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VOORWOORD
Ons mediagebruik verandert, dat is geen nieuws. We
maken steeds vaker gebruik van verschillende media
om informatie tot ons te nemen en erop te reageren.
Mediaorganisaties zoals kranten en omroepen
bedienen meerdere platforms en kanalen voor hun
verhalen en boodschappen. Transmediaal vertellen is
een creatief antwoord op deze ontwikkeling.
Een transmediaal project ontsluit een verhaalwereld
die je via verschillende media op verschillende
momenten en manieren kunt betreden. Denk aan
een film waarvan je de verhaalwereld kunt bereizen
in een game, en die achtergrond krijgt in een
stripverhaal. Of een boek waarvan de karakters een
online identiteit hebben en met fans communiceren.
Voor veel makers uit diverse disciplines is het inmiddels niet meer een exotische gedachte om een
verhaal via meerdere media uit te zetten. Andersom
is ook het publiek ermee vertrouwd geraakt dat
een verhaal na afloop van een uitzending door kan
lopen op het internet of via sociale media, waar
ruimte is voor participatie. Bij dergelijke transmediale
projecten is voor makers van e-cultuur vaak een
hoofdrol weggelegd. Daarom is transmediaal werken
een belangrijk thema voor makers en afnemers van
digitale kunst en cultuur.

In het online transmediadossier op de website van
Virtueel Platform vindt u
interviews met transmedia-

In deze publicatie Transmediaal Werken in Nederland
geeft Virtueel Platform een overzicht van de transmediale praktijk in Nederland, de kansen en de knelpunten, en doet ze aanbevelingen om het klimaat en
de cultuur voor transmediaal werken in Nederland
te stimuleren.

Floor van Spaendonck
VPRO, 422South, still Nederland van Boven,
Vliegverkeer boven Nederland, 2012, data: Casperflights.

makers, best practices en
artikelen over transmediaal
werken. Zie hiervoor
www.virtueelplatform.nl/
themas/transmedia.
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INLEIDING
Transmediaal werken is voor makers van e-cultuur een
belangrijke opkomende werkwijze, die inhoudelijk en
professioneel veel interessante mogelijkheden biedt.

een geheel privaat model, met een uitgeverij als
voornaamste partner. De beknopte weergave
van de financieringsmodellen voor een transmediale wereld voor Rintje is te lezen in hoofdstuk 3
van deze publicatie.

Een van de kerntaken van
Virtueel Platform is het verbeteren van de professionele
condities voor makers van

Er is in Nederland een veelvormige beweging op
gang gekomen, waar fraaie en innovatieve projecten
uit voortkomen. Tegelijkertijd werd via vragen die bij
de dienst SPRKR binnenkwamen duidelijk dat makers
van projecten met een meer culturele inslag, waarin
het voor de hand ligt dat publieke en private partijen
samenwerken vaak ingewikkelde omwegen moeten
bewandelen om hun projecten gerealiseerd te krijgen. Virtueel Platform besloot om nader onderzoek te
doen naar de condities en de belemmeringen voor
transmediaal werken in Nederland.

e-cultuur. Om mensen uit het

•

Een uitgebreider artikel over

In hoofdstuk 1 van deze publicatie wordt transmediaal werken als verschijnsel nader toegelicht.
In een veldonderzoek werden transmediamakers
gevraagd naar hun visie op de huidige transmediale praktijk. De interviews zijn opgenomen
in hoofdstuk 2 van deze publicatie.

heeft Virtueel Platform de

•

dienst SPRKR (spreek uit als
spreekuur) opgezet, waar
culturele organisaties, makers en andere vraagstellers
terecht kunnen met vragen
over e-cultuur.

transmedia is te vinden via
www.virtueelplatform.nl/
Meer interviews met makers
zijn te vinden in het online

Naar aanleiding van de kwesties die uit het veldonderzoek naar voren kwamen besloot Virtueel
Platform een proefondervindelijk onderzoek te
doen. Via de dienst SPRKR kwam Sieb Posthuma
met de vraag hoe hij zijn getekende hondje
Rintje het beste een online gedaante kon geven.
Virtueel Platform startte een traject om mogelijke
routes voor het opzetten van een transmediale
wereld voor Rintje te onderzoeken. Het onderzoek leidde tot twee mogelijke financieringsmodellen: een publiek-privaat model, in samenwerking met een uitgeverij en een omroep, en

Uit het proefondervindelijk onderzoek werd
duidelijk dat de regelgeving met betrekking
tot transmediale publiek-private samenwerking
ondoorzichtig is. Daarom vroeg Virtueel Platform
aan Monica Bremer (Bremer & De Zwaan),
werkzaam als advocaat in de kunst en cultuur
en culturele publiek-private samenwerking, om
nader uit te zoeken hoe de praktijk van regelgeving bij de cultuurfondsen en de Mediawet een
transmediale werkwijze mogelijk maakt dan wel
belemmert, en om aanbevelingen te doen om
eventuele hindernissen te verhelpen. Een samenvatting van het onderzoek naar transmediale
publiek-private samenwerking door Bremer &
De Zwaan (het team bestond uit Monica Bremer,
Nina Peters en Carlijn Strengers) is opgenomen in
hoofdstuk 4 van deze publicatie.

transmediadossier, via
www.virtueelplatform.nl/
themas/transmedia.

•

ledige onderzoekstraject is
online te vinden via
www.virtueelplatform.nl/
kennis/rintje-transmediaal.

werkveld te kunnen helpen

kennis/transmedia.

•

Een verslag van het vol-

•

Elk onderzoek werd besproken met verschillende vertegenwoordigers uit het werkveld. Op
basis van de drie onderzoeken en de feedback
formuleerde Virtueel Platform een aantal aanbevelingen voor de Nederlandse fondsen, het
Commissariaat voor de Media, festivals, onderwijsinstellingen en makers die transmediaal (willen) werken. Deze aanbevelingen zijn te vinden
in hoofdstuk 5.

Het volledige onderzoek is
te vinden op
www.virtueelplatform.nl/
kennis/transmediale-pps.

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia

Floris Kaayk, Human Birdwings, humanbirdwings.net
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TRANSMEDIAAL WERKEN:
HET ONTWIKKELEN VAN EEN
VERHAALWERELD
1

De term ‘transmedia’ begint ingeburgerd te raken.
Transmediaal werken is een manier om aan de hand
van diverse media een verhaalwereld te creëren, bijvoorbeeld via internet, films, boeken en games, of via
televisie en een tabletcomputer. Het publiek kan zelf
aan het verhaal deelnemen, meestal in verschillende
gradaties van intensiteit. Er bestaan zowel fictieve als
non-fictieve transmediale producties.

pagina 11

fans werd online de encyclopedie ‘Wookieepedia’
opgericht, waarin het fictieve universum inmiddels in
bijna 100.000 artikelen is beschreven.
Over het verschijnsel transmedia als wordt door
Henry Jenkins voor het eerst geschreven in zijn boek
Convergence Culture2. Convergentiecultuur heeft
te maken met ons veranderende mediagebruik.
Transmedia storytelling speelt in op deze algemene
ontwikkeling, door via alle mogelijke media een coherent geregisseerde verhaalwereld neer te zetten,
waaraan het publiek kan deelnemen en vaak aan bij
kan dragen door informatie toe te voegen.

Henry Jenkins,
Convergence Culture
ISBN-10: 0814742955

In Nederland is er inmiddels een bloeiende transmediale praktijk aan het ontstaan. Voorbeelden van
recente Nederlandse transmediale projecten zijn
Human Birdwings van Floris Kaayk, H.S.C. Mercurius
van Spektor Storytelling, Metropolis van de VPRO,
Collapsus van Submarine, Raveleijn van de Efteling
en Het Nationale Canta Ballet van Maartje Nevejan
en anderen. Elk project zet op een heel eigen manier nieuwe en oude media in, waardoor zich een
verhaalwereld ontvouwt. Binnen deze werelden vormt
een online omgeving vaak het centrum of een
ontmoetingsplek.

Crossmedia en transmedia worden in de praktijk nog
vaak door elkaar gebruikt, maar het onderscheid
wordt steeds belangrijker1. Een crossmediaal project
distribueert een programma via meerdere media; dezelfde content wordt op diverse platforms herhaald.
Denk bijvoorbeeld aan een aflevering op televisie die
je online kunt terugzien via Uitzending Gemist. Bij een
transmediaal project worden verschillende media
nu juist ingezet om elkaar inhoudelijk aan te vullen.
Je kunt het verhaal pas in zijn geheel bevatten wanneer je alle media tot je neemt. Elk platform heeft zijn
eigen mediumspecifieke functie in het verhaal. Vaak
is er één ‘driving platform’ waarop de verhaalwereld
wordt geïntroduceerd. De andere media complementeren deze wereld met nieuwe karakters, subplots, andere locaties of achtergrondinformatie.
Een van de eerste echte voorbeelden is George Lucas’
Star Wars, een coherente verhaalwereld die zich over
vele platforms uitstrekt, met de films als driving platform
en daaromheen games, boeken, strips, speelgoed en
animatiefilms. Alle media houden zich aan dezelfde
consequente tijdlijn van het Star Wars universum. Door

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia

De komende tijd zal er in Nederland meer worden
geëxperimenteerd met transmediale concepten, binnen allerlei disciplines. Volgens Wired redacteur Frank
Rose in The Art of Immersion, staan we aan het begin
van een nieuwe kunstvorm3. Toen film als medium
werd uitgevonden, werden er voornamelijk toneelstukken verfilmd. Pas jaren later begon de camera te
bewegen en werd er een eigen filmtaal ontwikkeld.
In dat stadium bevinden we ons nu met transmediaal
werken: in de ontwikkelingsfase van een eigen taal.

Frank Rose,
The Art of Immersion,
ISBN 978-0-393-34125-6

Wookieepedia:
www.starwars.wikia.com

1] In de Mediarechtelijke regelingen wordt alleen de term crossmedia gehanteerd. Transmedia komt als term niet voor. Hierover meer in hoofdstuk 4.

2] Jenkins, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide
(2006). p. 20-21.
3] Rose, Frank. The Art of Immersion (2012), p.11.

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia
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VELDONDERZOEK:
TRANSMEDIAMAKERS AAN
HET WOORD
2

Still uit H.S.C. Mercurius, Spektor Storytelling

Om de condities en de uitdagingen van de huidige Nederlandse transmediale
praktijk goed in beeld te krijgen, deed Virtueel Platform een veldonderzoek en vroeg
enkele makers naar hun visie op transmediaal werken. Wat maakt het zo interessant
om transmediaal te produceren? Is er genoeg kennis over transmedia in Nederland?
Waar liggen de grootste struikelblokken bij het opzetten van een nieuw project? En
hoe ziet de toekomst voor transmedia er uit?
Daarnaast worden er enkele voorbeelden van recente Nederlandse transmediale
projecten uitgelicht. Deze best practices experimenteren elk op een heel een eigen
manier met de mogelijkheden om een verhaal transmediaal te vertellen.
Efteling, Little Chicken Game, still uit het online spel Raveleijn, 2012.

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia

JORIS HOEBE –
SPEKTOR
STORYTELLING
Joris Hoebe studeerde af als regisseur aan de filmacademie en richtte
samen met Tim Murck het verhalenbureau Spektor Storytelling op. Daarnaast
leiden ze de low-cost filmproductietak
Suitcase Cinema waarmee ze alle
videocontent maken en promoten
ze samen met Romke Faber4 de 5D
Immersive Design conferentie.
“Binnen veel creatieve sectoren is
men op zoek naar wat transmedia
nu precies kan en is, maar weinigen
zien nog de totaalmogelijkheden. Bij
Spektor zijn we er nu achter dat dat
precies onze rol is, namelijk platforms
bij elkaar krijgen en het proces van
een transmediaal project regisseren.
Zo voeren we de regie over het verhaal via andere platforms.
Om transmedia als concept uit te leggen, vergelijk ik het graag met religie.
Wat mij betreft is religie, welke dan
ook, de meest geslaagde transmediacampagne ooit. Mensen kleden
zich op een bepaalde manier, geven
geld, strijden tegen elkaar in oorlogen, bouwen kerken, zorgen voor
mensen en discrimineren anderen,
allemaal voor het verhaal. Transmedia

4] voor een interview met Romke
Faber over worldbuilding, zie
www.virtueelplatform.nl/kennis/
production-designer-romke-faberover-worldbuilding-en-transmedia
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gaat wat ons betreft over het bouwen
van zo’n uitgebreide verhaalwereld
dat mensen erin kunnen verdwalen.
Dat is wat mensen het liefste willen,
ze willen zelf op onderzoek uitgaan
en daarvoor beloond worden. Onze
focus ligt op het creëren van zulke
verhaalwerelden.
De grootste obstakels bij het opzetten van een nieuw project zijn het
vinden van bedrijven en organisaties
die het risico aan willen gaan en het
ontbreken van bewezen businessmodellen. De Nederlandse kunst- en
cultuurfondsen zijn nog niet geheel
op transmediale projecten ingericht.
Fondsen zouden een deel van hun
budget beschikbaar moeten stellen
voor een gezamenlijk transmediabudget. Door per project aan te geven
welke disciplines worden ingezet, kun
je er bijvoorbeeld voor zorgen dat
het geld voor de film bij het Filmfonds
vandaan komt. Uiteindelijk lijkt het
mij onvermijdelijk dat er één groot
cultuur- en mediafonds komt waarbinnen alle platforms en disciplines
vertegenwoordigd zijn. Op die manier
voorkom je dat essentiële onderdelen
van een transmediaal project worden
afgekeurd, terwijl andere subsidies
wel worden verstrekt. We merken wel
dat de fondsen zich steeds bewuster
worden van deze trend.

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia

Ook de Nederlandse opleidingen
moeten zich verder ontwikkelen. We
missen goede multiplatform verhalenvertellers en wereldbouwers die over
de grenzen van hun eigen discipline
heen kunnen kijken. Op de filmacademie geef ik scenaristen les over
het schrijven voor nieuwe media. Ik
geloof dat het nodig is dat we met
elkaar zoveel mogelijk kennis en contacten delen om vooruit te komen.
Juist daar ontstaat een conflict. Er is
sprake van een kloof tussen mensen
en partijen die wel en niet durven te
delen. Het zou mooi zijn als we naar
een model of systeem gaan waarbij
publieke en private partijen veel meer
samenwerken.”

H. S .C . M e r c u r i u s –
eerste online
studentenvereniging
www.hscmercurius.nl
Na afloop van het eerste seizoen
van de BNN-dramaserie Feuten
besloot Spektor Storytelling met
enkele acteurs uit de televisieserie
om H.S.C. Mercurius, het studentencorps uit de serie, daadwerkelijk
gestalte te geven.
Via de Facebook-pagina van
H.S.C. Mercurius kunnen gebruikers
fan en vervolgens lid worden van
de vereniging. Wanneer gebruikers
lid willen worden moeten ze een
verplichte online ontgroening doorstaan. Tijdens deze ontgroening
wordt gevraagd naar de mores
van H.S.C. Mercurius en moeten de
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feuten het ‘Io Vivat’ zingen onder
leiding van de senator. Alle leden
krijgen toegang tot een exclusief
gedeelte van de website waar de
borrels, exclusieve ontmoetingen
en andere privileges voor leden
zijn te vinden.
Leden kunnen wordfeut spelen met
karakters uit de serie, of gebeld
worden om een biertje te komen
drinken op één van de borrels. Ze
worden aangespoord om zelf initiatief te nemen en evenementen
te organiseren. Op die manier probeert Spektor Storytelling de leden
actief te betrekken bij de opbouw
van de vereniging. De ontknoping
vond plaats op 7 april 2012 op
het Westergasterrein in Amsterdam
waar het grote H.S.C. Mercurius
feest werd gehouden.
Nu het tweede seizoen van de serie erop zit, leeft de vereniging nog
steeds en zijn leden nog steeds actief en bevriend met elkaar. Met de
komst van een film en een eventueel nieuw seizoen van Feuten
in 2013 kan H.S.C. Mercurius nog
verder groeien.

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia

ANETA
LESNIKOVSKA –
AKAFILM EN
MEDIAZOO
Aneta Lesnikovska is regisseur bij AKA
Film, oprichter van de transmediahub
Mediazoo.eu en geeft als gastdocent
les over transmedia aan masterstudenten van de Nederlandse Film en
Televisie Academie. Momenteel werkt
ze als verhaalarchitect aan twee
transmediale producties; Bite Me en
LOUD.
“MediaZoo.eu is een hub voor makers
van transmediale projecten. Hier vind
je een overzicht van projecten die in
ontwikkeling zijn. Makers kunnen het
platform gebruiken om ervaringen te
delen, en zo een discussie stimuleren
over problemen die makers bij het
opzetten van transmediale producties
tegenkomen.
Transparantie is namelijk een voorwaarde voor het verbeteren van de
condities voor transmediaal werken.
Wanneer makers openlijk vertellen op
welke punten hun project spaak liep
of op moeilijkheden stuitte, kunnen
andere makers of betrokkenen hier
veel van leren en deze kennis meenemen naar een volgend project.
Een goed voorbeeld uit New York zijn
de DIY DAYS, waar makers drie dagen
lang bij elkaar komen om ideeën en
kennis uit te wisselen. In Nederland
zou ik een soortgelijke bijeenkomst
voor verhaalarchitecten en filmmakers willen organiseren.
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Er is in Nederland veel draagvlak voor transmediaal werken.
Het Internationaal Film Festival
in Rotterdam en het Nederlands
Filmfestival stimuleren transmediale producties al een aantal jaren
met hun programma’s. Ook bij
het Mediafonds is er budget voor
transmediale producties. Tegelijkertijd
is er nog heel veel terrein te winnen.
Zo zou er een constructie moeten worden uitgedacht waarin de publieke
omroepen transmediale producties
kunnen uitzenden, zonder verantwoordelijkheid voor het project te dragen.
Op die manier wordt het voor makers
makkelijker om hun project aan het
publiek te tonen.

LO U D –

Ondertussen moet er vooral heel veel
worden geëxperimenteerd. Er is behoefte aan kwaliteitsproducties die
de krachtige en grensoverschrijdende
kwaliteiten van transmedia tonen.
Beleidsmakers kunnen hun beleid pas
passend maken als zij bekend zijn met
genoeg voorbeelden uit de praktijk.

In de speelfilm staat Philip centraal, die door eigen toedoen
op zesjarige leeftijd vrijwel doof
wordt. In de loop van zijn leven
gaat hij deze handicap inzetten
als een middel om de wereld ‘uit
te schakelen’ als deze voor hem te
luid wordt – niet alleen in letterlijke,
maar vooral ook figuurlijke zin.

Voor mij persoonlijk is het belangrijk
om verhaalwerelden te bouwen die
met het publiek of de gebruikers communiceren, al dan niet door participatieve of interactieve elementen toe
te voegen. Ik wil ook graag helpen
om bruggen te bouwen tussen culturele en commerciële partijen.”

verhaalwereld over
geluid (en stilte)
www.akafilm.com/LOUDproject
LOUD is een transmediaal project
dat bestaat uit een speelfilm, een
online platform en een live evenement. De premisse bij alle drie de
vormen is: wat doe je als de wereld
te luid is? Daarmee wordt aangehaakt bij de audiovervuiling en de
‘luidheid’ van de moderne wereld,
waarin we worden overspoeld met
geluiden en informatie.

Op een online platform wordt het
thema op verschillende manieren
uitgewerkt, waarbij de bezoeker
interactief reflecteert op verschillende keuzemogelijkheden. Deze
webomgeving is deels gerelateerd
aan Philips belevenissen in de
speelfilm, maar functioneert ook
als zelfstandig medium. Online kan
er door het publiek worden gereageerd op het verhaal via een
applicatie die is gekoppeld aan
bestaande sociale netwerken.
Het live evenement dat op verschillende plaatsen in Amsterdam
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wordt uitgevoerd, bestaat uit een
installatie waarin de bezoeker geconfronteerd wordt met de loskoppeling van beelden en geluiden
van de omringende omgeving.
Het evenement vond bijvoorbeeld
plaats tijdens de opening van het
EYE Film Instituut waarbij 30.000
bezoekers aanwezig waren. Net als
bij het online platform leidt dit tot
een opvallend besef van beeld,
geluid en de relatie hiertussen.
LOUD wordt gesteund door het
Amsterdamse Fonds voor de Kunst,
het MEDIA programma van de EU
en het Macedonian Film Fund.

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia

ERIK
VAN HEESWIJK –
VPRO DIGITAAL
Erik van Heeswijk is hoofdredacteur bij
VPRO Digitaal en verantwoordelijk voor
de websites en de cross- en transmediale projecten van de omroep.
“Door een verhaal transmediaal
te vertellen, wordt het voor makers
mogelijk om inhoudelijk heel interessante projecten op te zetten, en het
publiek op een bijzondere manier te
bedienen. Om doelgroepen aan een
project te binden is het goed om verschillende media in te zetten die met
elkaar samenhangen. Voor commerciële partijen is transmediaal werken
een manier om geld te verdienen,
in de reclamewereld is het vaak een
vanzelfsprekende manier van werken.
Omdat makers uit verschillende disciplines zich bij het ontwikkelen van een
transmediaal project met elkaars expertise bemoeien, moet iedereen een
deel van de controle over het project
als geheel inleveren. Dat kan lastig
zijn, maar levert tegelijkertijd interessante projecten op.
Een heel ander obstakel bij transmediale projecten is de Mediawet. Deze
regeling zorgt ervoor dat projecten
nog altijd per platform worden behandeld: zowel wat betreft de financiering als de beoordeling. Kijkcijfers
worden bijvoorbeeld berekend per
medium. Transmediale projecten volgen een heel andere logica.
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Bij de omroepen mist men vaak nog
de kennis en vaardigheden om een
transmediaal concept volledig te
doorgronden. Men is echter wel geïnteresseerd in de ontwikkelingen en
staat open voor nieuwe ideeën. Een
belangrijke factor om een transmediaal project te laten slagen is een regisseur die alle elementen overziet. Bij
grootschalige projecten van de VPRO
als Nederland van Boven of Beagle
bewaken de eindredacteuren het
concept als geheel.
De komende tijd moet in Nederland
worden onderzocht op welke manier
een transmediaal project de meeste
impact kan hebben, en hoe je de
effectiviteit van een project het beste
kunt meten. Door werkprocessen
goed onder de loep te nemen kun je
achterhalen wat nu een krachtige mix
aan media is. We hebben een keuken aan ingrediënten, maar hoe je
een geslaagd totaalconcept maakt
staat niet vast. Het gaat niet om de
vraag wat transmedia als concept
nu precies is, maar wat transmedia
in haar meest effectieve vorm per
project kan zijn. Het is belangrijk om
naar elk project afzonderlijk te kijken,
want het betreft altijd maatwerk. De
ontwikkeling van deze kennis gaat nu
beginnen.”

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia

M e tr o p o l i s –
de wereld door
l o ka l e o g e n
www.metropolis.tv
Metropolis is een platform voor opvallende verhalen uit het dagelijks
leven van mensen over de hele
wereld rond verschillende thema’s.
De manier waarop buitenlandjournalistiek wordt bedreven verschilt
radicaal van wat we gewend zijn:
alle verhalen worden door lokale
videojournalisten gemaakt.
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dorp, de omgeving die ze door en
door kennen.
Naast de televisie-uitzendingen die
gewijd zijn aan een thema, kun
je video’s van correspondenten
online bekijken in de Metropolis
jukebox. Je bladert door het videoarchief door een onderwerp
en land te selecteren. Hoe is het
bijvoorbeeld om ondernemer in
Afghanistan te zijn? Of om liefdesverdriet te hebben in Nicaragua?

Metropolis roept iedereen op om
correspondent te worden, en om
aan de hand van vastgestelde
thema’s het verhaal van hun stadgenoten te vertellen om heftige
onderwerpen en taboes bespreekbaar te maken.
Elke aflevering ontvouwt zich
rond een thema met wereldwijde
betekenis, waarvoor de correspondenten op zoek gaan naar
antwoorden op gedeelde vragen.
Hoe is het om buitenstaander te
zijn, puber, homo, verslaafd of vrijgezel? Elke uitzending is een zoektocht naar de overeenkomsten en
verschillen tussen culturen in de
steeds kleiner wordende wereld.
Het team van Metropolis bestaat
momenteel uit een wereldwijd
netwerk van meer dan zeventig
documentairemakers en videojournalisten, afkomstig uit zes continenten. Door hun ogen kijken we
naar verhalen uit hun eigen stad of

Metropolis, metropolistv.nl
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Nederland
van Boven –
datajournalistiek
vanuit vogelvluchtperspectief
www.nederlandvanboven.nl
In navolging van Britain from Above
van de BBC en Deutschland von
Oben van het ZDF, maakte de VPRO
de serie Nederland van Boven,
over het alledaagse leven in de
lage landen. Aan de hand van tien
thema’s waaronder handel, natuur,
wonen en vrije tijd, vloog de VPRO
met een helikopter het land over
en zocht naar relevante databronnen voor interessante visualisaties.
De beelden in vogelvluchtperspectief worden afgewisseld met
interviews met planologen en andere experts, en datavisualisaties
die stromen van data, goederen,
dieren en verkeer in Nederland
verduidelijken.
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op de website van Nederland van
Boven tonen plekken in ons land
die voldoen aan specifieke elementen.
Op de kaart over het luchtruim kun
je bijvoorbeeld selecteren op het
aantal vliegtuigen of bijzondere
vogels dat over een specifieke
plek vliegt. Je kunt deze data ook
met elkaar combineren. Zo vind
je op de kaart over wonen heel
gemakkelijk plekken met goedkope huizen met een tuin uit de
jaren dertig. Nederland van Boven
biedt met deze kaarten handige
en gebruiksvriendelijke tools om
Nederland op een nieuwe manier
te verkennen. Inmiddels heeft de
VPRO een aantal uur aan beeldmateriaal vrijgegeven voor hergebruik. Deze helikopterbeelden
kun je in thematische pakketten
downloaden in de webwinkel van
de VPRO.

Informatie uit meer dan dertig
databronnen van onder andere
het CBS en Kadaster werd door
het Engelse 422 South verwerkt tot
inzichtelijke visualisaties. Zoals een
kaart met daarop het gebruik van
mobiele telefoons op een ochtend
in Nederland.
Naast deze datavisualisaties die tijdens de televisie-uitzendingen van
de VPRO te zien zijn, maakte het
webdesignbureau Stamen in San
Fransisco bij elk thema een interactieve plattegrond. Deze kaarten

VPRO, Frédérik Ruys, still Nederland van Boven,
mobiele telefoonverkeer Nederland, 2012.
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BRUNO F ELIX –
SUBMARINE
Bruno Felix is samen met Femke
Wolting oprichter en directeur van
Submarine en Submarine Channel,
een productiestudio en netwerk voor
film, animatie en games.
“Transmedia is een logisch antwoord
op het veranderende mediagebruik
van het publiek. Omdat mensen
steeds meer soorten media gebruiken, moet je als maker het publiek
volgen. Het publiek heeft steeds
meer de neiging om op verschillende
plekken en verschillende momenten
kleine stukjes media te consumeren
via alle mogelijke platformen. Als jij
als maker een verhaal wilt vertellen,
is het slim om dat via media te doen
die mensen toch al gebruiken. Het
blijft voor makers een uitdaging om
nieuwe en creatieve manieren te vinden om een verhaal via verschillende
media uit te zetten.
De grootste hindernissen op het
gebied van transmediaal werken
liggen momenteel in de Mediawet,
de financiering en de distributie van
projecten. Deze drie factoren zijn met
elkaar verweven. Het publiek en de
makers zijn klaar voor transmediale
projecten, maar het publieke mediadomein wordt kort gehouden door de
Mediawet. Daarnaast is er bij fondsen
geen transmediacommissie om projecten te beoordelen. De distributie
tussen verschillende mediaplatforms
loopt vaak niet goed. Het kan zijn dat
de financiering voor een televisieprogramma door een van de fondsen
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wordt goedgekeurd, terwijl er voor
het essentiële online deel geen geld
beschikbaar is.
Wanneer de overheid de publieke
omroep niet de opdracht geeft om
transmediaal te programmeren, dan
is de wet op dergelijke projecten niet
afgestemd en worden er geen budgetten voor transmediale projecten
beschikbaar gesteld.
In de reclamewereld wordt al langere
tijd veel transmediaal geproduceerd.
Wanneer je echter een verhaal wilt
vertellen dat langer is en meer lagen
heeft dan het verkopen van een product, dan zijn er in Nederland nog
veel obstakels. Een andere moeilijkheid is dat schrijftalent voor transmediale projecten in Nederland nog
ontbreekt. We hebben in Nederland
geen traditie in scenarioschrijven, en
helemaal nog niet op transmediaal
gebied. Bij Submarine vragen we
vaak schrijvers uit Amerika om een
scenario te maken, bijvoorbeeld voor
ons project Collapsus.”
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Collapsus –
i n t er a c t i e v e
documentaire over
d u ur z a a m h e i d
www.collapsus.com
In de VPRO documentaire Energy
Risk wordt ingezoomd op gebeurtenissen die onze energieveiligheid
de komende twee decennia grondig zouden kunnen veranderen.
De VPRO vroeg Submarine om de
documentaire naar een transmediale productie te vertalen, om een
bredere doelgroep te bereiken.
Submarine stelde een team van
meer dan zestig mensen samen
om te schrijven, filmen, animeren
en ontwerpen voor het project
Collapsus.
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In Collapsus worden theorieën
en voorspellingen uit de VPROdocumentaire gebruikt en vertaald
naar een fictieve setting in de
nabije toekomst. Wereldwijd vinden black-outs plaats, er is sociale
onrust, politieke verdeeldheid en
er heerst chaos. Een groep jonge
mensen doet vanuit verschillende
plaatsen verslag van de dreigende
situatie en toont ons een wereld
vol complotten en problemen met
energietoevoer.
Op de website van Collapsus
ontvouwt het verhaal zich op een
bijzondere manier. Je vindt er een
mix van archiefmateriaal, fragmenten uit Energy Risk, animaties
en interactieve game-elementen.
Terwijl de spelers de verschillende
karakters volgen kunnen ze extra
informatie over energiekwesties
raadplegen en op basis van deze
kennis keuzes maken die het verloop van het verhaal beïnvloeden.

Still uit Collapsus, Submarine
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Submarine, still uit Collapsus, 2010.
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FLORIS KA AYK –
HUMAN BIRDWINGS
Filmmaker Floris Kaayk maakt fictieve
animatiedocumentaires als Metalosis
Maligna en The Origin of Creatures.
Zijn laatste project is Human
Birdwings: een transmediaal project
over de droom om te kunnen vliegen.
“Voordat ik met Human Birdwings
begon, was ik nog nauwelijks op de
hoogte van transmediale projecten.
Door Ingrid Walschots van de NTR
werd ik gevraagd om als filmmaker
uit mijn comfortzone te stappen en
een verhaal te vertellen via nieuwe
media. Al snel had ik het idee om
mijn Human Birdwings-verhaal via
een do-it-yourself blog te vertellen.
Samen met Raymond van der Kaaij
van productiebedrijf Revolver Media
kwam de transmediale structuur voor
het project tot stand. Hij had daar al
ruimschoots ervaring mee en kon hier
dus goed in ondersteunen.
Het interessante van transmediale
projecten vind ik aan de ene kant de
diversiteit aan online podia die je als
maker hebt, en daarmee een potentieel gigantisch internationaal publiek.
Als het juiste onderwerp op de juiste
manier wordt uitgevoerd ligt de wereld aan je voeten. Aan de andere
kant boort het nieuwe mogelijkheden
aan om verhalen te vertellen en het
publiek te laten deelnemen aan het
verhaal.
In tegenstelling tot een lineaire vertelling zoals een tv-serie of film, kan bij
een transmediaal project het publiek
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echt onderdeel uitmaken van het verhaal en er soms zelfs invloed op uitoefenen. Dit biedt allerlei nieuwe invalshoeken die ik wellicht in toekomstige
projecten verder wil gaan ontdekken.
Juist die nieuwe mogelijkheden zijn
als kunstenaar interessant om mee te
experimenteren.
Human Birdwings was een leuke
kennismaking met het medium, waar
ik met een onbevangen houding
instapte. Bij een eventueel volgend
transmediaal project, zal ik me vanaf
het allereerste begin bewust zijn van
de mogelijkheden en mijn concept
daardoor nog meer laten beïnvloeden.
Mediaplatforms blijven zich ontwikkelen, smartphones worden steeds
intelligenter, het ontwikkelen van
applicaties wordt toegankelijker en
over een paar jaar ligt de Google
bril in de winkels. Volgens mij zullen
dergelijke ontwikkelingen de toekomst
van transmediale projecten bepalen.
Verhalen zullen altijd blijven bestaan,
maar de manier waarop ze verteld en
door het publiek beïnvloed worden,
wordt bepaald door de evolutie van
mediaplatforms en de snelheid van
onze datanetwerken.”
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Human Birdwings –
mythische droom
wordt mediahype
www.humanbirdwings.net
Floris Kaayk transformeerde de
universele en mythische droom om
te kunnen vliegen naar een online
verhaalwereld rondom de fictieve
ingenieur Jarno Smeets. De video
waarin Jarno zijn eerste vlucht
maakt, ging als viral het internet
over en werd een wereldwijde mediahype.
Gedurende acht maanden waren de ontwikkelingen van Jarno
Smeets en zijn Human Birdwingsproject online te volgen, en werd
er door fans en bezoekers gereageerd en meegedacht over
de ontwikkeling van de vleugels.
In maart 2011 plaatste Jarno op
YouTube de laatste video waarin hij
een vlucht van 100 meter met zijn
eigengebouwde vleugels maakt.
Deze video werd al meer dan zeven miljoen keer bekeken.
Samen met een professioneel
team creëerde filmmaker Floris
Kaayk zorgvuldig de verhaalwereld rondom Jarno Smeets die
zijn droom probeert te realiseren.
Hierbij werd steeds de dialoog met
online volgers opgezocht, door het
publiek te stimuleren om te reageren en actief mee te denken over
het ontwikkelingsproces.
Floris Kaayk werd geïnspireerd
door de vele online do-it-yourself
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communities, waar mensen ontwerpen met elkaar delen voor
revolutionaire apparaten die uit
(elektronische) huis-, tuin- en keukenobjecten zijn samengesteld.
Het Human Birdwings-project simuleerde dit concept door gebruik te
maken van moderne technologie
en het proces in videoafleveringen
te verspreiden via online platforms
als YouTube, Twitter en LinkedIn.
Het project refereert tegelijkertijd
aan een droom van alle tijden, die
een meer emotionele laag heeft.
Wanneer je de video van Jarno’s
vlucht voor het eerst bekijkt, ontstaat er een interessante spanning
tussen ongeloof en de wil om te
geloven dat het project werkelijk geslaagd is. De achtergrond
van het transmediaproject werd
op televisie onthuld in De Wereld
Draait Door.
Human Birdwings is een goed
voorbeeld van een transmediaal
project waarbij digitale cultuur
een essentiële rol speelt. Door
de diverse online media goed
op elkaar aan te laten sluiten,
bereikte Human Birdwingss ook
de internationale televisie en
wetenschappelijke kanalen.
Human Birdwings werd geproduceerd door Revolver Media in
samenwerking met de NTR en met
steun van het Mediafonds en het
Filmfonds.
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Floris Kaayk, Jarno Smeets met Human Birdwings, 2012,
fotografie: Jelle Vermeersch.
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MA ARTJE
NEVEJAN –
HET NATIONALE
CANTA BALLET
Maartje Nevejan is onafhankelijk
filmmaker met een achtergrond in
theater en multimedia. Ze maakte de
tv-serie Couscous & Cola en diverse
documentaires waaronder een film
over Theo van Gogh. Ze was een van
de initiatiefnemers van het transmediaproject over de Canta.
"Het Canta project ging wat mij betreft over transmediaal van elkaar
leren op alle fronten. Twee zulke verschillende groepen en zoveel verschillende kunstenaars en belangen bij
elkaar, maakte het af en toe moeilijk
om op een lijn te blijven, maar we
hebben de boel bij elkaar kunnen
houden en iedereen bleef tot op het
laatst geïnspireerd. Niet alleen werd
het idee en het onderzoek van twee
jaar over verschillende media uitgerold – een tv-serie, live performance,
een boek, radiodocumentaire en
een interactieve website - maar de
verschillende disciplines zijn allemaal
door elkaar beïnvloed en getransformeerd.
De ontmoetingen met de gehandicapten in de serie inspireerde de
choreograaf van de voorstelling. De
dansers gebruikten de bewegingen
van de gehandicapten, die op hun
beurt met een heel nieuwe discipline
in aanraking kwamen. Canta-rijders
gebruikten spieren die lang niet wa-
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ren gebruikt zodat er kleine wonderen
gebeurden. Ondertussen leerden de
dansers om anders, positiever, naar
hun eigen lichaam kijken. De interviewsessies voor de tv-serie kwamen
gedeeltelijk in het boek terecht en
vice versa. Delen ervan werden door
designer Rogerio Lira gebruikt als
decor in de voorstelling. Alle media
stonden direct met elkaar in contact.
Op onze Facebookpagina wordt nog
steeds veel uitgewisseld.
Bijna iedereen moest tijdens het project wel eens zijn ego helemaal aan
de kant zetten, omdat een ander
medium dan de meeste aandacht
vroeg. Dat moet je op een goede
manier kunnen uiten of accepteren
omwille van het grotere geheel.
Iedereen die meedeed groeide van
het proces. Ik denk dat dit het belangrijkste is wat we geleerd hebben
van transmediaal werken. Wanneer
kom je voor je eigen medium op, en
wanneer is het beter om je bek te
houden zodat het project als geheel
er beter van wordt? De bereidheid om
hier zowel duidelijk als tolerant over te
zijn, bepaalt of je elkaar inspireert en
uitdaagt of het proces lamlegt.
Het gebeurt niet vaak dat de transformatie die makers en spelers tijdens een productie ondergaan, ook
plaatsvindt bij het publiek. Toch is
dat waar we het meeste trots op zijn.
Mensen waren ontroerd en vertelden
ons na afloop dat ze op een heel andere manier keken naar Cantaatjes
en hun berijders. Niet langer met
agressie (‘schiet nou eens op!’) maar
met nieuwsgierigheid.”
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Het Nationale
Canta Ballet –
w a t b e t e ke n t h e t o m
te kunnen bewegen?
www.hetnationalecantaballet.nl
Je ziet ze steeds vaker en overal:
de kleine Canta autootjes, waar
niet alleen mensen met een handicap, maar ook gezonde mensen
de stad mee doorkruisen. Door
Maartje Nevejan, Karin Spaink en
Bert Kommerij werd het Nationale
Canta Ballet bedacht, na een
nachtelijke sessie op Facebook
waar ze elkaar vonden in hun
liefde voor het rode autootje.
Zestig kleine autootjes die op een
theatervloer rondrijden, daar cirkels vormen en figuren schrijven.
Linkerdeuren synchroon open,
rechterdeuren synchroon dicht;
ruitenwissers aan, ruitenwissers uit,
pirouettes om hun eigen as draaiend.
Het Nationale Ballet, dat in 2012 zijn
50-jarig jubileum viert, durfde het
avontuur aan en besloot een ballet
met gehandicapten en hun autoo
tjes te maken. Ernst Meisner maakte
de choreografie van het ballet,
Scanner (Robin Rimbaud) de muziek. Er werd niet geoefend in Het
Muziektheater Amsterdam, maar in
de parkeergarage eronder.
Rondom het ballet werd een
transmediaal project over de rode
Canta opgezet, waaraan vele
makers bijdroegen. Voor de radio
maakte Bert Kommerij de docu-
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mentaire ‘Hunt for the little red car’
over de totstandkoming van het
project en de gelijknamige blog
en fotopool op Flickr. Er verscheen
het boek ‘De Benenwagen’ over de
geschiedenis van de Canta door
Karin Spaink. Op televisie werd de
vierdelige serie ‘De Canta Danst’
uitgezonden, waarin Maartje
Nevejan dansers van het Nationale
Ballet en Canta-rijders volgt. Ook
de uitvoering van het Nationale
Canta Ballet in de Gashouder in
Amsterdam werd op televisie uitgezonden.
De website www.hetnationalecantaballet.nl verbindt alle onderdelen van het project. Canta-rijders
konden zelf meedoen via de website, bijvoorbeeld met het project
‘Doe een Wals’ van Esther Polak
en Ivar van Bekkum, waarin ze via
GPS konden laten zien hoe zijzelf
met hun eigen autootje door hun
woonplaats dansen. In het deel
‘Aanhangers’ konden bezoekers lezen hoe het de dansers en Cantarijders tijdens de repetities verging,
en ze konden daarop reageren.
Het Nationale Canta Ballet werd
mede mogelijk gemaakt door
SNS Reaal Fonds, Stichting Doen,
Mediafonds, Westergasfabriek en
Waaijenberg.
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Nationale Canta Ballet in de Westergasfabriek Amsterdam, juni 2012,
foto: Bart van Dijk.
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Andere voorbeelden
van succesvolle
t ransmediaprojecten:
Raveleijn –
betreed een fictieve

serie van RTL, een bordspel en een
online game van Little Chicken
Game Company, waarin je zelf de
stad kunt verkennen en het verhaal
kunt spelen. Op Hyves hebben de
karakters uit Raveleijn een eigen
profiel waar fans met de personages kunnen communiceren.

sprookjesstad
www.raveleijn.nl
Al meer dan zestig jaar kunnen
bezoekers van de Efteling oude
en nieuwe verhalen ervaren in
het Sprookjesbos, de Villa Volta,
de Python en de Droomvlucht.
Behalve in het park wil de Efteling
het publiek ook via andere kanalen bij de verhalen betrekken.
Voor de wat oudere kinderen
bedacht de Efteling de stad
Raveleijn, en vroeg kinderboekenschrijver Paul van Loon om hiervoor
een verhaal te schrijven. Raveleijn
gaat over een jongen die in het
bos vlakbij zijn nieuwe huis een
oude stadspoort vindt. Raven leiden hem samen met zijn broers
en zussen door de poort, waar de
kinderen in volwassen ruiters, en
de raven in paarden veranderen.
De kinderen krijgen de opdracht
om de stad Raveleijn te redden uit
de handen van de verschrikkelijke
graaf Olaf Grafhart.
In de Efteling kun je zelf door de
stadspoort van Raveleijn lopen en
wordt het bijbehorende theaterstuk
dagelijks opgevoerd. Daarnaast
bestaat de wereld van Raveleijn uit
een inmiddels bekroonde televisie-

Hoe o v e r l e e f i k … ? –
de w e r e l d a l s p u b e r
www.hoeoverleefik.nl en
www.hoeoverleefik.avro.nl
Jeugdboekenschrijfster Francine
Oomen maakte samen met uitgever Querido een transmediale
verhaalwereld rondom de boeken
uit haar succesvolle serie Hoe
overleef ik...?. De verhalen in de
dertiendelige boekenserie spelen
zich af rond de avonturen van
puber Rosa van Dijk. Rosa leidt
bepaald geen doorsnee leven,
en het zijn haar vrienden die haar
in e-mails met survivaltips helpen
haar problemen het hoofd te bieden. Humor speelt een grote rol in
de boeken van Francine Oomen.
De verhalen van Francine Oomen
worden altijd vergezeld van de
herkenbare tekeningen van illustratrice Annet Schaap.
Via www.hoeoverleefik.nl kunnen
jongeren een eigen profielpagina
aanmaken, mailen met Francine
Oomen zelf en op zoek gaan naar
‘survivaltips’ om ingewikkelde situaties te doorstaan zoals verkering
vragen of ruzie hebben met je
ouders.
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Naast de boeken en de webomgeving verschijnt er bij Weekbladpers
Tijdschriften tweemaandelijks het
Hoe overleef ik...?-tijdschrift met
thema’s als ‘Hoe overleef ik geheimen?’ of ‘Hoe overleef ik zonder
jou?’ en rubrieken waar lezers zelf
aan kunnen bijdragen.
In 2008 verscheen de speelfilm
Hoe overleef ik mezelf?, en een
jaar later ging de musicalbewerking van dezelfde titel in première.
Eind 2011 zond de AVRO een
dertiendelige tv-serie uit op basis
van de boeken, die vergezeld ging
van een eigen webomgeving waar
kijkers per aflevering creatieve opdrachten konden uitvoeren en de
resultaten konden posten.
Daarnaast ging een tweede musical in première: Hoe overleef ik
(zonder) liefde?

De boekenlijn omvat inmiddels
ook non-fictie titels als taalgidsjes,
een kookboek en adviesboeken
als Hoe overleef ik de puberteit? Er
is een kaart- en een bordspel en
er zijn allerlei schoolattributen met
de Hoe overleef ik...?-illustraties te
koop. Sinds november 2011 is daar
een verzorgingslijn voor meisjes bij
Etos aan toegevoegd.Geheel volgens haar credo “Je bent de schrijver van je eigen (levens)verhaal”
spoort Francine Oomen kinderen
aan om vanuit een gezond zelfbewustzijn hun eigen leven actief
vorm te geven.
Alle componenten samen maken
van de Hoe overleef ik...?-verhalen
en de thema’s uit de boeken een
uitgestrekte verhaalwereld over
de puberteit, waar je als lezer of
kijker zelf op allerlei manieren kunt
instappen en meedoen.

presenteert:

ncine Oomen
Fra

Hoe overleef ik
(zonder) liefde?
de musical!

Script en
liedteksten:
Heleen Verburg
Muziek:
Bas Odijk
Regie:
Bruun Kuijt

Decor:
Marjolein Ettema
Illustraties:
Annet Schaap
Kostuums:
Willemijn Kaasjager
Licht: GVDO,
Mike den Ottolander
Pruiken:
Nienke Algra
de cast:
Roos van Erkel, Jan Elbertse,
Barbara Pouwels, Rutger
le Poole, Thijs Prein, Sophie
Schut, Susanne Büchner
Presburg en Mirtele Snabilie.

www.HoeOverleefIk.nl

Francine Oomen, Theater Familie, Querido,
Poster musical Hoe Overleef Ik…?, 2012.
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Veldonderzoek:
een samenvatting van de kwesties
De kwesties die in de interviews naar voren kwamen
werden tijdens een werklunch in samenwerking met
MEDIA Desk Nederland besproken, en leidden tot de
volgende actiepunten:
• Ontmoetingsplaatsen voor transmediamakers zijn
essentieel. Voor een bloeiende transmediale praktijk is het noodzakelijk om kennis en praktijkervaringen uit verschillende disciplines met elkaar te delen. Het is belangrijk om multidisciplinaire netwerken
te ontwikkelen. De filmwereld is bijvoorbeeld nog
teveel gescheiden van de e-cultuur. Een voorwaarde voor het slagen van een transmediaal project
ligt in het vertrouwen op elkaars expertise en de
wederzijds erkende behoefte aan elkaars vaardigheden. Multidisciplinaire samenwerkingen leveren
dan veel kansen op voor interessante projecten.
Naar aanleiding van dit actiepunt hebben festivals
als Cinekid, het IFFR, het IDFA en het Nederlands
Film Festival het afgelopen jaar sessies en lezingen
gewijd aan transmediaal werken. Het Schrijfpaleis,
een initiatief van scenarioschrijvers, organiseerde
een avondprogramma dat gewijd was aan het
schrijven voor transmediale producties.

Tijdens de werklunch waren

• Er is een grote behoefte aan scriptschrijvers die
transmediale, participatieve scenario’s kunnen
schrijven. Dit vereist een nieuw soort vakmanschap. Nu worden bij projecten vaak buitenlandse
scenarioschrijvers ingezet. Er ligt een taak voor
het hoger onderwijs om zich op dit gebied te
blijven ontwikkelen. Nederlandse onderwijsinstellingen als de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht,
de Hogeschool van Amsterdam, de Willem de
Kooning Academie en de Nederlandse Film en
Televisie Academie geven in hun lesprogramma’s
aandacht aan het produceren of het interactie
ontwerp voor transmediale projecten. Aan het
schrijven en het ontwikkelen van transmediale
verhalen wordt in de curricula echter nog weinig
aandacht besteed.

Actuele activiteiten rondom

vertegenwoordigers aanwezig van het IDFA, IFFR, NFF,
Cinekid, EYE Filminstituut,
Het Nederlands Filmfonds,

• Een derde actiepunt is het stimuleren van de ontwikkeling van businessmodellen die werken op de
Nederlandse schaal. Dit is nodig om investeerders
en sponsors in nieuwe projecten te laten stappen.
Op dit gebied is nog weinig voortgang geboekt.
Virtueel Platform greep om deze reden de SPRKRvraag van Sieb Posthuma aan als casestudy
om zelf mogelijke (financiering)routes voor een
transmediaal project te onderzoeken. Zie hiervoor
hoofdstuk 3.

Binger Filmlab, Dutch Game
Garden en het Mediafonds.

transmediaal werken zijn te
vinden op de nieuwspagina:
www.virtueelplatform.nl/
nieuws.

Cinekid festival, foto: Paulien Dresscher
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SPRKR workshop met Sieb Posthuma, 2012.
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PROEFONDERVINDELIJK
ONDERZOEK:
RINTJE TRANSMEDIAAL,
PUBLIEK-PRIVAAT OF
PRIVAAT FINANCIEREN?
3

Illustrator en schrijver Sieb Posthuma kwam via de
dienst SPRKR5 bij Virtueel Platform met de vraag hoe
hij zijn getekende figuurtje Rintje een online aanwezigheid zou kunnen geven.

Virtueel Platform greep

Omdat Rintje al gedaantes had in vele media, leek
het voor de hand te liggen om te kiezen voor een
transmediale aanpak. Daarmee zouden uitingen in
verschillende media met elkaar worden verbonden
en zouden kinderen zelf kunnen rondkijken in Rintje’s
wereld.
Virtueel Platform organiseerde een workshop voor enkele ontwerpers die ervaring hadden met transmediaal
werken en met nieuwe media projecten voor kinderen.
Vertrekkend vanuit inhoudelijke overwegingen en de
5]

www.virtueelplatform.nl/activiteiten/sprkr
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Rintje doelgroep van kinderen van 3 tot 6 jaar, kwamen er een reeks prachtige ideeën uit de workshop
(die online zijn te lezen op www.virtueelplatform.nl/
kennis/rintje-transmediaal). Daaromheen werd een
ruw plan ontwikkeld voor een exploreerbare online
Rintje verhaalwereld. Deze zou in HTML56 worden gebouwd en zou via aanraking navigeerbaar moeten
zijn, om ook goed op tablets als de iPad te draaien,
want kleine kinderen kunnen daar goed mee uit de
voeten. Het geheel zou taalarm of taalvrij moeten zijn
vanwege de jonge doelgroep, maar ook omdat dat
de internationale toegankelijkheid zou verhogen.
Het project zou gerealiseerd moeten worden in een
samenwerking tussen Sieb Posthuma, Lemming Film
(de producent van de animatieserie), de TROS (de
publieke omroep die de serie zou uitzenden) en
Querido (de uitgever van de boeken van Rintje).

de SPRKR-vraag van Sieb
Posthuma aan als casestudy om zelf mogelijke
financieringsroutes voor

De avonturen van het hondje waren tussen 2001 en
begin 2012 wekelijks te volgen in NRC Handelsblad
en door de jaren heen verschenen er internationaal
een aantal prentenboeken over Rintje. Daarnaast
draaien er theatervoorstellingen, is er een ambitieuze
stop-motion animatieserie over Rintje in de maak en
is recent een Rintje knuffel ontworpen. Er bestond al
een website over Rintje, maar die was bescheiden
van opzet en bevatte voornamelijk informatie over de
speeldata van de theatervoorstelling.

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia

Model één:
publiek-private financiering

een transmediaal project
te onderzoeken.

De realisatie van de online omgeving zou worden gefinancierd door een combinatie van subsidie uit het
Mediafonds en het Letterenfonds, enige investering
van Querido en eigen investering van Sieb Posthuma.
De redactie op langere termijn zou moeten worden
gefinancierd uit de meeropbrengsten zouden ontstaan door boekverkoop, verkoop van apps met speciale content, verkoop van de tv-serie aan het buitenland, kaartverkoop en merchandise. Het zou hier,
kortom, gaan om een publiek-private samenwerking
tussen een publieke omroep en een uitgever.
In verkennende gesprekken met het Mediafonds
werd er op gewezen dat door de bepalingen in
de Mediawet een dergelijke samenwerking problematisch zou kunnen worden. Volgens de Mediawet
mag publiek geld niet dienstbaar worden gemaakt
aan het winstoogmerk van private partijen. In dit
geval zou dat betekenen dat Querido geen Rintje
boeken, knuffels of apps zou mogen verkopen in de
6] HTML5 is de nieuwe versie van HTML, een opmaaktaal om programma’s en
websites in te schrijven. Zie ook: nl.wikipedia.org/wiki/HTML5
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online omgeving die mede met publiek geld van het
Mediafonds en met inspanning van de omroep zou
worden gerealiseerd.
De situatie werd er niet overzichtelijker op toen bij
het Letterenfonds een publiek-private samenwerking
tussen het fonds en uitgever Querido niet op bezwaren bleek te stuiten. Ook niet als er boeken zouden
worden verkocht in een online omgeving. Virtueel
Platform informeerde hierop bij het Commissariaat
voor de Media, die samenwerkingen met de publieke
omroep moet goedkeuren, wat er nu precies wel en
niet mogelijk is wat betreft publiek-private samenwerkingen bij transmediale projecten, maar verkreeg
geen bruikbaar overzicht over de regelgeving omdat
het Commissariaat in principe alleen vragen van omroepen beantwoordt.

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia

Ondertussen bleek dat er zich enkele eerdere, enigszins vergelijkbare gevallen hadden voorgedaan.
Hoe Overleef Ik…? is een serie boeken van Francine
Oomen (die ook wordt uitgegeven door Querido) en
waar een tv-serie bij is gemaakt door de AVRO. Hoe
Overleef Ik…? had een sterke participatieve online
component (www.hoeoverleefik.nl) als onderdeel van
het geheel, opgezet door Querido in nauwe samenwerking met Francine Oomen. Deze omgeving was al
in volle bloei toen de tv-serie van start ging. Rondom
de serie is door de AVRO een aparte, eveneens succesvolle webomgeving (www.hoeoverleefik.avro.nl)
gebouwd, voor participatie die vanuit de tv-serie
werd aangereikt.
Sieb Posthuma, Rintje
(Familie Muts), 2012.

Kika & Bob is een animatieserie van Submarine, met
een complementair participatief online gedeelte
onder de vlag van de NTR (www.kikaenbob.nl).
Daarnaast zijn er Kika & Bob boeken en binnenkort
een PC spel. De online verkoop van Kika & Bob
producten door producent Submarine mag niet gebeuren vanuit de online omgeving die bij de tv-serie
hoort, maar vindt plaats via www.kikaenbob.com.
Met betrekking tot het Rintje project leek de voorlopige conclusie gerechtvaardigd dat een transmediaal
project waarin een tv-serie bij een publieke omroep
een rol speelt, en waarin een private partij ook enige
inkomsten zou willen genieten via een webomgeving,
in Nederland niet eenvoudig te realiseren is.

Model twee:
private financiering

Hierop vroeg Virtueel Platform aan Monica Bremer
van Bremer & De Zwaan, advocaat in de kunst en
cultuur en culturele publiek-private samenwerking,
om aan de hand van de regelingen van culturele
fondsen en de Mediawet in kaart te brengen wat er
wel en niet mag bij publiek-private samenwerking bij
een transmediaal project. In hoofdstuk 4 vindt u een
verslag van haar bevindingen.

Voor Rintje werden vervolgens mogelijkheden onderzocht voor louter private financiering. WPG uitgevers,
de Nederlands-Belgische moedermaatschappij van
Querido, bleek al enige tijd te werken aan een ‘appstraat’ op digitale-kinderboeken.nl. De ontwikkelaars
van WPG vonden Rintje een leuk en interessant merk
voor een uitgebreide, interactieve app. Dat zou betekenen dat het gratis toegankelijke, online gedeelte in
omvang zou afnemen ten gunste van een groter aantal
apart te verkopen apps met specifieke Rintje content.
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Rechtentechnisch zou dit redelijk overzichtelijk zijn
omdat Querido de Rintje boeken al uitgeeft. Rintje
digitaal zou op dezelfde manier ook door Querido
worden beheerd. Dit zou een geheel privaat gefinancierd project opleveren, waardoor het opzetten van
een webwinkel voor de apps en bijbehorend verdienmodel geen juridische problemen oplevert.
De financiële schaal, en daarmee een aantal aspecten van inhoudelijke en artistieke ambitie, zou wel
aanzienlijk kleiner moeten zijn dan in het oorspronkelijke plan, want alle investeringen zouden zich via de
verkoop van de apps en andere merchandise moeten
kunnen terugverdienen, ook als verder niet naar aanzienlijke commerciële winst wordt gestreefd. Het businessmodel voor deze digitale versie van Rintje is nog
niet uitgewerkt en het project is nog in ontwikkeling.
Het volledige verslag van het onderzoekstraject naar
een transmediale wereld voor Rintje is te vinden via
www.virtueelplatform.nl/kennis/rintje-transmediaal.

Proefonder vindelijk onder zoek:
samenvatting van de kwesties
• Publiek-private financiering: een transmediaal
project waarbij een publieke omroep betrokken
is en waaruit een privaat bedrijf inkomsten zou
willen genereren is niet (eenvoudig) te realiseren.
Bovendien is de Nederlandse regelgeving met
betrekking tot een dergelijke samenwerking ondoorzichtig.
• Private financiering: een geheel privaat gefinancierd transmediaal project is juridisch gezien geen
enkel probleem. Businessmodellen die op kleinere
schaal werken zullen echter nog moeten worden
getoetst.

pagina 44

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia

pagina 45

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia

Sieb Posthuma, Rintje.
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ONDERZOEK NAAR
NEDERLANDSE REGELGEVING: TRANSMEDIALE
PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING
4

Advocaat Monica Bremer en haar collega's Nina
Peters en Carlijn Strengers onderzochten op verzoek
van Virtueel Platform hoe de regelgeving bij de
cultuurfondsen en de Mediawet een transmediale
werkwijze mogelijk maakt en/of belemmert. Ze deed
enkele aanbevelingen om bestaande knelpunten
te verhelpen. Hieronder vindt u de samenvatting
van haar onderzoek ‘Transmediale publiek-private
samenwerking’. Na deze samenvatting sluiten we dit
juridische hoofdstuk af met een korte vergelijking van
de Nederlandse regelgeving met de Europese situatie voor transmediale publiek-private samenwerking.

Bekijk het volledige onderzoeksrapport op
www.virtueelplatform.nl/
kennis/transmediale-pps.

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia
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TRANSMEDIALE PUBLIEK-PRIVATE
S AMENWERKING –
DOOR BREMER & DE ZWAAN
A a n l eiding voor het onder zoek
Door Virtueel Platform is in een veldonderzoek naar transmediaal produceren gedurende 2011 en 2012 vastgesteld dat een publiek-private samenwerking in het kader van een transmediaal project, waarbij een publieke
omroep is betrokken, kennelijk als gevolg van de eisen die door de relevante fondsen worden gesteld en/of de toepasselijke regelgeving voor makers of producenten, niet dan wel slechts via omwegen te realiseren is. Als
relevante fondsen heeft Virtueel Platform het Letterenfonds, het Mediafonds
en het Filmfonds7 aangewezen.
Virtueel Platform heeft Bremer & De Zwaan verzocht deze obstakels in kaart
te brengen, de vinger op de zere plek te leggen en zo mogelijk op basis
van de uitkomsten van het onderzoek aanbevelingen te formuleren voor
de praktijk. In het onderstaande formuleren wij de ‘zere plekken’ en verschillende aanbevelingen die mede op basis van de bespreking met een
klankbordgroep – bestaande uit transmediamakers, festivals en fondsen
- tot stand zijn gekomen.
P u b l i ek-private samenwerking
Cross- en transmediale projecten worden veelal deels door publiek geld
en deels door privaat geld gefinancierd. Het publieke geld wordt verstrekt
door of via de publieke omroep en door fondsen zoals het Letterenfonds,
het Filmfonds en/of het Mediafonds. Deelname door of samenwerking met
een publieke omroep is aantrekkelijk voor private partijen; wij noemen hier
het bereik (‘uitzending op tv’), het opent deuren naar financiering, toegang
tot fondsen - het Mediafonds stelt bijvoorbeeld als uitdrukkelijke voorwaarde voor financiering deelname door een publieke omroep - en daarnaast
het belang van participatie en commitment van een serieuze partij als een
publieke omroep (‘creditability).
De fondsen stellen verschillende voorwaarden aan een publiek-private samenwerking. Daarnaast is door de deelname van een publieke omroep de
mediarechtelijke regelgeving van toepassing.
7] Stichting Nederlands Fonds voor de Letteren (‘Letterenfonds’), Stichting
Stimulering Fonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (‘Mediafonds’) en
Stichting Nederlands Fonds voor de Film (‘Filmfonds’).

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia
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Kader van he t o n d e r z o e k
Het bestek van ons onderzoek beperkt zich uitdrukkelijk tot de vraag wat,
ondanks het uitdrukkelijke stimuleringsbeleid van de overheid, de oorzaken
zijn van de – door Virtueel Platform geconstateerde - moeizaam te realiseren publiek-privaatrechtelijke samenwerking op transmediaal gebied. Op
verzoek van Virtueel Platform hebben wij ons beperkt tot de regelgeving
van de fondsen en de toepasselijke mediarechtelijke regelgeving.
Ons inziens is het aan te bevelen, dat in een volgende fase kwesties als de
‘rechten’ en verdienmodellen met betrekking tot een publiek-privaatrechtelijke samenwerking worden geadresseerd.
Definities: tra n s m e d i a a l o f c r o s s m e d i a a l ?
Wanneer sprake is van crossmediaal produceren of een crossmediale productie, gaat het om een werk dat voor zowel online media als offline media
bewerkt is. Het werk is dus zowel toegankelijk via online media als via offline
media. De inhoud is identiek maar is via verschillende platforms toegankelijk.
Er is sprake van transmediaal produceren bij een samenhangende, alle media omvattende, productie met een verschillende inhoud per platform/medium. Essentieel is dat de mogelijkheid tot participatie van het publiek bestaat.
De termen transmediaal en crossmediaal worden in de praktijk ten onrechte
als synoniemen gebruikt. Het Commissariaat voor de Media hanteert uitsluitend de term crossmediaal en onderkent ‘transmediaal produceren’ niet als
afzonderlijke vorm.
Over heid: Me d i a w e t
Publieke omroepen moeten gericht zijn op de uitvoering van de publieke
taak en publieke middelen moeten worden aangewend voor de uitvoering
daarvan. De overheid probeert in toenemende mate publiek-private samenwerking op mediagebied te stimuleren. De Mediawet faciliteert een en
ander ook; het Commissariaat voor de Media als toezichthouder heeft als zodanig ook beleid ontwikkeld. Door de Minister is in het voorjaar van 2012 een
verdere verruiming van deze mogelijkheden in het vooruitzicht gesteld in de
vorm van een zogenaamd experimenteerartikel in de Mediawet. Dit zal toezien op publiek-private regionale samenwerkingsvormen gericht op versterking en verbetering van de nieuws- en informatievoorziening. Dit voornemen
heeft zich ten tijde van het schrijven van dit verslag nog niet verwezenlijkt.
De Mediawettelijke regelgeving en het Commissariaat voor de Media als
toezichthouder, stellen voorwaarden aan een publiek-private samenwer-
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king. Kort gezegd is het zo dat de regelgeving niet in de weg staat van een
publiek-private samenwerking met een publieke omroep, wél moeten alle
publiek-private samenwerkingsprojecten waaraan een publieke omroep
deelneemt, voldoen aan de - niet altijd duidelijke - voorwaarden zoals gesteld door de Mediawet en het Commissariaat voor de Media. Daarbij is het
dienstbaarheidsverbod de ‘crux’.
Onze conclusie wat betreft het Commissariaat voor de Media en de
Mediawet is dat er vooral sprake lijkt te zijn van complexe regelgeving én
een organisatie- en communicatieprobleem. Daarnaast lopen de ontwikkelingen op digitaal gebied vooruit op de regelgeving. In het bijzonder is
gebleken dat ‘transmediaal produceren’ een samenwerkingsvorm is, die als
zodanig niet gekend wordt door de regelgeving en het Commissariaat voor
de Media. Het feit dat de enige partij in een publiek-private samenwerking
die toegang tot het Commissariaat voor de Media heeft, de betrokken publieke omroep is, maakt van het geheel een tamelijk ondoorzichtige jungle.
Ook zijn de sancties serieus, en is, indien van toepassing, de toestemmingsprocedure tamelijk tijdrovend - namelijk acht weken - waardoor terughoudendheid bij de publieke omroep te verklaren is. Het verwondert dan ook
niet dat voor partijen bij een dergelijke samenwerking deze materie tamelijk
ondoorgrondelijk is.
O v e r heid: Fondsen
De fondsen die door ons onderzocht zijn, zijn het Filmfonds, het Mediafonds
en het Letterenfonds. In ons rapport wordt per fonds aandacht besteed
aan de doelen die het fonds zich stelt in het beleidsplan en de regels die
zij hanteren. Uit de beleidsplannen van de fondsen komt duidelijk naar voren dat de fondsen zich bewust zijn van de ontwikkelingen die gaande
zijn op het gebied van digitale media en eveneens op de hoogte zijn van
de behoefte om transmediaal te produceren. Daarnaast stellen de fondsen zich, in meer en mindere mate, ten doel om transmediale producties
mogelijk te maken en te stimuleren. Bovendien blijkt uit de beleidsplannen
van de fondsen dat zij het belang van publiek-private samenwerking onderstrepen. Na deze analyse is getoetst of de regelingen van de fondsen in
overeenstemming zijn met het beleid. Dit blijkt - niet altijd - het geval te zijn.
Samengevat lijkt bij het Filmfonds de meeste ruimte te bestaan voor publiek-private samenwerking. Het Mediafonds heeft vrijwel niets over dit onderwerp geregeld maar lijkt publiek-private samenwerking impliciet wel toe
te staan. Het Letterenfonds heeft eveneens weinig geregeld wat de sfeer
van de publiek-private samenwerking raakt en lijkt een publiek-private samenwerking evenmin in de weg te staan. Een ander issue is dat de fondsen
sectoraal gericht zijn, terwijl transmediale projecten juist vaak transsectoraal of anders gezegd, sectoroverstijgend zijn.
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Voor wat betreft de fondsen lijkt het voor de hand te liggen de regelingen
en reglementen aan te passen aan het voorgenomen beleid. De vraag
naar sectoroverstijgend beleid is een beleidskwestie die zeer actueel is.
Uit de klankbordgroep bleek dat het expliciet benoemen van cross- en
transmediale activiteiten, ervoor kan zorgen dat veel meer projecten dan
nu het geval is zullen moeten worden afgewezen. Als er te veel regels zijn
omtrent het opzetten van transmediale projecten, zullen meer aanvragen
nèt buiten de betreffende categorie kunnen vallen, gezien het vaak experimentele karakter van de transmediale projecten.

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia

eerder aan experimentele, grensverkennende projecten denken. Deze
groep pioniers is kennelijk klein of kent de wegen niet naar de fondsen,
laat staan naar de publieke omroep. Dit verklaart dan ook waarom bijvoorbeeld het Filmfonds, waar wel budget is voor experimentele, in de
zin van transmediale, projecten, weinig aanvragen krijgt.

Tr a n s m e d i a l e p u b l i e k - p r i v a t e

Conclusie tra n s m e d i a l e p u b l i e k - p r i v a t e s a m e n w e r k i n g

samenwerking in Europa

• Voor wat betreft de mediarechtelijke regelgeving, lijkt de oplossing te
liggen op het gebied van voorlichting en communicatie en daarnaast
wellicht een herziening van de regelgeving in de vorm van een verlichting van de toestemmingsvereisten en procedure. Inmiddels is er een
herziene brochure (een voorlichtingsdocument) verschenen en werden
er bij gelegenheid van ons gesprek met het Commissariaat extra voorlichtingsbijeenkomsten overwogen.

De eisen die de Nederlandse Mediawet stelt aan een
transmediale publiek-private samenwerking waar een
publieke omroep aan deelneemt, maken een commerciële exploitatie van het project onmogelijk. Op
Europees niveau blijkt dit echter geen probleem te zijn.

• Wij zouden het daarnaast denkbaar vinden dat een oplossing wordt gezocht in de combinatie van eenvoudiger regels, educatie, communicatie én een meldingssysteem met steekproefsgewijze toetsing achteraf.

Het MEDIA Programma van de Europese Commissie
ondersteunt de ontwikkeling van transmediale projecten met een budget van 2,5 miljoen euro per jaar,
waar Europese transmediamakers een beroep op kunnen doen.

• Waar voor de fondsen ruimte ligt, is in de manier waarop aanvragen
door makers kunnen worden ingediend en de wijze waarop er vervolgens met de aanvraag wordt omgegaan. Samenwerking tussen de
fondsen zou voor makers een uitkomst zijn zodat zij niet meer voor verschillende delen van een transmediaal project verschillende aanvragen hoeven te doen.

De financiële steun is bedoeld voor de conceptontwikkeling van digitale interactieve content, die moet aansluiten bij of een onderdeel zijn van een audiovisueel
project (fictie, creatieve documentaire of animatie).
De digitale content moet bedoeld zijn voor Europese
commerciële exploitatie.

• Voor makers zou het ideaal zijn als ze voor een bepaald project slechts
één aanvraag hoeven te doen, die dan vervolgens automatisch op de
juiste plek terecht komt. Het zou voorkomen worden dat een aanvraag
door verschillende commissies beoordeeld moet worden, omdat dat de
weg opent voor tegenstrijdige beoordelingen en wellicht een inefficiënte wijze van financiering.

In tegenstelling tot de Nederlandse Mediawet, is een
dergelijke commerciële exploitatie bij een transmediale publiek-private samenwerking op Europees niveau
dus niet onmogelijk, maar zelfs vereist. Het zou logisch
en voor Nederlandse transmediamakers gewenst zijn,
dat de regelgeving voor transmediale publiek-private
samenwerking in Nederland beter aansluit op de regelgeving op Europees niveau.

• Meer overeenstemming van de regelingen van de fondsen onderling
zou ervoor kunnen zorgen dat fondsen beter kunnen samenwerken op
het moment dat er een aanvraag voor een transmediaal project wordt
gedaan.
• Tot slot hebben wij tijdens gesprekken met makers en de klankbordgroep vastgesteld dat de fondsen en makers bij transmediale projecten
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De overige voorwaarden
van het Europese MEDIA
Programma zijn na te lezen op
www.mediadesknederland.eu.
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Akafilms, live installatie Either/ Or (LOUD), 2011,
fotografie: Aneta Lesnikovska.
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AANBEVELINGEN

Op basis van het onderzoek van Bremer & De Zwaan
en de feedback hierop, het veldonderzoek met
makers en het proefondervindelijk onderzoek naar
Sieb Posthuma’s Rintje, worden de volgende aanbevelingen gedaan voor de Nederlandse fondsen, het
Commissariaat voor de Media, festivals, onderwijsinstellingen en makers die transmediaal (willen) werken.

Het onderzoek
‘Transmediale publiekprivate samenwerking’ door
Bremer & De Zwaan werd
ter discussie gesteld tijdens
een sessie met een klank-

Joris Hoebe
(Spektor Storytelling),
Aneta Lesnikovska
(AkaFilm en MediaZoo),

• Werk samen met de andere fondsen, en stem de
reglementen en beleidsplannen op elkaar af. Op
die manier kunnen verschillende onderdelen van
een transmediaal project volgens dezelfde systematiek worden aangevraagd bij de verschillende
fondsen.

Yaniv Wolf (Submarine),
Hildegard Bongards
(Nederlands Filmfestival),

Suzanne Meeuwissen
(Letterenfonds)

• Ontwikkel de mogelijkheid om transmediale projecten bij verschillende fondsen als één geheel
aan te vragen, in een speciale commissie met
leden uit alle betrokken fondsen. Hiervoor zou een
testcase gedaan kunnen worden.
• De expertise om transmediale projecten werkelijk
als transmediaal te kunnen beoordelen is binnen
ieder fonds noodzakelijk.

Aanbevelingen voor makers
die transmediaal (willen) werken

• Neem transmediaal werken structureel op in de systematiek en de
regelingen van het Commissariaat.
Nu wordt er in de regelingen alleen
aandacht besteed aan crossmediale projecten.

• Wees transparant en deel je kennis
met andere makers. Met name de
uitwisseling van kennis over productiemethoden, financiering en
businessmodellen is essentieel voor
de ontwikkeling van een bloeiende
transmediale praktijk.

• Maak de regels voor publiekprivate samenwerking bij transmediale projecten eenvoudiger en
onderzoek een meldingssysteem
met steekproefsgewijze toetsing
achteraf, in plaats van een beoordeling (met een beslistermijn van
acht weken) vóóraf.

Steven Huismans
(Mediafonds),

Renée van der Grinten
(Filmfonds) en
Bonnie Dumanaw
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Aanbevelingen voor het Commissariaat voor de Media en de overheid
ten aanzien van de Mediawet

bordgroep waaraan werd
deelgenomen door

Aanbevelingen voor de Nederlandse fondsen (met
name het Filmfonds, het Mediafonds, het Letterenfonds en het Fonds voor de Creatieve Industrie)

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia

• Ontwikkel een heldere voorlichting
en communicatie over de regelgeving voor transmediale projecten.
Zowel naar omroepen en producenten als naar andere betrokkenen en geïnteresseerden.

• Bedenk bij het aanvragen van subsidie of je een project als geheel bij
één fonds wilt aanvragen, of subsidie voor de verschillende onderdelen apart bij verschillende fondsen
wilt aanvragen. Als de fondsen
de aangegeven systematiek voor
transmediale projecten gaan hanteren, wordt het ook mogelijk om
een transmediaal project als één
geheel bij meerdere fondsen aan
te vragen. (Let op! Een afwijzing
is dan ook een afwijzing voor het
geheel!)

(Stimuleringsfonds voor
de Architectuur).

• Neem een proef met een experimenteerruimte voor culturele transmediale producties met
soepelere regels voor publiekprivate samenwerking, zodat de
Nederlandse regels meer in lijn
komen te liggen met de Europese
regels van het MEDIA Programma.

• Werk samen met onderwijsinstellingen voor kleine of pilotprojecten.
Door praktijkkennis met studenten
te delen en te ontwikkelen groeit
het veld van transmediamakers met
ervaring.

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia
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Aanbevelingen voor
onderwijsinstellingen

Aanbevelingen voor
festivals en sectorinstituten

• Ontwikkel curricula om de participatieve verhalen (of verhaalwerelden) voor transmediale producties
te leren ontwikkelen, en stimuleer
het ontwikkelen van de vaardigheden van een verhaalarchitect, die
de inhoudelijke en productionele
logica van de verschillende disciplines begrijpt die betrokken worden
bij een transmediaal project.

• Organiseer, faciliteer en stimuleer
ontmoetingsplekken waar makers
en andere betrokken partijen bij
elkaar kunnen komen om kennis en
ideeën over transmediaal werken
uit te wisselen.

Als je initiatieven in één van deze richtingen wilt ontplooien, en je zoekt naar
kennis, een netwerk, feedback of andere informatie, dan wil Virtueel Platform je
graag helpen. Mail naar SPRKR@virtueelplatform.nl

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia
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LAYAR
Zie je in deze publicatie een Layar icoontje? Gebruik dan je smartphone om
filmclips en ander extra materiaal over de transmedia projecten te bekijken.

LAYAR is een Augmented Reality (AR) applicatie ontwikkeld door het Nederlandse
bedrijf Layar. Met Layar creative kun je eenvoudig digitale content koppelen
aan drukwerk en aan de fysieke wereld om je heen.

VPRO, 422South, still Nederland van Boven, Feestvierders op
Koninginnedag 2012 in Amsterdam, data: Vodafone, VPRO.

www.virtueelplatform.nl/themas/transmedia
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COLOFON
Projectleiding en eindredactie

Klaas Kuitenbrouwer

Tekstredactie

Katía Truijen

Beeldredactie

Roos Verkade

Eindredactie

Twan Eikelenboom en
Michel Langendijk

Ontwerp

WVDV / www.studiowvdv.nl

Met dank aan

Monica Bremer, Nina Peters, Carlijn
Strengers, Dominique van Ratingen,
Annouck Welhuis, Joris Hoebe,
Aneta Lesnikovska, Erik van Heeswijk,
Bruno Felix, Floris Kaayk, Yaniv Wolf,
Hildegard Bongarts, Steven Huismans,
Jurrie Hobers, Suzanne Meeuwissen,
Renée van der Grinten, Aske Hopman,
Bonnie Dumanaw, Sieb Posthuma,
Ian Ginn, Maarten Almekinders,
Hayo Wagenaars, Esther Wouda,
Sara Kolster, Deirdre Carasso,
Peter de Maegd, Paul Spies,
Bart van Dijk en Indira Reynaert.

