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De cinema uit Oost- en Zuidoost-Europa is al jarenlang 
een reservoir vol boeiende en complexe verhalen, die 
ons vaak op een prikkelende manier confronteren met 
de ons omringende werkelijkheid. Zij weerspiegelt 
de historische, maar ook de huidige politieke, sociale 
en economische onrust die de oostelijke gebieden 
doormaken. Begonnen in 2006 als een kleinschalig 
festival van films en kunst uit de regio, is het Eastern 
Neighbours Film Festival inmiddels uitgegroeid tot dé 
aangewezen plek voor eenieder die zich wil verdiepen 
in de filmcultuur en maatschappelijke ontwikkelingen 
van de 21 landen omvattende regio van Oost- en 
Zuidoost-Europa.

Het ENFF brengt spraakmakende films uit het hart 
van Europa – denk aan Polen, Roemenië, Hongarije, 
en Bulgarije – waar sterke maar in Nederland veelal 
onbekende filmtradities nieuwe, frisse en kritische 
stemmen voortbrengen. Verrassend genoeg zijn 
deze kritische auteursfilms verbluffend scherp en 
zeer relevant, ondanks het nu in Oost-Europa veelal 
heersende rechtsnationalisme en het gebrek aan 
steun voor cultuur. Het ENFF toont ook intieme, 
persoonlijke films, uit landen als Oekraïne, Letland, en 
Georgië bijvoorbeeld, waar de postsocialistische crisis 
nog aan den lijve gevoeld wordt en recente politieke 
ontwikkelingen pijnlijk doorwerken in het leven van 
alledag. En er zijn eigenzinnige films uit de landen 
van de Balkan, waaronder Bosnië en Herzegovina, 
Servië en Kroatië, waar de Mediterrane patriarchale 
mentaliteit zich voorzichtig vermengt met nieuwe 
vormen van vrijheid en zelfbeschikking. Deze films 
zijn waardevol voor heel Europa. Niet in de minste 
plaats omdat de worstelingen van Polen, Roemenië 
en Kroatië ook deel zijn van de West-Europese 
samenleving, onder andere door de komst van steeds 
meer migranten. 

Anno 2019 zit Europa in een spagaat tussen 
globalisering en integratie aan de ene kant en 
nationalistische sentimenten aan de andere kant. 
Oost-Europa bevindt zich al lang niet meer ‘achter 
het IJzeren Gordijn’. Met de toetreding sinds 2006 
van twaalf Midden- en Oost-Europese landen tot 
de Europese Unie, groeiden Oost- en West-Europa 
verder naar elkaar toe, zowel in cultureel als in 
sociaaleconomisch opzicht. Oost-Europeanen zagen 
hun levensstandaard in korte tijd omhoogschieten. 

Maar al snel volgde de teleurstelling. De financiële 
crisis van 2008 sleurde de regio mee in een diepe 
recessie. Met als gevolg toenemende aantallen Oost-
Europeanen die in het westen op zoek zijn naar werk, 
huisvesting, onderwijs en aansluiting bij nieuwe 
gemeenschappen. Tegelijkertijd lopen de sociale 
en politieke spanningen binnen Europa op, keren 
veel Europese burgers hun blik naar binnen richting 
nationaal populisme, en worden nieuwe muren 
opgeworpen tussen landen en groepen mensen. 

Het ENFF is een platform voor een artistiek 
inhoudelijke reflectie op het huidige Europa. Centraal 
staan themaprogramma’s die onderwerpen als 
migratieproblematiek, interculturaliteit, burgerlijke 
vrijheden en mensenrechten aansnijden. De 
programmering biedt aanknopingspunten voor 
alle bezoekers, ongeacht herkomst of etnische 
achtergrond. ENFF 2019 presenteerde dan ook 
een gevarieerd programma met veel diepgang en 
een aantal nieuwe programmaonderdelen. Het 
FOCUS programma EUROPE, 30 YEARS AFTER 
THE BERLIN WALL stond stil bij het Europa van 
tijdens en vlak na de Berlijnse Muur, maar vooral 
ook bij de huidige Europese crisis en de hernieuwde 
grenzen, scheidslijnen en verdeeldheid. CINEMA 
BY MIGRANTS/CINEMA ON MIGRANTS stelde 
films door en over migranten uit Oost- en Zuidoost 
Europa centraal. Het festival draagt op deze manier 
bij aan het maatschappelijk engagement, vooral 
omdat het deze belangrijke onderwerpen niet tot 
politieke agendapunten reduceert, maar integraal 
benadert als onderdeel van de artistieke inhoud van 
het festival. In dit festivalverslag belichten we de 
hoogtepunten van ons programma: veelzeggende 
films en urgente documentaires, aangevuld met 
verdiepende discussies, uitgesproken gasten en 
prikkelende Q&A’s. 

In het huidige Europese politieke en culturele 
klimaat, waar het ideaal van eenheid en solidariteit 
tussen Europese volkeren omslaat in sociale spanning 
en interne verdeeldheid heeft de missie van het 
Eastern Neighbours Film Festival sterk aan urgentie 
gewonnen. Kwaliteitsfilms vertonen, informatie 
verschaffen en makers en publiek in contact brengen 
zijn daarbij onze instrumenten om Europese buren 
met elkaar te verbinden. 

/          DE 11   EDITIE VAN HET ENFF
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1/                                 MISSIE EN DOEL

Alle activiteiten die het ENFF in haar elfjarige bestaan 
heeft ontplooid komen voort uit haar missie: het 
vertonen van kwaliteitsfilms uit Oost- en Zuidoost-
Europa (en haar diaspora in West-Europa) om 
kennis te delen en Europese buren te verbinden. 
Het ENFF richt zicht op een grote geografische regio 
bestaand uit landen met een kleine maar vaak 
krachtige filmindustrie, met actuele en verrassende 
filmproducties die het reguliere filmcircuit in 
Nederland niet of maar zeer beperkt halen.

De leidraad voor de ENFF-programmering is het 
versterken van de artistieke inhoud van het festival, 
waarbij telkens wordt gezocht naar een zinvolle 
verbinding tussen de film en het sociale domein. De 
kunstzinnige en maatschappelijk relevante film, in 
al zijn vormen, staat daarbij nadrukkelijk centraal. 
Dit vanuit de overtuiging dat de artistieke cinema 
een beslissende rol kan spelen in het genereren 
van nieuwe kennis en inzichten bij een breed en 
maatschappelijk geëngageerd publiek. Film, meer dan 
enig andere kunstvorm, biedt ons de mogelijkheid om 
de wereld vanuit een nieuw perspectief te ervaren, 
om andere culturen en onbekende leefwerelden beter 
te begrijpen en van daaruit verbindingen te leggen, 
daar waar die meestal niet vanzelfsprekend zijn.

• Een uniek filmprogramma uit de beoogde regio (en 
haar diaspora in West-Europa) aanbieden dat aan 
de behoefte van het Nederlandse publiek voldoet 
en inzichten geeft in de realiteit van de culturele, 
politieke en sociaaleconomische omstandigheden 
in Oost- en Zuidoost-Europa. Daarbij ligt de 
focus niet alleen op de inhoud van een film maar 
is ook het vormaspect doorslaggevend in het 
selectieproces.

4                                                                                                                                                    Enff 2019

Via deze doelstellingen beoogt het ENFF zijn missie 
bij een zo breed mogelijk publiek te realiseren. Met 
films, debat en educatie wil het festival verhalen en 
informatie voor iedereen in Nederland beschikbaar 
maken om Europese buren, over landsgrenzen heen, 
te verbinden.

• Een (educatief) platform creëren dat ontmoeting, 
verbinding en uitwisseling stimuleert tussen 
Nederland en landen uit Oost- en Zuidoost-Europa, 
voornamelijk in de filmsector en het onderwijs.

ENFF 2019, Filmhuis Den Haag

       Het ENFF onderscheidt twee hoofddoelstellingen
       om deze missie te realiseren:  



Het 11e ENFF werd van 6 tot en met 10 november 
2019 in het Filmhuis Den Haag gehouden. Tijdens 
deze editie van het festival is de goede koers van de 
afgelopen jaren doorgezet. Met 49 films (+ 5 films in 
ontwikkeling) vertoonde het festival producties uit 
21 Oost- en Zuidoost-Europese landen en Nederland, 
waarvan 25 hun Nederlandse première in Den Haag 
beleefden. Met 5.944 bezoekers  heeft het ENFF een 
lichte groei gerealiseerd ten opzichte van de vorige 
editie. Het totaal aantal filmvoorstellingen was 68 
(inclusief 5 films in ontwikkeling). 

Het On Tour-programma vond plaats voorafgaand het 
hoofdfestival, in september, oktober en november. 
Dit jaar hebben de On Tour-programma’s minder 
betalende bezoekers getrokken dan verwacht, 
ondanks de uitbreiding naar een nieuwe locatie, 
De Lieve Vrouw in Amersfoort. We zagen een 
lichte daling in verkochte filmkaarten tijdens de vijf 
festivaldagen in het Filmhuis (2.012) ten opzichte van 
2018 (2.036) en minder verkochte kaartjes tijdens 
het On Tour-programma (645) ten opzichte van 2018 
(788). Wel is er een stijging geboekt in het aantal 
niet-betalende bezoekers (3.177) ten opzichte, van 
2018 (2.670). Al met al kijken wij zeer tevreden terug 
op deze editie van het ENFF.
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2/                                   Het festival

 vertoonde films           54                  47
 Nederlandse premières           25                  30 
 filmvoorstellingen           68                  66

 gasten              49                  34
 gasten nationaal            20                  10
 gasten internationaal            29                  24

 bezoekers filmvertoningen*     2.657             2.824
 bezoekers nevenactiviteiten**     3.287             2.670
 bereik educatieprogramma        434                400
 
 bereik alle festivalactiviteiten     5.944            5.894

 2019              2018KERNcijfers:   

*betalende bezoekers in 2019: Filmhuis Den Haag (2012 bezoekers),
On-Tour en overige filmvertoningen in Nederland  (788 bezoekers)
**niet-betalende bezoekers nevenprogramma in 2019: openings- 
en slotevenementen, netwerkontmoetingen, ambassaderecepties 
met speciale gasten, expositie en programma korte film voor en na 
afloop van het festival in de aula filmhuis, gratis filmvoorstellingen en 
overige publieke activiteit

ENFF On-Tour 2019, Cinema de Balie Amsterdam 



Drie vaste ENFF-onderdelen – CURRENT, RELEVANT 
CINEMA,  DOCUMENTARIES OPEN DEBATES, en SHORT 
FILMS, BIG STORIES – brengen het Nederlandse 
en internationale publiek in Nederland films met 
een kritische blik op onze sociale realiteit. Films 
die meeslepende, menselijke verhalen vertellen 
over Oost- en Zuidoost-Europa en urgente kwesties 
invoelbaar maken. De nog fragiele overgang van 
communisme naar democratie bijvoorbeeld, de 
economische turbulentie, hoge werkloosheid en 
braindrain, of de logistieke en sociale uitdagingen 
van massale immigratie. Naast de terugkerende 
programmaonderdelen organiseerde het ENFF dit jaar 
twee nieuwe, thematische programma’s: CINEMA BY 
MIGRANTS/CINEMA ON MIGRANTS, waarin cinema 
gemaakt door migranten uit Oost- en Zuidoost-Europa 
centraal stond, en het FOCUS programma EUROPE, 
30 YEARS AFTER THE BERLIN WALL. Tijdens het festival 
was het precies 30 jaar geleden dat de val de muur 
het einde van de Koude Oorlog markeerde. Een 
uitgelezen moment om stil te staan bij het Europa van 
tijdens en vlak na de Berlijnse Muur, maar vooral ook 
bij de huidige politieke en humanitaire crises, waar 
nieuwe muren worden gebouwd en Europa steeds 
meer verdeeld raakt. Hiernaast besteedde het ENFF 
in 2019 speciale aandacht aan de nieuwe Bulgaarse 
cinema, BULGARIAN NEW VOICES, en introduceerde 
een nieuwe sessie, NEW PRO FORMULA, waarin 
filmmakers nog in ontwikkeling zijnde projecten 
presenteerden en besproken met het publiek.

De 11e editie van het Eastern Neighbours Film 
Festival opende op woensdag 6 november in twee 
volle zalen van het Filmhuis Den Haag met de 
vertoning van My Granny From Mars, de debuutfilm 
van Alexander Mihalkovich en een coproductie van 
Wit-Rusland, Oekraïne en Estland. Deze openingsfilm 
was onderdeel van het FOCUS programma EUROPE, 
30 YEARS AFTER THE BERLIN WAL. Deze bekroonde 
humoristische en charmante film vertelt het intieme, 
maar zeer politieke verhaal van de grootmoeder 
van de filmmaker, die woont op de Krim en door 
de recente politieke ontwikkelingen volledig wordt 
afgesloten van haar familie. Na de screening vertelde 
Alexander Mihalkovich aan een duidelijk ontroerd 
publiek over het maken van deze persoonlijke 
documentaire en over de huidige politiek en het 
opkomende nationalisme die de Krim veranderen in 
een onvriendelijke omgeving. Na de voorstelling kon 
het publiek met elkaar en met de filmmaker napraten 
over de film onder het genot van wijnen en spijzen 

3/                            Het PROGRAMMA
uit de regio. Het was een feestelijke start van de 11e 
editie van het festival. 

De volgende dag ging het hoofdprogramma van start 
met de beste recente speelfilms, documentaires 
en korte films uit de regio. Het ENFF bracht dit jaar 
weer een bijzonder aanbod van actuele sociaal 
geëngageerde speelfilms uit Oost- en Zuidoost-
Europese landen, die doorgaans niet of nauwelijks 
te zien zijn in de Nederlandse bioscopen. Speciale 
aandacht was er in 2019 voor de nieuwe Bulgaarse 
cinema, die afgelopen jaren nadrukkelijk aanwezig 
is in de Europese filmwereld. Erg boeiend is de 
ontwikkeling van een krachtige auteurstem in de 
Bulgaarse cinema, zoals in Irina, een bekroond 
drama over (surrogaat)moederschap, vrouwelijke 
kracht en de kracht van vergeving. De regisseur, 
Nadejda Koseva, behoort zeker tot de belangrijkste 
nieuwe stemmen van de Europese cinema. Nog een 
uitschieter uit Bulgarije was de indrukwekkende 
documentaire Palace for the People van Boris 
Missirkov en Georgi Bogdanov. Deze film, voor 
het eerst in Nederland te zien op het ENFF, bracht 
verhalen over de emblematische Oost-Europese 
architectuur uit de socialistisch-communistische 
periode, tegenwoordig overgelaten aan verval en 
overwoekerd door de natuur, verteld door architecten 
van toen en nu en de mensen die deze gebouwen ooit 
verzorgden.  

In 2019 stonden opnieuw jonge, vrouwelijke 
filmmakers in de schijnwerpers en waren zij 
vertegenwoordigd in alle festivalonderdelen. Daar 
waren onder andere de op de Berlinale bekroonde, 
provocerende satire God Exists, Her Name is Petrunya 
van de Noord-Macedonische Teona Strugar Mitevska; 
de Nederlandse première van Before Father Gets 
Back, een documentaire en debuut van de Georgische 
Mari Gulbiani; en de Nederlandse première uit 
Roemenië, The Distance Between Me and Me van 
Mona Nicoara en Dana Bunesju, een documentaire 
over de Roemeens-joodse avant-garde dichteres, 
beeldend kunstenares, femme fatale en zware drinker 
en roker Nina Cassian, wier hele leven een worsteling 
was tussen ethiek en esthetiek in tijden van het 
fascisme, het communisme en haar onvrijwillige 
ballingschap naar het kapitalisme. De korte film Great 
Wall of China, van de Bosnische Aleksandra Odic trok 
ook veel aandacht met een verhaal uit hedendaags 
Bosnië over het bij de jonge generatie alom 
aanwezige verlangen te emigreren. Deze films werden 
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allen vertoond in aanwezigheid van de filmmaaksters 
of hoofdrolspelers, die na afloop in gesprek gingen met 
het publiek en vertelden over de achtergronden bij het 
maken van de films en over de sociaal-politieke situatie 
in hun landen.

Al vele jaren kent het ENFF het programma GRAND 
LOVE AFFAIRS - OLD GOLD, waarin we klassieke films 
voor het voetlicht brengen die de politieke en sociale 
veranderingen overleefd hebben, geliefd zijn bij het 
publiek en nog steeds relevant voor jongere generaties. 
Zo was daar dit jaar het politiek georiënteerde en 
misschien wel grootste liefdesverhaal uit Oost-Europa 
ooit, Year Of The Quiet Sun van de Poolse meester 
Krzysztof Zanussi. Ook was er veel interesse voor de 
meerdere malen bekroonde klassieker Kuduz (1989) uit 
voormalig Joegoslavië. De hoofdrolspeelster Snezana 
Bogdanovic, onze speciale gast uit New York, was 
aanwezig en ging na afloop van de vertoning in gesprek 
met Margje de Kooning, directeur van het Movies That 
Matter festival, en het publiek.

Terwijl de openingsfilm over het verdeelde Europa 
van nu handelde, sloten we het festival af met 
een sprong 30 jaar terug in de tijd, toen regimes, 
heersers en normen van de ene dag op de andere 
veranderden. In zijn briljante film Sweet Emma, Dear 
Bobe (1992), die onlangs werd gerestaureerd, gaat 
Istvan Szabo in op het lot van Russische taaldocenten 
in Hongarije, wier kennis en diensten plotseling niet 
langer nodig waren, en die moesten vechten om te 

overleven in een samenleving waar de waarden 
van de een op de andere dag totaal omsloegen. 
De film is ook memorabel vanwege het weergaloze 
spel van de Nederlandse actrice Johanna ter Steege 
in de hoofdrol. Zij was aanwezig als eregast van de 
slotavond.

Documentaires zijn altijd van groot belang voor ENFF 
geweest. In het filmprogramma DOCUMENTARIES 
OPEN DEBATES zoekt het ENFF ieder jaar naar 
documentaires die niet alleen maatschappelijk van 
betekenis zijn, maar ook stilistisch spannend. We 
vertonen urgente, geëngageerde films die de sociaal-
politieke temperatuur van de samenleving meten 
en de debatten na deze films zijn dan ook vaak 
levendig en stimulerend. Dit jaar trok Easy Lessons 
uit Hongarije veel aandacht. Deze film van Dorottya 
Zurbo vertelt het verhaal van Kafia, een jonge 
Somalische immigrante die in Hongarije fotomodel 
wordt en zich vanuit de Islam tot het Christendom 
bekeert. Ook het al eerdergenoemde Before Father 
Gets Back van de Georgische Mari Gulbiani behandelt 
een prangende en actuele Europese kwestie: de 
problemen van kinderen wiens vaders naar Syrië 
vertrokken om te vechten. In Touch, van Pawel 
Ziemilski uit Polen, trok ook veel aandacht. Deze 
winnaar van de Special Jury Award voor mid-lengte 
documentaires op het IDFA2018 vertelt over een 
groep Poolse migranten uit hetzelfde dorp die zich 
ook in IJsland op één en dezelfde plek vestigden, en 
over hun communicatie met hun achtergebleven 

Johanna ter Steege, ENFF 2019 slotceremonie Filmhuis Den Haag 



familie thuis. Deze qua stijl zeer opvallende film was 
samengesteld uit Skype-gesprekken en -beelden, 
want Skype vormt de belangrijkste verbinding met 
thuis, en de skype-projecties verbonden zo ook twee 
esthetisch zeer verschillende landschappen, interieurs 
en architectuurstijlen. Zeer geliefd bij het publiek was 
ook de Poolse film Unconditional Love van Rafal Lysak, 
eerder bekroond als beste film op het 58ste Krakow 
Film Festival. Deze persoonlijke en humoristische film 
over een religieuze oma van 80 en haar homoseksuele 
kleinzoon vertelt een ontroerend verhaal over 
onvoorwaardelijke liefde en acceptatie, ook al is oma’s 
hart gebroken door het nieuws dat haar kleinzoon 
niet van plan is om ooit met een vrouw te trouwen. 
Tenslotte trok de Nederlandse première van The Stone 
Speakers, selectie van de Berlinale 2019, veel publiek. 
In deze film onderzoekt de in Sarajevo geboren Igor 
Drljaca de relatie tussen toerisme en ideologie in vier 
steden in Bosnië en Herzegovina en brengt daarbij 
geschiedenis, religie, politiek en folklore samen.

Ook in deze festivaleditie was er veel aandacht voor 
de korte film in het vaste programmaonderdeel ENFF 
SHORT FILMS, BIG STORIES. In dit genre zagen we 
weer een grotere vrijheid van expressie ten aanzien 
van thema’s en stijlen dan in de avondvullende films. 
Bovendien brengt juist dit programmaonderdeel veel 
jonge makers en jonge bezoekers naar het festival. 
Onder TALENTS FROM THE EAST schonk dit onderdeel 
extra aandacht aan de in Nederland wonende 
Kroatische regisseur en zijn 90 Seconds in North 
Korea, over het dagelijks leven in Noord-Korea dat 
normaliter onzichtbaar blijft in de media. De geheel 

in slow motion opgenomen film neemt de kijker mee 
in het ritme van het leven van alledag in een land ver 
van de hectische Westerse wereld, naar een groepje 
mensen die een tractor repareren of die dansen 
en uitrusten in een park. Een andere Kroatische 
regisseur, Leon Lucev, vertelt in zijn debuutfilm I 
Can Barely Remember the Day over familie, pijn en 
conflictueuze loyaliteit. De film werd bekroond als 
Beste Film op het GoEast festival in Wiesbaden en 
beleefde op het ENFF haar Nederlandse première. The 
Bridge van de Kosovaarse Valmira Hyseni bracht ons 
naar Mitrovica, een verdeelde stad waar Serviërs en 
Kosovaren tegenwoordig in twee verschillende delen 
van de stad wonen. De graven zijn echter gebleven 
waar ze waren en het blijkt een ware onderneming 
om ze te bezoeken en naar elkaars kant van de stad 
te reizen. Een andere Kosovaarse film, In Between 
van Samir Karahoda, liet een triest en tegelijkertijd 
komisch beeld zien van een spookachtig platteland in 
Kosovo, waar vaders identieke huizen laten bouwen 
voor hun zonen en dochters, die geëmigreerd zijn 
naar het westen en waarschijnlijk nooit terug zullen 
keren. SHORT FILM, BIG STORIES schonk ook aandacht 
aan films van beeldend kunstenaars, zoals Cloud 
Forest van de Nederlandse Eliane Esther Bots uit 
Den Haag. Haar film is een imaginaire reis van vijf 
jonge vrouwen via herinneringen en verhalen van 
hun ouders over de laatste burgeroorlog in voormalig 
Joegoslavië, die zij zelf niet of nauwelijks mee hebben 
gemaakt. Het resultaat is een fraai opgenomen 
kunstfilm, waarin de vrouwen verhalen vertellen en 
terugluisteren, waardoor de kijker deelgenoot wordt 
van een intieme sfeer van story-telling. Ook de film 
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ENFF 2019: Roman Bondarchuk ENFF 2018 Eregast: Leon Lucev

Separation, Vivid Dreams van Bojana Radulovic, een 
kunstenares uit Montenegro, beweegt tussen het 
door oorlog verscheurde verleden en de nog sombere 
toekomst. Na 17 jaar keert ze terug naar het huis 
van haar jeugd, nu leeg en vervallen en overgeleverd 
aan grondontwikkelaars en politieke veranderingen. 
Via een gefabriceerd modelhuis bezoekt ze haar 
herinneringen aan het huis dat ooit was.

In 2019 is het ENFF gestart met een nieuw onderdeel 
genaamd NEW PRO FORMULA - PITCH YOUR 
PROJECT and brainstorm with the ENFF! Op veel 
toonaangevende festivals bieden de industry 
platforms filmmakers de mogelijkheid hun project te 
pitchen voor een selecte groep artistieke en zakelijke 
deskundigen. Wij introduceerden een bij ons weten 
uniek en alternatief platform voor filmmakers om hun 
in ontwikkeling zijnde projecten te presenteren buiten 
de bestaande en moeilijk toegankelijke industry 
platforms om, in een andere sfeer en aan een volledig 
ander publiek, namelijk de bioscoopbezoekers. Dit 
experiment bleek een groot succes. Het programma 
werd goed bezocht en kreeg zeer positieve reacties 
zowel van filmmakers als bezoekers. Wij hebben ook 
lokale makers uit Den Haag goed kunnen bereiken 
en hanteerden een gerichte pr-strategie gefocust op 
de achterban van de deelnemende filmmakers en 
in Nederland wonende filmmakers en producenten. 
Samen met de festivalbezoekers, mensen uit diverse 
gemeenschappen, en het algemene publiek gingen 
ze in gesprek met de filmmakers en gaven directe en 
onafhankelijke feedback. Met NEW PRO FORMULA 
bouwen wij aan blijvende relaties met filmmakers 

die al eerder te gast waren op het festival en 
geven zo ook het publiek de mogelijkheid om het 
werk van deze makers te volgen. Tegelijkertijd 
zochten we naar nieuwe, in Nederland gevestigde 
makers, die oorspronkelijk uit de regio komen 
en/of hun werk thematisch verbonden aan de 
regio. Zo presenteerde de Haagse kunstenares 
en filmmaakster Eliane Esther Bots haar korte 
experimentele film The Channel, over de ervaringen 
van drie tolken van het Internationaal Straftribunaal 
voor het voormalige Joegoslavië in Den Haag: hun 
positie als kanaal tussen sprekers en luisteraars, 
getuigen en beklaagden, rechters en aanwezigen, 
en de confrontatie van hun eigen herinneringen 
en emoties met de verhalen van tegenover elkaar 
staande partijen in het conflict. De in Nederland 
al bekende Bosnische filmmaakster Lidija Zelović 
presenteerde haar nieuwe essayistische film 
Home Abroad, waarin ze met haar in Nederland 
geboren zoon het gevoel van Nederlands-zijn 
bevraagt. Stefan Pavlović, in Nederland geboren 
van Bosnische ouders en onlangs afgestudeerd 
aan de Master of Film van de Nederlandse 
Filmacademie, presenteerde zijn film Looking 
for Horses, een persoonlijke documentaire over 
een vriendschap waarin gesproken taal niet de 
belangrijkste vorm van communicatie is. Hij stelde 
een boeiende vraag: “Kan de camera die tussen 
ons in beweegt een medium zijn om intimiteit te 
oefenen en te creëren?” Kristina Daurova, een 
Russische filmmaakster woonachtig in Amsterdam, 
presenteerde haar project The Moroccan Tea 
(werktitel) waarin ze via thee en conversatie contact 

ENFF 2019: Snezana Bogdanovic
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probeert te maken met de Marokkaanse vrouwen 
in haar buurt. Andreea Dumitriu, Rotterdamse 
filmmaakster uit Roemenië, onderzoekt in Beyond 
Rituals hoe tijdens de bedevaart van Saint Parascheva 
in Roemenië ook het wachten een religieuze ervaring 
wordt. Haar film reflecteert op het verlangen naar 
wonderen in ons leven en in dit geval specifiek in de 
Roemeense samenleving. Al met al bleek de NEW PRO 
FORMULA een geslaagd programmaonderdeel dat 
zeker voor herhaling vatbaar is.

Om het festival landelijk te promoten en het aanbod 
van films uit de regio het hele jaar door te vergroten, 
organiseert het ENFF verschillende activiteiten buiten 
de festivalperiode om. Het On Tour-programma 
staat hierin centraal en heeft in 2019 filmzalen in 
Amsterdam (Cinema de Balie en Rialto), Rotterdam 
(KINO), Utrecht (Metaal kathedraal in samenwerking 
met ’t Hoogt en Louis Hartlooper Complex) en 
Amersfoort (De Lieve Vrouw) bezocht. Bijzonder 
tijdens de afgelopen editie was dat elk On Tour-
programma (behalve die in KINO) filmmakers en/
of acteurs te gast had voor een uitgebreide Q&A, 
gevolgd door een Balkan cocktail en een muzikale 
performance. In Utrecht vertoonden wij onder andere 
Araf van de Turkse kunstenares en filmmaakster 
Didem Pekun, een meditatief filmessay en visuele 
reis door Mostar, Sarajevo en Srebrenica, met daarna 
een verdiepende lezing door filosoof Nenad Fiser. Het 
programma in De Balie met de Roemeense film The 
Distance Between Me and Me van Mona Nicoara en 
Dana Bunesku was een samenwerking met Eastwards 
Foundation en het Spotlight Romania Festival.

Tevens heeft het festival zijn aanwezigheid op lokaal 
niveau versterkt met een aantal extra voorstellingen 

in Den Haag in samenwerking met onze jarenlange 
Haagse partners Het Laaktheater, De Nieuwe 
Regentes en Theater Dakota. In Rotterdam was het 
ENFF in 2019 te gast in Het Verhalenhuis Belvedere 
en samen met Dore van Duivenbode vertoonden 
wij tijdens haar Poolse avond de Poolse korte film 
Polonez, een hilarische, satirische documentaire van 
de Poolse filmmaakster Agnieszka Elbanowska over 
hoe de politiek het dagelijks leven van jonge Polen 
sterk beïnvloedt. De avond was een groot succes en 
ging gepaard met een Poolse maaltijd.

Het ENFF verwelkomde 49 festivalgasten uit binnen- 
en buitenland tijdens de afgelopen festivaleditie. 
Het ENFF vindt het belangrijk dat de makers, 
ofwel de hoofdpersonages van een documentaire, 
aanwezig zijn om het publiek te vertellen over hun 
ervaringen tijdens en na het maken van de film. 
Er was dit jaar een groot aantal jonge regisseurs 
uitgenodigd en zij spraken ook duidelijk een jong 
publiek aan. Deze zaalgesprekken hebben niet 
alleen een educatieve waarde, maar plaatsen 
de film in een bredere, persoonlijke of sociaal-
politieke context en verdiepen zo de kijkervaring. 
Daarnaast verwelkomden we ook een aantal 
muzikanten uit de regio, onder wie de Noord-
Macedonische Aleksandra Popovska, vocalist, 
componist en multimediakunstenaar, die voor een 
indrukwekkende muzikale performance zorgde. 
Ook bijzonder was het optreden van het 12-koppige 
Balkan vrouwenkoor Chervoni Korali uit Amsterdam 
met een breed repertoire aan traditionele liederen 
uit diverse landen van Oost-Europa. Ludmil Krumov 
and The Small Bulgarian Folk Jazz Orchestra droeg 
bij aan een ware feestelijke opening van het Eastern 
Neighbours Film Festival. 

ENFF 2019: Sebastian Cavazza ENFF 2019: Martina Apostolova



NEW PRO FORMULA: Stefan Pavlovic NEW PRO FORMULA: Lidija Zelovic

NEW PRO FORMULA: Eliane Esther Bots NEW PRO FORMULA: Kristina Daurova

NEW PRO FORMULA: Andreea Dumitriu
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Naast andere festivalonderdelen biedt het ENFF al 
vanouds een uitgebreid verdiepingsprogramma, 
bestaande uit Q&A’s en debatten en een educatief 
programma met masterclasses en lezingen. Het 
doel van het verdiepingsprogramma is niet alleen 
om het publiek over de achtergrond van een film 
te informeren maar om het debat te bevorderen. 
Het ENFF hanteert een breed uitnodigingsbeleid 
waardoor bij zeker drie van de vier vertoningen 
filmmakers, acteurs, producenten, scenaristen of 
andere betrokkenen aanwezig zijn om met het 
publiek in gesprek te gaan.

De afgelopen festivaleditie telde 49 gasten en veel 
motiverende Q&A-sessies. Een van de favorieten 
uit het programmaonderdeel CURRENT RELEVANT 
CINEMA was de Nederlandse première van Stitches 
(een coproductie van Servië/Slovenië/Kroatië/
Bosnië en Herzegovina) een meermalen bekroonde 
film van Miroslav Terzic (o.a. Best European Film op 
de Berlinale 2019). Onze speciale gast was Snezana 
Bogdanovic, een van de meest prominente actrices 
uit voormalig Joegoslavië. In een uitgebreide Q&A 
ging ze in gesprek met Margje de Koning, artistiek 
directeur van Movies That Matter Festival. Voor deze 
rol ontving Bogdanovic de prijs voor de Best Actress 
op het Las Palmas Film Festival 2019. De film is een 
waargebeurd Servisch verhaal over gestolen baby’s, 
een emotioneel verhaal over het lot van vele families 
die dit hebben ondergaan na de geboorte van hun 
kinderen. De actrice vertelde: “There are over 500 
different stories and many unheard voices on this 
theme. We’ve decided to tell one of them.” Het 
bijzondere aan het gesprek met de actrice was dat zij 
ook de hoofdrolspeelster was in nog een andere film 
die vertoond werd in het festivalprogramma, Kuduz 
uit 1989, en het gesprek ging ook over het verloop 
van haar carrière en haar gekozen ballingschap 

naar de VS tijdens het opkomende nationalisme en de 
burgeroorlog in ex-Joegoslavië. 

Een andere favoriet uit hetzelfde programmaonderdeel, 
God Exists, Her Name is Petrunya, van Teona Strugar 
Mitevska, zorgde ook voor levendige gesprekken en 
geëngageerd debat op twee locaties: eerst met actrice 
en producente Labina Mitevska in de uitverkochte 
zaal van De Balie tijdens het On Tour-programma in 
Amsterdam, en tijdens het ENFF in Den Haag met 
acteur Stefan Vujinski. Deze Noord-Macedonische 
film won meerdere prijzen dit jaar, onder andere de 
Lux Prijs 2019 van het Europees Parlement en ook 
op de Berlinale 2019. De film is geïnspireerd op een 
waargebeurd verhaal en bevraagt het patriarchaat 
en de genderongelijkheid in de Noord-Macedonische 
samenleving. Toen in 2014 een moedige jonge vrouw 
zich mengde in een aan mannen voorbehouden 
religieuze ceremonie en het kruis wist te bemachtigen 
brak nogal wat commotie uit. De volgende dag gaf 
zij een interview aan het plaatselijke TV-station en 
moedigde ze meer vrouwen aan om in de toekomst het 
kruis te duiken. Ze werd door de bevolking bestempeld 
als een ‘gekke’, ‘gestoorde’ en ‘onrustige’ jonge vrouw. 
“To me”, vertelde Labina Mitevska tijdens de Q&A, 
“these reactions exposed a natural reflex of social 
conformism; they also revealed the misogyny that is 
supported by the deeply incrusted patriarchal norms 
within our society. It was frustrating and maddening. 
The story of Petrunya rose from this frustration, we 
had to react.” Deze film is een belangrijke bijdrage aan 
de feministische strijd, de meest acute sociale kwestie 
van onze tijd, die nog maar weinig momentum heeft 
gekregen op de Balkan. De vertoning in De Balie te 
Amsterdam trok een algemeen en kritisch publiek aan. 
De vertoning tijdens het hoofdfestival in Den Haag 
had ook een educatief karakter en werd bezocht door 
studenten European Studies van de Haagse Hogeschool. 

VERDIEPINGSPROGRAMMA Motiverende Q&A-sessies tijdens ENFF 2019



Aleksandra Odic - SHORT FILMS BIG STORIES

Stefan Vujisikj - CURRENT RELEVANT CINEMA

 Mari Gulbiani - DOCUMENTARIES OPEN DEBATES



THEMAPROGRAMMA

In het nieuwe programmaonderdeel CINEMA BY 
MIGRANTS / CINEMA ON MIGRANTS vertoonden 
we 10 films van mensen die oorspronkelijk uit Oost- 
en Zuidoost-Europa komen en aanzienlijk hebben 
bijgedragen aan de filmwereld van West-Europa, 
waar zij wonen en werken. Wij willen onze kijkers 
eraan herinneren dat er de afgelopen decennia 
uitstekende films zijn gemaakt door migranten in 
verschillende Westerse landen. Films die vaak ook 
een belangrijke rol hebben gespeeld in de kunst en 
de experimentele en avant-garde cinema. Op de 
laatste festivaldag organiseerden we een debat over 
de nieuwe identiteit van de hedendaagse Europese 
cinema, over nieuwe thema’s, over de eclectische 
mix van niet-westerse en westerse tradities, en 
over de verschillende en frisse esthetiek die deze 
filmmakers in hun werk inbrengen. Voor het debat 
hadden we zowel internationale ENFF-gasten 
uitgenodigd wiens films vertoond werden binnen het 
programma als filmmakers uit Nederland, afkomstig 
uit Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Rusland, Polen, 
Oekraïne en Roemenië. Met hen bespraken we door 

hen gekozen onderwerpen en vragen als of ze zich 
verplicht, gedoemd of geneigd voelen om inhoud 
over migranten te leveren in de films die ze in hun 
nieuwe thuisland maken. Eén van de deelnemers 
aan het debat was Ena Sendijarevic. Met haar 
speelfilmdebuut Take Me Somewhere Nice peilt 
Sendijarevic naar vragen over migratie, identiteit en 
thuishoren in een eigenzinnig coming-of-age-verhaal 
over een tiener die is opgegroeid in Nederland en 
die terugkeert naar Bosnië om haar zieke vader te 
bezoeken. De film ging in 2019 in première op het 
Rotterdam International Filmfestival, waar het de 
Special Jury Award won voor uitzonderlijke artistieke 
prestaties, en werd geselecteerd voor de ACID-zijbalk 
van Cannes. Het onderwerp van cinema door en over 
migranten en hun kinderen leverde veel boeiende 
gespreksstof op. Het debat was dan ook een heel 
goede ervaring, waar we in de toekomst zeker op 
voort zullen bouwen. Dit is het topje van de ijsberg 
van interessante en waardevolle kennisuitwisseling. 
En dat nemen we zeker mee naar de volgende 
edities.
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Bojana Radulovic

Talk on Migrant Cinema, Open debat

Edon Rizvanolli



EDUCATIEPROGRAMMA

Met het oog op kennisvergroting over Oost-Europese 
cinema en cultuur heeft het ENFF een educatief 
programma opgericht. De focus van dit programma 
ligt op jongeren en studenten. Het ENFF gaat over de 
artistieke, geëngageerde film uit Oost- en Zuidoost- 
Europa, die verschillende verhalen en culturen bij 
elkaar brengt. De organisatie heeft als doel deze visie 
ook op educatie toe te passen. In dit kader werden 
er in 2019 meerdere lezingen en in het verlengde 
daarvan, masterclasses gegeven.

Tijdens deze festivaleditie trokken twee publieke 
masterclasses veel belangstelling. Regisseur Boris 
Missirkov gaf na de Nederlandse première van zijn 
documentaire Palace for the People een publieke 
masterclass, die bezocht werd door studenten van de 
Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht en studenten 
European Studies van de Haagse Hogeschool. De film 
was onderdeel van het FOCUS-programma EUROPE, 
30 YEARS AFTER THE BERLIN WALL. Het is een verhaal 
over de vijf meest emblematische gebouwen uit de 
socialistisch-communistische periode in Oost-Europa. 
Missirkov vertelde boeiende verhalen over het 
lange onderzoek dat vooraf ging aan deze film (die 
hij samen maakte met zijn collega regisseur Georgi 
Bogdanov). Hun onderzoek bestond voornamelijk 
uit een zoektocht in archieven en het opsporen van 
mensen die deze gebouwen bouwden, verzorgden 
of erin werkten en goed kenden. Ook sprak hij over 
hun keuze voor juist deze vijf gebouwen Hij gaf de 
studenten daarmee een verhelderende inkijk in de 
architectuur en geschiedenis van Oost-Europa in de 
tweede helft van de 20e eeuw.

Voor het On Tour-programma in het Louis Hartlooper 
Complex in Utrecht was een masterclass van Didem 

Pekun gepland, kunstenares en filmmaakster uit 
Istanbul. Helaas was zij wegens ziekte verhinderd en 
kon zij niet aanwezig zijn bij de vertoning van haar 
film Araf. Dit zijn onverwachte en onaangename 
verrassingen die soms gebeuren. Dan moet een 
oplossing gezocht worden. Soms biedt een skype-
Q&A uitkomst; hier hebben we vaker gebruik van 
gemaakt tijdens het festival. Deze keer kozen we 
ervoor dit niet te doen en hebben we Prof. Nenad 
Fiser gevraagd de avond te verzorgen en een lezing 
over deze film te geven. Fiser is filosoof, geboren in 
Bosnië en Herzegovina en gevestigd in Utrecht. Dit 
bleek een juiste keuze te zijn. De lezing was openbaar 
en in samenwerking met een groep studenten van 
de afdeling Beeldende Kunst/audiovisueel van de 
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Fiser was 
in staat een fijne sfeer te creëren en dieper op de 
betekenis van deze meditatieve essay film in te gaan. 
Ook besteedde hij aandacht aan vormaspecten van 
de film en de tekst en voice-over. Het publiek was 
zeer enthousiast en gesprekken gingen tot diep in de 
nacht door in de foyer van de bioscoop.

Jongeren zijn vaak een lastig te bereiken doelgroep. 
Voor de vorige edities van het festival ging het 
ENFF zelf naar jongeren toe op scholen met het 
jeugdeducatieprogramma ‘Film in Class’. Na een 
uitgebreide evaluatie hebben we besloten om dit 
voortaan niet meer te doen. Er gaat te veel tijd in 
zitten in de communicatie met de scholen en het 
plannen van deze vertoningen. Voortaan willen we 
dat scholieren naar het festival komen om zo ook de 
festivalsfeer te proeven. Wij blijven minstens twee 
jongerenfilms programmeren tijdens het festival, en 
blijven het contact met onze partnerscholen actief 
onderhouden. 
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Bojana Radulovic



nevenprogramma
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Bij het bijwonen van een film op ENFF maakt ons 
publiek kans op een prijs - een reis naar Montenegro, 
aangeboden door onze jarenlang sponsor Boven CA 
uit Amsterdam. Bij de slotceremonie op de laatste 
festivaldag in het Filmhuis Den Haag (op zondag 10 
november) werd de gelukkige winnaar door loting 
gekozen. De winnaar wint een verblijf van 7 dagen 
in Tara River en Canyon (een Unesco World Heritage 
Site) en zal hierdoor een authentieke ervaring in de 
Westelijke Balkan hebben.

Meer informatie over de films en het programma 
vindt u in de ENFF 2019 programmacatalogus: 
https://enff.nl/catalogue-2019/

Het ENFF nevenprogramma heeft als doel een brug te 
slaan tussen verschillende culturen. Dit is belangrijk 
om misvattingen weg te nemen, vooroordelen 
te overwinnen en onze gemeenschappelijke 
culturele aspecten en menselijke waarden te laten 
zien. Het streven is om een blik van herkenning 
te bewerkstelligen. Naast recente filmproducties 
heeft het festival om die reden ook een veelzijdig 
nevenprogramma dat een breed cultureel palet van 
muziek en multimedia uit en over de regio bestrijkt. 
Informele bijeenkomsten zoals masterclasses, 
debatten, bijeenkomsten met hapjes en drankjes 
met ambassades en gasten uit de desbetreffende 
landen, en de inmiddels zeer populaire wijnproeverij 
met verschillende wijnen uit de regio maken de 
cultuuruitwisseling tijdens het festival nog levendiger.

Een van de terugkerende nevenactiviteiten is de 
wijnproeverij georganiseerd door onze jarenlange 
sponsor ‘Andere Wijn’ uit Den Haag. Dit jaar mochten 
we genieten van 8 verschillende kwaliteitswijnen van 
de landen die ook vertegenwoordigd waren tijdens 
het filmfestival. Daarnaast leert de bezoeker meer 
over enkele plaatselijke druivensoorten die nog 
steeds onbekend zijn in de rest van Europa.



21                                                                                                                                              Enff 201715                                                                                                                                              Enff 2016Meet the ENFF audience, 
facbook interviews & portretten



Ook op het gebied van communicatie en publiciteit 
heeft deze editie van het ENFF goede resultaten 
geboekt. Met 5.944 bezoekers is er een lichte groei 
van het totale bezoekersaantal gerealiseerd ten 
opzichte van de vorige editie, maar bleef net onder 
het beoogde publieksbereik van 6.000. Daarbij 
was het aantal betalende bezoekers met 2.657 iets 
lager dan in 2018 (2.824). Het aantal niet-betalende 
bezoekers van nevenactiviteiten was daarentegen 
hoger (3.287) dan in 2018 (2.670 bezoekers). Dit komt 
onder andere doordat we tijdens deze editie een 
aantal korte films uit het programma voorafgaand aan 
en na afloop van het festival hebben vertoond in de 
foyer van het Filmhuis Den Haag. 

Ook dit jaar hebben we een enquête gehouden 
onder deelnemers aan de publieksloterij om een 
beeld te krijgen van de publieksspreiding over de 
verschillende herkomstregio’s. Dit jaar was 44% 
van de geënquêteerde bezoekers Nederlands (een 
hoger percentage dan de 39% in 2018), kwam 34% 
uit een Oost- of Zuidoost-Europees land (minder dan 
de 40% in 2018) en behoorde 22% tot de overige 
internationale gemeenschappen (ongeveer gelijk 
aan 2018). Het bijzondere van deze festivaleditie 
was dat dit percentage van 22% samengesteld was 
uit 15 % bezoekers uit Westerse landen (inclusief de 
VS en Australië) en 7% uit niet-Westerse landen in 
Afrika, Zuid-Amerika, Azië. Voor het eerste hadden 
we bezoekers uit landen als Kenia, Ghana, Suriname, 
Peru, Brazilië, Azerbeidzjan, Singapore, India en 
Pakistan. Wij zijn heel blij met deze opkomst, die 
waarschijnlijk te danken is aan de vele coproducties 
en aan de specifieke migratiethematiek van sommige 
films. Easy Lessons, bijvoorbeeld, vertelt het verhaal 
van een Somalische jonge vrouw, die als migrant in 
Hongarije een nieuw leven opbouwt, en deze film trok 
zeker ook een Afrikaans diaspora-publiek naar het 
Filmhuis. 

Wat betreft de leeftijd van de geënquêteerde 
bezoekers is er een lichte verjonging te zien ten 
opzichte van vorig jaar. Nog steeds was ruim de 
helft boven de 40 jaar (met 52% ongeveer gelijk aan 
2018, 51%) en 42% tussen 20 en 40 jaar oud (iets 
minder dan in 2018, 46%). Maar hoewel de jongste 
bezoekers, onder 20 jaar, net als bij de vorige edities 
het minst vertegenwoordigd waren, is het aandeel 
van deze groep dit jaar toch gestegen naar 6% (was 
3% in 2018). 
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4/   COMMUNICATIE EN PUBLICITEIT 
Deze inzichten in het bezoekersprofiel uit de 
jaarlijkse enquête zijn waardevol en wij zullen deze 
samen met andere bronnen van publieksfeedback 
(zoals social media en feedback via zaalpartners) 
inzetten om een doelgerichte mediastrategie te 
formuleren met een duidelijke benadering van onze 
vier kerndoelgroepen:

  • Film- en cultuurliefhebbers
  • Oost- en Zuidoost-Europese diaspora
  • Filmstudenten, studenten Europese Studies en
     scholieren
  • Filmprofessionals

Ook benaderen wij vier specifieke doelgroepen uit 
de culturele, diplomatieke en zakelijke sector:

  • Culturele en maatschappelijke organisaties in
     Nederland
  • Artiesten in alle disciplines
  • Ambassadepersoneel
  • Private ondernemingen met banden met de regio

Het ENFF is tevreden met het behaalde 
publieksbereik tijdens de 11e editie van het festival 
en blijft de komende periode werken aan het verder 
verbreden en vergroten hiervan. De ambitie blijft om 
het totale bereik en het aantal betalende bezoekers 
voor de volgende festivaleditie te vergroten, het 
opgebouwde ENFF-publiek te behouden en een 
nieuw, vooral jonger publiek te bereiken. In dit 
kader zijn we een nieuw festivalonderdeel aan het 
ontwikkelen, een Korte Film-competitieprogramma 
voor opkomend talent met een publieksprijs. Door 
een podium te bieden voor studentenproducties 
en debuutfilms ondersteunen we jonge makers 
en trekken jong publiek naar het festival. 
Voor dit onderdeel zijn twee jonge curatoren 
aangetrokken, Kristina Daurova en Stefan Pavlovic, 
beiden afgestudeerd aan de Master Film aan de 
Filmacademie in Amsterdam.

Om de beoogde bezoekersaantallen te 
bewerkstelligen en alle doelgroepen op een meest 
doeltreffende manier te bereiken heeft het ENFF 
zijn communicatiebeleid in 2019 gestroomlijnd, 
met daarbij speciale aandacht voor een cultureel 
divers publiek en een jonger publiek. Ook is voor 
deze editie een nieuw grafisch ontwerp voor alle 
communicatiematerialen gemaakt.
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Net als in 2018 plaatste het ENFF dit jaar een eigen 
katern in de oktober/november editie van de 
Filmkrant, om zo een landelijk, filmminnend publiek 
uitgebreid over de hoogtepunten van het festival 
te informeren. De bijlage genereerde een extra 
bereik van 30.000 filmkrant-lezers. Daarnaast zijn 
de festivalgids en flyers verspreid op verschillende 
strategische plekken in het land. In de overtuiging dat 
niets meer prikkelt dan het filmbeeld zelf, kreeg de 
festivalposter een nieuwe vormgeving en is middels 
een opvallende campagne in Den Haag en omstreken 
(buiten en in openbare gelegenheden) verspreid. 

Daarnaast is de publiciteit dit jaar in grote mate via 
digitale kanalen verlopen. Gedurende het hele jaar 
ontvangt het ENFF-publiek een aantal nieuwsbrieven 
en tijdens het festival verstuurt het ENFF dagelijks een 
kort, digitaal festival bulletin met de hoogtepunten 
van de dag. Voor alle landen (taalgebieden) binnen 
de ENFF-regio wordt een aparte nieuwsbrief gemaakt 
met het programma (de films en de gasten). De 
festivalwebsite blijft de meest geraadpleegde 
bron van informatie voorafgaand aan een bezoek 
aan het ENFF en wordt elk jaar doorontwikkeld. 
De festivalwebsite biedt onder andere een helder 
programmaoverzicht, een goede integratie 
met sociale media en volledige interactie met 
smartphones en tablets. Ook social media vormen 
een steeds belangrijkere tool in de mediastrategie. 
Het ENFF is actief op Facebook, Twitter, Instagram 
en YouTube en heeft het aantal volgers de afgelopen 
jaren gestaag zien groeien.

Het ENFF besteedt altijd veel aandacht aan 
publieksinformatie op de festivallocaties. In de 
aanloop naar en tijdens het festival is er een speciale 
ENFF-informatiebalie naast de kassa van Filmhuis Den 
Haag. Tijdens de festivalperiode worden er foto- en 
videoverslagen, interviews met filmmakers, en korte 
impressie-interviews met bezoekers gemaakt. Graag 
verwijzen we u hiervoor naar de festivalwebsite, 
waar per dag de foto’s te bekijken zijn: http://enff.nl/
photo-gallery-2019/ en naar het ENFF-YouTubekanaal 
voor een aantal interviews en sfeerimpressies en de 
festivaltrailer: www.youtube.com/EasternNeighbours. 

Vanzelfsprekend zorgde de (web)redactie voor 
prikkelende online aankondigingen, (pers)berichten 
en artikelen. Verschillende digitale en gedrukte 
media droegen bij door nieuws op te pakken en te 
publiceren. Internationaal was het ENFF ook in 2019 
goed zichtbaar: dit Haagse festival kreeg redactionele 
aandacht in diverse landen buiten onze grenzen. 
Op de volgende bladzijde treft u een greep uit de 
binnenlandse en buitenlandse media.







Stichting artTrace heeft het Eastern Neighbours Film 
Festival (ENFF) vanaf januari 2019 overgenomen van 
Stichting Hotmix, die het festival sinds 2014 met succes 
produceerde. Igor Lesic, ENFF’s algemeen directeur 
van 2014-2018, heeft het management van het ENFF 
overgedragen aan Kostana Banovic, multidisciplinair 
kunstenaar, filmmaker en producent. Igor Lesic bleef 
in adviserende rol betrokken bij deze festivaleditie. 
Hij blijft deel uit maken van het ENFF-team en zorgt 
voor het technische gedeelte en het maken van de 
trailer. De overname door Stichting artTrace was een 
natuurlijke overgang aangezien enkele belangrijke 
medewerkers van artTrace en Kostana Banovic al 
langere tijd betrokken zijn geweest bij het produceren 
van het festival. Ook organiseerde en produceerde 
artTrace de vorige editie van het ENFF On Tour-
programma (2018) in Utrecht. 

artTrace is een jonge organisatie opgericht in 2017. 
Het kent een enthousiast team met een rijke ervaring 
in het ontwikkelen, begeleiden en realiseren van 
multidisciplinaire projecten en produceren van films. 
Voor artTrace stond 2019 in het teken van diverse 
film-gerelateerde projecten. De productie van het 
Eastern Neighbours Film Festival was er daar één van. 
artTrace gaat in 2020 doorpakken op de bewezen 
succesvolle ENFF-formule, aangevuld met een aantal 
nieuwe programmaonderdelen, waarbij de filosofie, 
kernwaarden en doelstellingen van het festival 
gewaarborgd blijven.

De financiële steun van enkele grote cultuurfondsen en 
lokale overheden is erg belangrijk voor de continuïteit 
van het Eastern Neighbours Film Festival, dat vooral 
afhankelijk is van incidentele projectbijdragen. Het 
ENFF is daarom zeer dankbaar dat het ook dit jaar 
op steun kon rekenen van meerdere subsidiënten, 
sponsoren en partners: gemeente Den Haag, het 
Nederlands Filmfonds, Fonds 1818, Fonds 21, het 
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VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-
Holland, het Filmhuis Den Haag en alle zaalpartners, 
het Europees Parlement, het Tsjechisch centrum en 
verschillende ambassades en culturele instellingen uit 
de regio. Dit jaar werd het ENFF OnTour-programma 
ook gesteund door enkele gemeentelijke fondsen 
in de desbetreffende steden, waaronder Gemeente 
Utrecht, Gemeente Amersfoort en het K.F.Heinfonds.

Daarnaast bleef geen middel onbenut om eigen 
inkomsten en bijdragen te verhogen. Ook werden 
aanvullende baten uit sponsorbijdragen gegenereerd, 
die het festival ontving van partnerorganisaties in 
de vorm van geldelijke steun en ondersteuning in 
natura. Het ENFF vond ook belangrijke financiële 
aanvulling bij een aantal ambassades (Slovenië, 
Hongarije, Oostenrijk, Bulgarije en Oekraïne) die in 
2019 een bijdrage aan het gastenbudget leverden. De 
definitieve begroting is met 8% gestegen ten opzichte 
van 2018, met een totaal aantal filmvoorstellingen 
van 68, een recordaantal van 49 internationale 
en nationale gasten en 5.944 bezoekers van alle 
festivalactiviteiten (betalende en niet-betalende 
bezoekers). 

Deze productie was voor Stichting artTrace spannend 
te noemen. Een belangrijke ervaring, met slechts een 
paar kinderziektes van zo een groot project, waarvan 
alle details pas zichtbaar werden in de loop van het 
productieproces. artTrace heeft geïnvesteerd in de 
professionalisering van de organisatie en voor deze 
editie zijn vijf nieuwe teamleden aangenomen voor 
belangrijke functies zoals algemeen directeur, pr-
medewerker, grafisch ontwerper, locatiemanager en 
vrijwilligers-coördinator. Stichting artTrace kijkt zeer 
tevreden terug op deze editie van het ENFF en kan 
met zekerheid concluderen dat we na deze ervaring 
voor de volgende festivaleditie alleen nog maar een 
beter resultaat kunnen verwachten.



/            Op naar een nieuwe editie 
Trots en tevreden kijkt Stichting artTrace terug op 
haar eerste Eastern Neighbours Film Festival. Wij 
hebben voort kunnen bouwen op een sterke ENFF-
traditie, waarvoor veel mensen zich de afgelopen 
jaren vol passie hebben ingezet. Onze dank aan hen is 
groot. 

Natuurlijk gaat onze dank ook uit naar al onze 
partners die elk jaar weer met veel enthousiasme 
met ons samenwerken. Dankbaar zijn we ook voor de 
(terugkerende) steun van fondsen en sponsoren die 
ons in onze missie willen ondersteunen. Ten slotte 
willen we alle individuen die het Eastern Neighbours 
Film Festival in 2019 tot een succes hebben gemaakt 

bedanken. Onze bijzondere dank gaat uit naar alle 
filmmakers, die het festival voorzien hebben van de 
allerbeste films uit Oost- en Zuidoost-Europa!

Juist in deze tijd is een festival gericht op 
cultuuruitwisseling en verbinding urgenter dan ooit. 
Dit stimuleert ons om vooruit te kijken, spannende 
plannen te maken voor de komende edities van het 
festival en nieuwe verhalen uit Oost- en Zuidoost-
Europa beschikbaar te maken voor een breed en 
divers publiek. Met veel vertrouwen en positieve 
energie kijken wij dan ook uit naar de 12e editie van 
het festival, dat van 4 tot en met 8 november 2020 
plaats gaat vinden in Filmhuis Den Haag. 

Festival directeurs: Rada Sesic, Kostana Banovic

Productie: Gaby Brinkman, Kristina Daurova

Productie ondersteuning: Goran Medvedev, 
Corina Burlacu, Maarten Savelkoel, John Bosters

Film coördinatie: Oana Stupariu

PR: Anna Lillioja, Stefan Pavlovic

Social media: Mariana Hristova, Sophie Tiedemann

Website: Zeljka Ferencic

Grafisch ontwerp: Anna Trofimenko

Educatie: Alma Imamovic-Ivanov, Zeljka Ferencic

Hospitality: Milica Milic

Coördinatie vrijwilligers: Alma Kofrc

Fotografie: Mladen Pikulic

Videografie: Alma Imamovic-Ivanov

Debates: Nenad Fiser

Techniek en trailer: Igor Lesic

Bestuur artTrace: Marleen de Witte, Rolf Orthel, 
Hans Nijland, Hans Verbraeck
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