
het Pärt gevoel - het universum van arvo Pärt Paul hegeman nl
het wonder van le Petit Prince marjoleine boonstra nl
het zwaarste verzet sander selen nl
hidden figures theodore melfi us
high life claire denis fr
hoe tem je een draak 3 dean deblois us
homo sapiens nikolaus geyrhalter at
honeyland ljubomir stefanov mk
hope and glory john boorman gb
hors normes olivier nakache fr
hotel mumbai anthony maras au
how on earth: bridge over troubled water jaakko Pallasvuo, fi
howard's end james ivory gb
huisdiergeheimen 2 chris renaud us
i dream in another language ernesto contreras mX
if beale street could talk barry jenkins us
ik ben er even niet maartje nevejan nl
il conformista bernardo bertolucci it
in fabric Peter strickland gb
infinite football corneliu Porumboiu ro
instinct halina reijn nl
instinct - de nederlandse filmnacht halina reijn nl
intropoly hbo quiz 2019 suzanne bos nl
inventing tomorrow laura nix us
it must be heaven elia suleiman fr
j'ai perdu mon corps jeremy clapin fr
jackie brown Quentin tarantino us
jagten thomas vinterberg dk
janneman robinson & Poeh marc forster us
jinpa Pema tseden cn
jojo rabbit taika waititi us
joker todd Phillips us
judy rupert goold us
kabul, city in the wind aboozar amini af
kankerlijers lodewijk crijns nl
kapitein morten en de spinnenkoningin kaspar jancis henry nicholson be
kapsalon romy mischa kamp nl

vertOONde tItels 2019
titel regisseur land
kerstbrunch groot tussen 10.00 - 12.00u
kerstbrunch groot tussen 12.00 - 14.00
kerstbrunch klein tussen 10.00 - 12.00u
kerstbrunch klein tussen 12.00 - 14.00
kikker en vriendjes aina jarvine nl
king of the cruise sophie dros nl
kiwi en strit esben toft jacobsen dk
klara en de gekke koeien lise i. osvoll nl

kleine anna & lange oom alicja bjork lasse Persson, Per 
ahlin se

klimt & schiele: eros and Psyche michele mally gb
kolonie in bewegend beeld museum bronbeek id
kusama: infinity heather lenz us
l'animale katharina muckstein at
l'homme fidèle louis garrel fr
la cérémonie claude chabrol fr
la dentellière claude goretta fr
la Pianiste michael haneke fr
la Promesse de l'aube eric barbier fr
la Quietud Pablo trapero ar
la ragazza nella nebia donato carrisi it
la terra dell'abbastanza damiano d'innocenzo it
la vita è bella roberto benigni it
last tango in Paris bernardo bertolucci it
layla m. mijke de jong nl
lazzaro felice alice rohrwacher it
le bonheur agnes varda fr
le grand bain gilles lellouche fr
le jeu fred cavaye fr
le jeune ahmed jean-Pierre dardenne be
le semeur marine francen fr
les glaneurs et la glaneuse agnes varda fr
les valseuses bertrand blier fr
leto kirill serebrennikov ru
light of my life casey affleck us
long day’s journey into the night 3d bi gan cn
los versos del olvido alizera khatami cl
lotte op zoek naar de draken heiki ernits lv
mademoiselle de joncquières emmanuel mouret fr
man made sunny bergman nl
manta ray Phuttiphong aroonpheng th
marcel duchamp: art of the Possible matthew taylor us
march of the Penguins 2 luc jacquet fr
mario marcel gisler de 27



titel regisseur land
marriage story noah baumbach us
martin eden Pietro marcello it
mary Queen of scots josie rourke gb
masterclass festivaldistributie diverse regisseurs nl
maurice james ivory gb
maya: de honingspelen noel cleary de
media kunst festival arnhem blok 1 diverse regisseurs nl
media kunst festival arnhem blok 2 diverse regisseurs nl
media kunst festival arnhem blok 3 diverse regisseurs nl
media kunst festival arnhem blok 4 diverse regisseurs nl
mi vida norbert ter hall nl
mid90s jonah hill us
midsommar ari aster us
miel-emile Peter van houten nl
mijn bijzonder rare week met tess steven wouterlood nl
miles davis: birth of the cool stanly nelson us
minding the gap bing liu us
minoes vincent bal nl
mirai mamoru hosoda jP
missing link (nl) chris butler us
mjólk grimur hakonarson is
monos alejandro landes co
more human than human tommy, femke Pallotta, wolting nl
motherload liz canning us
mystify richard lowenstein au
nederlands kort diverse regisseurs nl
nina wu midi z tw
no date, no signature vahid jalilvand ir
nocturne viktor van der valk nl
nos batailles guillaume senez fr
notti magiche Paolo virzi it
nous finirons ensemble guillaume canet fr
novecento bernardo bertolucci it
novecento (deel 2) bernardo bertolucci it
nuestro tiempo carlos reygadas mX
nureyev david morris gb
ode aan armando cherry duyns oleg lysenko nl
official secrets gavin hood gb
on the basis of sex mimi leder us
on the beach at night alone hong sangsoo kr
once upon a time in ... hollywood Quentin tarantino us
only You harry wootliff gb
openluchtcinema: apollo 11 todd douglas miller us
openluchtcinema: blinded by the light gurinder chadha gb

vertOONde tItels 2019
titel regisseur land
openluchtcinema: coureur kenneth mercken be
openluchtcinema: diego maradona asif kapadia gb
openluchtcinema: downton abbey michael engler gb
openluchtcinema: léon luc besson besson fr
openluchtcinema: midsommar ari aster se
openluchtcinema: once upon a time... in hollywood Quentin tarantino us
openluchtcinema: rocketman dexter fletcher gb
openluchtcinema: shorts diverse regisseurs nl
openluchtcinema: Yesterday danny boyle gb
oscar shorts diverse regisseurs us
out stealing horses hans Petter moland no
Pájaros de verano ciro guerra co
Paranorman chris a, butler us
Parasite joon-ho bong kr
Parasite asian movie night bong joon-ho kr
Pavarotti ron howard gb
Peterloo mike leigh gb
Piranhas claudio giovannesi it
Point of no return noel dockstader us
Popronde arnhem diverse artiesten nl
Portrait de la jeune fille en feu celine sciamma fr
Posoki stephan komandarev bg
Prado museum: a collection of wonders valeria Parisi it
Prijsuitreiking gouden hert 2019 ka westland nl
Puck en hans - made in holland Peter wingender nl
Pulp fiction Quentin tarantino us
Queen of hearts may el-toukhy dk
Qui m'aime me suive! jose alcala fr
rafiki wanuri kahiu ke
ramen shop eric khoo sg
ray & liz richard billingham gb
rbg julie cohen us
rebels of the neon god tsai ming-liang tw
red joan trevor nunn gb
renoir: revered and reviled Phil grabsky gb
reservoir dogs Quentin tarantino us
retablo alvaro delgado aparicio Pe
retrospekt esther rots nl
rita & krokodil 3 (nl) siri melchior dk
rocco romano - the cave rocco romano nl
rocketman dexter fletcher gb
rojo benjamin naishtat ar
roma alfonso cuaron mX
rosie & moussa (7+) dorothee van den berghe be 28
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ruben brandt, collector milorad krstic hu
sakawa ben asamoa be
samen carmen cobos nl
samuel in the clouds Pieter eecke, van be
sauvage camille vidal-naquet fr
schapenheld ton van zantvoort nl
schindler's list steven spielberg us
searching aneesh chaganty us
shadow zhang Yimou cn
shaun het schaap: het ruimteschaap richard Phelan gb
sherlock jr buster keaton us
shoplifters hirokazu koreeda jP
snowpiercer bong joon-ho kr
so long, my son wang Xiaoshuai cn
sofia meryem benm'barek ma
solan & ludwig gaan naar de maan rasmus a. sivertsen no
solaris andrei tarkovski ru
something useful Pelin esmer tr
sorry to bother You boots riley us
sorry we missed You ken loach gb
spring breakers harmony korine us
stalker andrei tarkovski ru
stan & ollie jon s. baird gb
styx wolfgang fischer at
sunset laszlo nemes hu
take me somewhere nice ena sendijarevic nl
tarde Para morir joven dominga sotomayor castillo cl
taxi zum klo frank ripploh de
tea with the dames roger michell gb

tegenlicht: sonntag mit böhmermann britta hosman (voor 
tegenlicht) nl

tel aviv on fire sameh zoabi il
temblores jayro bustamante PY
testevenement nvt nvt nl
that which to come is just a Promise diverse regisseurs it
the aftermath james kent gb
the art of feminism artez conservatorium nl
the beach bum harmony korine us
the beast in the jungle clara van gool nl
the best of idfa 2018 on tour diverse regisseurs nl
the biggest little farm john chester us
the blues brothers john landis us
the children act richard eyre gb
the competition angel borrego cubero es

titel regisseur land
the danish girl tom hooper us
the day after hong sangsoo kr
the dead don't die jim jarmusch us
the destruction of memory tim slade us
the extraordinary journey of the fakir ken scott fr
the fall of the american empire denys arcand ca
the farewell lulu wang us
the favourite Yorgos lanthimos gb
the feminister viktor nordenskiold se
the goldfinch john crowley us
the grand budapest hotel wes anderson de
the green fog guy maddin us
the house that jack built lars trier, von dk
the invisible life of euridice gusmao karim ainouz br
the irishman martin scorsese us
the man who stole banksy marco Proserpio it
the matrix larry & andy wachowski us
the miseducation of cameron Post desiree akhavan us
the Peanut butter falcon tyler nilson us
the Price of everything nathaniel kahn us
the Professor and the madman farhad safinia gb
the report scott z. burns us
the river ming-liang tsai tw
the swallows of kabul zabou breitman fr
the third wife ash mayfair gb
the two Popes fernando meirelles gb
the white crow ralph fiennes gb
the wife bjorn runge gb
the wild Pear tree nuri bilge ceylan tr
the wizard of oz victor fleming us
theirs is the glory brian desmond hurst gb
thema shorts: all You need is Queer love diverse regisseurs nl
thema shorts: mode en identiteit diverse regisseurs nl
thema shorts: onze favoriete animaties diverse regisseurs nl
thema shorts: voor de hele familie ( 6+) diverse regisseurs nl
they shall not grow old 2d Peter jackson nz
they shall not grow old 3d Peter jackson nz
this magnificent cake! emma de swaef be
thomas de stoomlocomotief, opgraven & ontdekken joey so dianna bosso gb
three identical strangers tim wardle us
thunder road jim cummings us
tigers are not afraid issa lopez mX
tintoretto: a rebel in venice giuseppe domingo romano it 29
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titel regisseur land
tolkien dome karukoski us
toy story 4 josh cooley us
trippel trappel dierensinterklaas Paco vink albert 't hooft nl
tschick fatih akin de
turist ruben ostlund se
uitnacht: apocalypse mon amour diverse regisseurs nl
uitnacht: korte films op het dak diverse regisseurs nl
uitnacht: kunstfilms blok 1 diverse regisseurs nl
un amour impossible catherine corsini fr

unieke documentaire slag om arnhem Piet van leeuwen en 
w. freriks nl

untouchable ursula macfarlane gb
van gogh & japan david bickerstaff gb
varda par agnès agnes vard fr
vechtmeisje johan timmers nl
veearts maaike jan musch nl
verhuring nvt nvt nl
vice adam mckay nl
vive l'amour ming-liang tsai tw
volver Pedro almodovar es
vox lux brady corbet us
wajib annemarie jacir aP
wallay berni goldblad fr
war: women art revolution lynn hershman-leeson us
water lilies of monet: the magic of water and light giovanni troilo it
welcome to sodom christian krones at
weldi mohamed ben attia tn

werk ohne autor florian henckel von 
donnersmarck de

western stars bruce springsteen thom zimney us
what You gonna do when the world’s on fire? roberto minervini it
when the war comes jan gebert sk
why we cycle arne gielen gertjan hulster nl
wild luc enting nl
wildlife Paul dano us
wilkolak adrian Panek Pl
winnaar gouden hert 2019 floor adams nl
witkin & witkin trisha ziff us
woman at war benedikt erlingsson is
wonderful losers arunas matelis lt
woodstock mike wadleigh us
workshop film kijken nvt nvt nl
workshop gelders doek diverse regisseurs nl
Yesterday danny boyle gb

titel regisseur land
Yomeddine a.b. shawky eg
Young Picasso Phil grabsky gb
Yuli iciar bollain es
Yuli (english subtitles) iciar bollain es
ze noemen me baboe sandra beerends nl
zooks kristoff leue be
‘nu verandert er langzaam iets’ mint film office nl

The Biggest Little Farm
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bezoekers zijn vrijwel unaniem en-
thousiast over de nieuwe locatie en 

het 
zeer uitgebreide filmaanbod

uItgave
stichting focus filmtheater arnhem
audrey hepburnplein 1
088-1900666
info@focusarnhem.nl 
www.focusarnhem.nl

graFIsch ontwerP
joke beltman
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