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MEDIAREGELING 2019
Sinds 2016 is OPEN Rotterdam penvoerder van de Mediaregeling vanuit de Gemeente Rotterdam. De
nieuwe aanpak van de Mediaregeling die sinds 2016 praktijk is, leert dat er niet alleen mooie
tv-programma's worden gemaakt, maar dat de kwaliteit erg sterk is, dat er crossmediaal gewerkt
wordt en dat er actief partners worden aangetrokken waardoor de maatschappelijk relevantie
vergroot wordt. De makers vormen een mix van nieuw en bekend talent.
Het penvoerderschap van de Mediaregeling is van groot
belang door OPEN Rotterdam. Een regeling die is
ontstaan uit de lokale omroepgelden en is gericht op
het ontwikkelen van nieuwe Rotterdamse content
gemaakt door Rotterdamse makers voor de
Rotterdammers.
De huidige aanpak onderscheidt zich op verschillende
fronten van andere investeringsfondsen. OPEN
Rotterdam biedt begeleiding van de makers, we hebben
oog voor bekend en nieuw talent, we zijn scherp op
diversiteit in vorm en soort content en we stellen ons
netwerk en onze publicatiekanalen concreet en
ruimhartig open. We zijn nauw en actief betrokken zijn
bij de ontwikkeling van de producent en de productie.
Voor OPEN Rotterdam zelf is het van levensbelang om
op deze wijze toegang te hebben tot nieuwe actuele
belanghebbende Rotterdamse verhalen en tot het
netwerk van makers. Juist deze werkwijze versterkt de
film- en media in Rotterdam en vergroot de relevantie
van zowel de regeling als de omroep. De aantoonbare
meerwaarde die de huidige aanpak met zich
meebrengt, de goede evaluatie en het doorvoeren van
hierin aangegeven verbeterpunten hebben de doorslag
gegeven in het behoud (met korting) van de
Mediaregeling en het penvoerderschap door OPEN
Rotterdam.

MEDIAREGELING IN 2019
De commissie die verantwoordelijk is voor het
toekennen van de aanvragen bestaat uit vijf leden uit
het PBO van OPEN Rotterdam. Elke pitchavond zijn
minimaal vier leden aanwezig. In 2019 hebben drie
pitchrondes plaatsgevonden: in maart, mei, en in
december. In totaal ontvingen we 37 aanvragen,
waarvan 17 uiteindelijk worden gehonoreerd. De 17
gehonoreerde aanvragen leveren 8
tv-programma’s/series, 1 serie van vlogs, 1 serie van
instagram stories en 5 documentaires op, gemaakt door
14 verschillende producenten. Een deel van de
programma’s is in 2019 al te zien bij OPEN Rotterdam,

de overige tv-programma’s zendt OPEN Rotterdam in
de loop van 2020 uit. Er is een goede spreiding van
thema’s die we hanteren: trending/actualiteit, kunst en
cultuur (k&c), ondernemen, samenleven, sport, lifestyle
en politiek.
In totaal is er voor een bedrag van € 179.169 (incl. btw)
toegekend. De toegekende bedragen variëren tussen de
4.500 en 15.00 euro. In 2019 is hiervan al een bedrag
van € 53.028 uitgekeerd, het resultaat van € 11.197
wordt in 2020 toegekend en het restant wordt in 2020
uitgekeerd.
BIJZONDERHEDEN
Bijzondere voorbeelden zijn de bijstand bij de
doorontwikkeling van de documentaire Nooit meer
over praten en de première in Kino. Voorbeelden van
het netwerk openstellen zijn onder andere de
relatiebijeenkomst waar we een sneakpreview hadden
van de nieuwe docureeks van Carel van Hees en
Stephan van Warmenhoven en het koppelen van Ezki
aan Rotterdam Unlimited. De nieuwe serie Groen
Voorziening van de gebroeders Groen wordt
gehermonteerd tot een film voor het Natuurhistorisch
Museum.
Voor de serie Tussen de Zinnen van
Rauwkost-Collective, waarin zes stadsgedichten van
stadsdichter Dean Bowen worden verfilmd, zijn
Bibliotheek Rotterdam en OPEN Rotterdam een nauwe
samenwerking aangegaan. De trailers zijn te zien
geweest op het zogenaamde WOW scherm tegenover
Rotterdam Centraal. Een ander belangrijk hoogtepunt
was de uitverkochte RTM Special bij het IFFR 2020
waarbij de eerste twee films uit de reeks werden
vertoond met live voordracht van Dean Bowen. De
eerste aflevering 14.05 altijd een soort vooruit werd
genomineerd voor de Best Experimental Award tijdens
het Shortcutz Filmfestival. Zo wordt de docu Tiffany’s
Droom genomineerd voor de Venice TV Award
categorie Sport.

Oog voor kwaliteit wordt duidelijk door Job en Perry
die met hun kookprogramma bij OPEN Rotterdam
begonnen, nu te zien zijn op 24Kitchen de Rotterdam
Marketing Award wonnen. Met Sport Film Festival
Rotterdam is een langdurige samenwerking met
jaarlijks nieuwe Rotterdamse sportdocumentaires die
bij SFFR en op OPEN gelijktijdig in première gaan. Een

ander recent toonbeeld van betrokkenheid en flexibele
werkwijze is in 2020 de spoedprocedure Mediaregeling
inzake Covid-19. Deze actie is ontstaan vanuit de
urgentie om actuele content nu te laten maken, maar
ook om makers betaalde opdrachten te kunnen
verlenen. Deze betrokkenheid en flexibiliteit is uniek in
de film- en mediafondsenwereld.

TOEKENNINGEN EN TV-UITZENDINGEN IN 2019
zwart is toegekend in 2019 en ook uitgezonden in 2019
Groen is toegekend in 2019 en uitgezonden in 2020 of later
Blauw is toegekend in 2018 of eerder en uitgezonden in 2019

PRODUCENTEN
A shock Production
Petra Smulders
DikPakSneeuw
More Productions
Mieke van der Linden
SFFR / SportVibes
Het Regiehuis
Gallo Media
Gebroeders Groen
Rasheida Adrianus
Stichting Artertainment
Gallo Media
Szutkowski AV
Dive TV
Rauwkost CC
Sponsored By Nature
St Wijk-TV
A Shock productions
Stichting Peace Penguins
SFFR / SportVibes
SFFR / SportVibes
SFFR / SportVibes
Het Regiehuis
Chicks And The City
Stichting Grote Ogen
Sponsored By Nature
Chris de Krijger
DIVE TV
Oskow Bayhan
UNIEKO
Gebroeders Groen
door corona

PRODUCTIE
Waterkonijnen op stap
Nooit meer over praten
Pop Secret
Het gras bij de buren
DOGTV010, Rescue Dogs
Don Diego Poeder
De Inburgerking
Stad in transitie
Groen Voorziening
Ezki's Schoolleven (2)
Marja's Wonderlijke wereldstad
Green power kids
FFLEKKERNIKS4U
MC Laantje zoekt zijn passie (2)
Tussen de Zinnen in
Rotterdams Natuurlijk
ZLOG
Urban Expeditie
Maas Choir
Ghetto Dino
Loslaten
Surfweer
De Inburgerking (2)
Chicks On Screen
Sleutelaar Bulthuis Deelder
Rotterdam Eet
Maus
DE WACHT
ATLANTIKWALL
Rotterdamse Tinkeraars
Groen Voorziening (2)

VORM & UITZENDING
5-delige serie
docu
docu
6-delige serie
3-delige serie
docu
8-delige serie
6-delige serie
8-delige serie
5-delige serie
4-delige serie
8-delige serie
6-delige serie
5-delige serie
6-delige serie (deel 1 in 2019)
5-delige serie
6-delige serie
5-delige serie
uitgesteld door corona
docu
docu
docu
6-delige serie
7-delige serie
5-delige serie
uitgezonden in 2020
verwacht in 2020
verwacht in 2021
verwacht in 2020
uitgezonden in 2020
start in 2020 / deels uitgesteld

