www.cultuurnetwerkroosendaal.nl
www.shortfilmroosendaal.nl

Door te kiezen voor niet direct voor de hand lig
gende locaties en creatieve cineasten de ruimte
te geven om hun publiek te bespelen, ontstaat er
een heel spannend resultaat dat filmisch interes
sant is, maar ook iets doet met het stadsleven.
De belangrijkste vraag die zich nu voorligt is: wat
is er nodig om dit nieuwe filmfestival in Roosen
daal te kunnen continueren? De input hiervoor
komt ‘uit de pleingroepers’ van Cultuurnetwerk
Roosendaal en curator Gerard van den Broek. Alle
ingrediënten zijn samengebracht in dit kansrijk
canvas.

Short Filmfestival Roosen
daal is een prototype dat
is ontwikkeld door de
PleinGroepers van Cultuur
netwerk Roosendaal onder
leiding van projectleider
Allies Swinnen met curator
Gerard van den Broek en
creatieve aanpakker Debbie
den Besten.
Cultuurnetwerk Roosendaal
verbindt in opdracht van de
gemeente kunst en cultuur
aan initiatieven en nieuwe
ontwikkelingen in stad en
dorpen en bevordert een
continue dialoog tussen
inwoners, culturele veld en
andere domeinen.
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ROOSENDAAL,
STAD MET EEN HART
VAN CULTUUR

Met de 1ste editie van het Short Filmfestival
Roosendaal is een hele nieuwe beleving toe
gevoegd aan de Roosendaalse binnenstad. Korte
films werden vertoond in verschillende winkel
etalages in de stad. Een totaal nieuwe manier om
een breed publiek in aanraking te brengen met
film en (jonge) filmmakers.

KANSRIJK CANVAS SHORT FILMFESTIVAL ROOSENDAAL
Key Partners
➜ wie jou helpt

Kernactiviteiten
➜ wat je doet

Netwerkpartners
•	Cultuurnetwerk Roosendaal
•	Hart voor de binnenstad
•	Winkelcentrum Roselaar
•	Binnenstadsvereniging
Collectief Roosendaal
•	Cinema Paradiso
•	De Kring Roosendaal
•	Cultuurcompaan
•	Bestaande filmvereni
gingen in Roosendaal
•	Gemeente Roosendaal

•	Korte films vertonen van
filmstudenten en (jonge)
cineasten
•	Talent een (‘pop-up’)
podium bieden op on
verwachte locaties
•	Jonge filmmakers (ver-)
binden aan Roosendaal
•	Educatieve filmactivi
teiten stimuleren voor
jong en oud
•	Breed publiek in aanra
king brengen met film en
(jonge) filmmakers

Onderwijspartners
•	Nederlandse en Vlaamse
Filmacademies
•	St.Joost
•	Fontys Hogeschool voor
de Kunsten
•	Willem de Kooning Aca
demie
•	Avans
•	NHTV

Klanten
➜ wie je helpt
•	Creatieve cineasten
•	Student-filmmakers
•	Ondernemers met hart
voor kunst en cultuur
•	Winkelend publiek:
Roosendalers en bezoe
kers

Keyresources
➜ w
 ie je bent &
wat je hebt
•	Stichting
•	Netwerk
•	Expertise
•	Curator
•	Vakjury
•	Bijzonder concept
•	Fons Rademakers Awards
•	Verbinding met 750 jaar
Roosendaal
•	Contacten met BKKC en
Brabant C

Kosten
➜ wat je geeft
•	Doorontwikkeling con
cept
•	Communicatie uitingen
•	Festivalkosten
•	Curator
•	Laten maken van films

Geleverde waarde
➜ hoe je helpt
•	Vanuit co-creatie: com
munity heeft belangrijke
stem in verder invulling
en organisatie van het
shortfilm festival
•	Bijdragen aan het ont
wikkelen van een (ver
nieuwend) filmbeleid in
Roosendaal
•	Stimuleren van film
makers en –talent van
filmacademies in Neder
land en Vlaanderen maar
ook landelijk en inter
nationaal
•	Toevoegen van een hele
nieuwe beleving aan de
Roosendaalse binnen
stad

Klantrelaties
➜ hoe ze je kennen
& hoe je levert
•	Geslaagde 1ste editie
	Short Filmfestival
Roosendaal
•	Online-aanwezigheid:
website, social media
•	Netwerkpartners
•	Community
•	Fysiek: één keer per jaar
op niet voor de hand lig
gende locaties

Inkomsten en
benefits
➜ wat je krijgt
•	Eigen bijdrage
•	Overheidssubsidie
•	Bijdrage partners
•	Crowdfunding
•	Sponsoren
•	Giften
•	Fondsen

