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INLEIDING
Met meer dan 9.985 filmvertoningen, 118
unieke concertdagen en een veelheid aan
commerciële en culturele evenementen heeft
LantarenVenster het jaar 2018 mooi afgesloten.
Onder meer door de aanhoudende warmte van het
begin van de lente tot ver in de herfst, bleef
een groei in bezoekersaantallen uit. Wel was met
name het najaar een goede periode, waardoor de
achterstand uit de warme maanden grotendeels
is ingelopen. Ondanks die eindejaarssprint is
ons financiële resultaat helaas achtergebleven
bij onze verwachting en negatief uitgevallen.
Naast het weer zijn hier ook diverse andere
factoren voor aan te wijzen. Deze lichten we
uitgebreid toe in de financiële paragraaf van het
bestuursverslag.
In het najaar waren er weken waarin we iedere
avond een concert hadden, 25 tot 35 filmtitels
draaiden en nog eens 8 filmspecials vertoonden.
Dat waren meer programma’s met een betere
bezettingsgraad dan ooit tevoren. En nog
belangrijker: we toonden met die programma’s
ons onderscheidend vermogen. Zo lieten we aan
ons publiek zien dat we een theater zijn dat het
verschil maakt, mensen inspireert en meeneemt
in een andere wereld – dat is waarvoor we het
deden. We geven daarmee steeds meer een
antwoord op de feedback van de Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur.
De essentie daarvan was dat LantarenVenster
zelf meer onderscheidend mag programmeren.
Onder andere om nieuwe doelgroepen te bereiken
en jonge muziektalenten en filmmakers een
platform te bieden. In 2019 werken we onze
verdiepende programmalijnen verder uit en gaan
we wederom nieuwe samenwerkingen aan.
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De films werden bezocht door zeker 199.000
mensen. Hierbij was er wederom een mooie
spreiding over een diversiteit aan titels.
Noemenswaardige filmprogramma’s: een speciale
voorstelling van de film Girl, over het al dan
niet stereotyperen van transgenders in film
(in samenwerking met Transscreen), de David
Lynch-klassiekersreeks, het hiphopfilm-, dansen muziekprogramma Word! – met een mooi
debat, de Kopfkino-reeks met Emilie Ansenk,
Daan Roosegaarde en Bero Beyer, het nieuwe
Docs&Talks-programma en de Food Loves Filmspecials met HMB, Hotel NY en Mood. En natuurlijk
de diverse festivals, waaronder Camera Japan,

AFFR en Jazz International Rotterdam.
Behalve de bezoekers voor film kwamen ruim
27.000 liefhebbers af op de jazz-, wereld- en
popconcerten. Gedenkwaardige concerten
waar we trots op zijn: Kamaal Williams, Marc
Broussard, Mahalia, Mayra Andrade, Aziza/Dave
Holland en de Rotterdamse Sabrina Starke.
Verder mochten we bijna 20.000 bezoekers
verwelkomen voor de educatieprojecten
en andere publieksevenementen. Een mooie
mijlpaal was ook dat LantarenVenster binnen
het samenwerkingsverband De Stad Als Podium
(samenwerking met Rotown, Motel Mozaïque, BIRD)
in de categorie Beste Podium de Rotterdam
Music Award 2018 heeft gewonnen! Ook waren
we gastheer van de boeiende conferentie
‘Toezichthouden: de kunst van het tegenspel’,
waarbij minister Ingrid Van Engelshoven de nieuwe
Governance Code Cultuur in ontvangst nam.
Naast de presentatie van alle mooie programma’s
werkten we achter de schermen hard aan nieuwe
plannen, waaronder de totstandkoming van
samenwerkingen met IFFR (voor een programmaen filmeducatielijn door het jaar heen), De
Kunsthal, Het Wereldmuseum, Podium Islemunda
en Codarts. Ook werkte het managementteam
van LantarenVenster aan de ontwikkeling van een
nieuw ondernemingsplan, met als toepasselijke
titel LantarenVenster Verlegt Grenzen. Dit
plan bevat nieuwe inhoudelijke ambities voor de
periode 2019-2025, inclusief een vertaling naar
de organisatie.
Door de ontwikkeling en realisatie van deze
plannen kunnen we meer betekenis verlenen aan
een bredere groep Rotterdammers. We zien de
toekomst daarom met vertrouwen tegemoet!
Ik bedank graag alle vaste en vrijwillige
medewerkers voor hun bijdrage aan de
totstandkoming en voorbereiding van alle nieuwe
plannen en ambities. De ontwikkeling die we
doormaken zorgt ervoor dat LantarenVenster
nog steviger in de Rotterdamse samenleving komt
te staan.
Rotterdam, maart 2019
Pepijn Kuijper
Directeur-bestuurder
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VERSLAG VAN DE
RAAD VAN TOEZICHT
In 2018 zijn de fundamenten gelegd voor
een verdere versteviging van de positie van
LantarenVenster als toonaangevend podium voor
film en muziek in de stad en regio.
Er is een ondernemingsplan opgesteld voor de
periode 2019-2025. Hierin wordt de ambitie om
verder te groeien langs drie lijnen vormgegeven:
verbinden, vernieuwen, verbeteren.
LantarenVenster wil een breder en diverser
publiek aan zich verbinden. Onder andere door de
diversiteit in het programma-aanbod verder te
vergroten en door de samenwerking met andere
culturele en maatschappelijke partners in de
stad uit te breiden.
Daarnaast wil zij nog beter inspelen op
inhoudelijke en technologische vernieuwingen.
Bijvoorbeeld door meer ruimte te creëren voor
talentontwikkeling en speciale programmering,
maar ook door technische mogelijkheden op het
gebied van projectie en geluid uit te breiden.
Tot slot is het de ambitie om in alles wat
wordt ondernomen continu te streven naar
verbetering. Niet alleen in de kernactiviteiten,
maar ook in ondersteunende diensten
(operationeel, facilitair en organisatorisch).
De Raad van Toezicht is nauw betrokken geweest
bij het opstellen van het ondernemingsplan
en ondersteunt de ambities die daarin zijn
vastgelegd.
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De opbrengsten van LantarenVenster bleven in
2018 iets achter bij de verwachtingen. Dat komt
enerzijds door de eerdergenoemde warmte, maar
ook door een korte sluiting van het restaurant
in verband met een aantal (organisatorische)
aanpassingen. Daarnaast waren met name de
huisvestingskosten en onderhoudskosten in
2018 hoger dan verwacht. Dit heeft ertoe
geleid dat het nettoresultaat ruim beneden het
gewenste niveau is uitgekomen. Inmiddels zijn de
nodige stappen genomen om in 2019 een positief
resultaat te behalen.
In 2018 vond een stelselwijziging in de
jaarrekening plaats. Hierbij is LantarenVenster
afgestapt van eigen grondslagen en heeft
zij de jaarrekening volledig opgesteld in
overeenstemming met Richtlijn 640 voor de
jaarverslaggeving voor organisaties zonder
winstoogmerk. Bij de jaarrekening 2018 wordt dan
ook voor het eerst een goedkeurende verklaring

van de extern accountant afgegeven, die
aansluit bij algemeen aanvaarde grondslagen voor
de financiële verslaggeving.
De Raad van Toezicht kwam in 2018 als geheel
zesmaal in reguliere vergadering bijeen. Daarbij
kwam een groot aantal onderwerpen aan de orde,
waaronder: het vaststellen van de jaarrekening
2017, de goedkeuring van het jaarverslag 2017,
overleg met de externe accountant (inclusief
bespreking van het accountantsverslag),
periodieke bespreking van de resultaten en
andere kengetallen, meerdere overleggen met
betrekking tot het ondernemingsplan 20192025, de uiteindelijke goedkeuring van het
ondernemingsplan, de bespreking en goedkeuring
van de begroting 2019 en diverse andere
onderwerpen betreffende de exploitatie en
organisatie van LantarenVenster. Verder is
ook aandacht besteed aan de naleving van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming die
halverwege het jaar in werking is getreden.
Naast de reguliere vergaderingen, was er op
deelgebieden regelmatig informeel overleg
tussen de directeur-bestuurder en één of meer
leden van de Raad van Toezicht. Ook was er vaak
overleg tussen de voorzitter van de Raad van
Toezicht en de directeur-bestuurder.
Afgelopen jaar was er ook een wijziging in de
samenstelling van de Raad van Toezicht. Kees
Weeda heeft, tot onze grote spijt, te kennen
gegeven om persoonlijke redenen niet door te
willen gaan voor een tweede termijn van vier jaar.
Wij zijn Kees veel dank verschuldigd voor zijn zeer
waardevolle bijdrage aan de verdere ontwikkeling
van LantarenVenster.
Voor de invulling van de ontstane vacature is een
nieuwe profielschets gemaakt. Na een zorgvuldig
selectieproces besloten we in het najaar in een
afzonderlijke vergadering om Jet van Koten te
benoemen als nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Jet heeft een uitgebreide sales en marketingachtergrond en wij zijn zeer verheugd dat wij
haar expertise hebben kunnen toevoegen aan
onze raad.
Verder zijn Alexander Schuit en Emiel de Joode
herbenoemd voor een tweede termijn van vier
jaar.
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VERSLAG VAN DE
RAAD VAN TOEZICHT
Als Raad van Toezicht hechten we er groot
belang aan om de Governance Code Cultuur te
volgen. Daarbij hanteren we de regel ‘pas toe of
leg uit’.
We waren aanwezig bij een bijeenkomst in
LantarenVenster waar de nieuwe Governance
Code Cultuur - die 1 januari 2019 in werking is
getreden - werd uitgelegd en toegelicht.
Door de wijzigingen in onze samenstelling in 2017
(en ook nog in 2018), hebben we ervoor gekozen
om eerst het volledige jaar 2018 in de nieuwe
samenstelling te functioneren, voordat we het
eigen functioneren evalueren. In 2018 was er
daarom geen zelfevaluatie. Deze kwam begin 2019
in een besloten vergadering van de Raad van
Toezicht aan de orde.
De leden van de Raad van de Raad van Toezicht
zijn onbezoldigd, volledig onafhankelijk en zonder
enige vorm van belangenverstrengeling.
In de vergadering van de Raad van Toezicht
van 25 maart 2019 is de jaarrekening 2018
vastgesteld en het jaarverslag 2018
goedgekeurd.
Wij danken directie, management, medewerkers
en vrijwilligers voor het vele goede werk dat is
verricht in 2018 en zien met vertrouwen uit naar
2019.
Rotterdam, maart 2019
Alexander Schuit
Voorzitter Raad van Toezicht
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BELEIDSONTWIKKELINGEN
EN MARKTBENADERING
INZET OP ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
LantarenVenster manifesteert zich op
de Wilhelminapier als belangrijke culturele
speler naast Het Nederlands Fotomuseum, de
Fotovakschool en het Nieuwe Luxor Theater. Het
reguliere film- en muziekprogramma in ons eigen
huis vormt de kern. Artiesten spelen graag in
LantarenVenster en filmmakers en distributeurs
waarderen de ruimte om hun films in onze zalen
te tonen. Er is steeds meer concurrentie van
commerciële podia, bioscopen en filmtheaters,
maar ook van kleinere filmhuizen. Ook digitale filmen muziekstreamingdiensten en andere vormen
van vrijetijdsbesteding vormen een concurrerend
aanbod. Daarnaast heeft ons restaurant er
de laatste jaren een aantal concurrenten
bijgekregen op de Kop van Zuid. Het draait
daarom nog meer om ons onderscheidend
vermogen. Hiervoor moeten we vanuit de eigen
kracht opererend de ruimte claimen. In lijn
met 2017 hebben we ook in 2018 een aantal
belangrijke stappen gezet om dit te realiseren.
UITBREIDING PROGRAMMA’S
Programmatisch blijft LantarenVenster hét
toonaangevende podium voor film en muziek van
topkwaliteit in Rotterdam. Maar een bezoek aan
ons theater is vaak veel meer dan alleen klank en
beeld.
In 2018 zijn we daarom begonnen meer
verdiepingsprogramma’s aan te bieden.
Hiermee stimuleren we nieuwe perspectieven,
experimenteel werk en de kennismaking met nieuw
talent. Samen met een aantal sterke partners
leverden we interessante cross-overs en
educatieve projecten.
In het hoofdstuk Programma geven we een
uitgebreide opsomming van de gerealiseerde
programma’s.
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Rotterdams Open Doek Festival

SAMENWERKING
Veel van onze programma’s komen in samenwerking
met kleine en grote partijen tot stand.
We merken dat door samen te werken –
programmatisch, maar ook op het gebied van
marketing – we per saldo vaak een bredere en
grotere groep aanspreken. In 2018 hebben
we daarom een aantal samenwerkingsrelaties
geïntensiveerd en is een aantal nieuwe relaties
tot stand gekomen. Met het International
Film Festival Rotterdam (IFFR) hebben we
bijvoorbeeld nieuwe afspraken gemaakt rondom

het festival en zijn de eerste stappen gezet om
jaarrond samen programma aan te bieden - met
name op het gebied van filmeducatie.
De samenwerkingen komen nadrukkelijk naar voren
in het hoofdstuk Programma.
MARKETING EN PUBLIEKSBEREIK
Speerpunten voor komend jaar zijn de
zichtbaarheid van LantarenVenster verbeteren
en onze eigenheid tonen. Oftewel het
eerdergenoemde onderscheidend vermogen dat
rechtstreeks samenhangt met ons aanbod. Door
onze identiteit steviger neer te zetten – door
kleur te bekennen – weten we meer bezoekers
die zich thuis voelen bij LantarenVenster aan ons
te binden. Daarbij is niet alleen ons eigen profiel,
maar ook dat van ons publiek leidend. Door de
customer journey die zij afleggen voor een
avond uit in LantarenVenster te kennen en te
verbeteren, sluiten we nog beter aan bij wensen
en verwachtingen van bestaande bezoekers.
Ook kunnen we zo op zoek naar mogelijkheden om
nieuw publiek te verleiden.
LantarenVenster wil graag de jongere concerten filmbezoeker (leeftijd 18-45 jaar) aantrekken
en meer diversiteit terugzien in bezoekers. In
een nieuwe afstemming met onze cultuurpartners
in de stad en met behulp van bureau Rotterdam
Festivals die periodiek doelgroeponderzoek
doet, hebben we net als afgelopen jaren
stilgestaan bij de verschillende doelgroepen
in het culturele veld. We spreken over de
‘Stadse Alleseters’, ‘Elitaire Cultuurminnaars’,
‘Klassieke Kunstliefhebbers’, ‘Actieve Families’,
‘Randstedelijke Gemakzoekers’, ‘Digitale Kijkers’,
‘Kleurrijke Knokkers’ en ‘Modale Cultuurmijders’.
Deze segmentatie gebruiken we inmiddels bewust
in ons marketingbeleid.
We signaleren meer kansen bij de Stadse
Alleseters: 25-44 jaar, cultureel geïnteresseerd,
hoogopgeleid, avontuurlijk (14% van de
Rotterdammers) en de Kleurrijke Knokkers: 1844 jaar, laag tot middelbaar opgeleid en een
andere culturele achtergrond (34% van de
Rotterdammers).
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BELEIDSONTWIKKELINGEN
EN MARKTBENADERING
Door ons programma-aanbod te segmenteren,
kunnen we de huidige en potentiële bezoekers
nog gerichter benaderen en deze koppelen aan
de Mosaic-doelgroepsegmentatie van Rotterdam
Festivals. In 2018 zijn eigen doelgroepprofielen
(persona’s) gemaakt, waardoor het beeld van de
(potentiële) bezoeker van LantarenVenster nog
scherper wordt.
Ons muziekpubliek vertoont gedeeltelijk overlap
met het publiek van De Doelen, Grounds, Rotown,
Bird, North Sea Jazz Festival en Festival Motel
Mozaïque. Aan de filmkant is er gedeeltelijk
overlap met Kino, Cinerama en heel soms Pathé.
Daarom stemmen we nauw af op het gebied van
publiciteit en programmering en werken we
zoveel mogelijk samen. Anders gezegd: door
een goede afstemming kunnen we de totale
publieksgroep verruimen. Enkele voorbeelden
van deze samenwerkingen: concerten of
filmspecials van collega-instellingen tippen via
socialmediaberichten (en vice versa, vermelding
in de nieuwsbrief en gerichte e-mailcampagnes,
kortingscodes, (win)acties en gezamenlijke
advertenties.
Op muziekgebied is een voorbeeld van vruchtbare
samenwerking en publieksvergroting de
eerdergenoemde en met Rotterdamse Popprijs
bekroonde samenwerking van de Rotterdamse
popzalen (Bird, Rotown, Motel Mozaïque en
LantarenVenster): De Stad Als Podium. Dit is
een gezamenlijke inspanning op programma- en
promotiegebied – een succesformule waarbij
ook nog eens kennis wordt opgebouwd en
uitgewisseld tussen de partners onderling.

Foto: Peter van Breukelen

Keyon Harrold

VRIENDEN VAN LANTARENVENSTER
Eind 2018 telt LantarenVenster 85 vrienden
van LantarenVenster. Deze vrienden zijn erg
belangrijk en beschouwen we als ambassadeurs.
Ze worden één keer per jaar uitgenodigd voor
een speciale vriendenbijeenkomst en ontvangen
jaarrond kortingen op speciaal geselecteerde
film- en muziekprogramma’s.
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PROGRAMMA EN
RESULTATEN
FILMPROGRAMMERING

De top 10 best bezochte films van 2018 in
LantarenVenster

LantarenVenster is actief op het gebied
van film, muziek, podium, horeca en verhuur.
Daarnaast organiseren we (mede) evenementen
en kleinschalige culturele activiteiten. De
belangrijkste resultaten van 2018 zijn hieronder
per deelgebied benoemd.

1. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

In 2018 trok het programma in zijn geheel
241.645 bezoekers. Het voorgaande jaar waren
dat er 248.324. Er is daarmee sprake van een
lichte daling.

5. The Post

We hebben een afgebakende opdracht van
de gemeente Rotterdam, vastgelegd in een
prestatieovereenkomst, met duidelijke afspraken
over het te behalen aantal voorstellingen en
bezoekers. In 2018 hebben we ruimschoots
aan de opdracht voldaan op alle inhoudelijke
terreinen (film en podium).

8. Maria by Callas

REGULIER FILMPROGRAMMA
In 2018 zijn de bezoekersaantallen voor
het filmprogramma van LantarenVenster
gestabiliseerd. We trokken 199.205 bezoekers,
2.352 minder dan in 2017. Landelijk gezien is dit in
lijn met de daling van 1%.
Naast de eerdergenoemde oorzaken, was in
2018 de uitbreng van goede films meer dan ooit
geconcerteerd in het eerste en vierde kwartaal,
en was het aanbod in het tweede en derde
kwartaal behoorlijk zwak.

Film: Todos lo saben

Het filmjaar 2018 begon met de uitloop van de
kerstprogrammering met The Party, Vele hemels
boven de zevende en The Killing of a Sacred
Deer. Traditioneel gevolgd door de films met
Oscarpotentie, zoals: Call Me By Your Name, The
Post en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Maar ook de hits van het IFFR deden het goed,
zoals: The Insult, The Florida Project en Hannah
- al waren er ook veel IFFR-titels die het publiek
minder goed wisten te bereiken en hun bezoekers
al grotendeels op het festival hadden gehad.
De documentaire Down to Earth stopt in mei
na maar liefst 87 weken in LantarenVenster
gedraaid te hebben.

2. Den skyldige (The Guilty)
3. Todos lo saben
4. The Children Act

6. Darkest Hour
7. The Shape of Water

9. Girl
10. Cold War
Deze top 10 komt overeen met de landelijke
trend in Nederlandse filmtheaters. Daarbij
komt wel dat de meeste films korter draaiden,
doordat het aanbod van films en de overlap met
de andere bioscopen in de stad stijgt.
De Nederlandse film was ook in 2018 weer goed
vertegenwoordigd. De landelijke trend van
dalend bezoek voor product van eigen bodem
was echter ook in LantarenVenster duidelijk
zichtbaar. Het filmprogramma bevatte afgelopen
jaar zo’n honderd Nederlandse films, waarvan er
slechts drie de top 50 van de best bezochte
films haalden.
VERNIEUWING EN ONDERSCHEIDEND VERMOGEN:
SPECIALS EN OVERIGE FILMPROGRAMMA’S
LantarenVenster vertoonde in 2018 530
verschillende films, premières, specials en
familiefilms, exclusief het programma van het
IFFR.
Doordat distributeurs het steeds normaler
vinden om films ook enkele voorstellingen in
andere bioscopen te geven - onder meer door
het verdwijnen van de toeslag voor digitale print
(Virtual Print Fee) - steeg het aantal filmtitels
dat ook in andere bioscopen te zien was naar 97.
In 2018 stelden we twee medewerkers aan voor
speciale programmering, educatie en debat.
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PROGRAMMA EN
RESULTATEN
Daarmee wordt educatie en talentontwikkeling
meer geïntegreerd in het filmprogramma, en
worden voorstellingen vaker voorzien van
een debat, inleiding of nagesprek. Ook nieuwe
samenwerkingen met partijen als Amsterdam
Spanish Film Festival, Sport Filmfestival
Rotterdam, CiMENA, Arab Filmfestival Rotterdam,
Diverge, Hiphophuis en Designplatform Rotterdam
werden in 2018 zichtbaar in onze programmering.
De 530 filmspecials in 2018 – tegenover 486
in 2017 – zijn een mooie mix van klassiekers,
festivals, lokale producties, documentaires
en verschillende samenwerkingen met
partnerorganisaties. Met een stijging van het
aantal voorstellingen steeg ook het aantal
bezoekers van 23.251 in 2017 naar 31.773 in
2018. Vooral de documentaire nam met zo’n 100
verschillende titels een belangrijke plek in binnen
de speciale programmering van LantarenVenster.
Het publiek wist ons ook daarvoor te vinden. De
biografie Maria by Callas heeft zelfs een plek in
de top 10 weten te bemachtigen. De wilde stad,
Mountain, So Help Me God en de jaarlijkse Best of
IDFA-programma’s werden goed gewaardeerd en
bezocht.
Daarnaast was er aandacht voor klassiekers.
In het kader van de H.J.A. Hoflandlezing
vertoonden we in samenwerking met de
Laurenskerk Casablanca, met distributeur
Cinemien vertoonden we Finse klassiekers van
Aki Kaurismäki, met EYE Filmmuseum vertoonden
we klassiekers van Billy Wilder en David Lynch en
met Roffa Mon Amour vertoonden we uitgebreide
retrospectieven van Alain Resnais en Brian
DePalma.

Foto: Lawrence Lee Kalkman

Rotterdams Open Doek Festival

Ook in 2018 bood LantarenVenster weer ruimte
aan gastprogrammering: het International Film
Festival Rotterdam, het Camera Japan Festival,
het Sport Filmfestival Rotterdam, het Amsterdam
Spanish Film Festival, het Architecture Film
Festival Rotterdam, het Cracking the Frameprogramma, Black Achievement Month en de
filmcursussen van docent Rudi de Boer.
We focussen niet alleen op ruimte bieden,
maar leggen vanwege onze kennis en ervaring
ook de nadruk op inhoudelijke en publicitaire
samenwerking. Daarnaast krijgen we door deze
partners nieuwe publieksgroepen in huis en
maken we door het jaar heen gebruik van elkaars
expertise om specifieke doelgroepen nog een

keer terug te laten keren met evenementen en
voorpremières.
Ook ons eigen talentontwikkelingsprogramma
Rotterdams Open Doek (korte films van
Rotterdamse makelij) groeide stevig door
in 2018. Verder maakte de derde editie van
het Rotterdams Open Doek Film Festival (voor
beginnende en professionele filmmakers) een
professionaliseringsslag. Dit was mogelijk dankzij
de steun van de Rotterdamse audiovisuele
sector (Film Platform Rotterdam, WdKA, 48 Hour
Film Project et cetera).
Het aantal bezoekers voor familievoorstellingen
daalde licht in 2018: met 400 bezoekers minder
dan 2017 naar 10.624. Dit kwam met name door
het gebrek aan kwalitatief goed Nederlands
product.
Verder organiseerde LantarenVenster voor
de tweede keer in nauwe samenwerking met
Stichting Cinekid in de herfstvakantie een XLversie van het Cinekid Festival on Tour, met een
medialab in de Fotovakschool aan de overkant
van de straat. Met 1.900 bezoekers was dit
festival erg goed bezocht.
FILMEDUCATIE EN TALENTONTWIKKELING
In 2018 vonden drie educatieprojecten plaats
in LantarenVenster. Een voorbeeld is Watch That
Sound, waarmee wij al jaren samenwerken. Bij
dit project maakten 1.188 kinderen verspreid
door het jaar zelf muziek bij korte films, die
vervolgens in de zaal werden bekeken.
Daarnaast werken we voor
educatievoorstellingen samen met zo’n 30
Rotterdamse scholen en het International
Film Festival Rotterdam. In 2018 werden er 43
schoolvoorstellingen gerealiseerd, met name
voor middelbare scholen (leeftijd 14-18 jaar).
Deze werden door 3.209 leerlingen bezocht, een
stijging van 1.800 ten opzichte van 2017.
Verder realiseerden we met het Albeda College
het Silver Screen Film Festival, waarin leerlingen
zelf een filmfestival organiseerden.
Voor volwassenen organiseerden we met
filmwetenschapper Rudi de Boer twee
filmcursussen van zes weken. Deze gaven in
2018 128 geïnteresseerden verdieping in de
filmgeschiedenis en filmanalyse.
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PROGRAMMA EN
RESULTATEN
In samenwerking met Roffa Mon Amour was
in juli de Summer Film School, met zo’n 40
geïnteresseerden.
Talentontwikkelingsproject Rotterdams
Open Doek en het gelijknamige festival voor
beginnende en professionele filmmakers
interesseerde in 2018 1846 jongeren (leeftijd
18-30 jaar), een stijging van 600 bezoekers ten
opzichte van 2017.
INTERNATIONALE CONTEXT
LantarenVenster is aangesloten bij Europa
Cinemas, de Europese koepel van 1.100
filmtheaters in 43 landen. We nemen actief deel
aan het netwerk. Programmatisch, maar ook door
deelname in het algemeen bestuur van de koepel.
Door dit lidmaatschap is het mogelijk om meer
uitwisseling te laten plaatsvinden tussen de
filmtheaters in Europa en de bijzondere positie
van de Nederlandse filmtheaters goed over te
brengen.
Door innovatie en ontwikkeling zijn internationale
archieven steeds toegankelijker. Ook wordt het
steeds makkelijker om films te importeren, al
zijn de kosten nog steeds erg hoog. Zo werden
er in 2018 ongeveer 40 films geïmporteerd,
exclusief de 130 films die onderdeel waren van

gastfestivals AFFR, Camera Japan en Sport Film
Festival Rotterdam.
Verder is het programmateam van
LantarenVenster actief aanwezig op filmmarkten,
conferenties en netwerkmomenten op relevante
mondiale filmfestivals. De festivals van Cannes,
Toronto, Venetië en Berlijn zijn hiervan de
belangrijkste. Door een actieve deelname hebben
onze programmeurs in een vroeg stadium een
compleet overzicht van wat er wereldwijd wordt
aangeboden. Zo kunnen zij een weloverwogen
keuze maken om bepaalde programmering naar
Rotterdam toe te halen.

MUZIEKPROGRAMMERING
REGULIER MUZIEKPROGRAMMA
In 2018 programmeert LantarenVenster 118
muziekvoorstellingen, met in totaal circa 26.750
bezoekers.
Zo vond het belangrijke en landelijke evenement
InJazz dit jaar wederom twee dagen plaats in
LantarenVenster.

De 5 best bezochte concerten in 2018
8 april					

Justin Nozuka			

527 (uitverkocht)

15 oktober				

Marc Broussard		

527 (uitverkocht)

1 november				

Mayra Andrade			

527 (uitverkocht)

9 november 				

Mahalia				

527 (uitverkocht)

14 november				

Young Gun Silver Fox		

527 (uitverkocht)

Dit zijn allemaal concerten met de maximale zaalcapaciteit (grotendeels staand publiek).
Onze concertzaal wordt voornamelijk gebruikt in een zitopstelling. Daarom ook een overzicht van de vijf
best bezochte concerten met zittend publiek:
Foto: Peter van Breukelen

Jazzmeia Horn

18 januari				

Eric Vloeimans			

290 (uitverkocht)

7 maart				

Dayna Kurtz			

290 (uitverkocht)

8 juli					
					

João Bosco
Hamilton de Holanda		

291 (uitverkocht)

21 oktober				

Julian Lage Trio		

290 (uitverkocht)

8 november				

Compañía Maria La Serrana

288 (uitverkocht)
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PROGRAMMA EN
RESULTATEN
Ook organiseerden we negen concertavonden in
samenwerking met Stichting Jazz International
Rotterdam, en beleefde het Festival Jazz
International Rotterdam weer een prachtige
editie met topnamen als Theo Croker, Donny
McCaslin, Andreas Schaerer en Ben Wendel.
De muzikale lijnen die bij de opening van het
nieuwe pand op de Wilhelminapier zijn uitgezet,
continueren we nog ieder jaar en bouwen we
verder uit. Vol enthousiasme zetten we in op
een brede programmering. Natuurlijk voornamelijk
jazz, onze belangrijkste opdracht, maar we
presenteren ook pop-, singer-songwriter- en
niet-Westerse (wereld)muziek.
VERNIEUWING EN ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
LantarenVenster is een toonaangevend
concertpodium, met een uitstraling die veel
verder reikt dan de gemeentegrens van de
stad Rotterdam. We onderscheiden ons door
een constant en groot aanbod van bijzondere
concerten. De wereldtop op jazzgebied komt
voorbij, maar ook unieke wereldartiesten,
popmusici en bijzondere singer-songwriters.
De kwaliteit van de muziek en van het concert
is altijd hoog, evenals de geluidskwaliteit en
akoestiek in de zaal. Het is een concertbeleving
waarbij de artiest en zijn of haar muziek
centraal staan en de bezoeker zich volledig kan
onderdompelen in deze luisterervaring.

Foto: Eelco Roelsma

We proberen snel interessante nieuwe artiesten
te signaleren en te contracteren. Voorbeelden
daarvan zijn Snarky Puppy, Gregory Porter,
Joshua Redman, Brad Mehldau en Avishai Cohen.
Voordat dergelijke artiesten terechtkomen
in de grote theater- en concertzalen van de
wereld hebben ze allemaal een of meerdere
keren in LantarenVenster opgetreden. En door
onze bijzondere samenwerking met Rotterdamse
partners kunnen we zelfs daarna nog concerten
van ze blijven boeken en promoten. Zo staan ze
in grotere zalen en kunnen we nog steeds ‘ons’
publiek bedienen en betoveren met prachtige
concerten.
Internationaal gezien zijn we een gekend
podium met een programmering die aanspreekt.
Landelijk gezien vertoeven we in de top drie
van jazzpodia. Uniek zijn de kennis, ervaring en
vertoningsmogelijkheden voor beeldcultuur die
LantarenVenster in huis heeft. Daarom hebben
we extra aandacht voor de cross-over tussen
muziek en beeld, iets wat geheel van deze tijd is
en waarin wij voorop willen lopen.

SPECIALS EN OVERIGE MUZIEKPROGRAMMA’S
Met de muziek en beeldcultuur als basis blijft het
voor LantarenVenster uitermate interessant
om te zoeken naar voorstellingen waarbij deze
culturele functies worden verbonden. In 2018
lukte dat onder meer met het concert van
Artvark & 155 - met zowel bijzondere visuals als
dans, en met het filmconcert Voyage of Time met live begeleiding door de jazzmusici van Silent
Live. Verder gaf Knalpot een dierendagconcert
met visuals, projecteerde Gert Vlok Nel beelden
en poëzie tijdens zijn concert, schreef en
speelde de Antwerpse groep We Stood Like
Kings een nieuwe filmscore bij de klassieker
Koyaanisqatsi en nam Fins pianist Iiro Rantala
cartoonist Ville Ranta mee voor een terugblik
op het gehele jaar, waarbij live cartoons werden
gemaakt en vertoond tijdens het concert. Ook
tijdens festival Jazz International Rotterdam
werden twee muziekfilms vertoond: My Foolish
Hear (over Chet Baker) en Space Is The Place
(Sun Ra). Tijdens North Sea Round Town werd
zelfs allerlei jazzfilms vertoond die gekoppeld
waren aan concerten op het North Sea Jazz
Festival. We draaiden Don’t Forget Your Music
(een documentaire over Gregory Porter), Two
Trains Running (met onder andere Gary Clark Jr.),
en films over Mavis Staples, Rubén Blades en Bill
Frisell.
MUZIEKEDUCATIE EN TALENTONTWIKKELING
In samenwerking met Jazz International heeft
Vera Vingerhoeds inmiddels enkele succesvolle
reeksen Les in Jazz gegeven in LantarenVenster.
In 2018 hebben we haar gevraagd een nieuwe
cursus te ontwikkelen, met als titel De Stijlen.
Vier lesavonden over jazzstijlen en de diverse
substijlen. Wederom benaderd vanuit de muziek
zelf, met als motto: Leer luisteren als een
musicus. De cursus vond plaats op vier avonden
in september en oktober, en was met zestig
cursisten weer geheel uitverkocht.
In samenwerking met SKVR, Jazz International
Rotterdam en het New Rotterdam Jazz
Orchestra werd in 2018 een thuis geboden
aan het prachtige initiatief Ieder Kind Een
Instrument.
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PROGRAMMA EN
RESULTATEN
Hierbij kwamen basisschoolleerlingen onder
leiding van Keimpe de Jong en met begeleiding
van top jazzmusici van het New Rotterdam Jazz
Orchestra in aanraking met muziek, instrumenten,
samenspelen en optreden.
Een nieuw initiatief in 2018 was Know The
Ledge, dat werd georganiseerd in samenwerking
met House of Knowledge. Het was een live
hiphopshowcase-avond met jong talent,
uitgevoerd tijdens North Sea Round Town. Acht
jonge getalenteerde Nederlandse MC’s konden
een aantal dagen werken met een professionele
liveband, onder leiding van de Amerikaanse
toetsenist Jamal Peoples. Het resultaat was
een concertavond in LantarenVenster met meer
dan 200 bezoekers. Een prachtige avond, waar
de acht talenten zich enorm in de kijker konden
spelen, en liveconcert-ervaring konden opdoen
in een professionele setting. Een avond die
schreeuwt om een vervolg in 2019.
Verder zien we qua talentontwikkeling vooral
een rol weggelegd voor onze podiumfunctie op
het gebied van het programmeren van jonge
talenten en artiesten die op het punt staan
een groter publiek aan zich te binden, een
albumreleaseconcert willen houden en nieuw
repertoire willen presenteren. We zien het als
onze missie om jonge, interessante, nieuwe,
opkomende artiesten aan het Rotterdamse
publiek te presenteren. In het afgelopen jaar
waren dat bijvoorbeeld Omer Klein, De Beren
Gieren, Marius Neset, Mammal Hands, Dinosaur, Bob
Reynolds, Reis Demuth Wiltgen, Christian Sands,
Kamaal Williams, Jazzmeia Horn, Eyolf Dale, Marco
Mezquida en Ziv Ravitz.

Foto: Peter van Breukelen

NATIONALE EN INTERNATIONALE PROFILERING
Landelijk hebben de Nederlandse jazzpodia
zich verenigd in de Vereniging van Jazz &
Improvisatiemuziek Podia. LantarenVenster
speelt daar een actieve rol in, als een van
de grotere podia. Het doel is de gezamenlijke
belangen behartigen, samenwerking tussen
de podia op het gebied van programmering,
bedrijfsvoering en marketing bevorderen en
kennisuitwisseling stimuleren.
Internationaal is LantarenVenster actief
lid van het Europe Jazz Network (EJN), een
groeiend netwerk van jazzpodia, festivals en
ondersteunende organisaties met inmiddels
144 leden in 35 landen. De jaarvergadering van
Terence Blanchard & the E-Collective

het EJN is inmiddels onderdeel van een publiek
toegankelijke European Jazz Conference, die
jaarlijks in een ander land wordt gehouden. In
besloten sessies wordt gezamenlijk gewerkt
aan en gesproken over onderwerpen als
talentontwikkeling, programmering, marketing,
duurzaamheid en educatie. Het lukt met
regelmaat om artiesten te programmeren die
maar een of enkele concerten in Nederland
hebben tijdens hun Europese tournee. We
spreken rondom het concert dan regelmatig met
publiek dat van ver naar Rotterdam reist om het
concert van hun favoriete artiest mee te maken.
INTERNATIONALE CONTEXT
De jazzwereld is een enorm internationale wereld.
Musici reizen bijna permanent en studeren
meestal een flinke tijd in het buitenland. Steeds
meer groepen bestaan uit artiesten afkomstig
uit meerdere landen.
De programmering van LantarenVenster is met
recht internationaal te noemen. Ongeveer
een derde van het programma is Nederlands.
We werken dagelijks met buitenlandse
boekingskantoren en impresariaten. Onze
programmeur beweegt in een internationale
omgeving, we bezoeken regelmatig festivals
en muziekbeurzen in het buitenland en hebben
intensief contact met zowel nationale als
internationale platenmaatschappijen, media en
journalisten. Net zoals in de nabijgelegen haven
van Rotterdam is de concertprogrammering van
LantarenVenster een komen en gaan van allerlei
nationaliteiten. In onze artiestenfoyer is de
voertaal vaker Engels dan Nederlands!
SAMENWERKING
Het merendeel van onze muziekprogramma’s
organiseren we in een samenwerkingsverband
met partners in de stad en regio Rotterdam.
Die relaties breiden zich nog steeds uit. We
werkten het afgelopen jaar samen met SKVR,
Muziekcentrum van de Omroep, Codarts,
Vereniging Improvisatie en Jazz Podia, North
Sea Round Town, Mojo Concerts, De Doelen, Bird,
Motel Mozaïque, Rotown, European Jazz Network
en het North Sea Jazz Festival.
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PROGRAMMA EN
RESULTATEN
Een aantal voorbeelden: een concert van Mavis
Staples in de grote zaal van Theater Rotterdam
(met Motel Mozaïque, Bird, De Doelen en Rotown),
concerten van Nick Mulvey en Jungle By Night in
de Maassilo (ook met Motel Mozaïque, Bird, De
Doelen en Rotown), concerten van Ruben Hein en
Lee Fields in Bird (en met Bird), een concert van
Kamaal Williams in LantarenVenster (ook met Bird),
concerten van Kurt Elling en Joshua Redman’s
James Farm in De Doelen (en met De Doelen), een
concert van de groep Luwten in LantarenVenster
(met Rotown), en concerten van Marc Broussard,
Mahalia, Kraak & Smaak, Justin Nozuka en Young
Gun Silver Fox in LantarenVenster (met Bird,
Rotown en Motel Mozaïque).
De hoogwaardige afstemming met Bird, Motel
Mozaïque en Rotown levert veel op. Deze
samenwerking is in het verleden uit nood
ontstaan door het ontbreken van een groot
Rotterdams poppodium, maar inmiddels is ze
structureel bij het naar Rotterdam halen van
de grotere jazz-, pop- en wereldartiesten. We
stemmen af en denken na over programmering
en zaalkeuze, nemen gezamenlijk risico, en doen
gezamenlijk promotie en kaartverkoop. Het is
een uniek model met een voorbeeldfunctie voor
andere steden en dat moeten we koesteren.
Het jaar 2018 kende vele artistieke
hoogtepunten. Met trots mochten we een
aantal topnamen uit zowel de nationale als de
internationale muziekscene verwelkomen op ons
podium. We telden 24 uitverkochte concerten net eentje meer dan in 2017.

COMMERCIËLE ACTIVITEITEN EN
HORECA
Foto: Karina Bogaerds

Door de afdeling Verhuur genereren we extra
inkomsten en verwelkomen we diverse (nieuwe)
doelgroepen op onze locatie. Dit werkt
ondersteunend naar onze kernactiviteiten.
Daarnaast faciliteert deze afdeling een breed
scala aan evenementen die een maatschappelijk,
cultureel of stedelijk belang dienen.
LantarenVenster was in 2018 locatie van 104
evenementen met in totaal ruim 14.450 gasten.
Dit waren onder andere zakelijke evenementen.
Denk daarbij aan medische congressen van

Erasmus MC, het Rotterdamse Havencongres
en Havendebat, buluitreikingen van Erasmus
Universiteit en symposia van Gemeente
Rotterdam. Maar ook culturele evenementen
zoals besloten filmpremières, schooloptredens
van het SKVR-project Ieder Kind een
Instrument, publieksprogramma’s van het
Nederlands Fotomuseum en het muziekfestival
InJazz georganiseerd door Buma Cultuur.
De horeca in LantarenVenster is van groot
belang, maar ondersteunt de inhoud - niet
andersom. Een goede horeca-exploitatie is
noodzakelijk om de totale exploitatie financieel
mogelijk te maken. De horeca-omzet van
LantarenVenster liet in 2018 een kleine daling
zien van opzichte van 2017: met €1.556k was
deze 70k (4%) lager.
Onze horeca-afdeling was en is sterk aan
verandering onderhevig. De concurrentie op de
Wilhelminapier maar ook breder in de stad neemt
fors toe. Het kost LantarenVenster veel moeite
om goed personeel te vinden en vast te houden.
We hebben in 2018 veel wisselingen gehad en met
veel extern ingehuurd personeel moeten werken.
Daardoor is de marge behoorlijk teruggelopen.
Net als bij onze inhoudelijke programma’s willen
we onze horeca meer onderscheidend maken. De
verbeteringen gaan enerzijds over het (culinaire)
aanbod en niveau van service, en anderzijds
over de organisatie en positionering van de
horeca. In ons horeca-aanbod willen we een stap
voorwaarts maken in kwaliteit en bijzonderheid.
In 2018 hebben we horeca-adviesbureau
Moerkerk Advies ons horecabedrijf laten
doorlichten. In 2019 passen we op basis van de
aanbevelingen zowel het horecaconcept als de
organisatie waar nuttig en nodig aan.

ORGANISATIE EN GEBOUW
PERSONEEL
LantarenVenster telt 53 fte op 31 december
2018, ten opzichte van 48 fte op 31 december
2017, op basis van het totaal aantal uitbetaalde
uren. Door uitbreiding van het programmateam
en het aanstellen van medewerkers in de
horeca voor onbepaalde tijd zijn we gestegen in
formatie.
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PROGRAMMA EN
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De man-vrouwverhouding was eind 2018 48–52%.
Het ziekteverzuimpercentage was 4%. We
hebben aandacht voor het beheersbaar
houden hiervan. We sturen adequaat op een
goede balans tussen werk en privé en hebben
een prettige en constructieve samenwerking
met HumanCapitalCare voor de inzet van
bedrijfsartsen.
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
In 2018 investeerden we wederom in de
ontwikkeling van medewerkers. Om hun
expertise nog beter te kunnen benutten,
hebben we hebben gericht aandacht voor het
aanwezige talent. Hierbij gebruiken we het Odin
Development Compass (ODC). Aan de hand van
een meting wordt helder in welke mate iemand
vanuit zijn of haar natuurlijke kracht werkt.
Ook maakt de ODC onbenut maar aanwezig
ontwikkelpotentieel zichtbaar.
Verder investeren we in het behoud van
kwalitatief goed personeel. Dit doen we
door meer mensen na afloop van een tijdelijk
dienstverband voor onbepaalde tijd aan te
stellen, voornamelijk binnen het onderdeel
horeca. Om daarin toch flexibel te kunnen blijven
werken, maken we naar ieders tevredenheid
gebruik van contracten met een minimaal en
maximaal aantal werkuren.
VRIJWILLIGERS
Naast het vaste team zijn we afgelopen jaar
nieuwe vrijwilligers gaan werven, specifiek
voor de inzet bij festivals. In totaal werken
we met een flexibele pool van ongeveer 85
vrijwilligers. Hun werkzaamheden bestaan vooral
uit informatievoorziening aan bezoekers over
zaken als gebouw, films en aanvangstijden, het
begeleiden van mindervaliden naar de zalen,
het schoonhouden van de zalen en natuurlijk de
kaartcontrole. Ook begeleiden zij de activiteiten
voor kinderen in de foyer op woensdagen en
zondagen in de schoolvakanties.

werkt met vrijwilligers. Jaarlijks is een aantal
informatiebijeenkomsten met alle vrijwilligers.
De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de
vrijwilligers ligt bij de floormanager. De directie
en het horecamanagement hebben periodiek
overleg met de verantwoordelijke medewerker
van LantarenVenster.

FACILITAIRE EN TECHNISCHE
ORGANISATIE
In 2018 hebben we het meerjarenonderhoudsplan
(MJOP) opnieuw onder de loep genomen. Bureau
Kloet is ingeschakeld om hierin te adviseren.
Wederom moeten we aansluiting maken tussen
het MJOP en de meerjarenexploitatie. Dit proces
loopt door in 2019, waarbij naast het onderhoud
de vervangingen opnieuw worden bekeken.
Afgelopen jaar is LantarenVenster helaas
opnieuw getroffen door een lekkage bij het
bargebied en de toiletten. Nu we ruim acht jaar
draaien op de Wilhelminapier is dit een blijvend
aandachtspunt.
Verder hebben we stappen gemaakt om de
brandmeldcentrale en de ontruimingsinstallatie
te vernieuwen. Dit is nodig omdat deze in 2019
gecertificeerd moet worden.
In 2018 is het zo gewenste nieuwe flexibele
podium aangeschaft. Na grondig onderzoek
hebben we een duurzaam podium gevonden,
waarmee we de komende tien jaar vooruit kunnen.

Foto: Karina Bogaerds

Een coördinator vrijwilligers stuurt vanuit
LantarenVenster de vrijwilligers aan. Deze
coördinator valt onder de verantwoordelijkheid
van de horecamanager en is verantwoordelijk
voor het inwerken en begeleiden van de
vrijwilligers. Samen dragen zij zorg voor het
vrijwilligersbeleid en brengen jaarlijks een bezoek
aan een soortgelijke culturele instelling die ook
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JAARREKENING

STAAT VAN BATEN
EN LASTEN

BALANS PER 31 DECEMBER
2018

2017*

539.900

553.000

2018

2017*

1.775.400

1.760.000

7.500

8.300

Indirecte opbrengsten

2.077.800

2.178.300

Bijdragen

1.561.200

1.509.100

5.421.900

5.455.700

(1.857.100)

(1.973.700)

3.564.800

3.482.000

31.400

77.200

3.596.200

3.559.200

(2.038.700)

(2.038.100)

(112.700)

(102.000)

(1.111.100)

(1.054.800)

(231.300)

(162.100)

Kantoorkosten

(50.800)

(43.900)

Verkoopkosten

(66.600)

(62.600)

Algemene kosten

(77.800)

(59.800)

(3.689.000)

(3.523.300)

(92.800)

35.900

(200)

1.800

Resultaat voor mutaties in reserves

(93.000)

37.700

Mutatie algemene reserve

(93.000)

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

Sponsorinkomsten

Vlottende activa
Voorraden en onderhanden werk
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Directe opbrengsten

20.200

27.700

348.600

291.800

1.082.100

1.241.600

1.990.800

2.114.100

Inkoopwaarde van de omzet

Overige opbrengsten

PASSIVA

Brutomarge

Eigen vermogen

728.800

821.800

Voorzieningen

159.000

129.300

Langlopende schulden

319.100

374.100

Personeelskosten

Kortlopende schulden

783.900

788.900

Afschrijvingen

1.990.800

2.114.100

Huisvesting
Exploitatiekosten

Totaal directe kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten & lasten

* na stelselwijzing

Mutatie bestemmingsreserve

0

Resultaat na mutaties in reserves

0
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