
Jaarverslag 2019 
Stichting art.1 

Bestuur: 
Judith Levigne
Marije Janssen  

Sudeep Dasgupta 
Shayne McCreadie 



Het jaar 2019 was een bewogen jaar voor Stichting art.1, waarin veel doelstellingen zijn 
gerealiseerd. Het verslag is opgedeeld in (publieks)activiteiten Nederland en activiteiten in het 
buitenland. Hoewel Stichting art.1 een bepaalde methodiek van werken heeft, verschillen de 
strategieën bij het uitvoeren van activiteiten in Nederland soms van die die we in het 
buitenland hanteren. De doelstelling is vaak hetzelfde: het stimuleren van queer & migrant 
filmmakers en storytellers om een veelkleurig geluid te laten horen in het maatschappelijk 
debat en onderwerpen die raken aan discriminatie, racisme en sociale uitsluiting die individuen 
en/of minderheidsgroepen (kunnen) ervaren te adresseren. De strategie is om producties te 
ontwikkelen (dit kunnen films zijn, storytelling voorstellingen, radio/podcast reportages, 
fototentoonstellingen) en publieksactiviteiten te organiseren (festivals, multiplier events, 
debatten, bijeenkomsten en voorlichtingen op middelbare scholen). In de eerste paragraaf van 
dit jaarverslag volgt een uiteenzetting van de werkzaamheden van Stichting art.1 in 
Nederland, terwijl we in de tweede paragraaf een blik werpen op de activiteiten die in het 
buitenland plaats hadden. Ook doen we in het jaarverslag een strategische beschrijving voor 
de periode 2020-2022 en een samenvatting van de financiële situatie van de organisatie. 

Activiteiten in Nederland 
Evenals in voorgaande jaren organiseerden we in 2019 International Queer & Migrant Film 
Festival Amsterdam met een Academy programma voor jonge filmmakers.  IQMF vierde in 
2019 diens vijfjarig bestaan! Dit jubileum inspireerde ons om het festival groter én anders aan 
te pakken. De vijfde editie van het International Queer & Migrant Filmfestival vond dit jaar 
daarom plaats op meer dan tien verschillende locaties. Met ‘safe space’ als festival-thema 
verhuisde het hoofdfestival in Amsterdam naar een twee nieuwe locaties: van 4 t/m 8 
december 2019 waren LAB 111 en OT301 onze thuisbasis. Voorafgaand aan het festival 
organiseerden we tevens vertoningen in de Centrale OBA, De Pletterij in Haarlem, The Grey 
Space in Den Haag, LUX in Nijmegen, Kino Rotterdam, LantarenVenster in Rotterdam en 
Filmcafé in Utrecht. Het Goethe Instituut in Amsterdam opende opnieuw haar deuren voor 
onze IQMF Academy deelnemers (3-6 december). In Vrankrijk en in OT301 werden op de 
woensdagavond en zaterdagavond de jaarlijkse IQMF-feestjes gevierd. Tijdens het IQMF 
festival in Amsterdam waren tevens drie tentoonstellingen te bezoeken. In 4BID Gallery 
(onderdeel van OT301) exposeerden Mischa Badashian en Abdulsalam Ajaj met de 
fototentoonstelling Naked Berlin - city interventions. In LAB111 was de VR-installatie Another 
Dream van Tamara Shogaolu te beleven en exposeerde de Venezolaanse artivist Daniel 
Arzola alle ontwerpen die hij in de afgelopen vijf jaar voor IQMF heeft gemaakt. Qua 
performances had IQMF dit jaar een groter aanbod dan ooit; met (zo goed als) uitverkochte 
zalen voor Mini Maxwell’s Queer Landing, Astrit Ismail’s The New Body en een compilatie van 
live-verhalen met als thema On Being Turkish & Queer. We kijken met trots terug op de vijfde 
editie van IQMF, waarin wij als organisatie én als festival opnieuw zijn gegroeid en maar liefst 
3277 bezoekers mochten verwelkomen. Ook tijdens IQMF vond het project Youth Dialogue 
for Change plaats, een door Erasmusplus gefinancierde KA-3 trainingsprogramma waarin 38 
jongeren uit Kosovo, Albanië, Servië en Macedonië naar Amsterdam kwamen voor een 
driedaagse training in presenteren, netwerkmeetings bij Dutch Culture en een final presentatie 



over safe spaces en rol van kunst in het bespreekbaar maken van mensenrechten in de 
Balkan op zondag 8 december in LAB111. 

Ook in 2019 organiseerden we IQMF Academy. Voor de uitvoering van dit project voor een 
groot deel gewerkt met experts uit het internationale filmfestivalcircuit met wie we in 
voorgaande jaren ook gewerkt hebben: Ana David, Laurien ten Houten en Rikki Beadle 
Blair. Ook hoogleraar Sudeep Dasgupta (Media Studies Universiteit van Amsterdam) heeft 
weer een masterclass verzorgd over de voordelen/valkuilen van het labelen in multiple 
identities. Nieuw dit jaar was de Masterclass van Tamara Shogaolu - “Storytelling in new 
media platforms such as virtual, augmented and mixed reality”, een talk die zeer goed is 
beoordeeld door deelnemers. Meer nog dan in voorgaande jaren hebben we aandacht 
besteed aan het vergroten van netwerkmogelijkheden voor deelnemers door een 
samenwerking aan te gaan met het Prins Claus Fonds en aan het onderdeel van Pitching. 
Op dinsdag 3 december hebben alle deelnemers deelgenomen aan de speed-date sessie 
van PCF, waarbij ze in 7 ronden warden ingedeeld met experts uit het Nederlandse en 
internationale cultuurveld. In tegenstelling tot voorgaande Jaren hebben we verder meer 
aandacht besteed aan de pitching workshops en de uiteindelijke presentaties. De keuzes 
om meer aandacht te besteden aan netwerkmogelijkheden en de pitching sessies was 
gebaseerd op de uitkomsten van de evaluaties uit 2018. Ook dit jaar vond Academy plaats 
in de historische Tuinzaal van het Goethe Instituut aan de Herengracht 470. We mochten 
kosteloos gebruik maken van de verschillende workshopruimtes en de gemeenschappelijk 
lunchruimte. Van het Queer Faces Migrant Voices podcast project dat we in 2017 zijn 
begonnen, hebben we in 2019 nog eenmaal een workshop reeks gedaan waar 12 
deelnemers aan het hebben deelgenomen. De gerealiseerde podcasts zijn te vinden via 
ons eigen podcast kanaal: https://soundcloud.com/art1_radio 


https://soundcloud.com/art1_radio


Activiteiten buitenland  
In oktober 2018 kregen we de beschikking voor ons project Youth Artivists for Change 
Balkan, een project dat ons is toegekend in de subsidieregeling Creative Twinning van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de periode Oktober 2018 - December 2020. 
Hoewel we het project in 2018 officieel zijn begonnen met launches in Albanië, Kosovo, 
Servië en Macedonië, zijn we in 2019 pas echt begonnen met het uitrollen van het project. 
Het project bestaat uit het opzetten van safe art spaces met lokale civil society partners, het 
opzetten van trainen en workshopprogramma’s in filmmaking, storytelling en theater en het 
vertonen/opvoeren van de artistieke producties in samenwerking met bestaande 
filmfestivals en culturele instituties in de regio. Het project heeft een cross-sectorale opzet 
en bestaat uit organisaties in Arts&Culture, Advocacy en Youth Work. Met het project 
beoogt Stichting art.1 de locale, culturele sector te versterken en de betrokkenheid van 
jongen bij cultuurparticipatie te vergroten met als doel om jongeren bewust te maken van de 
kracht van artistieke producties in het verkondigen van vrijheid van meningsuiting. We 
richten ons op NGO’s werkzaam in human rights/LGBT rights en gender equality. Er bestaat 
een grote samenhang tussen het project Youth Artivists for Change en IQMF omdat lokale 
filmmakers zullen worden uitgenodigd om hun werk te presenteren tijdens het festival in 
Amsterdam en vice versa. Ook worden filmmakers uit de Balkan uitgenodigd deel te nemen 
aan het IQMF Academy programma om hun netwerk in het internationale film festivalcircuit 
te vergroten. We hebben in 2019 4 safe art spaces helpen opzetten in Skopje, Prishtina, 



Belgrado en Tirana, we hebben 20 trainingen georganiseerd in film, podcast en storytelling 
waarmee we 310 deelnemers hebben laten deelnemen. Ook heeft art.1 heeft Queer Film 
Days georganiseerd in samenwerking met erkende filmfestivals in de Westelijke Balkan: 
International Film Festival Prishtina PriFest, Skopje Film Festival, International Human 
Rights Film Festival Albania (IHRFFA) en Merlinka in Belgrado. 

Gedurende het jaar 2019 vonden activiteiten plaats in het kader van het project 
Perform2Reform, een door Erasmusplus gefinancierd project wat Stichting art.1 is 
begonnen in 2018. Het project richtte zich op een strategisch partnerschap met Legebitra 
(Slovenië), LGBT Cyprus (Cyprus), Helsinki Committee Macedonia (Macedonië) en 
UNESCO Thessaloniki Youth (Greece), waarin kennisdeling op het gebied van soft skill 
methodologieën en artivisme interventies centraal stond. Gedurende het jaar heeft art.1 - 
samen met eerder genoemde partners - trainingen georganiseerd in Slovenië, Griekenland 
ene Cyprus en zijn er tal van netwerkmeetings en multiplier events georganiseerd in alle 
deelnemende landen. Het project eindigde met theatervoorstellingen over seksuele 
diversiteit en een handbook hoe het beste voorlichtingen aan jongerenwerk te geven aan 
de hand van deze voorstellingen.



Het project Youth Artivist for Change Azerbaijan hebben we in 2019 een vervolg 
gegeven met het openen van safe space Salaam Cinema en het organiseren van het eerste 
queer & feministisch filmfestival InVisible Festival wat plaats vond van 22-25 mei 2019 in 
Baku, Azerbaijan. Het festival werd geopend door Zumreta Jahic, plaats-vervangend 
ambassadeur van de Nederlandse ambassade. Voorafgaand aan het filmfestival 
presenteerden we de film Queer in Azerbaijan, een documentaire van 35 minuten (regie 
Chris Belloni), waarin verschillende community members van de LHBT gemeenschap in 
Baku hun verhaal vertellen over seksuele diversiteit in Azerbaijan. De film is vertoond in 
Landmark Hotel op 21 mei in het bijzijn van 170 bezoekers. Na afloop vond een zeer 
levendig debat plaats over zichtbaarheid en representatie van LHBT in Azerbaijan met 
filmmakers en geïnterviewden. 




In september 2019 zijn we begonnen met het project Artivism for Social Change, een 
tweejarig project dat grotendeels plaatsvindt in Paramaribo (en deels in Amsterdam). Dit 
zogenoemde twinning-project is een samenwerking met de Surinaamse organisatie 
Surinam Men United, waarmee we een duurzame relatie aangaan voor minimaal twee jaar. 
Het doel van dit project is dat beide organisaties elkaar versterken op organisatorisch 
niveau en dat we leren van elkaars activiteiten. De Surinaamse partner heeft een bezoek 
gebracht aan Amsterdam om te leren hoe een festival zoals IQMF georganiseerd wordt en 
er is volop contact geweest met directeur Kenneth van Emden en SMU werknemers op 
management level. Stichting art.1 zal op haar beurt en projectbezoek brengen aan 
Suriname in januari / februari 2020 met de volgende delegatie: directeur Chris Belloni en 
trainers Saleem Salameh (film), Lotte van Gaalen (podcast), Antonij Karadjoski (artivism & 
mensenrechten) en Galo de la Huerta (project management). 


Financiën 
Stichting art.1 bevindt zich in een gezonde financiële positie met voldoende liquide 
middelen om projectactiviteiten uit te kunnen voeren. Bij de stichting zijn 4 FTE en 
verschillende zelfstandigen op freelance basis verbonden. Het is de ambitie om te groeien 
naar een organisatie van 6-8 FTE in de nabije toekomst. De hierboven beschreven 
projecten zijn gefinancierd door onder andere: Gemeente Amsterdam (afdeling Diversiteit), 
Stichting Democratie & Media, Fonds21, VSB Fonds, Prins Bernard Cultuur Fonds, Prins 
Claus Fonds, Dutch Culture, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, Goethe Instituut, 
Erasmusplus, Ministerie Buitenlandse Zaken Nederland, Nederlandse ambassade Baku, 
Nederlandse ambassade Havanna. Voor een volledig beeld van financiers: zie jaarrekening 
2019. De projectadministratie wordt beheerd door Marco Kooistra van LupaCompany.


