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PROJECTEN

“De Limburgse filmsector maakt de provincie  

tot een innovatieve en creatief aantrekkelijke regio.”

2021

161 
draaidagen

2022

227 
draaidagen

104 projecten 

 gefaciliteerd

9 overig

30 televisie35 fictie

30 documentaire

2022 was het succesvolste jaar voor Limburg Film Office tot 

dusver. We verwelkomden het hoogste aantal aanvragen ooit, 

bereikten de grootste groep nieuwe aanvragers en wierven nationale 

co-financiering voor projecten en trajecten voor Limburgse makers 

en verhalen. Limburgse filmmakers maakten hun debuut als 

speelfilmregisseur en stonden veelvuldig op de grootste  

wereldpodia, zoals de Berlinale.



Financieel & Productie
Limburg Film Fonds
 2021 2022
Aantal aanvragen 47 58

waarvan Fictie 26 29

waarvan Docu 16 25

waarvan Overig 5 4

Aantal gesteunde projecten 21 30

Aangevraagd €616.400 €778.500

Uitgaven in Limburg €1.284.000 €1.653.300

Productievolume €6.430.000 €7.940.500

Directe co-financiering in Limburg Film Fonds regelingen:  €60.000

Directe co-financiering in projecten filmmakers:  €3.564.800 

Sector 

FESTIVALS EN DISTRIBUTIE

“Het economische belang van de  

filmsector is onmiskenbaar geworden.”

2021 

Limburg Film Fonds
Budget Limburg Film Fonds: €228.925

Gesteunde projecten: 21

Limburg Film Fonds overvraagd: €387.475

Limburg Film Fonds overvraagd (in %): 170%

2022 

Limburg Film Fonds
Budget Limburg Film Fonds: €320.000

Gesteunde projecten: 30

Limburg Film Fonds overvraagd: €458.500

Limburg Film Fonds overvraagd (in %): 143%

MAKERS

“Het Limburg Film Fonds bleek een 

katalysator voor makers en projecten 

om ook steun te krijgen van het  

Nederlands Filmfonds.”

“Guido Coppis maakte, en diverse  

andere talenten ontwikkelen  

momenteel, hun eerste lange 

speelfilm, tevens met steun  

van het Nederlands Filmfonds.”

“Meer dan 10 nieuwe Limburgse 

makers ontvingen voor het eerst 

start- of realisatiesubsidie van het 

Nederlands Filmfonds na eerdere 

subsidie van het Limburg Film Fonds.”

2022

225+ 
in database

2016

100+ 
in database

2022

20 
awards

2022

100+
festival

selecties

Budget

Aangevraagd

Budget

Aangevraagd

“Limburgse makers en verhalen worden  

nationaal en internationaal op de kaart gezet.”

IMPACT EN VRAAG
In totaal werd in 2022 voor €320.000 beschikt aan 30 projecten. Van het recordaantal van 58 aanvragers waren maar liefst 36 nieuw-

komers. Dit toont aan dat er grote vraag is en een brede diversiteit aan makers, welke Limburg Film Office ook doeltreffend weet te bereiken. 

Onderzoek wijst uit dat elke euro die het fonds in een project steekt, vijf keer terugkomt (elke euro die het Limburg Film Fonds in een project 

steekt, levert vijf euro aan bestedingen op in de provincie). De economische impact is zo eveneens groot met een multiplier van 5.

Ook in 2022 waren Limburgse producties weer succesvol op nationale en internationale podia. Zo werden de eerste officiële Limburgse  

Videoland- en Disney+-productie werkelijkheid. Ook Netflix draaide in de provincie, evenals diverse NPO-producties. Limburgse producties 

bereikten verder de grootste nationale- en wereldpodia met selecties en nominaties op onder meer de Berlinale, het Nederlands Film Festival, 

Palm Springs Shortfest (Oscar Qualifying) en Internationale Kurzfilmtage Oberhausen. 

FILM IN LIMBURG  
ORGANISATIES
Limburg kent een bottom-up ingerichte regionaal dekkende en 

complementaire filminfrastructuur, waarin samen wordt gewerkt 

binnen de alliantie Film in Limburg*. Deze alliantie herbergt alle 

spelers in de keten, van opleidingen tot talent hubs tot de film office  

en festivals en podia. Uniek in Nederland en een voorbeeld voor 

andere regio’s.

Film- en media-educatie

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

Talentontwikkeling en netwerk

o.a. CineSud, broedplaats Royal, Video Power

Productie en promotie

o.a. Limburg Film Office

Podia, distributie en innovatie

o.a. filmtheaters, festivals, Media INN

Landelijke middelen 

voor Limburg

Wij doen  

wat we beloven  

Limburg Film Office maakt zich al jaren hard voor additionele 

landelijke middelen voor de regionale filmindustrie. Vorig jaar 

berichtten we over de oprichting van Screen Talent NL, waar 

Limburg Film Office founding father van is, en deden we de 

belofte op korte termijn een financiële impuls te verzorgen 

voor de regionale filmsector. We zijn verheugd te melden  

dat dit concreet gestalte heeft gekregen in het ontwikkel- en 

productietraject Het Beloofde Land i.s.m. onder meer het 

Nederlands Filmfonds. Tevens heeft het ministerie van OCW  

in de periode 2023-2026 in totaal 6 miljoen gealloceerd 

voor regionale talent- en productiehubs, waar Limburg  

Film Office er één van is.   

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


