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Beleidsplan
Stichting Roffa Mon Amour is in 2013 opgericht met als doel om bijzondere arthouse cinema
van grotendeels beginnende makers een podium te bieden. Films die vaak niet vertoond
worden binnen de reguliere bioscoopprogrammering. De stichting verbindt deze films aan
het publiek door jaarlijks een filmfestival te organiseren in de zomer in Rotterdam.
Van 2013 tot en met 2017 vond het festival plaats in de openlucht. In 2018 en 2019 verhuisde
het festival naar een nieuwe locatie: Drijvend Paviljoen. In 2020 wordt een aangepaste editie
georganiseerd bij Weelde mede door de veranderingen door de Covid-19 uitbraak.
De films van Roffa Mon Amour dragen bij aan maatschappelijke bewustwording, nemen je
mee op wereldreis en ze inspireren. Het programma bestaat uit oude en nieuwe films. New
Makers worden verbonden aan hun cinematografische voorouders, want om het heden te
begrijpen zul je het verleden moeten kennen. Ook zijn er elk jaar speciale focusprogramma’s
die inspelen op de actualiteit. Voor de filmkeuze wordt rekening gehouden met diversiteit in
land van herkomst, thema en genre zodat een veelzijdig programma resulteert wat een
brede doelgroep aanspreekt. Naast het filmprogramma biedt het festival randprogramma
zoals live muziek, spoken word, performance en lezingen om nieuwe publieksgroepen te
verbinden aan film.
Overige activiteiten
In 2016 organiseerde de stichting een filmnacht La Notte in filmhuis Kino waarbij werd
samengewerkt met Nederlandse filmfestivals om een breder podium te bieden aan kleinere
festivalfilms. In 2018 en 2019 organiseerde de stichting een academische Summer Film
School waarbij filmcolleges worden aangeboden. De filmcolleges en films werden
georganiseerd in samenwerking met CINEA en LantarenVenster.
Ook werkt de stichting samen met initiatieven uit de stad die graag een film willen vertonen
op hun bijzondere locatie.
Doelgroep
De activiteiten van Roffa Mon Amour zijn toegankelijk voor een breed publiek.
Roffa Mon Amour spreekt jongvolwassen, breed geïnteresseerde cultuurliefhebbers aan.
De achterban van Roffa Mon Amour is jong ten opzichte van andere filmfestivals. In 2019
waren 50% van de bezoekers onder de 40 jaar. De doelgroep is grotendeels woonachtig in
de stad Rotterdam.
Financiën
De stichting vraagt jaarlijks projectsubsidies aan om haar activiteiten te realiseren. De
stichting zit niet in het meerjarige cultuurplan van Rotterdam. Tot de subsidienten behoren:
Gemeente Rotterdam Dienst Kunst en Cultuur, Nederlands Filmfonds, Prins Bernhard
Cultuurfonds, VSB fonds, Elise Mathilde fonds. Rotterdam Festivals ondersteunt het festival
ook. In 2018 heeft de stichting een crowdfundingcampagne ingezet.
Zonder de bijdragen van de fondsen kan de stichting haar activiteiten niet uitvoeren. We
hanteren een ticketprijs die lager is dan de bioscopen om toegankelijk te zijn voor een breed
publiek. Er wordt samengewerkt met diverse platforms om een korting aan te bieden zoals
Rotterdampas, Cineville, CJP, We Are Public.
Voor details zie de jaarrekening van 2019.

2018
Na vijf edities in de openlucht verhuisde het festival in 2018 naar een overdekte locatie.
Een twaalfdaags festival vond plaats in het Drijvend Paviljoen waar elke avond een film werd
vertoond in een transparante bol drijvend op het water. De eerste vijf dagen werd de eerste
editie van Summer Film School georganiseerd waarin de geheimen van Brian Da Palma en
Alain Resnais werden onthullend. Het festival verwelkomde 2721 bezoekers.
2019
Net als in 2018 twaalfdaagse editie in het Drijvend Paviljoen en LantarenVenster waar elke
avond een film werd vertoond. Het festival opende met een live cinema concert. Om meer
bekendheid voor Summer Film School te genereren werden de programma’s meer
geïntegreerd in het avondprogramma in het Drijvend Paviljoen. De eerste vijf dagen werd
Italian Maestros georganiseerd, daarna volgde Activism Now!. Deze programma vonden
plaats in zowel LantarenVenster als Drijvend Paviljoen.
In totaal werden 22 filmprogramma’s aangeboden. Het festival verwelkomde 1881 bezoekers,
dit zijn minder bezoekers dan het jaar ervoor. In juli 2019 vond een hittegolf plaats, op 26 juli
werd 40 graden Celcius gemeten. Mede hierdoor trokken veel mensen de stad uit op zoek
naar verkoeling.
Organisatie
Bestuur
Voorzitter: Ulrike Sobbeke
Secretaris: Inge de Leeuw
Penningmeester: Martijn van Opstal
Het bestuur vervult haar functie onbezoldigd. Zij komen 2 keer per jaar samen.
De activiteiten worden uitgevoerd door een artistiek en zakelijk leider. Zij worden ingehuurd
als freelancer door de stichting. Tot hun werkzaamheden behoren: fondsenwerving, schrijven
en bepalen van visie en beleid en het inhuren en aansturen van projectmedewerkers. Ook
maken ze programma en zijn ze betrokken bij de redactie en marketing.
Alle projecten zijn onderverdeeld in de afdelingen Programma, Marketing, Redactie en
Productie. Voor deze functies werkt de stichting met freelancers die werken op projectbasis.

