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Met de vertoning van A Beautiful Day in the Neighborhood van Marielle Heller op 1
februari 2020 is de 49ste editie van International Film Festival Rotterdam (IFFR) tot een
einde gekomen. Het festival vertoonde 574 films, waarvan 145 wereldpremières,
onderverdeeld in de programmasecties Bright Future, Voices, Deep Focus en Perspectives.
Art Directions en Talks & Masterclasses gaven extra context aan het filmprogramma. IFFR
verwelkomde 2691 filmprofessionals uit 89 landen, onder wie 346 filmmakers.

Vertrekkend festivaldirecteur Bero Beyer: “Deze editie van IFFR was als een droom, een

ongelooflijke slotscène van mijn vijfjarige rol als festivaldirecteur. Wederom was Rotterdam de

plek waar opkomend talent – zoals Tiger Award-winnaar Zheng Lu Xinyuan met The Cloud in

Her Room – en legendarische filmmakers samen kwamen voor een unieke viering van

cinema.”

Zakelijk directeur Marjan van der Haar: “Het was fantastisch om door een stad vol

filmliefhebbers te lopen: enthousiast publiek, schoolkinderen en gasten uit de filmindustrie

naast elkaar. Het aantal bezoeken dit jaar – 340.000 – overtrof al onze verwachtingen: een

groei van 13.000 ten opzichte van vorig jaar. Hieronder waren ruim 28.000 bezoeken in de

context van educatie. Ik wil onze partners hartelijk bedanken voor het mede mogelijk maken

van dit festival.”

Nieuwe festivaldirecteur Vanja Kaludjercic: “Mijn festivalervaring was geweldig en tegelijkertijd

productief. De eerste voorbereidingen voor de feestelijke 50ste editie van IFFR zijn al in gang.

Ik kijk ernaar uit om onze vele ambitieuze plannen het komende jaar samen met het IFFR-team

waar te maken.”

Feiten en cijfers

Bezoeken

340.000

Films

273 featurefilms (65 wereldpremières, 43 internationale premières en 17 Europese premières)

301 korte en middellange films (80 wereldpremières, 21 festivalwereldpremières, 46

internationale premières, 14 Europese premières)

37 Talks & Masterclasses open voor publiek

84 van de 203 films die in aanmerking kwamen voor de BankGiro Loterij Publieksprijs

scoorden een publiekswaardering van vier uit vijf of hoger



Art Directions

21 kunstinstallaties

13 performances

Gasten

2691 gasten uit de filmindustrie

onder wie:

346 filmmakers

670 CineMart-gasten

354 journalisten (101 Nederlandse journalisten en 253 internationale journalisten)

Educatie

Meer dan 28.000 bezoeken van scholieren, studenten en docenten.

IFFR 2021

De 50ste editie van International Film Festival Rotterdam vindt plaats van 27 januari tot en met

7 februari 2021.

Links: Bero Beyer, Rechts: Beeld Crash

Tot ziens, Bero Beyer



IFFR 2020 was het laatste festival onder leiding van Bero Beyer. Onder de hoogtepunten van

zijn laatste editie waren de vertoning van Crash met live muziek van het Rotterdams

Philharmonisch Orkest en een speciale zwart-witvertoning van Parasite van Bong Joon Ho, die

ook op het festival langskwam voor een interesssante masterclass.

Links: Tiger Award winnaar, rechts: Ammodo Tiger Short Awards

Tiger Award-winnaar IFFR 2020

The Cloud in Her Room van Zheng Lu Xinyuan won IFFR's belangrijkste prijs. 

Lees meer over alle winnaars hier

Ammodo Tiger Short Awards

Winnaars zijn Ismaïl Bahri, Maïder Fortuné & Annie MacDonell, en Dorian Jespers

Lees meer hier

https://iffr.com/nl/blog/the-cloud-in-her-room-wint-tiger-award-iffr-2020
https://iffr.com/nl/blog/de-iffr-tiger-short-award-winnaars
http://press.iffr.com/images/344182
http://press.iffr.com/images/344212


Links: IFFR Pro Awards, Rechts: Bong Joon Ho's Masterclass

Winnaars IFFR Pro Awards

Zes prijzen werden overhandigd aan de meest veelbelovende filmprojecten.

Lees meer over de winnaars hier

Bekijk de Talks & MasterclassesDe meeste talks van IFFR 2020 staan op video. Kijk ze

terug!

Bekijk ze hier

https://iffr.com/en/blog/iffr-pro-award-winners-announced
https://iffr.com/nl/blog/tags/videos-iffr-2020
http://press.iffr.com/images/343988
http://press.iffr.com/images/344216
http://press.iffr.com/images/344214
http://press.iffr.com/images/344215


OVER INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM

With nearly 330,000 admissions and over 2,400 film professionals attending, IFFR is one of the largest audience and
industry-driven film festivals in the world, offering a high quality line-up of fiction and documentary feature films, short
films, exhibitions, performances, masterclasses and talks.IFFR actively supports new and adventurous filmmaking talent
through numerous industry initiatives including co-production market CineMart, the Reality Check conference, the
BoostNL initiative, the Hubert Bals Fund and Rotterdam Lab. IFFR's 49th edition takes place from Wednesday 22 January
to Sunday 2 February 2020. More information can be found at IFFR.com.

Links: IFFR-podcasts, Rechts: beeld van Nasir; Arun Karthick

Beluister de IFFR-podcasts

IFFR 2020 had zijn eigen radio- en podcastcorner. Verschillende partners namen hier hun

podcasts op, waaronder Little White Lies en VPRO Cinema.

Beluister ze hier

IFFR Unleashed

Streamingplatform IFFR Unleashed is geïntergreerd binnen IFFR.com. Nieuwe titels zijn o.a.

Tiger Competition-films Nasir en Piedra sola.

Lees meer hier

IFFR Memorabilia

Heb jij een bijzonder IFFR-object met een mooi verhaal?

Voor de 50ste editie van IFFR zoeken we objecten van IFFR-bezoekers waar een mooi

festivalverhaal bij hoort: memorabilia dus. Het jij een uniek festivalobject? Maak in 2020 een

afspraak op ons kantoor.

Lees verder hier

Download hier filmstills en festivalfoto;s

https://www.iffr.com/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_iffr
https://iffr.com/nl/blog/tags/podcasts-iffr-2020
https://iffr.com/nl/blog/het-vernieuwde-iffr-unleashed
https://iffr.com/nl/iffr-memorabilia
https://www.dropbox.com/sh/js0thr2ahkrx9ws/AAC17ZegPdTPxkSedrEKs7lma?dl=0


INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM

http://press.iffr.com/
http://press.iffr.com/

