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VOORWOORD  
 
We startten 2021 met de hoop dat we na de zomer, vrij van coronamaatregelen, weer heerlijk bijzondere films zouden kunnen gaan programmeren en mooie 
educatieve programma’s op scholen zouden kunnen organiseren. Helaas bleek dat ook afgelopen jaar weer flink tegen te vallen. Regelmatig werden de 
maatregelen aangepast, van de ene dag op de andere moesten we onze deuren weer sluiten, niet wetende voor hoelang. Dit heeft een groot effect gehad op 
de organisatie. Onze filmprogrammeur Miranda van Gelder heeft regelmatig een weekprogrammering gemaakt die toch niet gedraaid kon worden, of op het 
laatste moment nog moeten schuiven en plannen. Hetzelfde gold voor educatie, waar Linda Eversteijn en Marije Hofland op zeer korte termijn van scholen 
hoorden dat projecten moesten worden geannuleerd of aangepast. Dat had ook weer zijn effect op de afspraken met onze vakdocenten. Ook voor de 
operateurs en marketeers was het weer een ongewis, ongekend en moeilijk jaar. 
 
Ik ben er trots op dat het hele team, ondanks dit alles, gemotiveerd bleef om films en filmliefde te brengen in Utrecht. Tegelijkertijd merken we nu, achteraf, 
dat de rek er niet zomaar terug in komt. We kunnen weer programmeren en educatieve programma’s op scholen doen, maar dat vraagt veel van de energie 
op dit moment. Stabiliseren lukt goed, ontwikkelen is wat minder vanzelfsprekend. Ook zien we in de zaal dat onze deelnemers heel aarzelend weer films 
komen kijken. Net als in de rest van de culturele sector constateren we dat men het oude ritme van cultuurbezoek nog niet heeft hervonden, en dat de 
voorkeur eerder uitgaat naar groot en ‘vrolijk’ aanbod. De opening van Slachtstraat Filmtheater in april 2022 in ons oude pand helpt daar ook niet bij. We 
merken meteen dat distributeurs deze zalen opzoeken en films die ze ons hadden toegezegd weer intrekken. Des te meer reden om reikhalzend uit te kijken 
naar de opening van de Machinerie – wat zullen we daar los gaan! 
 
We zijn wel erg blij dat we weer kunnen vertonen in de Parel van Zuilen, nu de afstandsregels er af zijn, net als een fijne start bij Hof van Cartesius met een 
programma dat al een tijdje klaarlag. Ook melden zich weer nieuwe samenwerkingspartners. We verwachten dit jaar ook te starten met een nieuw Hoogt on 
Tourprogramma op een andere locatie. Daarnaast gaan we op het gebied van educatie en filmprogrammering ook weer enkele nieuwe samenwerkingen aan, 
waarmee we onder andere een bijdrage leveren aan de viering van Utrecht 900.  
 
Inmiddels heb ik ook mijn afscheid aangekondigd. In ruim zes boeiende en turbulente jaren als directeur-bestuurder heb ik de rol van Hoogt on Tour in Utrecht, 
en de bijdrage daaraan van alle medewerkers, nog meer leren waarderen. Jaren waarin Hoogt een recordaantal deelnemers heeft ontvangen, we dachten dat 
we naar de City bioscoop zouden verhuizen, we het 45-jarig jubileum vierden, we steeds meer educatieve projecten gingen doen, we het dak boven ons hoofd 
kwijtraakten, we mooie plannen voor de Machinerie ontwikkelden, we bijzondere voorstellingen op locatie hebben georganiseerd en waarin we ons door de 
coronamaatregelen heen hebben geslagen. We hebben afscheid genomen van een aantal collega’s, en nieuwe collega’s welkom geheten. Bij Hoogt on Tour 
werkt een goed team, klaar om door te groeien naar de Machinerie. Ook bij de Machinerie zijn belangrijke piketpalen geslagen. Helaas duurt het nog even 
voordat de deuren van onze nieuwe locatie opengaan. Dat vormt een steeds grotere uitdaging voor de organisatie. 
 
Waar ik een jaar geleden op deze plek schreef dat de opening van de Machinerie verder was doorgeschoven van begin 2022 naar begin 2023, gaan we nu uit 
van opening eind 2023. De vertraging is deels te wijten aan de bouwkosten die sterk gestegen zijn, en de zoektocht naar financiering van deze stijging. 
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Daarnaast is er in 2021 nog veel gedaan. Zo is de verzelfstandiging van het stichtingsbestuur in gang gezet, is de huisstijl ontwikkeld en is de externe 
communicatie van start gegaan, hebben we een bijdrage van het K.F. Hein Fonds en het Elise Mathildefonds toegezegd gekregen voor de verbouwing en 
hebben Hoogt on Tour en Stichting de Machinerie gezamenlijk enkele medewerkers ingehuurd of in dienst genomen. Hoe Stichting Filmtheater ’t Hoogt en 
Stichting de Machinerie zich verder tot elkaar gaan verhouden, moet in de loop van 2022 duidelijk worden.  
 
 
Utrecht, 10 mei 2022 
 
 
 
 
Rianne Brouwers 
Directeur-bestuurder Hoogt on Tour 
 
 
 

      
  Ontwerp voor visuele identiteit Machinerie door Sacha van den Haak/ANANAS  
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BESTUURSVERSLAG 

Stichting Filmtheater ’t Hoogt | Hoogt on Tour  
RSIN: 2884811  
Nijverheidsweg 16C, 3534 AM Utrecht   
Telefoon: 030-231 22 16   
 
  

Inleiding  
Filmtheater ’t Hoogt was tot en met 2018 het filmtheater van de stad Utrecht. Ook zonder vaste locatie blijft het onze doelstelling om de liefde en 
belangstelling voor film en filmcultuur in Utrecht te ontwikkelen en te vergroten. We continueerden in 2021 – voor zover mogelijk gezien de 
coronamaatregelen - met het overbrengen van de liefde en interesse voor film, filmcultuur en filmgeschiedenis aan een breed 
publiek. Hiervoor bleven wij zoeken naar een kwalitatief hoogwaardig, divers, inspirerend en prikkelend aanbod. Zo bieden we context en duiding. Met 
educatieve activiteiten op het gebied van film kunnen jong en oud een kritische blik ontwikkelen op de beeldcultuur waarmee zij in het dagelijks leven worden 
geconfronteerd. Hoogt on Tour werkt samen met partners in alle aspecten van het werk.   
  

Doelstelling   
De Stichting stelt zich ten doel de belangstelling voor film- en mediakunst in de ruimste zin van het woord, al dan niet in samenwerking met derden, te 
bevorderen. Zij streeft ernaar dit doel te bereiken door onder meer het organiseren van filmvoorstellingen, (film)concerten, debatten, lezingen, cursussen, 
festivals, retrospectieven en andere culturele evenementen. Daartoe vertoont de stichting zo mogelijk premièrefilms, blikt terug op het verleden middels 
filmerfgoed én schenkt aandacht aan nieuwe ontwikkelingen. Stichting Filmtheater ’t Hoogt onderzoekt hiertoe ook voortdurend de nieuwste 
presentatievormen en probeert die toe te passen. De stichting realiseert haar doelstelling verder door samenwerkingsverbanden in de stad te zoeken en aan 
te gaan, ontwikkelt educatieve programma’s voor diverse doelgroepen en voert deze uit.    
   
Hoogt on Tour wordt gesteund door de Gemeente Utrecht. Aangezien we geen eigen zalen hebben, worden we sinds 2019 niet meer financieel gesteund door 
Europa Cinemas, een project van het Media Programma van de EU, voor het programmeren van Europese films. Wel maken we, door het uitzicht op een 
nieuwe locatie, nog deel uit van dit netwerk. Sinds 2020 worden we door het Nederlands Filmfonds ondersteund voor het vertonen van Nederlandse films. 
 
  

  



 

 4   

1 Focuspunten 2021  
 
Het activiteitenplan 2021 vormt de leidraad voor het bestuursverslag. De subsidiebeschikking en prestatienormen van de gemeente leveren de criteria. De 
Code Cultural Governance vormt de leidraad voor de werkwijze van de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht.  
 
Voor onze plannen voor 2021 zijn we uitgegaan van de actuele ontwikkelingen in 2020 en de aandachtsgebieden die 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 
 
De focuspunten daarbinnen waren dit jaar: 
 
 Grenzen opzoeken, verkennen en eraan morrelen 

o Ontwikkelen pilots voor toekomstige programmering HIT. 
o Opbouwen programmering premièrefilms in filmzaal Bibliotheek Neude. 
 

 Ontplooiing en vernieuwing 
o Zoeken naar nieuwe partners voor uitvoeren van pilots op het gebied van crossovers en technologische ontwikkelingen. 
o Onderzoeken samenwerking in de Machinerie met medehuurders (en hun programmeurs). 

 
 Creatieve en bewuste beeldconsumenten 

o Groter bereik van de educatieve programma’s. 
o Uitbreiden en versterken educatieve aanbod. 
o Ontwikkelen online programma’s. 

 
 Een podium voor voorlopers 

o Vasthouden huidige bezoekers Hoogt on Tour en opzetten nieuwe samenwerkingen om publieksbereik in 2020 en 2021 uit te breiden. 
o Doelgroeponderzoek nieuwe doelgroepen HIT. 
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o Ontwikkelen marketingstrategie voor HIT in de Machinerie. 
 
 Betrokken en ondernemend 

 Vasthouden samenwerkingspartners Hoogt on Tour.  
 Onderzoeken nieuwe organisatievormen voor optimaal functioneren HIT in relatie tot de Machinerie. 
 Zoeken funding voor HIT en de Machinerie. 

 
 
 
 
 
 

 
Filmstill uit Sisypus at Work, van de Utrechtse maker Ramón Gieling 
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2 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. 

 
Premièrefilms 
Sinds eind augustus 2020 maken wij gebruik van de filmzaal in Bibliotheek Neude. De 49 stoelen boden, zolang de coronamaatregelen van kracht waren, plek 
aan 14 deelnemers. 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, vanaf april 2020. Dit doen wij onder de naam Hoogt in Bieb Neude. 
 
Van dinsdag tot en met zondag vertonen wij wekelijks 16 tot 18 films, waarbij gemiddeld elke week 1 à 2 films in première gaan. Daarnaast hebben we hier 
incidenteel vertoningen voor educatie en bijvoorbeeld onze Filmclub. Dit was in 2021 natuurlijk weer mogelijk wanneer de coronamaatregelen het toelieten. 
De bibliotheek behield zich het recht voor om de filmzaal ter beschikking te stellen aan het NFF en Kaboom in hun festivalperiodes, maar dit was in 2021 niet 
het geval. Wel hebben wij zelf in samenspraak met het NFF en Kaboom programma’s vertoond. 
 
Onze programmeur maakte uit een zeer divers en ruim filmaanbod een interessante, kwalitatief hoogwaardige en gevarieerde keuze. We boden 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 beperkt zijn in het aantal slots, bleef het spannend in hoeverre distributeurs 
geïnteresseerd waren om hun films door ons te laten vertonen. Dit bleek met de grote aanwas van films in 2021 geen probleem te zijn, maar kan in de 
toekomst wel een rol gaan spelen. De focus bij de programmering van Hoogt in Bieb Neude lag in 2021 op documentaires, films van eigen bodem en jeugdfilms.   
  
Jeugdfilms  
In het weekend boden we waar mogelijk minimaal één en bij voorkeur twee jeugdfilms aan. Wij hanteren vanzelfsprekend ook scherpe criteria bij de selectie 
van jeugdfilms. In de herfstvakantie waren de films en het activiteitenprogramma van het kinderfilmfestival Cinekid voor de jonge doelgroep een mooie 
aanvulling op de programmering. Ook lagen de plannen voor extra jeugdprogrammering in de kerstvakantie klaar, maar helaas zaten we toen weer in een 
lockdown. In tegenstelling tot wat we verwachtten van de programmering in de bibliotheek, loopt de kaartverkoop van jeugdfilms matig. Samen met de 
bibliotheek zetten we er in 2022 op in om dat op te krikken. 
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Filmclub  
Op onze oude locatie hebben we een vaste groep deelnemers aan de Filmclub opgebouwd, op woensdagmiddag en donderdagochtend. Dit programma 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. Met Hoogt in Bieb Neude hebben we in september 2020 een doorstart gemaakt met de Filmclub, die 
doorliep in de maanden dat dit mogelijk was in 2021. Vanwege deze omstandigheden hebben we ervoor gekozen om te werken met losse kaartverkoop in 
plaats van met een passe-partout. Ondanks de beperkte mogelijkheden in 2021, is de mailinglijst voor de Filmclub gegroeid en hopen we in 2022 deze stijgende 
lijn aan te houden. Ook willen we kijken of we een betere vorm kunnen vinden zodat het echte clubgevoel - wat beperkt was met maximaal 14 mensen in de 
zaal – sterker wordt. 
   
Picl 
Picl biedt online de nieuwste films en documentaires op het 
moment dat wij ze in de zaal vertonen - en vaak ook in de weken 
daarna. We hebben sinds 2019 in overleg met de distributeurs en 
Picl de films online kunnen aanbieden zonder dat ze ook in een 
zalen te zien waren. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. We zagen, 
zeker ook door de sluiting tijdens de coronacrisis, een duidelijke 
stijging in het aantal online views in 2020. Deze stijging hebben we 
weten vast te houden in 2021. In 2020 en 2021 was het online 
aanbod, parallel aan de coronamaatregelen, wel of niet ook in de 
filmzaal te zien. Daarnaast bood Picl ook regelmatig films aan in een 
thematisch kader, zoals een festival of themadag. 
 
Kijk Ons 
Kijk Ons is een label dat de Nederlandse artistieke film promoot. 
Het staat voor kwaliteit, avontuur, diversiteit en vernieuwing. Het 
doel is om een breed publiek beter de weg naar de filmtheaters te 
laten vinden door de Nederlandse artistieke film te promoten op 
een aansprekende wijze. In 2020 is het concept van de Filmnacht 
opnieuw gebrand heeft het een nieuwe naam gekregen: Kijk Ons. 
Wij dragen de Nederlandse artistieke film een warm hart toe en 
daarom wilden we ook in 2021 deze samenwerking doorzetten in 
zowel Hoogt in Bieb Neude als met een XXL variant op een  

          Vertoning op afstand in de filmzaal van Bibliotheek Neude  
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satellietlocatie. In 2021 was het plan om een Kijk Ons in het najaar plaats te laten vinden, zo mogelijk in een event-versie. Helaas is ook dit door de 
coronamaatregelen niet doorgegaan. Dit plan bewaren we voor 2022. 
 
Satellietprogrammering 
We experimenteren sinds 2019 met verschillende formats op verschillende plekken in de stad om zo tot een mooi, rond programma te komen en de filmliefde 
in de stad levend te houden. Net als in 2020 heeft dit in 2021 door de coronamaatregelen een tijd stilgelegen. We zijn in overleg met de locaties gebleven en 
hebben gekeken wanneer we weer veilig konden starten op welke locatie. Dit heeft geleid tot een herstart van CineArt bij kunstenaarscollectief De Nijverheid 
en van Film in de Bieb in de theaterzaal in Bibliotheek Neude. CineMuziek bij de Parel van Zuilen en ons nieuwe programma CineTopia bij het Hof van Cartesius 
pakken we in 2022 weer op.  
 
De Nijverheid - CineArt 
Sinds maart 2019 organiseren we een maandelijkse filmavond bij De Nijverheid, sinds 2020 is dat een Engelstalig programma, zodat we meer mensen kunnen 
bedienen. Als onderdeel van Hoogt on Tour vertonen wij daar 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 op 
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. De programmering bij De Nijverheid kon in 2021 uiteindelijk 
vijf keer plaatsvinden. Daarvan waren twee avonden mooie samenwerkingen met andere Utrechtse partijen. In augustus werkten we samen met het Queer 
Film Festival Utrecht met een programma rondom (queer) mode en de vertoning van de documentaire McQueen. In september boden we samen met het 
Nederlands Film Festival de première aan van Dead & Beautiful van David Verbeek.   
 
Hof van Cartesius - CineTopia 
Ook in 2021 is het niet gelukt om dit programma, dat sinds 2020 op de plank lag, uit te voeren. Onder de naam CineTopia wilden we maandelijks films  vertonen 
met een raakvlak met de natuurlijke wereld. De vertoning zou worden begeleid met een randprogramma, georganiseerd door het Hof van Cartesius. Dit heeft 
door de coronacrisis vertraging opgelopen, gelukkig hebben we goed contact gehouden met het Hof en deze programmalijn in maart 2022 eindelijk op kunnen 
starten. 
 
De Parel van Zuilen - CineMuziek 
Helaas was ook hier de ruimte te klein om in 2021 een veilige filmvertoning aan te kunnen bieden. Uiteindelijk hebben we in 2021 één vertoning ingepland 
die we vervolgens in verband met de coronamaatregelen naar de bibliotheek hebben moeten verplaatsen. Ook deze programmering pakken we vanaf voorjaar 
2022 weer op. 
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Bibliotheek Neude - Film in de Bieb 
Hoogt on Tour organiseert samen met Bibliotheek Utrecht de reeks Film in de Bieb in Bibliotheek Neude. We vertonen in de theaterzaal van de bibliotheek 
een film die past binnen de thematiek van de maand van de bibliotheek. De avond wordt afgesloten met een nagesprek met een relevante gast. Deze 
samenwerking zijn we gestart in september 2019 en we konden in 2021, toen het weer mocht, drie edities realiseren. Mooie avonden met interessante gasten 
en goede gesprekken. Zo vertoonden we De Wilde Stad met een nagesprek met filmmaker Mark Verkerk, de Keniaanse queer-film Rafiki in samenwerking 
met het COC Midden-Nederland en spraken we met activisten van Extinction Rebellion over de klimaatverandering en de film Koyaanisquatsi. Ondanks de 
mooie programma’s en fijne samenwerking met de programmamakers van de bibliotheek, hoorden we eind 2021 dat Bibliotheek Utrecht heeft besloten dit 
gezamenlijke Film in de Bieb-programma in 2022 stop te zetten in verband met bezuinigingen en andere prioriteiten.  
 
Werkspoorfabriek | Podium HU – De Strijders  
Op een steenworp afstand van onze nieuwe locatie hebben we in de eventspace van de Werkspoorfabriek een nieuwe samenwerking opgezet met Podium, 
het culturele platform van de Hogeschool Utrecht. De films, die we in samenwerking met (student-)programmamakers van de HU programmeren, passen in 
het thema iconen en activisme. Dit kunnen documentaires zijn, of we creëren bewustwording via het onderwerp van een fictiefilm. De vertoning wordt altijd 
begeleid met een randprogramma, georganiseerd door de Hogeschool Utrecht. Dit kan een workshop, lezing of inleiding zijn. In 2021 hebben we drie avonden 
met interessante gasten weten te realiseren rondom de thema’s klimaat (I Am Greta), privacy (Citizenfour) en racisme (I Am Not Your Negro).  
 
Cinema-events 
Sinds 2019 hebben we ons verder ontwikkeld als initiator en producent van cinema-events. Op bijzondere plekken hebben wij onderscheidende filmbelevingen 
aangeboden in de vorm van pop up-vertoningen, gastprogrammering bij derden en openlucht-programmering. We constateren een enorme behoefte aan de 
programmering van unieke filmervaringen in de stad. In 2021 bleven we actief met het organiseren van cinema-events, maar zoals veel programmering, viel 
er aardig wat in het water. Gelukkig kon ons CineZomer-programma wel doorgang vinden, omdat de coronamaatregelen in de zomer dit beter toelieten.  
 
Culturele Zondagen  
Wij ontwikkelden ook in 2021 programma’s voor enkele Culturele Zondagen, zoals die voor kinderen en die over specifieke disciplines. Zo vertoonden we in 
september de kinderfilm Dropje en in november de documentaire A Man With A Camera.  
 
Gastprogrammering  
Waar mogelijk hebben we in onze filmzaal in de bibliotheek samenwerkingen opgezet of gecontinueerd. Zoals vertoningen in samenwerking met NFF, IDFA, 
QFFU, Cinekid en de Black Achievement Month. Ook hebben we dit jaar voor de eerste keer een samenwerking opgezet rondom de nationale Nederlands-
Indië herdenking op 15 augustus met de vertoning van Het Land van mijn Ouders en vierden we Keti Koti op 1 juli met de vertoningen van Faja Lobbi en 
Daugthers of the Dust. De afstudeerklas van de Filmacademie was bij ons te gast met hun Keep an Eye Festival, waarbij afstudeerfilms werden vertoond, en 
we organiseerden onze eerste online lezing over film & kunst. Het was heel fijn om nieuwe connecties te leggen en oude connecties aan te halen.  
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CineZomer  
In de zomer van 2021 hebben we bij 
kunstenaarscollectief de Nijverheid een film-
programma in festivalsfeer opgezet onder de naam 
CineZomer. Verspreid over drie avonden (22 juli, 5 en 
19 augustus) vertoonden we zes films die ons een sterk 
zomergevoel gaven. De films waren los te bezoeken, 
maar ook als double-bill. Daarbij had elke avond haar 
eigen sub-thema: magisch realisme, roadtrips en eerste 
liefdes. Bij enkele films was er een inleiding of een Q&A, 
zoals bij de vertoning van Strawberry Mansion, waar 
makers Kentucker Audley en Albert Birney bij aanwezig 
waren en Cineville aardbeienijsjes uitdeelde. De 
avonden waren goed bezocht en doen ons uitkijken 
naar de zomer van 2022.   
 
Educatief programma 
Als aanvullend programma op onze jeugdfilms bieden 
we ook op regelmatige basis maak- en animatielabs aan 
in de schoolvakanties en bij filmfestivals. Zo laten we 
kinderen op een actieve manier buiten school 
kennismaken met bewegend beeld. In 2021 hebben we 
dit niet kunnen realiseren door beperkingen in locatie 
en door de coronamaatregelen. In de herfstvakantie 
vond het kinderfilmfestival Cinekid voor de jonge 
doelgroep plaats, in samenwerking met Bibliotheek 
Utrecht. Dit kon doorgang vinden en was een succes, 
net als de vorige editie.  
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2.2 Ontplooiing en vernieuwing  
We hadden in 2021 de ambitie om experimentele pilots te ontwikkelen in het Werkspoorkwartier. Helaas heeft ook 2021 in het teken gestaan van beperkende 
coronamaatregelen en lockdowns en vergde het constant opnieuw opzetten en verschuiven van de programmering veel tijd en energie. Dat, in combinatie 
met de vertraging die de gang naar de nieuwe locatie wederom heeft opgelopen, heeft ervoor gezorgd dat we deze ambities door hebben moeten schuiven 
naar 2022.  
 
De potentie is groot. 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 in de Machinerie 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. Stichting de Machinerie heeft in 2021 de eerste 
programma’s voor talentontwikkeling opgezet, waar we met interesse aan hebben meegewerkt.   
 
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 in de stad om een divers en 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 bij 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 werkten daarvoor onder andere samen met partners als het QFFU, de Black 
Achievement Month, het COC Midden-Nederland en de nationaal Nederlands-Indië herdenking. We zijn op zoek gegaan naar nieuwe samenwerkingspartners 
en gastprogrammeurs om de diversiteit te vergroten en gaan hier in 2022 graag verder mee.   
 
Duurzaamheid krijgt de hoofdrol in de programmering op onze nieuwe locatie het Hof van Cartesius. Daar programmeren we bijzondere films over de 
natuurlijke 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. We hebben heel veel zin om dit programma in 2022 te lanceren.  
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3 Creatieve en bewuste beeldconsumenten 
 

3.1 Educatie  
De uitbreiding en versterking van educatie voor het onderwijs was in 2021 een van onze focuspunten. Die uitbreiding is, ondanks de lockdown begin 2021 en 
stevige maatregelen, gelukt: we groeiden van 5 (2020) naar 8 scholen. Het aantal leerlingen dat we bereikten was lager dan het jaar ervoor. Dit heeft te maken 
met dat we in kleine groepen werkten in de klas en er geen mogelijkheden waren voor vertoningen op school.    
 
We zijn blij met de lancering van de ‘doorlopende leerlijn film’ door Netwerk Filmeducatie, een netwerk van meer dan 200 onderwijs- en filmprofessionals 
waar we lid van zijn. Deze leerlijn biedt ons een stevige basis van waaruit we filmlessen inhoudelijk sterker kunnen vormgeven. Wij koppelen de leerdoelen 
uit deze leerlijn aan de leerdoelen in ons eigen filmeducatie-aanbod voor primair en voortgezet onderwijs.  
 
In 2021 richtten we ons op de ontwikkeling en kwalitatieve doorontwikkeling van ons huidige aanbod voor primair en voortgezet onderwijs en zetten dit sterk 
in de markt. Dit laatste hebben we grotendeels zelfstandig gedaan, en ook in samenwerking met Cultuur & School Utrecht, CJP Educatie en de Filmhub Midden. 
We hebben ervoor gezorgd dat drie workshops/lesprogramma's online kwamen en hebben deze ook direct kunnen uitvoeren bij Unic en een online festival 
van de school X11. In 2022 focussen we ons weer op het uitzetten van ons bestaand educatief programma, doorontwikkeling hiervan en de ontwikkeling van 
nieuw aanbod voor VO (videokunst) en MBO. Hier hebben we in 2021 al een start mee gemaakt door een pilot Videokunst te doen bij het Gerrit Rietveld 
College en contacten te leggen met verschillende MBO-opleidingen. Daarnaast hebben we deelgenomen aan de Cultuur & School inspiratiedag met een 
inspiratiesessie op 19 mei 2021. Een van onze vakdocenten verzorgde een online mini-workshop Geluidseffecten. 
 
Partnerschappen met het basisonderwijs 
Hoogt on Tour neemt sinds 2013 deel aan de CmK-regeling1 voor Utrecht. Voor de nieuwe periode 2021-2024 gingen we met nieuwe scholen een partnerschap 
aan. Met basisschool Op Avontuur (Lunetten) zijn we al in 2020 gestart met een partnerschap binnen Creatief Vermogen Utrecht, waarin we gaan werken aan 
een doorgaande leerlijn live-actionfilm, documentaire en animatie en we een mediastudio opbouwen in de school. Daarnaast zijn we in gesprek met een 
tweede school voor een creatief partnerschap vanaf juni 2022. 
 
Inmiddels kunnen we ook onze programma’s aanbieden via Cultuur & School Utrecht, het coördinatiepunt voor het cultuuraanbod voor basisscholen in 
Utrecht. Hierdoor zijn onze programma’s beter zichtbaar en vindbaar en kunnen scholen het geheel van het culturele aanbod in de stad beter overzien. We 
overleggen bovendien hoe Cultuur & School ons op weg kan helpen om in contact te komen met nieuwe scholen. Ook bieden we trainingen aan voor 

 
1 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. 
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leerkrachten om hun expertise te vergroten op het gebied van film kijken, begrijpen en 
maken. Daarmee kunnen zij zelf vol creativiteit en zelfvertrouwen aan de slag in de 
klaslokalen.  
 
Partnerschappen met het Voortgezet Onderwijs  
Hoogt on Tour zette in 2021 de samenwerking met Utrechtse middelbare scholen voort. 
CGU, UniC, X11, Gerrit Rietveld College, Gregorius College en Pouwer College maakten 
gebruik van ons aanbod. Hier gaat het om projecten waarbij leerlingen zelf film maken, 
naar film kijken en daarop reflecteren met echte filmmakers, en door hen begeleid 
worden. Het ontwikkelen van creatief vermogen staat bij deze projecten centraal. 
 
Met het Gerrit Rietveld College zetten we de samenwerking in het maken van films met 
leerlingen uit Mavo 3 voort. Dit keer in de vorm van een lessenreeks fictiefilm, eerdere 
jaren gaven we animatie. Voor Mavo 2 organiseerden we een projectweek waarin 
leerlingen workshops volgden bij onze vakdocenten op diverse terreinen zoals animatie en 
greenscreen. Zo ontstaat er een doorlopende leerlijn voor film. Dit leidde tot een 
presentatie van de eigen films op het witte doek, wanneer er geen restricties waren. Bij 
Unic gaven we ons jaarlijks terugkerende lesprogramma Longtake. Door de lockdown 
konden we de lessen niet live geven, en ontwikkelden we last-minute een online variant 
met masterclass en coaching. X11 lanceerde voor de kerstvakantie het initiatief 'Lockdown 
Festival', waarbij ze ons uitnodigden als samenwerkingspartner. Tijdens dit festival 
verzorgden wij online workshops Vloggen en Animatie. Eerder in het jaar gaven we ook 
workshops Fictiefilm en Filmtrailer bij Aluin tijdens projectweken van X11. 
 
Het ontbreken van een geschikte workshopruimte voor schoolgroepen vangen we deels 
op door samen te werken met een team van freelance filmdocenten. Die kunnen op school 
workshops uitvoeren, in combinatie met een schoolvoorstelling of bijeenkomst in een zaal 
op locatie.  
 
MBO  
De vertoningen van Movies That Matter en de pilot (in 2018) onder begeleiding van een 
filmmaker met studenten van de audiovisuele opleiding van het ROC Midden Nederland,  

          Workshop Filmtrailer maken bij basisschool Op Avontuur 
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kregen in 2021 geen vervolg door een gebrek aan financiering en covid. In plaats daarvan maakten we plannen om speciaal voor het MBO  een programma 
te ontwikkelen met alle aspecten van film kijken, begrijpen en maken. Daar hebben we een nieuwe partner voor gevonden (MBO Utrecht). 
 
HBO 
In 2021 hebben we voor het eerst workshops filmtrailer en fictiefilm gegeven aan pabostudenten van de Hogeschool Utrecht, in het kader van de 
Filmeducatiedag op 30 september, georganiseerd door Filmhub Midden. Dit was een succes, de Filmhub maakte er een videoverslag van dat is te bekijken op 
https://filmeducatie.nl/inspiratie/filmeducatie-in-beeld-midden-hu-pabo. De HU heeft interesse getoond om dit programma op te nemen in hun curriculum. 
 
Educatie volwassenen 
Op 8 juni hebben we als pilot een online filmlezing georganiseerd. In deze eerste online lezing ging filmdocent Drs. Constant Hoogenbosch in op de relatie 
tussen film en kunst. Film zelf is een totaalkunst en wordt op zijn beurt beïnvloed door andere creaties. In deze lezing keek men aan de hand van diverse 
fragmenten naar film als kunstvorm, naar kunstzinnige films en hoe een regisseur bepaalde elementen kan inzetten voor een film.  
 

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 te maken. Tijdens het Cinekid Festival in de herfstvakantie organiseerden we workshops 
voor kinderen in de leeftijdsgroepen 3+ en 6+, in samenwerking met de bibliotheek. Ook in 2021 was het Cinekidprogramma weer een succes. Verder hebben 
we een bliksemstage aangeboden voor derdeklassers van het Pouwer College via Jinc. 
 
Scholieren Film Festival  
Tijdens het Scholieren Film Festival Utrecht kunnen jongeren hun eigen film aan een breed publiek laten zien en kunnen ze een workshop van een filmmaker 
volgen. Hiervoor werkten we tot en met 2018 samen met het Nationaal Film Festival voor Scholieren (NFFS). In 2021 hebben we hier nog geen vervolg aan 
kunnen geven. 
 
Diversiteit en duurzaamheid 
Door ons in 2022 nadrukkelijker 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 meer 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 
 

4.1 Marketing 
In 2021 hebben we een begin gemaakt met het herontwikkelen van onze marketingstrategie. We hebben geconstateerd dat de missie, visie en doelstellingen 
uit het meerjarenplan 2021-2024 nog actueel zijn. Aangezien de coördinator Marketing en Communicatie haar aanstelling had opgezegd per 1 januari 2022, 
hebben we de verdere ontwikkeling van de strategie doorgeschoven naar 2022, zodat haar opvolger dat op kan pakken.  
 
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 is het publiek bij de voorstellingen in De Nijverheid gemiddeld wat jonger en heeft vaak een 
culturele achtergrond, terwijl het publiek bij de Parel van Zuilen wat ouder is en specifiek geïnteresseerd in muziekfilms. Het publiek bij Hoogt in Bieb Neude 
bestaat voor een groot deel uit ons oude vertrouwde publiek op de locatie in de binnenstad. 
 
Op het gebied van marketing hebben we in 2021 twee stagiairs begeleid. Een student van de HAN Bedrijfskunde heeft door middel van doelgroeponderzoek 
haar afstudeeronderzoek gedaan naar de juiste marketingstrategie als we verhuizen naar de Machinerie. Een student van de HKU Kunst en Economie heeft 
onderzoek gedaan naar de drempels die 55-plussers ervaren, en die met andere communicatie te slechten zijn. Mede in verband met de werkdruk die in 
pieken en dalen ontstond door de coronamaatregelen en de personeelswisselingen bij marketing, hebben we dit jaar geen MBO-stagairs begeleid. 
 
Educatie  
Onze educatieve activiteiten voor het onderwijs richten zich op de scholen, we communiceren vooral met docenten. De totale doelgroep bestaat uit leerlingen 
van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, docenten in het primair en voortgezet onderwijs (deskundigheidsbevordering, educatieprogramma’s en 
Scholieren Film Festival), MBO-studenten (programmering, talentontwikkeling) en docenten MBO (projecten en vertoningen voor MBO studenten). Naast de 
mailings en flyers voor docenten die we zelf ontwikkelen, wordt ons aanbod ook bij scholen onder de aandacht gebracht door Cultuur & School Utrecht en de 
Filmhub Midden. 
 

4.2 Communicatie 
 
Website  
Op de homepage van onze website lichten we altijd een special uit, zoals bijvoorbeeld de week van Cinekid, de CineZomer-vertoningen of het Béla Tarr 
Retrospectief. Daarnaast zorgen we ervoor dat op de homepage in één oogopslag duidelijk is wat wij bieden én welke praktische informatie belangrijk is. De 
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vier tegels bestaan uit wisselende 
programmatips en vaste onderwerpen 
als educatie, vacatures of de 
coronamaatregelen. In tijden van 
lockdown lichtten we onze online 
filmzaal Picl uit.  
 
In 2021 hebben we meer 
nieuwsberichten geplaatst over 
overkoepelende programma's, zodat 
in een oogopslag alle speeltijden te 
zien zijn. Daarnaast hebben we in 
2021 verdiepende blogs geschreven of 
laten schrijven over onder andere het 
educatieaanbod en het Béla Tarr 
retrospectief. Dit om meer verdieping 
bij onze programmering te bieden aan 
de deelnemers.  
 
Verder hebben we in 2021 een start 
gemaakt met een nieuwe jas voor 
onze medewerkerspagina. We hebben 
een nieuw template geïntegreerd 
waar alle vakdocenten en 
medewerkers met foto en citaat 
worden uitgelicht. Ook hebben we een    Header nieuwsbrief in huisstijl 
nieuwe toevoeging laten inbouwen.         
Het is vanaf nu mogelijk op elke pagina filmtips onderaan de pagina te tonen. Dit was voorheen enkel het geval bij de filmpagina's. Dit hebben we gedaan om 
deelnemers nog meer te attenderen op onze programmering.  
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Overige middelen 
 
Social Media  
Het aantal deelnemers aan onze social media is over het algemeen stabiel, op sommige media daalde het licht. We zijn in 2021 voornamelijk gegroeid op 
Instagram. We hebben in 2021 gebruik gemaakt van de online kanalen Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze kanalen zetten we in voor verschillende 
doelgroepen. Zo heeft LinkedIn zich bewezen als goed medium voor posts over educatie, waar we met Instagram het reguliere filmpubliek beter dienen.  
 
In 2021 hebben we een start gemaakt met het opzetten van een nieuwe social mediastrategie. Hiermee is een basis gelegd, die in 2022 verder wordt 
uitgewerkt. Door de komst van nieuwe medewerkers en beperkte uren, is dit plan nog in de conceptfase. Desondanks ligt er een goede basis om in 2022 aan 
verder te werken. Met enkele onderdelen zijn we gewoon begonnen om al wat dingen uit te proberen. Zo hebben we een herkenbaar Hoogt on Tour social 
media template gebruikt op Instagram voor de reguliere filmprogrammering en veel ingezet op filmtrailers op Facebook. Daarnaast hebben we voor de specials 
altijd banners en content laten maken door onze vormgevers met een vergelijkbare uitstraling. Ook hebben we een vast template voor Instagram Stories 
ontwikkeld om het weekprogramma te delen. Verder hebben wij op Instagram meer gebruik gemaakt van korte teasers, in plaats van enkel filmstills. Dit alles 
in een herkenbaar Hoogt on Tour-jasje.  
 
Online zijn we samenwerkingen aangegaan met partners als UITagenda, Culturele Zondagen, Cineville, Bier & Appelsap (kinderprogramma's) en met Podium 
(Hogeschool Utrecht). Dit om het gezamenlijk bereik te vergroten en meer aandacht te genereren voor onze programmering. Ook hebben we in samenwerking 
met Podium en UITagenda winacties opgezet voor het programma De Strijders.  
 
Met Stories op Instagram boden we in 2021 kijkjes achter de schermen van bijvoorbeeld de CineArt- en CineZomervertoningen. Dit willen we in de toekomst 
nog meer uitbreiden. We hebben het afgelopen jaar - door het afwisselend wel en niet open zijn - geen social media take-overs ingezet. Dit is zeker een 
ambitie voor 2022, aangezien het een goede manier is om een kijkje achter de schermen te geven wanneer we vertoningen op locatie hebben. De ambitie is 
dit door externe filmliefhebbers te laten doen, wanneer we meer fysieke programmering hebben en jonge filmambassadeurs aan ons hebben verbonden. 
 
We hebben onze content gepersonaliseerd door filmtips te delen van filmprogrammeur Miranda van Gelder, inclusief foto van Miranda. Dit om de volgers te 
laten zien wie er achter de schermen werkt bij Hoogt on Tour en de verbinding met het publiek te versterken. Tenslotte hebben wij gebruik gemaakt van 
betaalde advertenties voor onze specials, om beter te kunnen richten op specifieke doelgroepen. Een voorbeeld hiervan is een betaalde advertentie voor de 
animefilm Ride Your Wave tijdens CineZomer, of voor een docentenmiddag. Hiermee kunnen we specifiek inzetten op animeliefhebbers en docenten. Op 
deze manier kunnen we mensen die Hoogt on Tour nog niet kennen, alsnog bereiken met informatie over onze programmering.  
 
Emailmarketing 
E-mailmarketing blijft een belangrijk onderdeel van de marketingmix, we hebben nog steeds veel deelnemers die op onze nieuwsbrief zijn geabonneerd. In 
2021 is onderzoek gedaan naar een mogelijke overstap van ActiveTickets naar Mailchimp, gezien de uitgebreidere mogelijkheden voor vormgeving en het 
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monitoren van hoe de nieuwsbrief gelezen wordt. Dit is in 2022 verder onderzocht, waarbij bleek dat ActiveTickets meer mogelijkheden had dan tot dan toe 
bij ons bekend. We hebben er daarom inmiddels voor gekozen om de huidige nieuwsbrief via AT te verbeteren in toon, lay-out en het gebruik ook beter te 
gaan monitoren. 
 
Monitoren en vergroten online bereik  
Onze online communicatie- en marketingactiviteiten monitoren wij door middel van de eigen statistiekmodule voor kaartverkoop en andere 
statistiekapplicaties zoals Google Analytics en social media statistieken. In 2021 hebben wij een document opgemaakt waarbij wekelijks wordt gemonitord 
wat onze social media statistieken zijn. Dit meten we voor Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. We hebben dit jaar geen actief 
klanttevredenheidsonderzoek gedaan onder onze deelnemers. Wel heeft een van de marketingstagiairs een toekomstgericht onderzoek gedaan onder 
potentiële deelnemers. 
 
Communicatie tijdens de overbrugging naar de Machinerie 
In 2021 liep de planning voor opening van de Machinerie verder uit. Al snel bleek dat opening in 2022 niet haalbaar was, inmiddels spreken we hoopvol over 
het laatste kwartaal van 2023. De urgentie voor een communicatieplan om de inhuizing soepel te laten verlopen, is daarmee ook verschoven. We plannen het 
zo dat dit plan een jaar voor opening klaar is. 
 
In 2021 hebben Stichting de Machinerie en de initiatiefnemers/kernpartners van de Machinerie besloten dat Hoogt on Tour in de Machinerie naar buiten toe 
zal opereren onder de naam en vlag van de Machinerie. Achter de schermen blijven wij Stichting Filmtheater ’t Hoogt met een eigen organisatie, 
programmering en marketingafdeling. Dat betekent dat de visuele identiteit van de Machinerie en de marketing en communicatie door Stichting de Machinerie 
ook van groot belang zijn voor de uitstraling en positionering van Hoogt on Tour in de Machinerie.  
 
Als Hoogt on Tour hebben we daarom afgelopen jaar een actieve bijdrage geleverd aan de marketing en communicatie van Stichting de Machinerie. We 
hebben het proces begeleid om te komen tot een keus voor de vormgever van de visuele identiteit, en vervolgens het proces van die vormgever (Sacha van 
den Haak/ANANAS) bij het komen tot de visuele identiteit. Ook hebben we de processen om te komen tot een nieuwe website en nieuwsbrieven van de 
Machinerie geïnitieerd en begeleid. De huisstijl en communicatiemiddelen zijn in de loop van 2021 in gebruik genomen en worden in 2022 verder ontwikkeld. 
De manager Marketing en Development van Hoogt on Tour bewaakt de huisstijl van de Machinerie. 
 
Landmark Machinerie 
De gevel is het visitekaartje van de Machinerie. Hoogt heeft, in afstemming met Stichting de Machinerie, het initiatief genomen voor een gevelschildering op 
het pand. Een aansprekende en verrassende gevel maakt het pand aantrekkelijk voor deelnemers en passanten. De gevel verbindt de ‘binnenkant’, de makers 
en het publiek, met de ‘buitenkant’, de bewoners uit de omliggende wijken en deelnemers van het Werkspoorkwartier. De grote gevel biedt de mogelijkheid 
om daarmee te spelen. Voor de ontwikkeling van deze gevel hebben we Bart Lunenburg uitgenodigd, een jonge Utrechtse kunstenaar. Hij neemt enerzijds de 
rijke geschiedenis van het pand en het gebied als uitgangspunt, anderzijds zal hij met bewoners en gebruikers gaan kijken naar de toekomst. Met deze opdracht 
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krijgt hij de mogelijkheid om nieuw werk te ontwikkelen met een groot bereik. Met het ontwerp willen we een aanleiding geven om te reflecteren op die 
omgeving, deelnemers een gevoel geven bij wat er binnen in het pand te beleven is en passanten inspireren en verleiden om naar binnen te stappen. We 
hebben de Machinerie ondersteund bij het indienen van fondsaanvragen hiervoor. Eind 2021 hebben we dit project terug overgedragen aan Stichting de 
Machinerie, die in 2022 de organisatie zal gaan verstevigen en dit zelf zal coördineren. Aansluitend hierop willen we ons er ook sterk voor maken dat de 
routeaanduiding vanaf de randen van het gebied tot aan de locatie aantrekkelijk en informatief is. Dit zullen we eind 2022 weer agenderen. 
 

 
Schetsvoorstel ‘The Crossing’ door Bart Lunenburg 
 
Diversiteit en duurzaamheid 
Marketing en communicatie zijn bepalende factoren bij het bereiken van diverse doelgroepen. In het kader van diversiteit hebben we onze website nagelopen 
op taalgebruik met behulp van de handleiding Waarden voor een nieuwe taal. Deze handleiding houden we ook in ons achterhoofd bij het aanmaken van 
onze nieuwe (film)pagina's. Ook de social mediaberichten hebben we kritisch onder de loep genomen en we blijven daar ook alert op.  
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Doordat veel marketing en communicatie online gebeurt en we geen maandfolders weer maken, lijkt duurzaamheid daar geen issue. We hebben in 2021 
vooral ingezet op betaalde advertenties online om ons (potentieel nieuw) publiek te bereiken. We maken bewuste keuzes over drukwerk en zetten dit alleen 
in als het echt een toevoeging is, zoals flyers op scholen en voor docenten. Daarnaast drukten we in 2021 ook geen goodies en reclameuitingen als ballonnen, 
stickers, en kijken we altijd naar een duurzame optie. Zo hebben we voor de medewerkers en vrijwilligers op de vloer sleutelkoorden laten maken die gemaakt 
zijn van gerecycled plastic. 
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5 Betrokken en ondernemend 
 

5.1 Samenwerkingspartners 
Voorzichtig en daar waar mogelijk, hebben we in 2021 onze samenwerkingen weer opgepakt. Al hebben de meeste samenwerkingen uiteindelijk toch weer 
op een laag pitje gestaan. De onzekerheid over openstelling en programma’s was groot en de mogelijkheden waren beperkt. Daar waar samenwerkingen al 
waren voorbereid, kwamen de plannen op de plank te liggen. Vanzelfsprekend zijn we in gesprek gebleven met onze partners zoals NFF, QFFU, Bibliotheek 
Utrecht, het onderwijs en andere culturele organisaties. En natuurlijk hebben we, daar waar de coronamaatregelen het toelieten, actief samengewerkt met 
de welbekende festivals zoals IDFA, Cinekid, QFFU, IFFR en NFF.  
 
Crossovers tussen film en andere disciplines 
De plannen die we in 2021 wilden ontwikkelen voor film en games, interactive, muziek, beeldende kunst, literatuur of wetenschap, zijn niet tot stand gekomen. 
We gaan dit in de tweede helft van 2022 alsnog oppakken.  
 
Educatie  
Onze partnerschappen op het gebied van educatie zijn vrij stabiel. Het is mooi om te kunnen constateren dat het aantal scholen waar we mee samenwerken 
gestaag uitbreidt. De samenwerkingen met culturele instellingen zoals SETUP of Monobanda zijn afgelopen jaar stil komen te liggen. Ook hier zijn de 
coronamaatregelen debet aan. Enerzijds omdat iedereen druk was met het continu bijstellen van alle plannen en programma’s en er weinig tijd overbleef 
voor ontwikkeling, anderzijds omdat de uitvoering van deze samenwerkingen niet op korte termijn haalbaar was. Samenwerkingen met festivals zoals Cinekid 
en natuurlijk de vele vakdocenten en het netwerk van filmtheaters dat actief is in film- en beeldeducatie, waar ook Filmhub Midden een belangrijke rol in 
speelt, hebben we gelukkig wel kunnen continueren.  
 
Machinerie 
Doordat we zeven dagen per week – ochtend, middag en avond – zullen programmeren in de vier filmzalen, zijn wij een beeldbepalende huurder van de 
Machinerie. We voelen een grote verantwoordelijkheid om initiatief te nemen voor projecten en programma’s, vooruitlopend op de opening. Door uitstel van 
de opening van de Machinerie en de beperkende coronamaatregelen, hebben we hier afgelopen jaar weinig tijd aan besteed. Wel hebben we aangedrongen 
op het nader uitwerken van de inhoudelijke visie en de organisatiestructuur, zodat we onze programma’s en organisatie daar al op in konden richten. Tot onze 
teleurstelling is ook dit traject uitgesteld, naar 2022. Daar waar mogelijk zoeken we al toenadering tot en samenwerking met andere huurders van de 
Machinerie, zoals CCU, de HKU, Filmhub Midden, professionals uit de sector en met de projectcoördinator talentontwikkeling en de communitymanager van 
Stichting de Machinerie zelf. 
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Maatschappelijk 
De samenwerkingen met Samen in de Stad van U Centraal en AZC Utrecht hebben 
we helaas ook in 2021 niet op kunnen pakken in verband met het uitstel en de 
beperkingen.  
 
Partnerships 
Ook op dit vlak hebben we Stichting de Machinerie actief ondersteund, bij het 
verder zoeken van donateurs, fondsen en inhoudelijke en financiële partners. Zo 
hebben we via het warme contact tussen Hoogt on Tour en het K.F. Hein Fonds een 
bijdrage van € 75.000 van het K.F. Heinfonds plus een bijdrage van € 75.000 van 
het Elise Mathilde Fonds toegezegd gekregen. Gezien de beperkte opening van de 
filmzaal, hebben we helaas ook dit jaar weinig voor, en aan, onze vrienden kunnen 
doen. 
 

5.2 Organisatie  
 
Personeel 
 
Personeelsbeleid 
Aangezien de CAO Bioscopen na 2016 is verlopen en we ook geen nieuwe meer 
verwachten, hebben we samen met een aantal NFO-theaters Berenschot opdracht 
gegeven een benchmark uit te voeren. Hoogt on Tour werkte al met eigen 
salarisschalen en heeft in 2019 op basis van de CAO Bioscopen 2016 een eigen 
arbeidsvoorwaardenreglement ingesteld. Berenschot heeft een salarisbenchmark 
gedaan en een financiële analyse arbeidsvoorwaardenvergelijking, in een 
vergelijking met drie CAO’s. Dit zijn de CAO horeca, de CAO Nederlandse Podia en 
de CAO Poppodia en -Festivals. Deze benchmark wordt afgerond in 2022. Een 
eerste conclusie is dat Hoogt on Tour niet erg afwijkt van de CAO Poppodia en -
Festivals, met wat kleine afwijkingen naar boven en naar beneden. 
 
Gezien onze ambities om in de toekomst meer activiteiten te ontplooien en verder 
te professionaliseren, moeten we vooruitlopend op de opening van de Machinerie    Operateur en vrijwilliger bij de kassa van de filmzaal in Bibliotheek Neude 
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een team bouwen dat deze ambities uit kan voeren. Personeelswisselingen gaven aanleiding om deze transitie nu al in gang te zetten. Zo hebben we – tijdelijk 
– extra formatie voor educatie ingezet (een zwangerschapsvervanging die een dag in de week is aangebleven) en is de functie van coördinator Marketing en 
Communicatie die eind dit jaar vacant kwam, verzwaard en in een grotere omvang uitgezet als manager Marketing en Development. 
 
In 2021 is niet helder geworden wat de samenwerking en samenhang met de Machinerie betekent voor Hoogt on Tour. Dit had voor de kwartiermaker geen 
prioriteit, mede door het uitgestelde opening bouwproces van de Machinerie. We hebben goede hoop dat de directeur van de Machinerie hier in de loop van 
2022 zijn schouders onder zet. 
 
Nadat in 2020 al een vrijwilliger intern is opgeleid tot professionele operateur, volgden ook in 2021 twee vrijwilligers dat pad. We zijn om meerdere redenen 
blij dat we dit kunnen doen. Voor de operateurs is het fijn om al een deel van het werk te kennen en hun kennis die ze hebben opgedaan als publieksbegeleider 
is heel nuttig. Daarnaast zijn we verzekerd van betrokken personeel dat weet waar ze aan begint. Verder is het voor deze functie, zeker als die parttime is, 
soms moeilijk om mensen te vinden. Door deze interne sollicitaties hebben we dat goed kunnen ondervangen. 
 
We hebben in 2021 drie stagiairs begeleid, twee bij marketing en een bij educatie. Een andere stagiair bij educatie rondde januari 2021 haar stage bij ons af. 
 
Het personeelsfeest/-uitje dat we volgens traditie organiseren op de laatste dinsdag voor de zomervakantie hebben we in verband met de coronamaatregelen 
verplaatst naar september en beperkt tot een borrel. Om dezelfde reden werd de Kerstborrel een ‘Nieuwjaars-walk-thru’ in januari 2022, waar alle 
medewerkers en vrijwilligers een kerstpakketje konden komen ophalen en een drankje ‘to go’ kregen. 
 
Vrijwilligers 
Onze ambities zijn alleen te realiseren met behulp van vrijwilligers. We hebben een stabiel aantal vrijwilligers, al hebben helaas inmiddels de meeste 
vrijwilligers die ook al op de oude locatie betrokken waren, aangegeven te willen stoppen. Ze missen de reuring en sfeer van het oude pand en voelen zich 
niet thuis in de bibliotheek. Eind 2021 hadden we een kleine 40 vrijwilligers, waarvan ruim 15 tot de harde kern behoren. Deze groep reageert altijd en draait 
regelmatig een dienst. In het kader van Nationale Vrijwilligersdag op 7 december hebben we alle vrijwilligers een ‘Pakje Kunst’ 
(https://www.pakjekunst.com/utrecht) gestuurd per post. Een van de vrijwilligers heeft de rol van vrijwilligerscoördinator. Zij maakt de roosters en is eerste 
contactpersoon voor de vrijwilligers op de vloer. Dit ontlast de organisatie en de vrijwilligerscoördinator zorgt voor een organische link tussen de vrijwilligers 
en de medewerkers op kantoor. 
 
Informatie 
Het regelmatig en tijdig informeren van medewerkers en vrijwilligers vinden we erg belangrijk. In 2021 hebben we acht interne nieuwsbrieven verstuurd. 
Daarnaast sturen we informatie over vacatures en persberichten altijd door naar alle medewerkers en vrijwilligers. Ook zoeken we op borrels en andere 
gelegenheden even een moment om iedereen bij te praten. 
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Organisatie 
De kernorganisatie zag er in 2021 als volgt uit:  
 

Functie  Aanstelling 2021 
Directeur     36 uur 
Programmeur  35,1 uur / 0,9 fte 
Coördinator marketing/communicatie 24 uur (verschillende invulling gedurende jaar) 
Specialist social media 5-8 (min-max) 
Coördinator educatie 28 uur 
Educator 8 uur 
Administrateur/hoofd financiën 8 uur (deel jaar a.i.) 
Bureaucoördinator/hoofd kassa 12 uur 
Manager Operatie techniek/facilitair producent 31,2 uur / 0,8 fte 
Operateurs 53 uur (ingevuld door 4 personen) 

 
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 heer Aart Barkey Wolf is uitgetreden per 10 maart 2021. In verband met de ontwikkelingen bij Stichting de Machinerie en de nog vast te leggen relatie 
tussen Hoogt on Tour en de Machinerie, heeft de RvT besloten vooralsnog geen vervanger te zoeken voor de heer Barkey Wolf. Dit onderwerp staat met enige 
regelmaat op de agenda van de RvT.  
 
Governance Code Cultuur 
Hoogt on Tour volgt de principes die zijn opgenomen in de Governance Code Cultuur 2019. Hier geven we een korte toelichting op hoe we daarmee omgaan. 
In 2020 hebben bestuur en Raad van Toezicht in een sessie de principes uitgebreid doorgenomen en getoetst. Aangezien er sindsdien geen nieuwe leden zijn 
toegetreden, heeft deze toets in 2021 niet plaatsgevonden. 
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Principe 1  
De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.    
In het meerjarenplan, de activiteitenplannen en in dit bestuursverslag komt aan de orde wat de maatschappelijke doelstelling van Hoogt on Tour is en wat we 
doen om deze doelstelling te realiseren. De organisatie in het algemeen en de directeur-bestuurder persoonlijk zijn voor publiek, samenwerkingspartners en 
medewerkers bereikbaar en benaderbaar via verschillende wegen.  

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe foto’s medewerkers voor op de website 
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Principe 2  
De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’).   
De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’).    
Hoogt on Tour past de principes van de Code 2019 grotendeels toe, zoals in deze paragraaf toegelicht. We wijken niet af van de aanbevelingen. Ook hebben 
we in 2021 actief gewerkt met de Code Diversiteit & Inclusie (sinds 2020) en krijgt in 2022 de Fair Practice Code bijzondere aandacht. De nevenfuncties van 
de directeur-bestuurder zijn gemeld aan de Raad van Toezicht. De nevenfuncties van de directeur-bestuurder in 2021 waren:  
 Voorzitter Stichting Critical Mass  
 Lid Taskforce Gedragsondersteuning en Communicatie (Onder Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19. Advisering bij ontwikkelen 

gedragsondersteuning t.b.v. naleving coronamaatregelen.) 
 Voorzitter adviescommissie cultuur provincie Overijssel 
De directeur-bestuurder heeft een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd. In 2021 was de omvang hiervan 36 uur/week. Het bruto jaarsalaris bedroeg €74.019. 
Dit omvat de gehele beloning.  
 
Principe 3   
Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling 
en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.    
Over mogelijke belangenverstrengeling wordt open en transparant gecommuniceerd. Op dit moment is er geen sprake van belangenverstrengeling, noch was 
daar sprake van in 2021. Bij nieuwe bestuurders en toezichthouders wordt dit actief gevraagd.   
   
Principe 4   
Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen 
daarnaar.    
Bestuurder en toezichthouders zijn zich bewust van hun rol, taken en bevoegdheden. Dit komt onder andere aan de orde bij de vergaderingen van de RvT. 
Bestuurder informeert en adviseert RvT gevraagd en ongevraagd. RvT bevraagt en adviseert bestuurder gevraagd en ongevraagd.   
   
Principe 5   
Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.    
Bestuurder heeft de dagelijkse leiding, geeft sturing aan alle medewerkers in dienst en is eindverantwoordelijk voor de aansturing van ZZP-ers, vakdocenten, 
stagiairs en vrijwilligers.   
   
Principe 6   
Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.    
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Hoogt on Tour hanteert het vier-ogenprincipe bij accorderen van uitgaven. Hoogt on Tour heeft nog geen externe vertrouwenspersoon aangesteld. Dit bleek 
nogal wat voeten in de aarde te hebben. Naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen, probeert Hoogt – nu samen met de andere NFO-theaters - aan te 
sluiten bij Mores. Vooralsnog is de voorzitter van de Raad van Toezicht de interne vertrouwenspersoon. De interne gedragscode / medewerkershandboek is 
in 2021 verder uitgewerkt. Het blijft een work in progress, waarin we regelmatig wijzigingen en actualiteiten opnemen.  
   
Principe 7   
De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.    
De RvT is rondom vergaderingen en tussen vergaderingen door nauw betrokken bij ontwikkelingen die de organisatie aangaan. Hoewel de organisatie 
turbulente tijden doormaakt, verandert de invulling van de rollen van de RvT als toezichthouder, adviseur en werkgever niet.   
   
Principe 8   
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.    
De RvT heeft een rooster van aftreden en daarnaast zijn er tussentijdse wisselingen. Op die manier zorgen wij voor een frisse blik en voor relevante en actuele 
kennis. Tegelijkertijd is er oog voor behoud van kennis, onder andere van de historie en het DNA van Hoogt on Tour en Filmtheater ‘t Hoogt. Bij vacatures 
wordt steeds gekeken naar deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.   
 
Financiën  
 
Resultaat boekjaar 2021 
Stichting Filmtheater ’t Hoogt heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een resultaat van € 87.464. Dit positieve resultaat is gevolg van het achterblijven van 
kosten voor activiteiten, veroorzaakt door de periodes van sluiting vanwege de coronamaatregelen. 
 
Financiën 2021 
De stichting ontving over 2021 een subsidie van de gemeente Utrecht van € 454.119 in het kader van de Cultuurnota 2021-2024. Voor Cultuureducatie met 
Kwaliteit hebben wij een bijdrage van € 8.000 ontvangen via Creatief Vermogen Utrecht (CVU)/TivoliVredenburg van het Fonds Cultuurparticipatie. Daarnaast 
ontvingen we € 2.000 aan subsidie van de Provincie Utrecht inzake Covid-19 en een bijdrage van € 1.482 van het Filmfonds. Over 2018 en 2020 ontvingen wij 
van Europa Cinema nog onverwacht een bijdrage van totaal € 16.634. Alle subsidies en bijdragen samen vormen circa 87% van de totale inkomsten. Aan het 
eind van 2021 was het eigen vermogen van de stichting € 255.968. 
 
In 2021 heeft de stichting in totaal € 68.879 aan eigen inkomsten behaald, circa 13% van de totale inkomsten. (In 2020 was dat een totaal van €50.837 en een 
percentage van 10%.)  
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Risicobeheer en reserve 
De stichting werkt met een vastgestelde begroting. Elk kwartaal worden de exploitatiecijfers besproken en waar nodig en mogelijk wordt bijgestuurd. Het 
doel is beheersing van de uitgaven, eventueel bijsturen van de plannen en informeren van de Raad van Toezicht. Door de bijdrage van de gemeente Utrecht 
is de financiële situatie van Hoogt on Tour in deze periode stabiel. Het aloude streven naar een grotere algemene reserve voor onvoorziene kosten en 
tegenvallers behoeft tijdelijk minder aandacht. Ook in 2021 hebben de sluitingen in verband met de coronamaatregelen een positief financieel effect gehad. 
Onze vaste lasten zijn bij gebrek aan een eigen pand niet zo hoog en doordat we ook dit jaar weer een langere tijd niet hebben kunnen programmeren, hebben 
we minder kosten hoeven maken.  
 
Verkorte staat van baten en lasten 
In 2021 bedroegen de totale baten € 552.114 (2020: €512.158), de totale lasten € 459.253 (2020: 485.777) en het resultaat bedraagt € 92.861 (2020: 113.941). 
Van het resultaat is € 6.482 toegevoegd aan de algemene reserve, € 10.000 aan de bestemmingsreserve educatie en € 76.379 aan het bestemmingsfonds 
gemeente Utrecht. 
  
Huisvesting/Machinerie 
Net als voorgaande jaren hebben we in 2021 veel tijd geïnvesteerd in de voorbereiding van de Machinerie, zoals ook beschreven op verschillende plekken in 
dit verslag. Samen met de kwartiermaker en de andere initiatiefnemers hebben we in bestuurs- en werkgroepverband gewerkt aan de organisatiestructuur, 
het ontwerp van het pand en bijvoorbeeld het inrichten van een onafhankelijk bestuur. Ook de huurovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten 
stonden daar regelmatig op de agenda, net als de exploitatiebegroting van de Machinerie. Als Hoogt hebben we de fondsenwerving, het ontwikkelen van de 
visuele identiteit en het werven van personeel voor de Machinerie getrokken, net als het zoeken van een partij die het interieur kan ontwerpen. Uit dit traject 
is tot onze grote blijdschap het bureau Overtreders-W gekomen, die in 2022 zijn begonnen met scenario’s voor het gebruik en ontwerp van het pand. Ook 
hebben we gereageerd op het ontwerp en de installaties van het pand, hebben we initiatief genomen voor de gevelschildering en maken we kennis met veel 
partijen die zich hebben gevestigd in het Werkspoorkwartier. Met hen zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking op. Vanzelfsprekend vormen de Hoogt 
on Tour-voorstellingen in het Werkspoorkwartier (De Nijverheid, Werkspoorfabriek en Hof van Cartesius) al goede placemakingsactiviteiten voor de 
Machinerie. 
 
Helaas blijft de verwachte datum van opening van de Machinerie verschuiven. Op dit moment verwachten we dat de Machinerie in het laatste kwartaal van 
2023 opengaat, wat betekent dat de Machinerie het afgelopen jaar weer ruim een jaar is uitgelopen op de planning. Voor ons voelt dat als een stap terug in 
de tijd. Naast het langduriger besluitvormingsproces zoals dat in 2020 is ingezet, zodat er met meer regelmaat en op kleinere stappen tot een ‘go’ kon worden 
besloten, hebben ook de gestegen bouwkosten en het zoeken naar de benodigde financiering daarvoor tot vertraging geleid.  
 
Het kantoor dat we huren in het Werkspoorkwartier, is na dit jaar niet meer beschikbaar. Dat betekent dat we voor 2023 en misschien verder, op zoek moeten 
naar een nieuwe kantoorlocatie.  
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Algemene zaken 
De werking van huidige apparatuur en de apparatuur die we op de oude locatie hadden, wordt in stand gehouden. Helaas loopt de garantietermijn op de 
projectoren dit jaar af, waardoor de noodzaak van in de Machinerie starten met nieuwe apparatuur veel groter is geworden. Vooralsnog laten we een deel 
van de apparatuur geconditioneerd in opslag. Het blijft een alternatief voor als de benodigde financiën niet worden gevonden, al zullen de kosten voor 
vervanging groter zijn als dat op een later moment plaatsvindt, ook bouwtechnisch gezien. Daarnaast wordt het risico van uitval van de apparatuur elk jaar 
groter. In deze periode investeren we soms in nieuwe mobiele apparatuur en doeken. Wanneer we investeren in nieuwe apparatuur of andere materiële 
zaken, doen we dat met hergebruik of gecontinueerd gebruik in een nieuwe situatie als voorwaarde. Dit jaar hebben we ook een beetje geïnvesteerd in 
educatieve materialen, die waren verouderd en in slechte staat. Dit zullen we in 2022 verder professionaliseren met gebruik van de bestemmingsreserve.  
 
Diversiteit en duurzaamheid 
Onze speelruimte op het gebied van duurzaamheid is op dit moment beperkt. Wel maken we bewuste keuzes, zoals de keycords van gerecycled plastic die 
we hebben besteld voor de medewerkers op de vloer. En werken we duurzaam op maatschappelijk vlak, zo zijn we een veilige plek voor mensen die willen 
re-integreren of die werkervaring op willen doen. 
 
We zijn als organisatie actief bezig met diversiteit en inclusie. Bij ons maandelijkse teamoverleg staat dit onderwerp standaard op de agenda en bespreken 
we ervaringen, wisselen we tips uit en reflecteren we op ontwikkelingen in de maatschappij. We delen ook punten uit de Waarden voor een nieuwe taal 
organisatiebreed in elke interne nieuwsbrief. We zijn aangesloten bij PACT Utrecht en dachten mee over de ontwikkelingen die die organisatie van PACT 
doormaakt en hoe we ons daartoe verhouden als middelgrote presentatie-instelling in Utrecht. 
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JAARREKENING 2021 
Zie separate bijlage. 
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Bijlagen: Overzicht prestaties en activiteiten 2021  
 

Prestaties 2021  
 

 2018  2019  
 

2020 
 

2021 (doel) 2021 (werkelijk) 

FILMS 
 

     

Reguliere filmtitels (premières)  
 

126 X 18 66 33 

Films kinderprogramma (Hoogt Junior) 30 4 (vertoning 
Cinekid/CZ) 

11 14 regulier, 4 
Cinekid films 

9 regulier, 4 
Cinekid films 

ACTIVITEITEN 
 

     

Vertoningen Hoogt in Bieb Neude regulier (in 2018: in eigen 
zalen) 
 

4.117 X 204 800 453 

Filmvertoningen festivals en specials (exclusief satellietlocaties 
en CineZomer) 
 

269 14  47 20 36 

Aantal voorstellingen op satellietlocaties 
 

1 33 18 28 12 

Voorstellingen Cinema Buiten/CineZomer 
 

14 7 5 5 6 

Aantal educatieve publieksactiviteiten tot 18 jaar2 
 

- - - - 20 

Aantal educatieve publieksactiviteiten volwassenen  
 

14 (HOVO) 18 0 6 1 

Aantal voorstellingen/ workshops (onderwijs, besloten) 
 

147 69 107 100 116 

 
2 Deze prestatie hebben we niet eerder opgevoerd noch gemeten. In verband met een benchmark tussen NFO-theaters, die we in 2021 hebben opgestart en waarin deze 
prestatie is meegenomen, starten we nu met het bijhouden hiervan. Voorheen vielen de educatieve publieksactiviteiten tot 18 jaar ook onder voorstellingen educatie. 
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Aantal scholen 
 

13 13 5 9 8 

Aantal voorstellingen verhuur 
 

51 X X X X 

Aantal tentoonstellingen 
 

4 X X X X 

Nederlands Film Festival, aantal voorstellingen 
 

1 (Filmnacht) 1 (Filmnacht) 
 

6 (premières) 
 

8 8 

DEELNEMERS 
 

     

Aantal bezoekers regulier 
 

68.792 0 X - 3.733 

Aantal views Picl 
 

896 1.418 5.215 3.000 4.691 

Aantal deelnemers educatieve activiteiten tot 18 jaar. 3 
 

- - - - 78 

Aantal deelnemers educatieve programma’s volwassenen 
 

3.500 838 78 150 18 

Aantal leerlingen 
 

5.964 3.262 4.469 4.600 2.123  

Aantal bezoekers specials 
 

- 3.791 1.408 1.250 569 

Aantal bezoekers totaal 
 

79.152 9.309 X 9.000 11.212 

MARKETING 
 

     

Unieke bezoekers website 
 

125.000 64.028 32.935 63.500 31.861 

Abonnees digitale nieuwsbrieven 
 

8.566 8.457 8.496 10.000 8.710 

Facebook volgers 
 

5.974 5.880 5.981 6.500 5.977 

Twitter volgers 2.677 2.651 2.601 2.650 2.537 

 
3 Deze prestatie hebben we niet eerder opgevoerd noch gemeten. In verband met een benchmark tussen NFO-theaters, die we in 2021 hebben opgestart en waarin deze 
prestatie is meegenomen, starten we nu met het bijhouden hiervan. Voorheen namen we deze deelnemers mee bij het aantal leerlingen. 
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Instagram volgers 
 

1.349 1.423 1.454 2.500 1.602 

ORGANISATIE 
 

     

Aantal fte 
 

12.75 4,1 5,1 5,4 6,2 

Aantal vrijwilligers 
 

48 15 37 45 36 

Aantal stagiairs en overig onbetaalde medewerkers4 
 

- - - - 3 

 
  

 
4 Niet bijgehouden in eerdere jaren. 
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Geplande activiteiten 2021  
 

 

Programmering 
 

 
Periode  

 
Aantal  

Culturele Zondagen (specials) 
 

hele jaar Geen activiteit 

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

september Geen activiteit 

Cinekid 
 

oktober 15 filmvoorstellingen en 20 
workshops 

 
 
 

Doelgroep Wat Aantal lessen of workshops 
(Verwacht/ werkelijk) 

Aantal film-voorstellingen 
(verwacht/ werkelijk) 

 

Educatie PO 
 

Nieuw partnerschap (CMK-
regeling)  

groep  
1 t/m 8 

lessen BeeldTaal: fictie, docu en animatie 12 / geen  2 / geen 

Partnerschap (CMK-regeling) 
met Op Avontuur 

groep  
1 t/m 8 

Modules fictie, docu, animatie, 
geluidseffecten en een buitenschoolse 
activiteit  

16 / 29 - 

Drie nieuwe scholen 
 

groep  
1 t/m 8 

lessen muziek & film 
 

 24 / geen  6 / geen 

 

Educatie VO en HBO 
 

Bliksemstages 
 

3e jaar kennismaken met Hoogt on Tour achter de 
schermen en korte filmvertoningen 

 2 / 1 4 

Gerrit Rietveld College  VMBO  3 lessen fictiefilm 
 

 15 / 8 - 
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Gerrit Rietveld College  VMBO  2 
 

  10 / 6 - 

Gerrit Rietveld College  
 

Havo 5 Filmvertoning  - 1 

UniC  
 

VWO 5 Lessenserie Longtake  6 / 31  2 / geen 

Pouwer College 
 

Praktijkonder
wijs 3e jaar 

vloggen  10 / 3  2 / geen 

X11  vmbo 1-3 en 
havo 1-4 

Filmtrailer en fictiefilm 22 - 

X11 
 

schoolbreed Vloggen en animatie (online) 6 - 

Christelijk Gymnasium 
Utrecht 

Leerjaar 3, 4, 
5 

Korte fictiefilm maken en Behind the 
Scenes: dansfilm 

2 - 

Gregorius College  Havo alle 
leerjaren 

Filmvertoningen - 2 

Pabo (HBO) 
 

 Fictiefilm en filmtrailer 2 - 

 
Docenten 
 

Nieuwe school leerkrachten 
PO  

 
 

 2 / geen - 

Op avontuur leerkrachten 
PO  

 
 

 1 /4 - 

Docentenworkshop VO  docenten VO  
 

 1 / geen - 
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Bijlage: programmering 2021  

Filmtitel Voornaam regisseur Achternaam regisseur Land  
Datum eerste 
voorstelling 

Aantal 
voorstellingen 

Aantal 
bezoekers 

Hoogt in Bieb Neude       

Premierefilms        

100UP Heddy Honigmann NL 10/06/2021 18 137 

Undine Christian Petzold DE 10/06/2021 14 84 

Shadow Game Eefje Blankevoort NL 11/06/2021 7 28 

Just 6.5 Saeed Roustayi IR 11/06/2021 1 2 

Gunda Viktor Kosakovskiy NO 17/06/2021 20 129 

Son-Mother Mahnaz Mohammadi IR 17/06/2021 13 60 

Previously Unreleased - Flowers of Shanghai Hou Hsiao hsien TW 25/06/2021 5 43 

Previously Unreleased - Sin señas particulares Fernanda Valadez ES 02/07/2021 7 29 

Previously Unreleased - Once in Trubchevsk Larisa Sadilova RU 08/07/2021 12 69 

Le Sorelle Macaluso Emma Dante IT 15/07/2021 17 143 

Previously Unreleased - To the Moon Tadhg O'Sullivan IE 22/07/2021 6 38 

This Is Not a Burial, It's a Resurrection Lemohang Jeremiah Mosese LS 29/07/2021 8 50 

Previously Unreleased -  La virgen de agosto Jonas Trueba ES 05/08/2021 7 85 

Previously Unreleased - I Never Cry Piotr Domalewski PL 12/08/2021 3 31 

Oliver Sacks: His Own Life Ric Burns US 12/08/2021 25 292 

Hoogtijdagen Ben van Lieshout NL 19/08/2021 15 77 

Stray Elizabeth Lo TR 26/08/2021 10 58 

Radiograph of a Family Firouzeh Khosrovani NO 27/08/2021 6 41 

Klassieker | Le Bonheur Agnes Varda FR 04/09/2021 5 46 

Dear Comrades! Andrei Konchalovsky RU 09/09/2021 19 157 
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The Quest for Tonewood Hans Lukas Hansen NO 16/09/2021 10 56 

Kuessipan Myriam Verreault CA 23/09/2021 11 57 

Das Mädchen und die Spinne Ramon Zurcher CH 30/09/2021 8 20 

No Hay Camino Heddy Honigmann NL 01/10/2021 7 17 

Martin Luther King vs. the FBI Sam Pollard US 07/10/2021 15 79 

The Photograph Sherman De Jesus NL 14/10/2021 13 47 

Drijfzand Margot Schaap NL 21/10/2021 17 143 

The Taste of Desire Willemiek Kluijfhout NL 28/10/2021 11 73 

Canción Sin Nombre Melinda Leon PE 04/11/2021 8 44 

Ballad of a White Cow Maryam Moghaddam IR 05/11/2021 8 62 

Descending the Mountain Maartje Nevejan CH 11/11/2021 10 99 

Berg Joke Olthaar NL 18/11/2021 11 91 

Un Monde Laura Wandel BE 25/11/2021 9 76 

       
Aantal voorstellingen premièrefilms Hoogt in Bieb Neude     356  

       

IDFA       

IDFA Extended Openingsfilm | Four Journeys  Louis Hothothot CN 17/11/2021 2 34 

IDFA Extended | Bigger Than Us Flore Vasseur FR 20/11/2021 1 5 

IDFA Extended | Herr Bachmann und seine klasse Maria Speth DE 21/11/2021 1 13 

IDFA Extended | Cow Andrea Arnold GB 23/11/2021 2 24 

IDFA Extended | Turn Your Body to the Sun Aliona van der Horst NL 26/11/2021 1 16 

       

Nederlands Film Festival        

NFF - (R)Evolutie Serve Hermans NL 27/09/2021 1 17 
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NFF Openingsfilm - Mijn Vader is een Vliegtuig Antoinette Beumer NL 24/09/2021 1 13 

NFF - Do Not Hesitate Shariff Korver NL 25/09/2021 1 15 

NFF - The Photograph Sherman  De Jesus NL 25/09/2021 1 5 

NFF - The Spectacular Willem Bosch NL 26/09/2021 1 5 

NFF - Drijfzand Margot Schaap NL 29/09/2021 1 29 

CineArt x NFF - Dead & Beautiful David Verbeek NL 30/09/2021   

NFF Slotfilm - Nr. 10 Alex van Warmerdam NL 30/09/2021 1 42 

       

Queer Filmfestival Utrecht       

QFFU | The Man With the Answers Stelios Kammitsis GR 21/08/2021 2 26 

QFFU | Happy Together Wong Kar Wai HK 22/08/2021 2 27 

CineArt x QFFU | McQueen Ian Bonhote GB 26/08/2021   

       

Filmclub met inleiding       

Filmclub | Voorpremière The Most Beautiful Boy in the World Kristina Lindstrom SE 24/11/2021 2 30 

Filmclub | Voorpremière Sun Children Majid Majidi IR 15/12/2021 2 28 

       

Overige specials       

Lezing Film & Kunst  Constant  Hoogenbosch NL 08/06/2021 1 18 

Daughters of the Dust Julie Dash US 01/07/2021 1 7 

Faja Lobbi Herman van der Horst NL 01/07/2021 1 6 

Nationale Herdenking | Het Land Van Mijn Ouders Marion Bloem NL 14/08/2021 1 14 

Culturele Zondag - Dropje Meikeminne Clinckspoor NL 12/09/2021 1 14 

Best of Kaboom! Elsa Duhamel FR 18/09/2021 2 21 
Black Achievement Month - The Photograph met Q&A Sherman de 
Jesus Sherman  De Jesus NL 08/10/2021 1 36 



 

 39   

Keep an Eye Filmacademie Festival | Blok A: The Underdogs, De 
Pinpas & De dochter van de dominee Tim Jung NL 13/10/2021 1 11 
Keep an Eye Filmacademie Festival | Blok B: Kimiko, Alleen vliegen 
& Yalda, de langste nacht Faydim Ramshe NL 13/10/2021 1 6 

Culturele Zondag | A Man and a Camera Guido Hendrikx NL 07/11/2021 2 52 

State Funeral Sergey Loznitsa NL 16/10/2021 1 10 

Descending the Mountain | Q&A Maartje Nevejan Maartje  Nevejan CH 16/11/2021 1 45 

       
Totaal aantal specials Hoogt in Bieb Neude     36  

       

Jeugdprogrammering       

Premièrefilms        

Buurman & Buurman: Bakken en grillen Marek Benes CZ 05/06/2021 6 67 

Dropje Meikeminne Clinckspoor NL 05/06/2021 17 122 

De ApenPrins Jean Francois Laguionie FR 11/07/2021 3 9 

Sia, de Rebelse Bosfee Marja Pyykko FI 07/08/2021 3 11 

Bings Dierenverhalen Nicky Phelan GB 19/09/2021 1 4 

Berend Botje Mans van de Berg NL 02/10/2021 4 32 

Mijn moeder is een Gorilla Linda Hamback SE 31/10/2021 5 31 

Shooom’s Avontuur Julien Bisaro FR 27/11/2021 2 15 

Dragon Girl Katarina Launing NO 11/12/2021 1 3 

       

Cinekid       

Cinekid - Anansi (4+) Patrick Raats NL 16/10/2021 5 177 

Cinekid - Mijn Ouders zijn Gescheiden (9+) Eef Hilgers NL 17/10/2021 1 2 

Cinekid - Wonderlijke Werelden (6+) Magnus Fredriksson SE 17/10/2021 6 110 
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Cinekid - Maaklab (6+)   NL 17/10/2021 8 62 

Cinekid - Mijn Leven is een Circus (8+) Miryam Bouchard CA 18/10/2021 7 152 

Cinekid - Animatieplaats (4+)   NL 23/10/2021 7 21 

       
Totaal aantal voorstellingen jeugdprogrammering     76  

       

Hoogt on Tour - vaste satelliet locaties        

CineArt @ De Nijverheid       

CineArt - Portrait de la jeune fille en feu Celine Sciamma FR 24/06/2021 1 34 

CineArt x QFFU | McQueen Ian Bonhote GB 26/08/2021 1 34 

CineArt x NFF - Dead & Beautiful David Verbeek NL 30/09/2021 1 39 

CineArt | Manifesto Julian Rosefeldt DE 28/10/2021 1 37 

CineArt | This Must Be The Place Paolo Sorrentino IT 25/11/2021 1 24 

       

CineMuziek @ De Parel van Zuilen       

CineMuziek | Crazy Days | Q&A met Sanne Rovers Sanne Rovers NL 18/11/2021 1 29 

       

Film in de Bieb @ Centrale Bibliotheek Utrecht       

Film in de bieb - De Wilde stad Mark Verkerk NL 17/09/2021 1 36 

Film in de bieb - Rafiki Wanuri Kahiu KE 15/10/2021 1 16 

Film in de bieb - Koyaanisquatsi Godfrey Reggio US 19/11/2021 1 38 

       

De Strijders @ Werkspoorfabriek       

De Strijders | I Am Greta Nathan Grossman SE 28/09/2021 1 24 

De Strijders | Citizenfour Laura Poitras GB 26/10/2021 1 16 



 

 41   

De Strijders | I Am Not Your Negro Raoul Peck FR 23/11/2021 1 51 

       
Totaal aantal voorstellingen satelliet programmering     12  

     
 

 

CineZomer       

CineZomer | Strawberry Mansion Kentucker Audley US 22/07/2021 1 35 

CineZomer | Buladó Eche Janga NL 22/07/2021 1 30 

CineZomer | Mandibules Quentin Dupieux FR 05/08/2021 1 32 

CineZomer | Take Me Somewhere Nice Ena Sendijarevic BX 05/08/2021 1 33 

CineZomer | Babyteeth Shannon Murphy AU 19/08/2021 1 30 

CineZomer | Ride Your Wave Masaaki Yuasa JP 19/08/2021 1 27 

Totaal aantal voorstellingen CineZomer Programmering     6  

       
Schoolvoorstellingen       

Born Free, Mandela's generatie van hoop Ilvy Njiokiktjien NL 17/09/2021 2 380 

La Haine Mathieu Kassovitz FR 19/09/2021 1 13 

Totaal aantal schoolvoorstellingen     3  

      
 

Totaal aantal voorstellingen 2021     489  

 


