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Inleiding  
 
Het Internationaal Fotofestival Leiden (IFL), opgericht in 2013, wordt van 10 t/m 31 oktober 2015 voor de 
derde keer in Leiden georganiseerd.  
 
Het Fotofestival Leiden heeft als hoofddoelstelling het jaarlijks organiseren van een kwalitatief 
hoogwaardige internationale fototentoonstelling in Leiden voor nieuw (inter)nationaal fotografietalent, 
onder de naam Internationaal Fotofestival Leiden (IFL).  
 
Met behulp van diverse beelddragers worden de foto’s van de 20 geselecteerde fotografen tentoongesteld 
aan een breed publiek, variërend van traditioneel ingelijste fotografie tot weergave op een groot digitaal 
scherm. Het is een uniek festival dat zich kenmerkt als een ‘fototentoonstelling zonder grenzen en muren’, 
zowel in letterlijke als figuurlijke zin. 
 
Een vakkundige internationale jury onder leiding van Wim van Sinderen (senior curator van het Fotomuseum 
Den Haag en conservator van de fotografiecollectie van het Gemeentemuseum Den Haag) selecteert twintig 
fotografen die maximaal vijf jaar geleden zijn afgestudeerd aan een kunstacademie of fotovakschool. Deze 
afgestudeerde fotografen, afkomstig uit verschillende Europese landen, krijgen zo een vliegende start in de 
fotografie. 
 
Daarnaast heeft het IFL een samenwerkingsverband met twee grote internationale fotofestivals; Photoville 
(Brooklyn, New York City), een toonaangevend fotofestival in de Verenigde Staten en Head On Photo Festival 
(Sydney), het grootste fotofestival van Australië.  
 

 

Een Comité van Aanbeveling, met vertegenwoordigers afkomstig uit de foto- en kunstwereld, universiteit, 

openbaar bestuur en bedrijfsleven, waaronder Ton Broekhuis, directeur Noorderlicht, Groningen en 

Alexander Pechtold, partijleider en fractievoorzitter D66, oud-wethouder sport en cultuur van de Gemeente 

Leiden, ondersteunt het project. 

Daarnaast zorgt het festival voor een uniek cultureel podium in de binnenstad van Leiden. Leiden is de 

oudste universiteitsstad van Nederland en staat bekend als ‘Stad van Ontdekkingen’ op wetenschappelijk 

gebied, maar door middel van diverse festivals inmiddels ook van (internationaal) talent op kunstgebied. Het 

IFL sluit daarbij aan. 

Dit projectplan geeft inzicht in strategie, filosofie, doelstelling, achtergrond, doelgroep, organisatie, planning, 
financiering en programmering voor 2015. 
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1. Filosofie en doelstelling  
 
1.1 Het kader  
Het Internationaal Fotofestival Leiden heeft als thuisbasis Leiden, maar door de inzet van nieuwe digitale 
media is het bereik van het festival veel groter. Het IFL wil wereldwijd mensen verenigen in hun liefde voor 
fotografie en probeert grenzen tussen landen en nationaliteiten te doen vervagen. Het festival is voor 
iedereen vrij toegankelijk. 
 
Ieder jaar studeren veel fotografen af aan kunstacademies en fotovakscholen en aanverwante opleidingen. 
Als beginnend fotograaf is het moeilijk om een plek te vinden in de grote diversiteit die de fotowereld kent, 
maar tegelijkertijd is werk schaars en de kans om te exposeren met eigen werk erg klein, zeker wanneer je 
kortgeleden bent afgestudeerd. Het IFL wil deze beginnende fotografen een mogelijkheid bieden om deel te 
nemen aan een internationaal festival. Op deze manier kunnen ze hun werk tonen aan een groot publiek en 
de eerste stappen zetten in hun carrière. In tegenstelling tot andere fotofestivals in Nederland en Europa 
onderscheidt het Fotofestival Leiden zich door zijn focus op nieuwe fotografen in plaats van de gevestigde 
garde. 
 
In de afgelopen jaren is de definitie van het fotografische medium sterk veranderd, mede dankzij 
ontwikkelingen in de digitale technologie. Een foto is niet langer slechts een afdruk van een negatief, maar 
kan nu ook digitaal bestaan. Daarnaast is het niet alleen een oneindig reproduceerbaar medium, maar ook 
binnen luttele seconden wereldwijd te tonen. 
 
Het Fotofestival speelt in op de nieuwe ontwikkelingen en toont de vooruitgang en de nieuwe 
ontwikkelingen in de fotografie die vooral voor de beginnende fotografen van groot belang zijn.  
 
1.2 Doelstellingen 
 
Het IFL wil: 

1. Nieuw internationaal fototalent een podium bieden om hun werk te exposeren voor een groot 
publiek. 

2. Beeld van nieuw internationaal fototalent uitwisselen door wereldwijd netwerk van fotofestivals te 
creëren. 

3. Nieuw internationaal fototalent inspireren door ze in contact te brengen met andere fotografen uit 
verschillende landen. 

4. Fotografie toegankelijk maken voor een breed publiek door te exposeren in de publieke ruimte op 
plekken waar men elkaar gemakkelijk kan ontmoeten. 

5. Nieuwe ontwikkelingen binnen het fotografische medium tonen en het publiek, jong en oud, kennis 
laten maken met nieuwe tentoonstellingsvormen. 

6. Leiden als culturele stad bekendheid geven, maar ook de hedendaagse fotografen en kunstenaars uit 
de regio Leiden onder de aandacht brengen. 

7. Samenwerkingsverbanden ontwikkelen met een breed scala aan organisaties en kennisinstituten uit 
de stad om samen tot een sterke programmering en profilering van het festival te komen. 

8. Het publiek door de tentoonstellingen en activiteiten met andere ogen naar de historische 
binnenstad laten kijken. 

9. Landelijke media interesseren door Leiden neer te zetten als de stad waar op het fotofestival jaarlijks 
nieuwe talentvolle fotografen worden ontdekt. 

10. Zorgen voor een culturele, maatschappelijke en economische spin-off voor Leiden door middel van 
uitwisseling en het ontmoeten van fotografen. 
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2. Achtergrond van het Internationaal Fotofestival Leiden (IFL)  
 
2.1 2012 - 2014 
Het eerste IFL werd in 2013 georganiseerd door de initiatiefnemers Pierre Luiten en Hans Gillis. Het festival 
was een vervolg op in 2012 georganiseerde jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan 
van de Leidse Amateur Fotografen Vereniging (LAFV).  
 
In 2013 werd het IFL een zelfstandig festival en trok het meer dan 10.000 bezoekers. 104 afgestudeerde 
fotografen in Nederland en België afkomstig van kunstacademies, fotoacademies en fotovakscholen 
stuurden ruim 800 foto’s in. De jury selecteerde uiteindelijk twintig fotografen, die op de mooiste historische 
plekken in de binnenstad van Leiden hun werk mochten tonen. Van deze tentoonstelling werd een catalogus 
gemaakt. De jury benoemde uit de geselecteerde fotografen één uiteindelijke winnaar: Marijke Groeneveld 
van de Willem de Koning Academie Rotterdam. Zij ontving een aanmoedigingsprijs van € 1.000,-.  
 
In 2014 was het IFL een volwassen festival en trok het naar schatting 20.000 bezoekers. Het festival was voor 
iedereen gratis toegankelijk. Uit 271 aanmeldingen uit Europa, Rusland en India en 800 bijbehorende 
beelden maakte de jury een selectie. 80 foto’s van 20 talentvolle fotografen werden geselecteerd en 
tentoongesteld in de open lucht op speciale beelddragers in de historische binnenstad van Leiden. Naast de 
openluchttentoonstelling kregen de fotografen ieder een solo-expositie in een galerie, winkel of restaurant. 
Hier toonden zij een uitgebreidere selectie van hun werk. Zo ontstond de fotoroute Shop the Photo, dwars 
door de binnenstad van Leiden. 
 
Tevens werden de foto’s gepresenteerd op een groot digitaal scherm op het Stadhuisplein. Hierop draaide 
niet alleen een doorlopend programma met foto’s van de 20 geselecteerde IFL-fotografen, maar was ook het 
werk van de Amerikaanse Photoville-fotografen en het werk van 20 fotografen van het fotofestival Head On 
(Sydney, Australië) te zien. Daarnaast werden de resultaten van het Educatieproject en het Leids 
Smoelenboek getoond. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



7 
 

Het internationale karakter van het festival werd benadrukt door de unieke samenwerking met Photoville 
New York. Van 18 tot 28 september 2014 was het werk van de 20 geselecteerde IFL-fotografen te zien in een 
speciale zeecontainer in Brooklyn Bridge Park, en tijdens het festival in Leiden kregen 20 talentvolle 
Amerikaanse fotografen op hun beurt een podium in zeecontainers op het Pieterskerkplein. Deze eerste 
satelliettentoonstelling van Photoville werd geopend op zaterdag 11 oktober 2014 door Zijne Excellentie de 
heer Broas, Ambassadeur van de Verenigde Staten. Het werk van onze fotografen werd niet alleen op 
Photoville getoond, maar ook op grote digitale schermen in Stockholm, Umeå en diverse Nederlandse 
steden. 
 
Tevens heeft het IFL een kleine permanente tentoonstelling gerealiseerd over de Leidse studentenfotograaf 
Israël David Kiek (1811-1899). Deze tentoonstelling werd op zondag 12 oktober 2014 geopend in Stadscafé 
Van der Werff door de heer Flip Bool, voormalig curator  en conservator Gemeentemuseum Den Haag en 
Nederlands Fotomuseum Rotterdam. 
 
Daarnaast werd het festival omlijst met diverse activiteiten in de weekenden. Bijvoorbeeld optredens van 
Band Talent Leiden, signeersessies en presentaties door bekende fotografen in diverse Leidse boekhandels. 
Ook werden drie prachtige foto’s van documentaire fotograaf Teun Voeten geveild. De opbrengst ging naar 
het Willem-Alexander Kinderfonds (WAKF LUMC). Het Leids Smoelenboek, waarbij een grote groep 
fotografen door de binnenstad trok om de inwoners van Leiden op de gevoelige plaat vast te leggen, was 
een groot succes. Zo'n 2.500 Leidenaren en bezoekers van Leiden konden hun foto meteen zien op het grote 
digitale scherm. 
 
De winnaar van het Internationaal Fotofestival Leiden 2014 was Renate Beense (Fotoacademie Amsterdam) 
met haar serie 'Gewoon Pa'. Zij ontving een aanmoedigingsprijs van € 1.000,-. Zij geniet inmiddels ruime 
bekendheid. Met dezelfde serie verscheen Beense in het Volkskrant Magazine en werd zij genomineerd voor 
de Selection Of dutch photography (SO2014) en de Zilveren Camera in de categorie ‘Binnenland 
Documentair’. 
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3. Organisatie 
 
3.1 Bestuur Stichting Talentvolle Fotografen  
De organisatie van het Internationaal Fotofestival Leiden valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting 
Talentvolle Fotografen uit Leiden. Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd. Hierin hebben zitting: 
- voorzitter (vacant) 
- Pierre Luiten, waarnemend voorzitter, penningmeester 
- Marieke van der Krabben, creative director 
- Evelyne Saint Martin, algemeen secretaris 
 
3.2 Team vrijwilligers 
Het bestuur wordt in de uitvoering ondersteund door projectleiders. 
Het team van Internationaal Fotofestival Leiden 2015: 

 Michel Rieder (eindcontrole foto-inzendingen) 

 Caroline Rijks (pr en communicatie) 

 Cynthia van der Brugge (website en communicatie) 

 Frans Wiersma (communicatie en contentmanager Digitaal Scherm) 

 Matthijs Przewozny (Photo Fair) 

 Sean van der Steen (Educatieproject en Leids Smoelenboek) 

 Frank van der Linden (acquisitie, Photo Fair en Leids Smoelenboek) 

 Theo van Veen (vormgeving en ontwerp) 
 
3.3 Jury 
Een internationale vakjury draagt zorg voor de selectie van de deelnemende fotografen, voor de verkiezing 
van de uiteindelijke winnaar en de kwaliteit van de tentoonstelling in de openlucht. In deze jury hebben dit 
jaar zitting: 
 

1. Wim van Sinderen (juryvoorzitter); Senior curator van het Fotomuseum Den Haag en conservator 
van de fotografiecollectie van het Gemeentemuseum Den Haag. In het verleden is hij tien jaar 
curator van de Kunsthal Rotterdam geweest. 

2. Koen Hauser; Leids fotograaf en beeldend kunstenaar, Fotograaf des Vaderlands 2014. Master in 
sociale psychologie (1996) en afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie (2002). Hij ontving 
diverse beurzen en doceerde op de Rietveld Academie en de Willem de Kooning Academie. Zijn werk 
wordt over de hele wereld geëxposeerd en gepubliceerd in vele tijdschriften (zoals Avantgarde, 
Avenue, Esquire USA, Foam Magazine). 

3. Joachim Naudts; Sinds 2012 curator in het FoMu (Fotomuseum Antwerpen) en redacteur van het 
huismagazine Extra. Sinds 2008 is hij actief betrokken bij de organisatie en planning van Punctum, 
een non-profit organisatie uit Gent die focust op hedendaagse fotografie. Ook zetelt hij sinds kort in 
de raad van bestuur van Scherptediepte, een netwerk voor onderzoekers, curatoren en critici op het 
gebied van fotografie en mediacultuur in de Lage Landen. 

4. Rixt Bosma; Kunsthistorica met een specialisme in de geschiedenis van de fotografie. Werkzaam als 
zelfstandig fotohistorisch onderzoeker bij ondermeer het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed. Auteur van "Photography Meets Film: Capa, Ivens and Fernhout in China, 1938", 
2011 (Rijksmuseum Studies in Photography).  
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5. Jean-Jacques Almanza; Docent bij de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, 
afdeling fotografie en beeldende kunst (tot 2012), daarbij is hij jurylid van de Zilveren Camera. 

6. Monique Beijaert; Grafisch vormgever bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), 
afdeling Wetenschapscommunicatie, ontwerper en artdirector van dagbladen en tijdschriften, 
voormalig juryvoorzitter van de jaarlijkse VVAA fotowedstrijd. 

7. Christiane Kuhlmann; Gepromoveerd kunsthistoricus aan de Ruhr-Universität Bochum. Ze is 
werkzaam als zelfstandig curator voor onder andere het Kunstmuseum Bern en Museum Folkwang 
in Essen. Daarnaast is ze journalist bij de Westdeutsche Rundfunk en docent theorie en geschiedenis 
van de fotografie bij de Fachhochschule Dortmund. 

 
3.4 Comité van Aanbeveling 
Het project en de fondsenwerving voor het festival wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling. 
Hierin hebben zitting: 

1. Ton Broekhuis, directeur Noorderlicht, Groningen 
2. Ruud Visschedijk, directeur Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 
3. Prof. dr. C.J.M.(Kitty) Zijlmans, hoogleraar Kunstgeschiedenis (Moderne Beeldende Kunst), 

Universiteit Leiden 
4. Sandra Smallenburg, redacteur beeldende kunst bij NRC Handelsblad 
5. Koen Hauser, beeldend kunstenaar en Fotograaf des Vaderlands 2014 
6. Alexander Pechtold, partijleider en fractievoorzitter D66, oud-wethouder sport en cultuur van de 

Gemeente Leiden 
7. Erik Kessels, creatief directeur van het Amsterdamse communicatiebureau KesselsKramer, 

kunstenaar en curator 
8. Jimmy Nelson, fotograaf 
9. Vincent Mentzel, fotograaf 

 
3.5 Samenwerkende organisaties 
- Nederlandse en Europese fotoacademies  
- Photoville, New York, Verenigde Staten 
- Head On, Sydney, Australië 
- Lagos Photography Festival, Nigeria 
- Allepo Photo Festival, Syrië 
- Gemeente Leiden 
- Leiden Marketing 
- City Management Leiden 
- Cultuurfonds Leiden 
- Bibliotheek plus Centrum voor de Kunsten (BplusC) 
- Stichting vrienden van de Hooglandsekerk te Leiden 
- Leidse Amateur Fotografen Vereniging (LAFV) 
- Stichting Band Talent 
- Universiteit Leiden 
- Willem Alexander Kinderfonds (WAKF, LUMC) 
 
3.6 Planning 
De stichting werkt als een projectorganisatie. Zodra de tentoonstelling is afgerond, wordt gewerkt aan de 
voorbereiding van de tentoonstelling in het jaar daarop. Daarnaast zijn er verschillende projectleiders 
(vrijwilligers met de nodige werkervaring) die deelprojecten van het festival realiseren. Zie bijlage 1. 
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4. Programmering Internationaal Fotofestival Leiden 2015 
 
4.1 Programmering 
Na een uitgebreide interne evaluatie en advies vanuit het bedrijfsleven en de gemeente Leiden wordt het 
festival dit jaar niet groter van opzet. Wij behouden wat we hebben en focussen op kwaliteit en op een mooi 
en interessant programma. 
 
4.2 Openluchttentoonstelling  
De openluchttentoonstelling van het fotofestival is te zien in het historische centrum van Leiden. Op 
verschillende plekken in de stad (Hooglandse Kerkgracht, Nieuwstraat, Stadhuisplein en Pieterskerkplein) 
wordt het werk getoond van 20 door de jury geselecteerde fotografen. Dat gebeurt op speciaal daarvoor 
ontworpen beelddragers. Het publiek kan gratis en op eigen gelegenheid een route door de stad volgen om 
deze tentoonstelling te bekijken. Deze plekken vormen tevens ontmoetingsplaatsen voor liefhebbers van 
fotografie en het werk van de fotografen. 
 
 

 
 
4.3 Tentoonstellingen 
Naast de openluchttentoonstelling toont Renate Beense (winnaar 2014) haar nieuwe werk in een 

solotentoonstelling. Het werk van enkele deelnemende fotografen van het Aleppo Photography Festival 

zullen worden getoond in een kleine tentoonstelling (zowel projectie als prints). 

4.4 Digitaal scherm 
Op het Stadhuisplein wordt op een groot digitaal scherm gedurende de weekenden het werk getoond van 
nationale en internationale fotografen, zoals: 
 
- 20 'New Photographers' van het Internationaal Fotofestival Leiden 2015 
- 20 talentvolle fotografen van het fotofestival Photoville (Brooklyn, New York) 
- 20 talentvolle fotografen van het fotofestival Head On (Sydney, Australië) 
- 20 talentvolle fotografen van Lagos Photo Festival (Nigeria) 

Het digitale scherm is het kloppend hart van het Fotofestival. De bezoeker ziet in vogelvlucht prachtige foto’s 
van zeer hoge kwaliteit en enorme diversiteit. Zonder grenzen en zonder muren kan het publiek 
meegenieten van een fantastische digitale fotoshow. Het scherm is interactief, het publiek kan via Instagram 
met de hashtag #IPLeiden foto's posten die vervolgens ook op het grote scherm worden vertoond.  
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4.5 Leids Smoelenboek 
Op zaterdag 24 oktober gaat een grote groep fotografen de Leidse binnenstad in om de tweede editie van 
het Leids Smoelenboek vorm te geven. Het doel is om een levend portret te maken van Leidenaren en 
bezoekers van de stad. De foto’s verschijnen zo snel mogelijk op het grote digitale scherm naast het 
Stadhuis. Alle foto’s worden vertoond op het scherm en zullen op Flickr gratis ter beschikking worden 
gesteld. De fotografen komen vrijwel allemaal uit Leiden en omstreken en krijgen de kans zichzelf aan het 
Leidse publiek te tonen. In 2014 bestond het Smoelenboek uit ruim 1100 foto’s. Dat willen we dit jaar 
overtreffen.  
 
 

 
 
4.6 Satelliettentoonstellingen  
 
Photoville New York 
Leiden is de stad van de ‘pilgrim fathers’, de stichters van het huidige Amerika. Daarom werkt het IFL voor de 
tweede keer samen met Photoville, een openluchtfotofestival in het Brooklyn Bridge Park, in Brooklyn, New 
York. Photoville NYC is een van de grootste fotofestivals van de Verenigde Staten. Door deze unieke 
samenwerking is het werk van de 20 geselecteerde IFL-fotografen niet alleen in Leiden te zien, maar ook 
tijdens de Photoville tentoonstelling in de VS (september 2015).Tijdens de editie van 2014 kwamen er 71.000 
bezoekers op dit festival af. De ‘pilgrim fathers’ vertrokken naar Amerika vanaf het Pieterskerkplein. Daarom 
komt de satelliettentoonstelling in Leiden daar te staan. Het werk van 20 talentvolle Amerikaanse fotografen 
wordt op dezelfde wijze gepresenteerd als in Photoville, namelijk in zeecontainers.  
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4.7 Head On Sydney 
Naast foto's van Photoville zijn er ook foto's van het Australische festival Head On in Leiden te zien. In 2014 
was dat voor het eerst het geval en ook in 2015 krijgen 20 talentvolle Australische fotografen in Leiden een 
podium. Head On is het grootste fotofestival in Australië en het op één na grootste ter wereld. Dit jaar wordt 
het voor de vijfde keer gehouden. Op meer dan 100 plekken in Sydney vinden meer dan 200 evenementen 
plaats. Vorig jaar kwamen er meer dan een half miljoen bezoekers af op Head On. De deelname van Head On 
past goed bij het festival in Leiden als stad van ontdekkingen. Bezoekers van het IFL zien niet alleen het werk 
van talentvolle fotografen uit Europa, maar met Photoville en Head On ook uit Amerika en Australië. Voor 
2015 zijn we in gesprek met de organisaties van twee internationale festivals in Lagos, Nigeria en Allepo, 
Syrië. 
 
Op deze wijze krijgen de 20 geselecteerde nieuwe talentvolle IFL-fotografen maximale internationale 
aandacht.  
 
4.8 Educatieproject 
Ook dit jaar zal het IFL in samenwerking met een aantal middelbare scholen uit Leiden een project 
organiseren om middelbare scholieren te betrekken in de wereld van de fotografie. Meer informatie over 
het educatieproject wordt gepubliceerd op de website van het IFL. 
 
4.9 Photo Fair 
Op zaterdag 10 oktober organiseert het IFL een Photo Fair in een nog nader te bepalen binnenlocatie in de 
Leidse binnenstad. Bezoekers, fotografieliefhebbers en amateur fotografen kunnen lezingen en 
fotoworkshops bijwonen, beginnende fotografen krijgen de mogelijkheid om hun portfolio te laten reviewen 
door fotografiekenners en er zijn signeersessies van beroemde (inter)nationale fotografen. Naast de 
expositie van de 20 geselecteerde IFL-fotografen, wordt ook het werk van het educatieproject 
tentoongesteld en is er veel informatie over fotografie te verkrijgen op de fotobeurs. 
 
4.10 Portfolio review 
De Portfolio review dag op zondag 11 oktober is een uniek fenomeen dat alleen voorkomt in de 
fotografiewereld en regelmatig terug te vinden is op Fotofestivals. Gedurende deze dag kunnen studenten 
fotografie, maar ook professionele fotografen hun portfolio’s laten beoordelen door deskundigen uit de 
fotowereld. Ze kunnen vragen stellen over hun werk, hun voortgang en nieuw werk presenteren. De 
deskundigen beoordelen en bekritiseren het werk van de fotograaf. Ook ontdekken ze zo nieuw talent en 
nieuw werk dat gebruikt kan worden voor tentoonstellingen of fotoboeken.  
 
4.11 Fotokijkdag 
Op zaterdag 17 oktober van 12.00-16.00 uur zal in de Universiteitsbibliotheek Leiden een Fotokijkdag 
worden georganiseerd in samenwerking met de afdeling Bijzondere Collecties van de UBL. Op deze dag kan 
iedereen die in het bezit is van mogelijk bijzondere foto’s (qua leeftijd, onderwerp of fotograaf), de foto’s 
laten beoordelen door deskundigen op het gebied van historische fotografie. Het doel van deze middag is 
niet het taxeren zelf, maar juist het beoordelen van de historische waarde van de foto. Daarnaast zal een 
oproep worden gedaan aan alumni van de Universiteit Leiden met de vraag of ze mogelijk in het bezit zijn 
van ‘kiekjes’ gemaakt door Israel Kiek. Deze kunnen op deze middag worden beoordeeld en eventueel 
worden gescand en gedocumenteerd voor het archief van de Bijzondere Collecties van de UBL. 
 
4.12 Hans Gillis Publieksprijs 
Dit jaar zal een publieksprijs worden uitgereikt ter ere/herdenking van onze recent overleden voorzitter 
Hans Gillis. Het publiek kan gedurende het festival stemmen op de beste fotograaf en de winnaar wint € 
500.- Deze prijs zal worden uitgereikt bij sluiting van festival.  
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4.13 Festivalactiviteiten 
Het IFL organiseert dit jaar ook weer diverse publieksactiviteiten, waaronder optredens van verschillende 
jonge talentvolle bands in samenwerking met de Popschool Leiden en Stichting Band Talent. Het IFL bied hen 
een muzikaal platform tijdens het fotofestival. Daarnaast wordt er een fotoveiling georganiseerd waarbij de 
opbrengst gaat naar een goed doel. 
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5. Communicatie 
 
5.1 Facts & Figures 
 

Jaar 2014 bereik 

Aantal bezoekers  20.000 

Website 2200 bezoekers gemiddeld per maand, waarvan 525 
terugkerende bezoekers 

YouTube Total views: ruim 700 

Social Media: Likes: 

Facebook 
Twitter 

likes 1200 
likes 85 

Drukwerk: Oplage: 

Special New Dawn 
Bijlage Leidsch- en Haarlems Dagblad 
Expogids 

25.000 ex. 
100.000 ex. 
500 ex. 

 
 
Belangrijke data (onder voorbehoud): 
Internationaal Fotofestival 2015 : 10-31 oktober 2015 
Inschrijving open   : 15 maart 2015 
Inschrijving gesloten   : 1 juni 2015 
Jurering    : Zondag 28 juni 2015 
Opening/prijsuitreiking IFL 2015 : Vrijdagavond 9 oktober 2015 
 
5.2 Strategie en toekomst 
In verband met de sterke groei van het festival in de afgelopen twee jaar, wil het IFL zich nu richten op het 
consolideren van het festival. Belangrijke speerpunten zijn het bewaken van continuïteit en verdere 
professionalisering. 
Verder wil het IFL wil investeren in duurzame relaties, samenwerkingsverbanden en netwerken, om zo een 
volwassen en betrouwbare partner te zijn voor subsidieverleners, sponsors en haar zakelijk netwerk.Als 
laatste wil het IFL zich profileren als een festival met een wereldwijd netwerk van internationale 
fotofestivals, waarmee nieuw internationaal fototalent een podium wordt geboden. Op dit moment heeft 
het IFL een samenwerkingsverband met twee grote buitenlandse fotofestivals; Photoville (Brooklyn, New 
York City), een toonaangevend fotofestival in de Verenigde Staten en Head On Photo Festival (Sydney), het 
grootste fotofestival van Australië. Voor 2015 zijn we in gesprek met de organisaties van twee internationale 
festivals in Lagos, Nigeria en Allepo, Syrië. 
 
5.3 Imago 
Het imago van het IFL in termen: zichtbaar, educatief, innovatief, internationaal, vrij toegankelijk voor een 
breed publiek, modern, motiverend en trendsettend. 
 
5.4 Algemene communicatieboodschap 
Internationaal toptalent in de fotografie wordt ontdekt in de -Stad van Ontdekkingen - Leiden. De stad waar 
de bezoeker een maand lang hét nieuwe internationale fototalent van 2015 kan bezichtigen op de mooiste 
plekjes van Leiden.  
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5.5 Doelgroep 
Het Internationaal Fotofestival Leiden kent de volgende doelgroepen: 
 

1. Nationale en internationale fotografen: Studenten die niet langer dan 5 jaar geleden zijn 
afgestudeerd aan Nederlandse of Europese academies.  

2. Breed publiek: Inwoners van Leiden, bezoekers uit de regio, passanten en gezinnen met kinderen. Er 
zijn geen drempels doordat het festival gratis en in de openlucht plaatsvinden. Er wordt bovendien 
gebruik gemaakt van digitale media (Museum Zonder Muren). Wij komen naar het publiek. 

3. Kunst en fotografieliefhebbers: Het IFL is een ontmoetingsplek waar kennis en liefde voor fotografie 
gedeeld kan worden. 

4. Leidse scholieren: deelname aan educatieprojecten, waar fotografie centraal staat en die een 
maatschappelijk mondiaal karakter hebben. 

5. Samenwerkende organisaties; zowel met Leidse als regionale en nationale bedrijven, in de vorm van 
sponsorschap of partnership, als mede met diverse mediapartners, met het doel om elkaar te 
versterken en hen langdurig te verbinden aan het Fotofestival Leiden. 

 
5.6 Doelen  
Het Internationaal Fotofestival Leiden heeft 7 (communicatie)doelen:  

1. Vergroten naamsbekendheid en bereik van het Internationaal Fotofestival Leiden 
2. Genereren van ruime aandacht in de pers, zowel nationaal als internationaal 
3. Meer aanzien creëren bij academies en fotovakscholen in Europa 
4. Ruim 25.000 bezoekers trekken, een kwart meer dan in 2014 
5. Promotie maken voor Leiden ‘stad van ontdekkingen’ 
6. Educatieproject voor scholen in regio Leiden realiseren 
7. Sponsors en fondsen bevestigen in hun keuze om het IFL langdurig te steunen met daar tegenover 

een zichtbare en professionele tegenprestatie. 
 

5.7 Publiciteit 
Het belangrijkste doel is het vergroten van de naamsbekendheid van het IFL zowel lokaal, regionaal, als 
landelijk en internationaal. De pers moet over de 20 geselecteerde nieuwe fotografen schrijven en nieuwe 
trends in de fotografie en het Internationale Fotofestival Leiden waarnemen. 
 

 
 
Om dit te verwezenlijken, richten we ons op: 

1. Professionalisering van onze communicatie-uitingen, zowel digitaal als in print 
2. Een kwalitatief goed en inhoudelijk programma voor verschillende bezoekers 
3. Groter bereik onder lokale, regionale en nationale media 
4. Het gebruik van sociale media, website en nieuwsbrief om bestaande en nieuwe bezoekers te 

betrekken bij het festival 
5. Het festival levend te houden, voor en na de festivalmaand 
6. Het realiseren van de bijlage Fotofestival 2015 in het Leidsch- en Haarlems Dagblad en in een 

‘Special’ van Newdawn. 
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6. Financiën  
 
6.1 Resultaat 2014 
Ondanks dat de stichting spaarzaam met de toegezegde subsidies is omgegaan en ondanks dat veel 
bedrijven uit de Leidse regio in natura en grotendeels zonder betaling diensten hebben geleverd, is het 
resultaat per einde van de fototentoonstelling in 2014 becijferd op een klein bedrag in de min (na teruggave 
van de BTW door de belastingdienst). Al met al een goed resultaat gelet op het feit dat deze tweede editie 
van het Internationaal Fotofestival Leiden een doorbraak was, zowel op nationaal als internationaal niveau. 
Voor dit jaar stelt de stichting een begroting op, waarmee zij kostendekkend wil zijn. 
 
6.2 Overzicht sponsors en partners in 2014 
Hoofdsponsors: Burgy, America Digital Druk, Leidsch Dagblad, Drukkerij Labor Vincit, Fonds 1818, 
ProFotonet, DIGIFOTO Pro, Autoschade Service van Veen Leiden, Van Veen Schilderwerken, DTC, Stichting 
Stokroos. 
 
Overige sponsors: Gemeente Leiden, Business Club Leiden, Gravin van Bylandt Stichting, Centrum 
Management Leiden, Leiden Marketing, CameraNu.nl, Van den Berch van Heemstede Stichting, Transcend, 
Bolland Entertainment Solutions, Leds Light the World, Frank a Do, Arte Quatro, LAFV. 
 
Partners: New Dawn Magazine, Think! Social Media, Babooka Bookstore, Bentvelt Interieur, Restaurant In 
den Bierbengel, 149 Bites and Drinks, Restaurant Bocconi, Borgman & Borgma, Restaurant Burgerzaken, 
Kasual Food and Drinks, Restaurant City Hall, Café De Uyl van Hoogland, Restaurant Dende, Restaurant 
Einstein, Galerie Amber, Boekhandel Kooyker, Kunsthuis Leiden,Simon Lévelt, Boekhandel Van Stockum, 
Galerie Frederiek van der Vlist, Look Optiek, Dennis Collections, Overgaauw, Just Reclameburo en Stadscafe 
Van Der Werff. 
 
6.3 Begroting 
In aanloop van het festival wordt de financiering van het project gerealiseerd. Bij kleine en grote fondsen, 
bedrijven en overheden wordt gevraagd om levering van diensten en/of beschikbaar stellen van 
sponsorgelden. Zowel de gemeente Leiden als bedrijven en fondsen hebben een bijdrage toegezegd of in het 
vooruitzicht gesteld. 
Momenteel worden gelden geworven voor o.a. de openluchttentoonstelling, de binnententoonstelling van 
de 20 geselecteerde fotografen, het digitale scherm en het educatieproject . 
Voor dit jaar is er besloten om € 10.- per deelnemende fotograaf aan inschrijfkosten te vragen. Met deze 
bijdrage wordt het festival gesteund om de kwaliteit te bieden die zij voor ogen heeft. 
 
6.4 Dekking  
Komende maanden worden aanvragen ingediend bij onder meer diverse fondsen en subsidieverleners. Voor 
kleinere deelprojecten wordt met crowdfunding gewerkt en voor specifieke onderdelen en/of partnerships 
wordt het bedrijfsleven benaderd. De inzet is te streven naar een brede vorm van cofinanciering, een ieder 
bijdraagt naar vermogen, zowel financieel als in natura. Elke bedrage helpt om het fotofestival te kunnen 
organiseren. Daardoor kunnen de nieuwe fotografen een podium krijgen, kan het publiek op een 
laagdrempelige wijze in aanraking komen met hedendaagse fotografie en wordt de binnenstad van Leiden 
extra verlevendigd. 
Zie bijlagen 2 en 3: Begroting en dekking 2015 en Financieel verslag 2014 
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Colofon: 

 

Stichting Talentvolle fotografen 

P/a Loethe 20 
2381 BL Leiden  
 
Evelyne Saint Martin (secretariaat) 

Tel.: 06 307 351 44 

 
www.photofestivalleiden.com 
info@photofestivalleiden.com 
 
 

Foto’s: 

 Renate Beense 

 Sean van der Steen 

 Sijmen Groot 
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Bijlage 1: Beoogde meetbare resultaten van het festival 2015 

Bijalge 2: Begroting en Dekking 2015 
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Bijlage 1 

Beoogde meetbare resultaten van het festival 2015 

1. De nieuwe fotografen krijgen als gevolg van regionale en (inter)nationale media aandacht een podium om 

zichzelf te presenteren (mede door mediapartners zoals DigiphotoPro, GUP en New Dawn). 

2. Gedurende en na het festival worden via social media contacten gelegd tussen fotografen en belangrijke 

volgers van de deelnemende talenten. 

3. Een breed publiek maakt kennis met fotografie en bezoekt de tentoonstellingen (schatting 20.000 

bezoekers, op basis van 2014). We willen vanwege het laagdrempelige karakter ook mensen betrekken die 

normaal gesproken zich niet voor kunst en cultuur interesseren. En het kijken naar en zelf participeren leidt 

daarnaast tot nieuwe ontmoetingen tussen mensen onderling. 

4. Naar verwachting gaan gedurende het festival meer dan 5.000 Nederlanders participeren door selfies (zelf 

gemaakte foto’s met de mobiele telefoon) in te sturen. 

5. Middels de samenwerking met Leiden Marketing gaan veel passanten op verschillende locaties in Leiden, 

Nederland, Europa en Amerika kennismaken met Leiden als ‘Stad van Ontdekking’ van nieuw fotografie 

talent. 

6. De winnaars van 2013 en 2014 zijn gespot door tal van bladen. Zij hebben er nieuwe opdrachten en 

tentoonstellingen aan overgehouden. Daardoor hebben zij zich als fotograafverder kunnen ontwikkelen. Niet 

alleen de winnaars komen onder de aandacht, maar ook van alle geselecteerde IFL-fotografen horen we 

positieve reacties n.a.v. het deelnemen aan het Internationaal Fotofestival Leiden. De winnaar wordt een 

jaar gevolgd en deelt z’n ervaring met de geselecteerden tijdens het festival daarop. 

7. Na twee succesvolle edities, werkt het bestuur dit jaar samen met allerlei professionele (internationale) 

vrijwilligers hun expertise beschikbaar stellen. Zij zijn aangesteld als projectleider van een onderdeel van het 

festival. We merken als bestuur dat het festival begint te ‘wortelen’ en dat het verschillende mensen bij 

elkaar brengt die elkaar anders nooit hadden ontmoet (sociale spin-off). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


