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Doelstelling
Imagine stelt zich ten doel om jaarlijks een veelzijdig en spraakmakend festival
samen te stellen. Daarbij wordt gestreefd naar de juiste balans tussen bekend en
onbekend, zwaar en licht, mainstream en eigenzinnig. Daarnaast wordt gelet op de
geografische dekking en de verdeling tussen de verschillende genres. Ook wordt een
verscheidenheid aan presentaties en media gerealiseerd.
Hoofdlijnen actuele beleidsplan
Imagine omarmt het fantastische en het onbegrensde. Fantasie maakt het mogelijk om
in je hoofd een universum te creëren, zonder het gebruik van je zintuigen. In al zijn
activiteiten stelt Imagine de verbeelding centraal. De belangrijkste activiteit is het
tiendaagse Imagine Film Festival, dat jaarlijks plaatsvindt in de tweede week van april
in EYE, Amsterdam.
Naast een actueel filmaanbod van zo’n 45 à 50 nieuwe titels biedt het festival ook
oudere films en gerestaureerde klassiekers, die een historisch perspectief bieden.
Tevens toont Imagine een breder perspectief met lezingen, masterclasses, symposia,
tentoonstellingen en live evenementen.

Imagine is er zowel voor het algemene publiek als voor professionals, studenten en
scholieren. Daarvoor wordt actief en bij voortduring gezocht naar samenwerking met
de Nederlandse filmindustrie, universiteiten en academies en met middelbare scholen.
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Naast het festival zelf manifesteert Imagine zich ook door het jaar heen. Zo verzorgt
Imagine programmering tijdens het Lowlands Festival (augustus), Driving North
(oktober) en is er in 2014 voor het eerst een eendaagse editie in december.
Statutaire bestuurssamenstelling
•
•
•
•
•
•

Kamiel van der Ster – voorzitter
Lex Veerkamp – secretaris
Jeanine Hage – penningmeester
Matthijs Linnemann – algemeen bestuurslid
Marjolijn Bronkhuyzen – algemeen bestuurslid
Taco Stomps – algemeen bestuurslid

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Sinds 2013 vindt Imagine plaats in EYE, aan de noordoever van het IJ. Daarmee kan
het festival een breder en meer divers samengesteld publiek trekken en zijn landeljke
functie beter uitoefenen. Ook biedt de locatie meet mogelijkheden voor andere
vormen van programmering, zoals tentoonstellingen, wandprojecties en dergelijke.
In 2014 stond het festival in het teken van het themaprogramma Fantastic Science, dat
zicht richtte op de relatie tussen wetenschap en fantastische film. Dot programma had
vertakkingen door het hele festival, met een programma van speelfilms en een selectie
van korte wetenschapsfilms, lezingen van prominente wetenschappers (waaronder de
science advisor voor Oscarwinnaar Gravity), een tentoonstelling van studenten van de
HKU, een compilatie van mad scientists en nog veel meer.
Het was een succesvol programma, dat veel publiciteit genereerde en zeer goed
bezocht en gewaardeerd werd. Voor 2015 is opnieuw een groot en overkoepelend
themaprogramma gepland.

