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“Ontwikkeling van regionale makers en verhalen wordt
gestimuleerd en landelijk onder de aandacht gebracht.”

Limburg
Film Commission

2021

Facts & Figures
Limburg
Film Office

PROJECTEN

Limburg
Film Fund

Financieel & Productie
Limburg Film Fonds
Aantal aanvragen
waarvan Fictie
waarvan Docu
waarvan Animatie
Aangevraagd
Uitgaven in Limburg
Productievolume

Sector
FESTIVALS

2020

2021

2016

2021

30
18
10
2
€304.000
€439.000
€771.000

49
31
18
0
€616.000
€1.284.100
€4.180.800

30 selecties
9 awards

125 selecties
23 awards

Directe co-financiering in Limburg Film Fonds regelingen:

€60.000

Directe co-financiering in projecten filmmakers:

€3.564.800

“Limburgse filmsector versterkt
de regionale economie.”

35.000+
bezoeken aan
Limburgse
filmfestivals

MAKERS

2021

2016

225

100+
in database

+

in database

IMPACT EN VRAAG
Het Limburg Film Fonds is een cultureel fonds en ontving in 2021 €234.000 van de Provincie Limburg om filmproducties te ondersteunen.
Door het fonds ook te erkennen als economische katalysator, liggen er kansen om de filmsector grote stappen te laten zetten en de
werkgelegenheid in de regio te versterken, met alle positieve effecten van dien.

2020

Limburg Film Fonds
Budget: €164.000
Gesteunde projecten: 16
Limburg Film Fonds overvraagd: €140.000
Limburg Film Fonds overvraagd (in %): 85%

Lancering
Screen Talent NL
Limburg is voorbeeldstellend voor andere regio’s in
Nederland op gebied van het inrichten van een regionaal

Budget

ecosysteem voor film dat complementair is aan en een eigen
smoel heeft t.o.v. de gekende Nederlandsde filmindustrie in

Aangevraagd

Amsterdam. In september 2021 werd het netwerk Screen

“Aantoonbaar sterke(re) doorstroming regionaal talent naar
(inter)nationale netwerken.”

“Koppeling van filmnetwerken met
regionale makers en partijen vergroot
werkgelegenheid in eigen regio.”

“Limburgse makers maken steeds
grotere Limburgse projecten met
grotere bijdragen van landelijke
fondsen en partijen.”

“Regionaal talent en lokale verhalen
bereiken een internationaal podium.”

Talent NL gelanceerd, dat talenthubs en productiehubs in
heel Nederland met elkaar verbindt en werkt aan een

2021

toegankelijke en gelijkwaardige Nederlandse filmsector

Film- en media-educatie

Limburg Film Fonds

voor talent uit heel Nederland. Limburg Film Office is een

o.a. Filmeducatiehub Zuid, Vista College, Zuyd Hogeschool, iArts

van de oprichters van het netwerk. In 2022 wordt met steun

Budget: €234.000

van het Nederlands Filmfonds een pilot gestart voor een

Gesteunde projecten: 21

samenwerking in ondersteuning van regionale producties.

Limburg Film Fonds overvraagd: €382.000
Limburg Film Fonds overvraagd (in %): 163%

Budget
Aangevraagd

FILM IN LIMBURG
ORGANISATIES

Talentontwikkeling en netwerk
o.a. CineSud, broedplaats Royal, Video Power

Limburg kent een bottom-up ingerichte regionaal dekkende en

Productie en promotie

complementaire filminfrastructuur, waarin samen wordt gewerkt

o.a. Limburg Film Office

binnen de alliantie Film in Limburg*. Deze alliantie herbergt alle
spelers in de keten, van opleidingen tot talent hubs tot de film office

Podia, distributie en innovatie

en festivals en podia. Uniek in Nederland.

o.a. filmtheaters, festivals, Media INN

* zie www.filminlimburg.nl voor de samenwerkende kernorganisaties binnen de filmketen.

