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51ste International Film Festival Rotterdam

26 januari – 6 februari 2022

Rotterdam, 6 February 2022

51ste editie IFFR ten einde, meer filmvertoningen
later in 2022
Winnaar VriendenLoterij Publieksprijs wordt later onthuld tijdens Closing Night,

filmprogramma 25 Encounters gelanceerd
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De vertoning van Dragon Inn van King Hu is het slotstuk van de 51ste editie van

International Film Festival Rotterdam (IFFR) en tegelijk het startsein van het 25

Encounters programma. De winnaar van de VriendenLoterij Publieksprijs wordt

vanavond tijdens de Closing Night bekendgemaakt. De IFFR 2022 Official

Selection bestond uit 217 films, waarvan er 54 online beschikbaar waren voor

publiek. Along the Way ging daarnaast in de bioscoop in wereldpremière en 5 Big

Talks waren wereldwijd online beschikbaar. Het festival presenteerde ook een

selectie films aan 2.112 journalisten en filmprofessionals via Festival Scope Pro,

waaronder de films uit de Tiger Competition, de Big Screen Competition en de

Ammodo Tiger Short Competition.

Festivaldirecteur Vanja Kaludjercic: “Vandaag komt wederom een buitengewone editie van

IFFR ten einde. Een editie waarin de wereldpremière van Please Baby Please van Amanda

Kramer het festival opende, Paz Encina de Tiger Award won voor EAMI en Along the

Way van Mijke de Jong tijdens het slotweekend alsnog op het grote doek in wereldpremière

ging. Ook waren er verfrissende IFFR Pro-sessies waarin werd nagedacht over ‘the new

possible’ en lanceerden we het mijlpaalprogramma 25 Encounters. Het is hartverwarmend om

te zien hoe filmmakers, de filmindustrie, partners en publiek ons zijn blijven steunen in deze

tijden vol onzekerheden. We zijn trots dat we alternatieve manieren hebben kunnen vinden om

boeiende nieuwe films te presenteren. Uiteraard kijken we ernaar uit om onze competitiefilms

op een later moment dit jaar alsnog te vertonen zoals bedoeld: aan het publiek, op het grote

scherm en in aanwezigheid van de filmmakers.”

Op 26 januari opende de wereldpremière van Please Baby Please van Amanda Kramer het

festival op IFFR.com. Vanwege de coronamaatregelen werd het festivalprogramma van de 51ste

editie online vertoond. Van 26 januari tot en met 6 februari waren 54 films voor publiek

beschikbaar op IFFR.com, waaronder 11 wereldpremières en 5 internationale premières. Big

Talks met Mathieu Amalric, Amanda Kramer, Rachel Lang, Sayombhu Mukdeeprom en

Joachim Trier en Renate Reinsve waren online wereldwijd beschikbaar. De wereldpremière

van Along the Way was  tijdens het slotweekend het enige fysieke evenement in de

bioscoop. Dragon Inn van King Hu was de slotfilm van IFFR 2022 en tegelijkertijd de

lancering van 25 Encounters, een geprinte publicatie met bijbehorend filmprogramma op IFFR

Unleashed.
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Tijdens de IFFR Awards Ceremony op 2 februari werden acht prijzen uitgereikt aan

competitiefilms en acht IFFR Pro Awards. De competitiefilms waren tijdens het festival alleen

beschikbaar voor pers en filmindustrie en worden later in het jaar in de bioscoop aan publiek

vertoond.

IFFR 2022 heeft tot nu toe 117.000 bezoeken geregistreerd. Dat aantal is de uitkomst van een

rekensom waarbij het aantal kijkers per huishouden met factor 1,7 is vermenigvuldigd. Die

vermenigvuldigingsfactor is gebaseerd op een enquête uit 2021 onder bijna 3.500

respondenten. Een recordaantal van 550 geaccrediteerde journalisten heeft het festival online

bijgewoond. Zij waren afkomstig uit 65 verschillende landen. IFFR Pro verwelkomde 1.562

filmprofessionals uit 86 verschillende landen tijdens online evenementen zoals CineMart en

Rotterdam Lab.

25 Encounters
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De vertoning van de slotfilm van IFFR 2022, het martial-artsmeesterwerk Dragon Inn (1967)

van King Hu, is tevens het startsein van 25 Encounters. Dit programma omvat 25 gesprekken

tussen filmmakers en filmfanaten waarin zij reflecteren op het verleden, het heden en de

toekomst van film, filmfestivals en IFFR. Deelnemers zijn onder anderen Apichatpong

Weerasethakul, Christine Vachon, Olivier Assayas, Ayoka Chenzira, Ester Martin Bergsmark,

Costa- Gavras en Yuasa Masaaki. Alle ontmoetingen worden vereeuwigd in een in beperkte

oplage gedrukte publicatie die wordt uitgegeven in combinatie met een filmprogramma van 25

door de gesprekspartners uitgekozen films. Dit filmprogramma wordt in drie fasen op IFFR

Unleashed beschikbaar gemaakt.

IFFR 2022 in cijfers

Dit zijn voorlopige cijfers. De definitieve cijfers van IFFR 2022 worden bekendgemaakt in de

Annual Report. De data voor IFFR 2023 worden later dit jaar bekendgemaakt. 

IFFR 2022 Official Selection

・217 films

IFFR 2022 Selection beschikbaar op IFFR.com

・Harbour: 17 films

・Bright Future: 4 films

・Limelight: 5 films

・Focus: Amanda Kramer: 8 films

・Cinema Regained: 6 films

・Short & Mid-length: 1 film

・RTM: 12 films

・Scopitone: 1 film

・5 IFFR Big Talks, wereldwijd online beschikbaar

・33 films dongen mee naar de VriendenLoterij Publieksprijs. 11 films kregen een

publiekswaardering van 4 uit 5 of hoger.

Press & Industry selection 2022

・14 films in de Tiger Competition

・9 films in de Big Screen Competition

・16 films in de Ammodo Tiger Short Competition
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・56 lange films 

・12 middellange films

・55 korte films

・4 VR-projecten

・22,672 Festival Scope Pro bezoeken

Publiek

・117.000 bezoeken

Waarvan 1.500 bezoeken fysiek waren

・-5% in vergelijking met februarifestival IFFR 2021

・1,7 vermenigvuldigingsfactor voor online bezoeken

・Geografische spreiding

In 2022 keek 40% van het publiek vanuit Zuid-Holland. Dat is hetzelfde percentage als in 2021.

32% keek vanuit Noord-Holland, een toename van 8 procentpunt ten opzichte van 2021.

28% van de kijkers kwam uit andere provincies.

・905.000 YouTube-views tussen 7 januari en 6 februari

Persgasten

・550 journalisten (van wie 88 uit Nederland en 462 internationaal)

・Ter vergelijking: op IFFR 2021 waren 508 journalisten aanwezig (80 uit Nederland en 428

internationaal)

・65 landen vertegenwoordigd

7% meer dan op IFFR 2021

IFFR Pro Days

・1.562 gasten uit de filmindustrie:

827 IFFR Pro-gasten

141 filmmakers

86 landen vertegenwoordigd

594 CineMart-gasten

4.473 bezoeken aan activiteiten van IFFR Pro, waaronder online panels

656 een-op-een meetings op CineMart gefaciliteerd



Educatie

・40.000 bezoeken (zowel online als fysiek) van schoolkinderen, studenten en leraren tussen 1

maart 2021 en 5 februari 2022: een toename van 99% ten opzichte van IFFR 2021

・22% van de lessen en workshops vonden in fysieke vorm plaats in bioscopen en op scholen

・78% van de lessen en workshops vonden online plaats

International Film Festival Rotterdam

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_iffr
https://press.iffr.com/
https://press.iffr.com/

