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Inleiding
De basis voor het activiteitenplan 2022 ligt in het meerjarenplan 2021–2024: ‘HIT, Podium voor Film
en Beeldcultuur in de Machinerie’. Toen we die plannen schreven in 2019, verwachtten we in de loop
van 2021 onze deuren te kunnen openen in de Machinerie. Zoals bekend is de planning een aantal
keer verschoven, door verschillende omstandigheden. Op dit moment houden we rekening met
opening in de loop van 2023. Dat betekent dat we ook het hele kalenderjaar 2022 nog ‘On Tour’
zullen zijn en een deel van onze ambities uit het meerjarenplan nog niet kunnen inlossen.
2021 ging wederom van start met gesloten deuren. Door de beperkingen van de coronamaatregelen
konden we noch in de filmzaal van Bibliotheek Neude vertonen, noch op de On Tour-locaties.
Mondjesmaat hebben we wat educatieve programma’s kunnen uitvoeren. Vlak voor de zomer kon
de filmzaal weer open met deelnemers op afstand, sinds 25 september kunnen we weer zonder
beperkingen vertonen. Althans, voor zover onze deelnemers dat zien zitten. Ook gaan we nu weer
voorstellingen en events plannen op andere locaties dan Bibliotheek Neude en De Nijverheid. Naar
verwachting wordt 2022 dan eindelijk het jaar dat we voor 2020 in gedachten hadden: zes dagen per
week programmering van premièrefilms in de filmzaal aan de Neude, wekelijks events op bijzondere
plekken in de stad en volop de klassen in!
Ook kunnen we eindelijk onze plannen voor verschillende projecten in het Werkspoorkwartier om
ons en de Machinerie al op de kaart te zetten gaan concretiseren. Voor dit activiteitenplan en de
bijbehorende begroting gaan we er van uit dat we geen rekening meer hoeven te houden met
beperkende maatregelen. De hoofdstukken van ons meerjarenplan vormen de leidraad voor dit
activiteitenplan:
Grenzen opzoeken, verkennen en eraan morrelen
Ons artistiek en maatschappelijk profiel is onderscheidend en krachtig en we kiezen voor actuele
thema’s. We geven, als enige podium in de stad, films met een bijzondere cinematografische,
kunstzinnige of maatschappelijke waarde de ruimte. Films die je kijk op de wereld nuanceren en je
horizon verbreden. Films van beginnende makers vormen een belangrijke verrijking van het aanbod.
We onderstrepen ons profiel en merk met specials en events.
Creatieve en bewuste beeldconsumenten
Kinderen en jongeren zien elke dag beelden. Soms zitten ze uren op een scherm naar YouTube,
Netflix of Snapchat te kijken. Daarop komen vlogs en gekke filmpjes, nieuws en speelfilms voorbij.
We gebruiken bewegend beeld om te communiceren en verhalen te vertellen. Kinderen
interpreteren die op hun eigen manier. We zien het als onze taak om de Utrechtse jeugd door middel
van educatie filmgeletterd te maken. Hieronder verstaan we het actief, kritisch en bewust om
kunnen gaan met audiovisuele, verhalende en digitale inhoud die via beeld tot ons komt – van film
en game tot VR-producties en mediakunst. Met ons filmeducatieprogramma leren we kinderen en
jongeren om zelf een film te maken en om film en beeldtaal beter te begrijpen.
Ontplooiing en vernieuwing
Na hun studie zijn beginnende filmmakers klaar om de wereld in te trekken, hun plek daarin moeten
zij nog vinden. Wij ondersteunen beginnende filmmakers met inspiratie en informatie, zij krijgen de
mogelijkheid om hun producties aan ons publiek te presenteren en om in gesprek te gaan met
collega’s en publiek om zich verder te ontwikkelen. We vinden dat makers ook persoonlijk een
podium mogen krijgen en in gesprek moeten gaan met het publiek. We zullen ook voordat de deuren
openen een aantal projecten en werkwijzen uitproberen. We gaan samen met de kernpartners
innovatie stimuleren met opdrachten aan ‘artists in the area’ en zo placemaken in het
Werkspoorkwartier.
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Onze aandacht gaat in 2022 net als in 2021 met name uit naar:
 de doorontwikkeling van de vernieuwende plannen voor de Machinerie en meer concrete
samenwerking met de partners;
 het verder uitbouwen van ons aanbod van filmeducatie;
 het ontwikkelen van pilots en events in en om het Werkspoorkwartier, zodat we al aan de
slag kunnen gaan met een vernieuwde identiteit en met het aanboren van nieuw publiek.
Daar gaan we vol goede moed mee aan de slag!
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Focuspunten 2022

De aandachtsgebieden voor 2022 volgen uit het meerjarenplan 2021–2024: ‘HIT, Podium voor Film
en Beeldcultuur in de Machinerie’:






Grenzen opzoeken, verkennen en eraan morrelen
Ontplooiing en vernieuwing
Creatieve en bewuste beeldconsumenten
Een podium voor voorlopers
Betrokken en ondernemend

Gecombineerd met recente ontwikkelingen, zijn de focuspunten daarbinnen dit jaar:


Grenzen opzoeken, verkennen en eraan morrelen
o Ontwikkelen pilots voor toekomstige programmering HIT.
o Ontwikkelen online programma’s.



Ontplooiing en vernieuwing
o Uitvoeren van pilots op het gebied van crossovers en technologische ontwikkelingen.
o Starten met samenwerking in de Machinerie met medehuurders (en hun programmeurs).



Creatieve en bewuste beeldconsumenten
o Groter bereik van de educatieve programma’s voor PO en VO.
o Uitbreiden en versterken educatieve aanbod, waaronder aanbod voor MBO.



Een podium voor voorlopers
o Vasthouden huidige deelnemers en opzetten samenwerkingen om publieksbereik uit te
breiden.
o Omslag naar corporate communicatie.



Betrokken en ondernemend
 Vasthouden samenwerkingspartners Hoogt on Tour.
 Onderzoeken en ontwikkelen nieuwe organisatievorm voor optimaal functioneren Hoogt
in relatie tot de Machinerie.
 Zoeken funding voor HIT en de Machinerie.
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Grenzen opzoeken, verkennen en eraan morrelen

2.1 Filmprogrammering
Bij het programmeren van films hanteren we deze drie standpunten over wat wij belangrijk vinden
als filmvertoner en willen uitdragen naar het publiek:
1. Film als kunst.
2. Film als het meest relevante (communicatie)medium van deze tijd.
3. Film als kwalitatieve vorm van vrijetijdsbesteding en inspiratiebron.
Premièrefilms
Sinds eind augustus 2020 maken wij gebruik van de filmzaal in Bibliotheek Neude. Daar kunnen we
49 mensen herbergen. Als er 1,5 meter gerelateerde coronamaatregelen van kracht zijn, biedt de
zaal plek aan 14 deelnemers. De bibliotheek heeft ten behoeve van deze programmering
geïnvesteerd in aanpassingen voor licht en geluid, een filmdoek en een geluidssysteem van hoge
kwaliteit. Samen met de bibliotheek hebben wij geïnvesteerd in een projector met DCP-speler. Onze
afspraak is dat we drie jaar lang films zullen vertonen in deze zaal. Dit doen wij onder de naam Hoogt
in Bieb Neude.
De intentie is om wekelijks op 18 slots films te vertonen, waarbij gemiddeld elke week 1 à 2 films in
première gaan. Het gaat om vaste programmering op dinsdag tot en met zondag, met daarnaast
incidenteel vertoningen voor educatie en bijvoorbeeld onze Filmclub. De bibliotheek behoudt zich
het recht voor om de filmzaal ter beschikking te stellen aan het NFF en Kaboom in hun
festivalperiodes.
Onze programmeur maakt uit een zeer divers en ruim filmaanbod een interessante, kwalitatief
hoogwaardige en gevarieerde keuze. We bieden een gebalanceerde mix van hoogwaardige,
prijswinnende Europese producties, cinematografische en maatschappelijk relevante documentaires
en wereldcinema aan. Doordat we maar één zaal tot onze beschikking hebben en enigszins worden
beperkt in het aantal slots, blijft het spannend in hoeverre distributeurs geïnteresseerd zijn om hun
films door ons te laten vertonen. De focus bij Hoogt in Bieb Neude ligt op documentaires, films van
eigen bodem, jeugdfilms en boekverfilmingen.
Jeugdfilms
In het weekend bieden we minimaal één en bij voorkeur twee jeugdfilms aan. Wij hanteren
vanzelfsprekend ook scherpe criteria bij de selectie van jeugdfilms. Door het beperkte aanbod van
films voor kinderen en jongeren is er helaas niet altijd een film voor elke leeftijdscategorie
beschikbaar. In de herfstvakantie is het kinderfilmfestival Cinekid voor deze doelgroep een mooie
aanvulling op de programmering.
Filmclub
Op onze oude locatie hebben we een filmclub opgebouwd op woensdagmiddag en
donderdagochtend. De club was gericht op een oudere doelgroep, die tijd heeft buiten de reguliere
vertoningstijden en die een exclusieve setting waardeert. De voorpremières worden ingeleid door
onze programmeur of een andere expert. In Hoogt in Bieb Neude hebben we in 2021 een doorstart
gemaakt met de filmclub op de laatste woensdag en donderdagmiddag van de maand, deze willen
we in 2022 gaan verstevigen en uitbreiden.
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FIlmstill Rafiki

Online aanbod
Picl biedt online de nieuwste films en documentaires op het moment dat wij ze in de zaal vertonen en soms nog langer. We hebben in 2019 in overleg met de distributeurs en Picl de films online
kunnen aanbieden zonder dat ze ook in onze zalen te zien waren. Op die manier hoefden onze
deelnemers niet naar Amsterdam voor die films en konden we ook de distributeurs wat extra
‘deelnemers’ bieden. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. We zagen in 2020 en 2021, zeker ook door
de sluiting van de filmtheaters tijdens de coronacrisis, een duidelijke stijging in het aantal online
views. Deze stijging willen we vasthouden, ook als in 2022 weer meer mensen in de filmzalen passen,
door online aandacht te blijven creëren voor de kwaliteitsfilms die op Picl verschijnen.
Ook gaan we in 2022 verder met het zelf ontwikkelen van online aanbod. Dat kan variëren van
cursussen en lezingen tot het aanbieden van werk van jonge makers. Medialoc, die een online
faciliteit heeft ontwikkeld voor de filmfestivals, is die toepassing op dit moment geschikt aan het
maken voor een aantal Nederlandse filmtheaters. We worden hiervoor ondersteund met een
bijdrage van de Europese Commissie.
Kijk Ons
Kijk Ons is een label dat de Nederlandse artistieke film promoot. Het staat voor kwaliteit, avontuur,
diversiteit en vernieuwing. Van on-Nederlands goed naar Nederlands goed. Het moet de maker een
podium bieden, de filmkenner nieuwsgierig maken en tegelijkertijd toegankelijk zijn voor een breed
publiek. Het doel is om een nieuw publiek beter de weg naar de filmtheaters te laten vinden door de
artistieke film te promoten op een aansprekende wijze.
Hoogt on Tour is vanaf het begin, toen in 2017 dit initiatief van het Filmfonds en Eye nog Filmnacht
heette, betrokken geweest. Van het organiseren van de nachten in het oude pand, via de
openingsavond van het NFF bij De Nijverheid in 2019 tot een succesvolle avond in Hoogt in Bieb
Neude in 2021. In 2020 is het concept opnieuw gebrand heeft het een nieuwe naam gekregen: Kijk
Ons. We dragen de Nederlandse artistieke film een warm hart toe en daarom willen we ook in 2022
deze samenwerking voortzetten in zowel Hoogt in Bieb Neude, als eventueel een XXL-variant op een
satellietlocatie.

Satellietprogrammering

In 2019 zijn we gestart met het programmeren van films en events door de hele stad heen, met een
focus op het Werkspoorkwartier. Dit om de omwonenden vanaf het begin bij onze plannen te
betrekken, zichtbaar te blijven in de stad en meteen ook zichtbaar te worden in onze nieuwe
omgeving. We experimenteren met verschillende formats op verschillende plekken in de stad om zo
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tot een mooi, rond programma te komen. In 2020 heeft dit door de coronamaatregelen een tijd
stilgelegen. We zijn in overleg gebleven met de locaties en hebben gekeken wanneer en op welke
locaties we weer veilig konden starten. Dit heeft geleid tot een opstart van CineArt bij
kunstenaarscollectief De Nijverheid in juli en Film in de Bieb in de theaterzaal in Bibliotheek Neude in
september 2021. CineMuziek bij de Parel van Zuilen gaan we in november 2021 weer opstarten en
de start van ons nieuwe programma bij het Hof van Cartesius staat voor januari 2022 in de agenda.
Ook zijn we in 2021 gestart met een programmalijn in samenwerking met de Hogeschool Utrecht bij
De Stadstuin Werkspoorfabriek.
Vanaf januari 2022 gaan we weer uit van elke week een On Tour-event. De programmering,
technische uitvoering en marketing van de satellietprogrammering zijn zeer arbeidsintensief. We
zullen de initiatieven die we hebben ontwikkeld op het gebied van satellietprogrammering evalueren
en optimaliseren. Dat maakt de ambitie mogelijk om in 2022 deze programmering uit te breiden naar
maximaal vijf locaties. Mede omdat het Werkspoorkwartier dusdanig in ontwikkeling is dat er nieuwe
locaties en nieuwe mogelijkheden tot samenwerking ontstaan.
De Nijverheid - CineArt
Onze landing in het Werkspoorkwartier hebben wij kracht bijgezet door sinds maart 2019
maandelijks een filmavond te organiseren bij De Nijverheid. De Nijverheid is een culturele vrijhaven;
een plek in het Werkspoorkwartier met ateliers, een gezamenlijke werkplaats, werkplekken,
expositieruimte en café met terras aan de kade. Als onderdeel van Hoogt on Tour vertonen wij bij De
Nijverheid CineArt-avonden vol film en kunst. Een rijke selectie van films die je doen verwonderen in
combinatie met een randprogramma dat wordt samengesteld door De Nijverheid. We trakteren het
publiek op het onverwachte, het vreemde en daarbij een gezellige en verrassende avond. Deze
samenwerking heeft ons naast fijne filmavonden ook een plek bezorgd waar we welkom zijn met
andere filmspecials zoals Kijk Ons en de samenwerkingen met het What You See Festival en Creative
Coding Utrecht. Sinds 2020 bieden we dit programma Engelstalig aan, waardoor ook expats en
buitenlandse studenten zich welkom voelen. De samenwerking met De Nijverheid zetten we in 2022
voort.
Hof van Cartesius - CineTopia
In 2020 waren we van plan een mooi, nieuw programma op te zetten bij het Hof van Cartesius in het
Werkspoorkwartier. Dit heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen, maar we zijn voornemens
om deze vertoningen vanaf januari 2022 alsnog te starten. Onder de naam CineTopia vertonen we
elke maand films met een raakvlak met de natuurlijke wereld. Het zijn films en documentaires die de
deelnemers iets leren over deze natuurlijke wereld en hoe we daarmee om kunnen gaan. Dit kan in
de vorm van een documentaire of door het creëren van bewustwording met een gerelateerd
onderwerp in een fictiefilm. De vertoning wordt altijd gecombineerd met een randprogramma,
georganiseerd door het Hof van Cartesius. Dit kan een workshop, lezing of diner zijn.
De Parel van Zuilen - CineMuziek
Bij de Parel van Zuilen, een prachtig landhuis gelegen aan de Vecht, vertonen we maandelijks een
muziekfilm. Geen concertregistraties, wel biopics en documentaires die een artiest of
muziekstroming uitlichten. Deze voorstellingen hebben een heel eigen publiek. Ook deze
samenwerking zetten we graag voort in 2022.
Bibliotheek Neude - Film in de Bieb
Bibliotheek Neude organiseert in samenwerking met Hoogt on Tour de reeks Film in de Bieb. We
vertonen in de theaterzaal van de bibliotheek een boekverfilming of een film die past bij de
thematiek van de maand van de bibliotheek. De avond wordt altijd afgesloten met een nagesprek
met een relevante gast. Deze samenwerking zijn we gestart in september 2019 en willen we ook in
2022 voortzetten.
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De Stadstuin Werkspoorfabriek – De Strijders
In samenwerking met Podium, het cultureel studentenplatform van Hogeschool Utrecht - zijn we in
het najaar van 2021 een reeks van (pilot) voorstellingen gestart bij De Stadstuin Werkspoorfabriek.
Onder de titel De Strijders passeren in een maandelijkse filmavond iconische figuren de revue, die
met hart en ziel strijden voor een betere wereld. Van klimaatstrijder Greta Thunberg tot
privacystrijder Edward Snowden en gelijkheidsstrijder James Baldwin. Rondom de films organiseert
Podium een verdiepend randprogramma. Thema’s uit de film worden naar het hier en nu getrokken.
Met inspirerende sprekers debatteren we over de impact die de strijders hebben met hun manier
van actievoeren. De Stadstuin Werkspoorfabriek, een imposante herontwikkelde industriële loods in
het Werkspoorkwartier, voor huurders binnen de maak- en creatieve industrie, is hiervoor de ideale
locatie. Als de pilot-reeks succesvol is, zullen we deze samenwerking voortzetten in 2022.

CineZomer 2021 in De Nijverheid
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Cinema-events

In 2019 is Hoogt on Tour zich verder gaan ontwikkelen als de initiator van cinema-events. Op
bijzondere plekken hebben wij onderscheidende filmbelevingen aangeboden in de vorm van pop upvertoningen, gastprogrammering bij derden en openlucht-programmering. Dit deden we onder
andere in samenwerking met het QFFU, NFF, ENFF, IDFA, What You See Festival en WerkspoorKade.
We constateren een enorme behoefte aan de programmering van unieke filmervaringen in de stad.
Met onze kennis van film en filmgeschiedenis ligt dit vanzelfsprekend in het verlengde van onze
premièreprogrammering. Natuurlijk is ook de zichtbaarheid van Hoogt on Tour in de stad hierbij
gediend. In 2022 blijven we actief met cinema-events.
Culturele Zondagen
Wij ontwikkelen programma’s voor de speciale Culturele Zondagen, zoals die voor kinderen en die
over relevante disciplines. Waar mogelijk haken we ook aan bij andere Culturele Zondagen of in
andere vormen zoals de online-variant.
Gastprogrammering
Waar mogelijk hebben we, ondanks het feit dat we langere tijd gesloten waren in verband met de
coronamaatregelen, samenwerkingen opgezet of door laten lopen. Zoals vertoningen in
samenwerking met NFF, IDFA, QFFU, ENFF, Cinekid, Black Achievement Month en What You See
Festival. We willen deze connecties vasthouden en nieuwe connecties blijven maken in 2022.
Educatief programma
In het verlengde van onze jeugdfilms willen we ook op regelmatige basis live-actionfilm,
documentaire, animatie-workshops en doe-het-zelflabs aanbieden. Zo laten we kinderen op een
actieve manier binnen en buiten school kennismaken met bewegend beeld. Wij zullen dit
combineren met pop-up events die wij organiseren of met bijzondere events in de stad als Culturele
Zondagen. In de herfstvakantie vindt het kinderfilmfestival Cinekid voor de jonge doelgroep plaats.
Wij willen dit in 2023 een plek geven in het Werkspoorkwartier, naast de programmering in
Bibliotheek Neude.

2.2 Ontplooiing en vernieuwing
Door de nabijheid van productiebedrijven op het gebied van media en games, de media-opleidingen
van de HKU en de Universiteit Utrecht en de aanwezigheid van filmfestivals, kunnen we krachten
bundelen en sterke lijnen uitzetten: van educatie en talentontwikkeling, via bijzondere programma’s
en activiteiten naar vernieuwend en actueel filmaanbod en een plek voor makers. De Machinerie
Talenthub wordt hierin een interessante partner. Komend jaar zullen we hiervoor enkele pilots
ontwikkelen.
Pilots Hoogt in Transitie
In beschikbare ruimtes in het Werkspoorkwartier, van de Werkspoorkathedraal of Central Studios tot
de Vrijhaven of de Werkspoorfabriek, zullen we nieuwe programma’s en werkwijzen ontwikkelen.
Het wordt een onderzoekende programmering, waarbij we tegelijkertijd placemaking zullen doen
voor de Machinerie. We willen het experiment opzoeken met het oog op onze programmering in de
Machinerie, die ook in het teken zal staan van experiment en crossovers. We zoeken hierbij de
samenwerking met de HKU en zullen in een van deze projecten makers centraal stellen. Gedurende
het jaar blijven we op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners. Vanzelfsprekend zullen we ook
onze medehuurders in de Machinerie niet vergeten.
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Crossovers
De podiumfunctie voor makers hangt grotendeels samen met de beschikbaarheid van zalen, terwijl
de platformfunctie gebaat is bij continuïteit en het netwerk dat aanwezig is. Voor 2022 willen we
onderzoekend programmeren met crossovers van film met andere kunstvormen. Hiervoor willen we
samenwerken met bijvoorbeeld de HKU of Creative Coding Utrecht. We gaan in 2022 onderzoeken
hoe we opdrachten aan studenten van de HKU (Media, Games & Interactive en mogelijk ook Sound
Design en Theater) kunnen opstarten, met de intentie het een structureel karakter te geven. We
denken bijvoorbeeld aan het organiseren van events voor hun eigen producties of het onderzoeken
van de mogelijkheden van presentatie op de nieuwe locatie.

Diversiteit en duurzaamheid

Met ons programma richten we ons zowel extern als intern op diversiteit in film, karakters en
makers. We zijn ons bewust van onze positie en willen onze verantwoordelijkheid nemen binnen de
stad om een inclusief programma aan te bieden. Ons CineArt programma bij De Nijverheid, waar we
films met een artistiek randprogramma programmeren, is hier een voorbeeld van. Ook voor de
dagelijkse programmering van Hoogt in Bieb Neude staan diversiteit en duurzaamheid hoog op de
agenda.
We willen een programma aanbieden waarbij iedereen zich welkom voelt. We werken daarvoor
graag samen met partners als het QFFU, de Black Achievement Month en het What You See Festival.
Ook gaan we op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners en gastprogrammeurs om deze diversiteit
te vergroten.
Duurzaamheid krijgt de hoofdrol in de programmering op onze nieuwe locatie Het Hof van Cartesius.
Bijzondere films over de natuurlijk wereld met snijvlakken met duurzaamheid, bewustwording en
circulaire economie We nemen onze rol als vertoner serieus en bieden ons publiek graag een
duurzame kijk op de wereld.
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Creatieve en bewuste beeldconsumenten

3.1 Educatie
De uitbreiding en versterking van educatie voor het onderwijs blijft een van onze focuspunten. Door
de beperkende coronamaatregelen en de druk op het onderwijs die in deze periode ontstond,
hebben we onze ambities in deze tijd zonder eigen huis nog maar beperkt waar kunnen maken. We
gaan in 2022 ons bereik in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs bestendigen en
vergroten en programma’s voor het MBO ontwikkelen.
De doorlopende leerlijn film van Netwerk Filmeducatie, een netwerk van meer dan 200 onderwijs- en
filmprofessionals waar wij onderdeel van uitmaken, biedt ons een stevige basis van waaruit we
filmlessen inhoudelijk sterk kunnen vormgeven. Wij koppelen de vijf vaardigheden van deze leerlijn
aan de leerdoelen in ons eigen filmeducatie-aanbod voor primair en voortgezet onderwijs. Deze
vaardigheden zijn; beleven, verwoorden, onderzoeken, reflecteren en creëren. Hiermee worden het
artistiek-creatief vermogen en een open houding van leerlingen aangesproken.
Onze workshops vinden veelal plaats op de scholen zelf, soms op een culturele locatie. Naar
aanleiding van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, hebben we ook programma’s ontwikkeld
die online beschikbaar zijn. Zoals het lespakket Iedereen kan vloggen (online en in de klas), waarmee
leerlingen vanaf groep 7 en in alle niveaus van het voortgezet onderwijs leren hoe ze zelf een vlog
kunnen maken. Van idee en presentatie tot montage.
Voor basisscholen ontwikkelen we komend jaar ook een filmmenu voor leerlingen van alle leerjaren.
Films die passen bij ons artistiek en maatschappelijk profiel, onderscheidend zijn en aansluiten bij de
actualiteit.
We breiden ons aanbod voor leerkrachten uit en ontwikkelen cursussen, workshops en programma’s
zodat zij hun expertise kunnen vergroten op het gebied van film kijken, begrijpen en maken. We
willen het aanbod ook uitbreiden met een training filmanalyse voor leerkrachten/docenten. We
sluiten in ons aanbod voor leerkrachten aan bij de 5 vaardigheden van de leerlijn film. Wanneer
leerkrachten zelf ervaren hoe ze film kunnen maken en vaardigheden in kunnen zetten in hun eigen
lessen, kunnen zij vol creativiteit en zelfvertrouwen aan de slag in het klaslokaal.
Partnerschappen met het basisonderwijs
Hoogt on Tour neemt sinds 2013 deel aan de CmK-regeling1 voor Utrecht. Na acht jaar rondden we
het partnerschap met de Nieuwe Regentesseschool, onze eerste partnerschool, af. Met de Nieuwe
Regentesseschool hebben we een doorlopende leerlijn Beeld|taal verankerd en
geprofessionaliseerd. Met basisschool Op Avontuur (Lunetten) zijn we in 2020 gestart met een
partnerschap binnen Creatief Vermogen Utrecht, waarin we werken aan een doorgaande leerlijn
filmgeletterdheid. Dit houdt in: filmlessen en modules op maat met fictiefilm, documentaire en
animatie, een mediastudio in de school die we in 2020-2021 hebben gebouwd en terugkerende
vaardigheidstrainingen voor het docententeam van de school. Graag gaan we in de komende periode
verder met Op Avontuur. Daar zoeken we voor 2021-2024 nog een tweede school naast.

CmK (Cultuureducatie met Kwaliteit) is een landelijk initiatief en bevordert de samenwerking tussen scholen en culturele
instellingen en de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt bij aan het ontwikkelen van doorlopende
leerlijnen en 21-eeuwse vaardigheden. In Utrecht coördineert het UCK CmK, samen met de HKU.
1
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Samenwerkingen
We zijn blij dat Cultuur & School Utrecht, het coördinatiepunt voor het cultuuraanbod voor
basisscholen in Utrecht, nu eindelijk onze programma’s mag aanbieden. Hierdoor zijn onze
programma’s beter zichtbaar en vindbaar. Inmiddels zijn er al meerdere aanvragen via deze weg
binnengekomen, zoals basisschool De Oase en De Ridderhof, waar we in 2022 workshops en
lessenseries zullen geven.

Partnerschappen met het Voortgezet Onderwijs
Hoogt on Tour zal ook in 2022 de samenwerking met Utrechtse middelbare scholen voortzetten. Het
Cals College, CGU, UniC, X11, Gerrit Rietveld College, Gregorius College en Amadeus Lyceum maken
gebruik van ons aanbod. Hier gaat het om projecten waarbij leerlingen zelf film maken, naar film
kijken, daarop reflecteren met echte filmmakers en door hen begeleid worden. Beeldtaal begrijpen,
de verbeelding prikkelen en zelf bewegend beeld maken staan hierbij centraal.
Met het Gerrit Rietveld College zetten we de samenwerking in het maken van (animatie)films met
leerlingen uit Mavo 3 voort. Voor Mavo 2 organiseren we een projectweek waarin leerlingen
workshops volgen bij onze vakdocenten op diverse terreinen zoals animatie en greenscreen. Zo
ontstaat er een doorlopende leerlijn voor film. Die leerlijn kunnen we ook inzetten op de andere
niveaus van de school. Dit leidt tot een presentatie van de eigen films op het witte doek. De
leerlingen krijgen daarmee merkbaar een gevoel van trots en eigenaarschap. Ze gaan hun eigen werk
meer waarderen en op waarde schatten. Ze leren samen te werken, naar elkaar te luisteren en
kritisch naar elkaars werk te kijken en dit te analyseren op een professionele manier, door gebruik te
maken van filmische begrippen zoals narratief, cameravoering en montage. In de leerlijn geven we
ook aandacht aan maatschappelijke ontwikkelingen en burgerschapsvorming.
Na een succesvol project met X11 in 2021, heeft deze school aangegeven de samenwerking te willen
voorzetten. X11 wil ook buiten de muren van de school onderwijs organiseren. Dit deden ze in eerste
instantie in 2021 om meer fysiek onderwijs te bieden en om opnieuw met elkaar mee te maken hoe
leuk en uitdagend leren op andere plekken kan zijn. Dit voorjaar gingen leerlingen bij culturele
instellingen en op sportlocaties aan de slag met ontwerpvragen en workshops. Hoogt on Tour
organiseerde binnen dit project 22 workshops Fictiefilm en Visual Effects/Filmtrailer in Villa
Concordia voor groepjes leerlingen á 15 leerlingen per groepje, variërend van vmbo 1-3 tot havo 1-4.
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Workshops
Het ontbreken van een geschikte workshopruimte voor schoolgroepen vangen we deels op door
samen te werken met een team van enthousiaste freelance filmdocenten. Die kunnen op school
workshops uitvoeren in combinatie met een schoolvoorstelling of bijeenkomst in een zaal op locatie.
Voor deze workshops werken we onder andere samen met jonge Utrechtse filmmakers en met IDFA.
MBO
Speciaal voor het MBO willen we een programma ontwikkelen met alle aspecten van film kijken,
begrijpen en maken. Ook hier zullen we weer gebruik maken van de 5 vaardigheden van de leerlijn
filmeducatie. Eenmaal ontwikkeld zal die ook op andere scholen en in andere klassen kunnen worden
ingezet. Daarnaast bereiden we ons voor om ons in de toekomst in de reguliere filmprogrammering
meer op MBO-studenten te richten. We beginnen daarbij met het kiezen van films die inhoudelijk
aansluiten bij hun belevingswereld, zetten vervolgens in op de specifieke opleidingen en dragen films
en workshops aan die daar qua thematiek aan bijdragen.
Community
In de Machinerie kan een langverwachte wens in vervulling gaan: een community van jonge
filmliefhebbers en -makers. We willen hun een plek bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten, film
kunnen kijken en elkaar daarbij inspireren en uitdagen. Enigszins vertraagd gaan we in 2022
onderzoeken en uitproberen hoe we deze community kunnen vormgeven en wat de jongeren van
ons nodig hebben. We zoeken daarbij onder andere de samenwerking op met Common Frames.
Filmeducatiehub Midden-Nederland
Naast onze rol als aanbieder van filmeducatie, hebben we samen met De Lieve Vrouw het initiatief
genomen om een loket te ontwikkelen voor het onderwijs in de stad en de regio, waar de
filmeducatie in Utrecht is samengebracht. Dit combineren we in een programma-organisatie die
deskundigheidsbevordering en ondersteuning biedt aan scholen, aanbieders van filmeducatie en
kleinere filmtheaters in de regio. Filmeducatiehub Midden-Nederland is een regionaal netwerk
gespecialiseerd in filmeducatie en beeldgeletterdheid, onderzoeken en testen. Deze ontwikkeling
wordt ondersteund door het kabinet. De lokale instellingen voor media en film weten doorgaans
beter de weg naar scholen te vinden – en andersom – dan een landelijke organisatie. Regionale en
lokale inbedding zijn van essentieel belang om goed in te kunnen spelen op de vraag van het
onderwijs. Het idee van een regionale hub zorgt dat film- en beeldeducatie beter verankerd worden
in het curriculum van scholen in de regio, dat scholen meer overzicht krijgen en dat (culturele)
partners beter worden ondersteund bij hun activiteiten op dit gebied.
Educatie volwassenen
In 2021 hebben we online onze eerste filmcursus aangeboden. We gaan in 2022 onderzoeken hoe we
dit meer structureel kunnen aanbieden, online en/of live. Voor dit format zouden de filmzaal van
Bibliotheek Neude of de theaterzaal mooie locaties zijn.

3.2 Maken
Educatie buiten schoolverband
Onze educatieve doelstellingen beperken zich niet tot het onderwijs. Tijdens de schoolvakanties
bieden wij workshops aan waarin kinderen op speelse en creatieve wijze leren over film. Dit doen ze
door zelf een animatie, documentaire of live-action film te maken. Samen met basisschool Op
Avontuur creëren we ook een naschools aanbod voor hun leerlingen.
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In een kennismakingsgesprek met het Scholieren Filmfestival in Leiden hebben we gepraat over een
uitbreiding naar Utrecht. Het project maakt meestal onderdeel uit van CKV als verdiepende opdracht,
maar kan ook als buitenschoolse activiteit functioneren. De vraag is of wij als locatie willen dienen
voor het festival/de filmvertoningen. We onderzoeken of dit interessant is voor onze toekomst in de
Machinerie.

Festivals
We hebben een lange termijnsamenwerking met Cinekid Festival. Tijdens dit festival in de
herfstvakantie organiseren we een Animatielab met workshops voor kinderen in de leeftijdsgroepen
3+ en 6+, in samenwerking met de Bibliotheek Utrecht.
Daarnaast zijn we in gesprek met IDFA. IDFA Educatie heeft nog geen partner in Utrecht en ziet ons
graag in deze rol. Dit jaar onderzoeken we hoe we die rol voor ons zien. Andere festivals waarmee we
in gesprek willen gaan over een mogelijke samenwerking zijn: IFFR, Movies That Matter, Queer Film
Festival, Kaboom Animation Festival en Taartrovers.
Diversiteit en duurzaamheid
Door ons in 2022 meer te richten op aanbod voor het MBO, verwachten we meer diversiteit in de
leerlingen en studenten die we bereiken. We hopen hiermee hun blik en onze blik te kunnen
verbreden. We richten ons in 2022 ook bewust op basisscholen met een meer divers profiel of
basisscholen waar cultuur nog op de kaart gezet moet worden.
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4

Een podium voor voorlopers

Ook in onze communicatie vormen 2021 en 2022 de overbruggingsperiode naar de Machinerie. Waar
we in 2019 afscheid namen van Filmtheater ’t Hoogt door te gaan opereren als Hoogt on Tour,
hebben we in 2021 de eerste stappen gezet om de overgang naar de Machinerie te realiseren. Zo
hebben we de marketingstrategie herijkt voor Hoogt in de Machinerie. Daarnaast is de
projectwebsite van de Machinerie gelanceerd. De komende periode gaan we actief op zoek naar
onze toekomstige buren, potentiële deelnemers en nieuwe samenwerkingspartners.

4.1 Marketing
Onze vaste deelnemers zijn ingedikt tot een klein deel van de deelnemers die we aan Hoogt 4 en de
Slachtstraat welkom heetten. Tegelijkertijd merken we dat veel van de ‘oude’ deelnemers in de
binnenstad nog erg geïnteresseerd zijn in onze programmering en onze toekomstplannen. We zullen
hen blijven informeren over de toekomst.
In de tussentijd richten we ons specifiek op enkele doelgroepen. Gezien de kleine organisatie moeten
we scherpe keuzes maken over op welke doelgroepen we ons actief gaan richten. We kiezen voor
studenten, starters en mensen die geïnteresseerd zijn in experimenten. Dit doen we in de overtuiging
dat deelnemers die ouder zijn dan studenten en starters/twintigers zich vaak ook aangesproken
voelen door de marketing die op deze doelgroep is gericht. Daarnaast richten we ons op
omwonenden van het Werkspoorkwartier en natuurlijk op leerlingen en studenten in alle lagen van
het onderwijs. Cineville en de U-pas blijven geldig voor de programmering die we aanbieden.
We merken dat bij elke Hoogt on Tour-locatie daadwerkelijk een eigen publiek ontstaat. Onze
filmprogrammering en de randprogrammering versterken elkaar en datzelfde geldt voor de
marketing en communicatie. Zo verwachten we bij onze nieuwe locatie in het Werkspoorkwartier, de
Werkspoorfabriek, relatief veel studenten dankzij de samenwerking met Hogeschool Utrecht.
Natuurlijk nodigen we de huurders van de Werkspoorfabriek zelf ook uit. Zo werken we aan een
uitbreiding van ons publiek in de directe omgeving van onze toekomstige locatie.
Studenten, starters en ‘Sanne’
Als spil binnen de groep van studenten en starters richten wij ons op de persona Sanne. Hen houdt
erg van films en wil ook graag de meest actuele films zien en het daar met vrienden over hebben.
Vaak is Sanne hoger opgeleid en werkt hen in de culturele of creatieve sector. Diens levensstijl is
uitbundig, bourgondisch en hen houdt van betaalbare luxe. Keuzes te over en die worden vaak op
het laatste moment gemaakt. Dit is een belangrijk persona omdat wij verwachten dat ook andere
doelgroepen zich aangesproken voelen door de programmering en marketing die we op ‘Sanne’
richten en aangezien ‘Sannes’ het Werkspoorkwartier een inspirerend gebied vinden. In die zin zijn zij
sleutelfiguren en versterken ze ons profiel.
Omwonenden Werkspoorkwartier
We gaan eind 2022 de voorbereidingen treffen om vanaf 2023 onze directe buren en partners in het
Werkspoorkwartier te betrekken bij onze plannen. We zoeken vanaf 2023 actief contact en zorgen
ervoor dat we veel mensen spreken en uitnodigen. We stimuleren hen om langs te komen en mee te
denken. We gaan tijdens de verbouwing hard cap rondleidingen geven en onze deelnemers prikkelen
om terug te komen voor films. We houden in onze tijdelijke programmering rekening met de vraag
die zij formuleren en houden hen op de hoogte van wat we doen. Online, met folders en door middel
van ‘een kopje koffie’ met de buurt op onze bouwplaats.
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Educatie
Onze communicatie en marketing richt zich op de scholen, we communiceren vooral met
cultuurcoördinatoren en CKV-docenten. De totale doelgroep bestaat uit leerlingen van het primair
onderwijs, voortgezet onderwijs, docenten in het primair en voortgezet onderwijs
(deskundigheidsbevordering en educatieprogramma’s), MBO-studenten (programmering,
talentontwikkeling) en docenten MBO (projecten en vertoningen voor MBO studenten). Naast onze
eigen middelen communiceren wij ons aanbod via onze partners Filmeducatiehub Midden-Nederland
en Cultuur en School Utrecht. Zo staat ons aanbod op hun websites en geven we een workshop aan
docenten tijdens de Inspiratiedag van Cultuur en School. Om ons programma daarnaast nog meer
onder de aandacht te brengen, hebben we in 2021 met ons programma voor de eerste keer
deelgenomen aan de Week van de Mediawijsheid, een landelijk initiatief van Netwerk Mediawijsheid
dat bestaat uit meer dan duizend organisaties die zich inzetten op gebied van mediawijsheid. Een
dergelijke actie smaakt naar meer.
Eind 2021 hebben we een nieuwe educatiemedewerker aangesteld. Zij gaat de komende periode de
bestaande contacten op scholen onder de loep nemen en kijken welke behoeften er leven op het
gebied van filmeducatie en mediawijsheid. Door in gesprek te gaan met docenten en lauwe
contacten op te warmen, willen we meer partnerschappen met scholen aangaan en langdurige
samenwerking ontwikkelen. Ook gaan we meer resultaten van leerlingen tijdens onze projecten en
programma’s hebben gemaakt delen op onze kanalen en zullen we meer over het maakproces van
de leerlingen communiceren.
Community
Hoogt on Tour heeft een grote vaste kern van deelnemers. Naast het aanbieden van het On Tourprogramma, blijven we actief bouwen aan onze community van liefhebbers van vernieuwende films
en beeldcultuur. Daarbij besteden we niet alleen aandacht aan film kijken maar zeker ook aan film
maken. Voor amateurs en professionals, voor jong en oud. In 2022 zetten we onze huisstijl nog
sterker in op elke locatie zodat we als Hoogt on Tour letterlijk meer zichtbaar zijn en mensen
verleiden om ook de andere voorstellingen en locaties te bezoeken.
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4.2 Communicatie
Wij blijven gebruik maken van de huidige instrumenten zoals Facebook, Instagram, Twitter en onze
website en trekken op met partners zoals diverse festivals, Utrecht Marketing en Cineville. Ook de
nieuwsbrieven zullen wij blijven versturen. We gaan nieuwe middelen en manieren ontwikkelen en
uitproberen die passen bij onze programmering en ons helpen bij het communiceren van onze
toekomstplannen.
Corporate Campagne
In 2021 treffen we de voorbereidingen voor een corporate campagne die we in 2022 gaan uitvoeren.
We gaan hierbij inspelen op ons onderscheidend vermogen: IJzersterke Films op Bijzondere Locaties.
Wij zijn het enige reizende filmtheater van Nederland, in Utrecht zijn we de enige vertoner van
kwaliteitsfilms op prime time. Met deze campagne spelen we in op de behoefte aan unieke
ervaringen, die je niet wilt missen.
Social Media
Het aantal volgers van onze social media is stabiel, dat geldt voor alle media. We werken online veel
samen met Utrecht Marketing (Uitagenda Utrecht, Culturele Zondagen), Cineville, Bier & Appelsap
(kinderprogramma’s), een aantal studentensites en -magazines en natuurlijk met Utrechtse agenda’s,
Literaire Ladder (LiLa) en overige lokale media (RTV Utrecht). In lijn met onze vernieuwde
marketingstrategie gaan we ook een nieuwe social mediastrategie ontwikkelen. Met als basis de
duidelijke structuur die we dit jaar in de wekelijkse posts hebben aangebracht, waarbij we grote
events zoals Nederlands Film Festival en Cinekid bijvoorbeeld minimaal 1,5 maand van tevoren
aankondigen. Ook geven we een kijkje in de keuken van onze afdeling filmeducatie en laten we zien
wat we op scholen en in workshops in de schoolvakanties doen.
Om de Corporate Campagne van Hoogt on Tour te versterken, laten we diverse huisstijlbanners
ontwikkelen, waarmee we kunnen laten zien hoe bijzonder onze locaties zijn. Die locaties maken de
filmervaring van onze deelnemers extra uniek. Elke maand zullen we een andere locatie onder de
aandacht brengen door middel van beeld en tekst. Met achtergrondinformatie over de locatie, zoals
wat je er nog meer kunt doen, waarom het een bijzondere locatie is en wat het horeca-aanbod is. We
gaan kijken of we ook iemand van de locatie aan het woord kunnen laten over de samenwerking met
Hoogt on Tour en wat dat voor hen betekent. Naast deze locaties geven wij ook aandacht aan de
Machinerie. We laten zien welke events er al zijn en wat we doen gaan doen vanaf 2023.
E-mailmarketing
E-mailmarketing blijft een belangrijk onderdeel van de marketingmix. Dit jaar hebben wij al een
aantal aanpassingen doorgevoerd, de header is vervangen door een header in onze huisstijl en het
letterformaat is aangepast zodat ook met je mobiel de nieuwsbrief beter leesbaar is. Komend jaar
willen we het template aanpassen en experimenteren met speciale nieuwsbrieven op onverwachte
momenten, om een aantal specials uit te lichten.
Zichtbaarheid op locatie
Om de deelnemers per locatie het gevoel te geven dat ze, naast bij de bijzondere locatie, ook bij
Hoogt on Tour te gast zijn, wordt er een aantal middelen ontwikkeld. Zo gaan we een flyer maken
met alle locaties erop. In deze flyer plaatsen we aantrekkelijke foto’s van de locaties en beschrijven
we waarom een locatie voor ons bijzonder is. Ook zullen we al wat informatie over de Machinerie
vermelden. We plaatsen een QR-code die linkt naar onze filmprogrammering op de website, zodat de
lezers van de flyer meteen een voorstelling kunnen boeken. Deze flyer kunnen we het hele jaar door
inzetten, zo proberen we onze deelnemers te verleiden om op ook op andere locaties een film te
bezoeken. Ook besparen we kosten omdat we het hele jaar dezelfde folder kunnen inzetten. Op elke
locatie worden de deelnemers ontvangen met een banner en vertonen we voorafgaand aan de film
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slides met een verwijzing naar alle locaties en filmtips voor aankomende voorstellingen. De
medewerkers zijn allemaal duidelijk herkenbaar dankzij het nieuw te ontwikkelen Hoogt On Tourvest.
Zichtbaarheid in de stad
Door het jaar heen worden er op driehoeksborden posters met onze corporate campagne geplaatst.
Dergelijke campagnes zijn erg kostbaar maar wel effectief. Dankzij de inzet van stoppercampagnes
blijven de kosten binnen onze begroting. In de DUIC gaan we om diezelfde reden gedurende het jaar
ook een stoppercampagne inzetten met advertenties die onze corporate campagne versterken. Om
de zichtbaarheid in de stad nog verder te vergroten gaan we de flyer die we op locatie uitdelen ook
in de stad via culturele plekken en horeca verspreiden.
In 2022 gaan we onze samenwerkingen uitbreiden met partners die specifieke doelgroepen kunnen
aanspreken, zoals bijvoorbeeld Instituto Cervantes. Met Utrecht marketing, Filmkrant en Bier en
Appelsap blijven we ook in 2022 samenwerken.
CJP en MBO Card
De MBO Card is de CJP voor het MBO, een kortingskaart voor cultuur die alle docenten en studenten
in het MBO ontvangen. In 2022 gaan we maandelijks een selectie uit ons programma maken voor
docenten en studenten, voor de nieuwsbrief en sociale media van de MBO Card en CJP.
Monitoren en vergroten online bereik
Onze online communicatie- en marketingactiviteiten monitoren wij door middel van de eigen
statistiekmodule voor kaartverkoop en andere statistiekapplicaties. Zo hebben we Google Analytics
inmiddels vervangen door G4 Analytics en zijn we ook Instagram Statistieken en Facebook Stats gaan
gebruiken. Met enige regelmaat doen wij een klanttevredenheidsonderzoek om feedback te krijgen
op onze service en diensten, zodat we ons hierin kunnen blijven verbeteren. Zo blijkt dat stories een
steeds groter bereik hebben. Deze gaan we in 2022 optimaliseren. We laten speciale banners maken
in onze huisstijl die met regelmaat aan de stories worden toegevoegd. Ook gaan we experimenteren
met reels en livevideo op locaties om de ervaring op onze bijzondere locaties met nog meer mensen
te delen. Dit kunnen we overigens alleen doen als we de juiste stagiaires vinden, gezien de beperkte
formatie die we in huis hebben.
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Communicatie tijdens de overbrugging naar de Machinerie
In 2021 ontwikkelden wij een marketingcommunicatiestrategie om de inhuizing in de Machinerie
soepel te laten verlopen. We gaan onze huidige deelnemers actief betrekken bij de transitie en
nemen hen stapsgewijs mee naar de nieuwe locatie. We willen hen informeren en enthousiasmeren
in de verwachting dat ze hun enthousiasme delen met vrienden en bekenden. De verhuizing naar een
nieuwe locatie biedt kansen om ons opnieuw te positioneren en nieuwe doelgroepen aan te spreken.
Gedurende de overbruggingsperiode zullen we onze activiteiten zoveel mogelijk in een vroeg
stadium communiceren zodat er voldoende ruimte is voor communicatie en voor mediapartners om
de activiteiten actief uit te dragen en daarmee zoveel mogelijk publiek te verleiden om te komen.
Doordat de events lang van tevoren bekend zijn, kunnen we bij deelnemers ook beter
herhalingsbezoek stimuleren. Tijdens de overbruggingsperiode is het van belang om goed zichtbaar
te blijven om zo het publiek aan ons te blijven binden en mee te kunnen nemen naar de Machinerie.
Het merendeel van de locaties bevindt zich in (de nabijheid) het Werkspoorkwartier. Zo kan het
publiek op steeds meer momenten kennis maken met de omgeving van onze toekomstige locatie.
Daarnaast starten we daarmee ook samenwerkingen op die we in de Machinerie nog verder kunnen
uitbouwen. Deze partners willen samen met ons de aantrekkingskracht van het Werkspoorkwartier
vergoten en delen om die reden onze programmering met hun achterban.
Bij alle grote ontwikkelingen stellen wij onze medewerkers, vaste partners en vaste deelnemers als
eerste op de hoogte. Hiermee vergroten wij het draagvlak, krijgen wij meer medewerking en maken
we van hen ambassadeurs. Wij hebben speciale aandacht voor onze oud-medewerkers, want dat zijn
er in de afgelopen 48 jaar erg veel geworden, en wij hebben tijdens ons jubileumjaar gemerkt dat
deze groep zich nog steeds betrokken voelt en er grote bereidheid is om mee te denken en te
helpen. Komend jaar bedenken we een plan hoe we hier hen beste in kunnen zetten.
Diversiteit en duurzaamheid
Marketing en communicatie zijn bepalende factoren om diverse doelgroepen te bereiken. In het
strategisch marketingplan dat we voor 2022 zullen ontwikkelen, zal diversiteit een belangrijke plek
innemen. We sluiten aan bij nationale en internationale initiatieven die staan voor diversiteit, zoals
Black Achievement Month (BAM). Zo maken we duidelijk op onze site en social media waarom we
deze films vertonen en vragen de samenwerkingspartners om onze films te delen met hun eigen
achterban.
Doordat veel marketing en communicatie online gebeurt en we steeds minder eigen drukwerk
maken, lijkt duurzaamheid geen issue bij marketing en communicatie. Van distributeurs ontvangen
wij voor elke film echter vaak veel flyers en posters die we door onze huidige situatie vrijwel niet
kunnen inzetten op een eigen locatie. Het is helaas niet mogelijk is om minder flyers en posters te
ontvangen, het is een standaard verzending vanuit de distributeurs. In 2022 gaan we kijken wat de
mogelijkheden zijn om dit drukwerk te laten hergebruiken door kunstenaars uit het
Werkspoorkwartier.
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5

Betrokken en ondernemend

5.1 Samenwerkingspartners
In de samenwerkingen met andere culturele instellingen, het onderwijs en maatschappelijke
organisaties komt ook onze maatschappelijke betrokkenheid tot uiting. Wij werken graag samen met
andere partijen in de stad en in het land. Dat doen we op inhoudelijk terrein, zoals programmering,
educatie of verdieping én op het gebied van communicatie, marketing en facilitair. Doordat onze
organisatie tijdelijk uit minder mensen bestaat, kunnen we in 2022 in wat mindere mate actief
inzetten op samenwerking. Ons streven is om onze huidige samenwerkingspartners vast te houden,
onder andere door hen op de hoogte te houden van onze activiteiten. Daarnaast zullen we samen
met hen de plannen voor 2023 en verder ontwikkelen.
Wij gaan actief samenwerkingen aan om onze doelstellingen te realiseren. Structureel en incidenteel.
Onder de vlag van de Machinerie zijn we voorzichtig begonnen met het vormgeven van de
platformfunctie zoals omschreven in ons meerjarenplan. Daarvoor blijven we optrekken met
verschillende partners zoals de HKU en de HU, samenwerkingspartners als NFF, Bibliotheek Utrecht,
het onderwijs en andere culturele organisaties.
Crossovers tussen film en andere disciplines
Film en games, interactive, muziek, beeldende kunst, literatuur of wetenschap. In 2022 gaan we aan
de slag met het leggen van de link tussen film en andere disciplines en allerlei varianten van
bewegend beeld. We willen in de Machinerie dé plek in de stad zijn waar mensen met mooie ideeën
voor crossovers terecht kunnen. Op verschillende locaties in het Werkspoorkwartier zetten we
daarvoor nu al de eerste stappen. Partners zijn de HKU, musea, Hoogt on Tour-locaties en andere
culturele instellingen.
Educatie
Onze partners op het gebied van educatie veranderen nauwelijks, we breiden ze vooral uit. Hier gaat
het naast scholen om culturele instellingen zoals Click F1, festivals zoals Cinekid en natuurlijk de vele
vakdocenten en het netwerk van filmtheaters dat actief is in film- en beeldeducatie, waar ook
filmeducatiehub Midden-Nederland een belangrijke rol in speelt.
Ook heten we leerlingen van het Voortgezet Onderwijs van harte welkom als zij een
maatschappelijke stage willen doen en denken we met hen mee wat past bij hun leervraag en
interesses. Ook beroepsoriëntatie-rondleidingen via JINC geeft ons de kans om met jongeren in
gesprek te gaan terwijl zij een kijkje bij ons achter de schermen mogen nemen.
Festivals
De ruimtes en faciliteiten van de Machinerie zullen heel goed aansluiten bij de behoeften van
festivals. In 2022 gaan we dit samen met alle festivals nader invullen, van Impakt en NFF tot Kaboom
en Taartrovers. Ook blijven we in 2022 graag samenwerken met de festivals waarmee we ook
afgelopen jaar samen vertoningen hebben georganiseerd, zoals IDFA, QFFU, Cinekid, ENFF en NFF.
Machinerie
Wij zijn niet de enige huurder/exploitant van de Machinerie. Dat biedt veel kansen en mogelijkheden
om samen meer te zijn dan de som der delen. Samen met medehuurders, eigenaar en programmeurs
werken we het concept dat we met EWU (Erfgoed Werkspoor Utrecht), NFF (Nederlands Film
Festival) en FOTODOK hebben ontwikkeld verder uit.
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Maatschappelijk
De samenwerking met Samen in de Stad van U Centraal, een filmaanbod voor ouderen die
zelfstandig wonen, lag tijdens de coronaperiode stil, maar pakken we in 2022 weer op. Ook gaan we
dit jaar ons best doen om de kinderen van het AZC Utrecht weer een filmvertoning in de
herfstvakantie aan te bieden.
Partnerships
Hoogt on Tour zet in op een blijvend grote betrokkenheid van haar deelnemers en partners, om hen
mee te kunnen nemen naar het nieuwe pand, om de programmering beter op hen toe te kunnen
spitsen én als nieuwe en continue financieringsbron. Ook is dit een manier om ons draagvlak en
netwerk in de stad zichtbaar te maken. Doordat onze toekomstplannen steeds weer in het water
vielen en lange tijd onzeker waren, was het onmogelijk om goed op stoom te komen met het
partnershipprogramma. Het programma voor Vrienden zullen we in 2022 actualiseren zodat we weer
actief kunnen gaan werven.
Daarnaast gaan we in nauwe afstemming de kwartiermaker van de Machinerie verder met het
zoeken van donateurs, fondsen en inhoudelijke en financiële partners. Wij zetten in op de
ontwikkeling van duurzame partnerships. Hierbij kijken wij naar partijen die ons kunnen helpen met
de verbouwing en verhuizing en met de transitie als organisatie. Daarbij blijven we inzetten op
langdurige samenwerking.

Filmstill uit I am Greta
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5.2 Organisatie
Dit hoofdstuk omvat alles voor wat betreft de bedrijfsvoering2 wat niet in eerdere hoofdstukken aan
de orde is geweest en wat wij nodig hebben om onze doelen te bereiken.

Personeel
Personeelsbeleid
We hebben stevige ambities om in de toekomst in de Machinerie meer activiteiten te ontplooien,
verder te professionaliseren en dit te financieren met extra (publieks)inkomsten. Deze transitie
vraagt om een gericht personeelsbeleid. In 2020 en 2021 hebben we met de Machinerie gesproken
over organisatievormen en hebben we een start gemaakt met de governancestructuur. In 2022 moet
helder worden wat de samenwerking en samenhang met de Machinerie betekent voor Hoogt on
Tour. Daarvoor stellen wij onder andere een organogram, een organisatiemodel,
functiebeschrijvingen en een vrijwilligersbeleid op. De eerste aanzetten hiervoor hebben we in 2021
gedaan. Uit dit traject moet ook blijken welke andere stappen we nog moeten zetten voor een
gezonde en duurzame organisatie, ook in samenhang met de samenwerkingspartners in de
Machinerie en Stichting de Machinerie.
In samenwerking met een groot aantal andere filmtheaters in Nederland, geven we eind 2021 via het
Nederlands Filmtheater Overleg opdracht aan Berenschot om een benchmark uit te voeren naar de
marktconformiteit van ons salarishuis. Daarbij worden ook de arbeidsvoorwaarden onderling
vergeleken en een financiële impactanalyse gemaakt. De conclusies daaruit, voor het
personeelsbeleid van Hoogt on Tour, zullen we in 2022 trekken en er uitvoering aan geven.
Vrijwilligers
Onze ambities zijn alleen te realiseren met behulp van vrijwilligers. We merken dat er nog maar
weinig vrijwilligers over zijn die samen met ons afscheid hebben genomen van onze oude locatie.
Veel vrijwilligers die de afgelopen jaren zijn gestopt, vinden niet genoeg voldoening op onze tijdelijke
locaties of hebben last van het gebrek aan sfeer. Gelukkig hebben ook dit jaar zich weer voldoende
nieuwe vrijwilligers gemeld. Het aantal actieve vrijwilligers stabiliseert. Op dit moment hebben we
ruim 40 vrijwilligers, waarvan ongeveer de helft wekelijks tot maandelijks bij ons actief is.
In de Machinerie zullen we weer meer vrijwilligers nodig hebben, die ook nog meer diverse taken
zullen uitvoeren. Hierbij blijft het zaak onze vrijwilligers betrokken te houden. Dit doen we door hen
regelmatig te informeren over de voortgang en net als elk jaar in de zomer een personeelsfeest te
organiseren voor alle werknemers, vrijwilligers en vakdocenten. Rond Kerst/Nieuwjaar organiseren
we een borrel met lokale kerstpakketjes en door het jaar heen is er af en toe een oploopje voor wie
wil.

Informatie

Het juist en tijdig informeren van medewerkers en vrijwilligers blijft erg belangrijk. De interne
nieuwsbrief voor alle medewerkers en vrijwilligers zullen we ook in 2022 regelmatig versturen. Ook
blijven we ontmoetingsmomenten organiseren waarop we iedereen bijpraten over de stand van
zaken met betrekking tot Hoogt on Tour en de Machinerie.

2PIOFACH,

acroniem van alle onderdelen van bedrijfsvoering; personeel, informatie, organisatie, financiën, algemene zaken,
communicatie en huisvesting.
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Online filmquiz voor medewerkers en vrijwilligers tijdens de lockdown

Organisatie

'Never a dull moment’, roepen we regelmatig. Dat geldt natuurlijk voor de exploitatie en de
toekomst, en ook in de organisatie zijn er regelmatig wisselingen. Van nieuwe baan tot
zwangerschapsverlof tot aanpassing van de contractomvang. Gelukkig kunnen we inmiddels ook
spreken van een vaste kern van medewerkers die hun wortels hebben in het verleden van
Filmtheater 't Hoogt, aangevuld met frisse krachten. Dit jaar hebben we uitgevonden dat we
vrijwilligers met een korte interne opleiding kunnen inzetten als – betaalde – operateurs. Ook in
2022 zullen we mensen inhuren voor specifieke opdrachten. De kernorganisatie ziet er in 2022 als
volgt uit:
Functie
Directeur
Programmeur
Coördinator marketing/communicatie
Medewerker communicatie/social media
Coördinator educatie
Projectleider educatie
Coördinator fondsenwerving en partnerships
Administratie
Bureaucoördinator/hoofd kassa
Hoofd techniek/facilitair producent
Operateurs

Aanstelling 2022
36 uur
35,1 uur
18 uur
6
24 uur
4 uur
16 uur
8 uur
8 uur
31,2 uur
41 uur
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Raad van Toezicht
Hoogt on Tour is een stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT).
Conform de statuten is een rooster van aftreden opgesteld. De RvT vergadert minimaal vier keer per
jaar. Op het moment van schrijven kent de RvT de volgende leden:
De heer Kees Roovers (voorzitter)
De heer Mo Assem (lid)
Mevrouw Marina Blok (lid)
De heer Eric Diepeveen (lid)
De stichting volgt de principes die zijn opgenomen in de Governance Code Cultuur 2019 en
verantwoordt deze in het jaarverslag. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het naleven van de
Code en evalueert dit jaarlijks. Komend jaar gaan we verder met de interne
gedragscode (medewerkershandboek) en het zoeken naar een externe vertrouwenspersoon. Ook
zullen we, zodra er duidelijkheid is over de toekomst van Hoogt on Tour in de Machinerie, een nieuw
lid van de Raad van Toezicht zoeken, die een rol kan spelen in de transitie.
Fair Practice Code
Zoals hierboven omschreven, zullen we eind dit jaar opdracht geven aan Berenschot om een
benchmark uit te voeren naar de marktconformiteit van ons salarishuis. Dit in het kader van fair
practice en om voorbereid te zijn op een toekomst in de Machinerie. Stagiairs krijgen bij ons een
vrijwilligersvergoeding en vrijwilligers kunnen vanzelfsprekend hun onkosten declareren. Een aantal
vrijwilligers verzorgt het transport voor educatie, daarvoor ontvangen ze naast een
onkostenvergoeding ook het minimum uurloon.
Code Diversiteit en Inclusie
Elk jaar zetten we een stapje verder, en bewuster, op het pad naar een diverse en inclusieve
organisatie. Maandelijks agenderen we dit onderwerp in ons teamoverleg, koppelen we terug wat
onze ervaringen zijn en maken we afspraken over hoe we hiermee omgaan. Daarnaast doen we met
het team een aantal sessies per jaar over specifieke onderwerpen, zoals de programmering, ons
taalgebruik of onze vacatureteksten. We maken hierbij gebruik van documenten van Codedi, zoals
het plan van aanpak op basis van de vier P’s: programma, publiek, personeel en partners. Of het
document ‘Waarden voor een nieuwe taal’, dat we ons in delen eigen maken.

Financiën

Doordat de inkomsten uit kaartverkoop laag zullen blijven, zit er weinig flexibiliteit in de begroting.
Daar staat tegenover dat we door de beperkte activiteiten door het jaar heen ook veel minder voor
onaangename verrassingen kunnen komen te staan.
Als uitgangspunt voor de begroting voor 2022 hebben we de begroting genomen die we hebben
opgesteld voor 2020. Hopende dat de beperkende maatregelen dan helemaal achter ons liggen, is de
situatie vergelijkbaar met zoals we die verwachtten voor 2020: zes dagen per week
premièreprogrammering in de bibliotheek, regelmatig Hoogt on Tour-voorstellingen, uitbreiding van
educatieve programma’s en een start maken met placemaking voor de Machinerie.
Enkele wijzigingen hierop zijn dat we van plan zijn om per 2022 de financiële administratie uit te
besteden. Ook willen we zwaarder inzetten op onze marketing, het is belangrijk om het komende
jaar letterlijk en figuurlijk zichtbaar te blijven en de omslag naar de Machinerie in gang te zetten.
Verder merkten we dat het aantal uren dat afzonderlijke medewerkers besteden aan de Machinerie
in het algemeen of specifiek aan Hoogt in de Machinerie, langzaamaan toenemen. Vandaar dat we
de personeelskosten voor de Machinerie hebben verhoogd, ten koste van de reguliere activiteiten.
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Een andersoortige aanpassing is dat we in deze begroting geen onderscheid meer maken tussen de
verschillende filminkomsten. Specials, kinderfilms en reguliere vertoningen vallen alle onder dezelfde
post. De uitsplitsing vindt u wel nog terug in het overzicht van prestaties en activiteiten en een
uitgebreider overzicht leveren we bij het jaarverslag.
In onze meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met aanloopkosten voor de inhuizing in de
Machinerie, die waarschijnlijk in 2023 plaats zal vinden. Met de reservering uit 2020 in het
bestemmingsfonds GU en de fondsenwerving die we komend jaar in gaan zetten, hopen we deze
extra kosten te kunnen dekken.
Deelnemers
Voor de filmzaal in de bibliotheek blijft het moeilijk een inschatting van de deelnemersaantallen te
maken. Er zijn veel onzekere factoren. En op dit moment hebben we nog geen normale maand
kunnen draaien. We gaan uit van een zaalbezetting van 30%. Gemiddeld in bioscopen is dit 23%.
Aangezien de programmering beperkt is, met een enkele zaal die niet zo groot is, schatten we de
zaalbezetting wat hoger in

Huisvesting

2022 staat vanzelfsprekend in het teken van nieuwe huisvesting in het Werkspoorkwartier. We gaan
onze plannen concretiseren en testen, zodat wij in 2023 als Podium voor Film en Beeldcultuur open
kunnen in de Machinerie. Ons kantoor is sinds januari 2019 gehuisvest in het Werkspoorkwartier. Dat
is een mooie kans om niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk al daar te gaan bouwen en te gaan
‘placemaken’.

Algemene zaken

De werking van huidige apparatuur wordt in stand gehouden. Een deel van de apparatuur staat
geconditioneerd opgeslagen. Al loopt de garantietermijn van de projectoren en servers komend jaar
af. Als we investeren in nieuwe apparatuur of andere materiele zaken, doen we dat met hergebruik
of gecontinueerd gebruik in een nieuwe situatie als voorwaarde.

Diversiteit en duurzaamheid

Onze samenwerkingspartners worden meer divers, maar dat kan nog steeds beter. Dit zullen we
oppakken met marketing en communicatie en, in de aanloop naar de Machinerie, op het gebied van
programmering. Op dat laatste gebied zoeken we nadrukkelijk samenwerkingspartners met andere
kennis, andere doelgroepen en een andere aanpak.
Diversiteit en duurzaamheid zullen in dit hoofdstuk meer aandacht krijgen in aanloop naar de nieuwe
locatie en alles wat daarbij komt kijken. Op dit moment, met alleen een kantoorplek in een
bedrijfsverzamelgebouw, kunnen we daar nog maar beperkt in bewegen. Wel zijn we nog steeds een
veilige plek voor mensen die willen re-integreren of die werkervaring op willen doen.

Utrecht, 13 oktober 2021
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Bijlage: Overzicht prestaties en activiteiten 2022
Prestaties 2022
2018

2019

2020

2021
(raming)
35

Aantal reguliere filmtitels
(premières)

126

X

18

Aantal films
kinderprogramma (Hoogt
Junior)
Aantal voorstellingen Hoogt in
Bieb Neude (in 2018: in eigen
zalen)
Speciale programma’s als
pilots, festivals, Culturele
Zondagen etc.
Aantal voorstellingen op
satellietlocaties

30

4.117

4 (eenmalige
vertoning
Cinekid/CZ)
X

269

66

11

6 regulier, 4
Cinekid films

12 regulier,
4 Cinekid

204

375

800

14

47

18

25

1

33

18

15

40

Voorstellingen Cinema
Buiten/CineZomer

14

7

5

6

6

Aantal educatieve
programma’s volwassenen

14 (HOVO)

18

0

1

5

Aantal voorstellingen/
workshops (onderwijs)
Aantal scholen

147

69

107

13

13

5

9

12

Nederlands Film Festival,
aantal voorstellingen

1
(Filmnacht)

1
(Filmnacht)

6 (NFF
premières)

7

7

Aantal views Picl

800

1.418

5.215

3,700

4.000

Aantal deelnemers
educatieve programma’s
Aantal leerlingen

3.500

838

78

9

100

5.964

3.262

4.469

1.600

4.000

Aantal deelnemers specials

-

3.791

1.408

850

1.250

Aantal deelnemers totaal

79.152

9.309

11.170

4500

12500

Unieke gebruikers website

125.000

64.028

32.935

44.000

50.000

Abonnees digitale
nieuwsbrieven

8.566

8.457

8.496

8.600

9.000
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2022 (doel)

Facebook volgers

5.974

5.880

5.981

6.500

7.000

Twitter volgers

2.677

2.651

2.601

3.000

3.500

Instagram volgers

1.349

1.423

1.454

2.500

3.500

Aantal fte

12.75

4,1

5,6

5,4

5,8

Aantal vrijwilligers

48

15

37

40

40

Geplande activiteiten 2022
Programmering

Periode

Aantal

Culturele Zondagen (specials)

hele jaar

3 programma’s

Kijk Ons (i.s.m. NFF en studieverenigingen met diverse
(kunst)disciplines)

september

1 activiteit

Cinekid

oktober

20 workshops

Doelgroep

Wat

Aantal lessen
of workshops

Aantal filmvoorstellingen

Educatie PO
Nieuw partnerschap (CMK- groep
regeling)
1 t/m 8

Lessen BeeldTaal: fictie, docu 12
en animatie

2

Partnerschap (CMKgroep
regeling) met Op Avontuur 1 t/m 8

Modules fictie, docu en
animatie, een filmfestival en
naschoolse activiteit

16

-

Drie nieuwe scholen
De Oase
De Zevengaven
De Ridderhof

groep
1 t/m 8

Lessen muziek & film
Greenscreen
Animatie

24

6

Bliksemstages

groep
7 en 8

Kennismaken met Hoogt on
Tour achter de schermen

2

-

Gerrit Rietveld College

VMBO 3

Lessen fictiefilm

15

-

Gerrit Rietveld College

VMBO 2

10

-

UniC

HAVO/ VWO 4

6

2

Educatie VO

27

Pouwer College

Praktijkschool 3e Kijkje in de keuken: wie
leerjaar
werken er in een filmtheater
en wat is film.

1

-

Cals College

HAVO 4

workshops film maken,
verdiepend

2

-

Maatschappelijke Stage

Gymnasium 4

Beroepspraktijk leren
kennen, Ondersteunen bij
Cinekid

2

-

Docenten
Nieuwe school

leerkrachten PO

Op avontuur

leerkrachten PO

Docentenworkshop PABO

studenten HBO

Studiedag
Inzetten geleerde
kennis in
beroespraktijk,
Hoe werkt de
apparatuur
-

28

Workshops
fictietrailer en
fictiefilm. Zowelzelf
aan de slag met het
maakproces als de
didactische kant
verkennen van
filmeducatie.

2

-

1

-

1

-

