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In nauwe samenwerking met Filmdistributeurs Nederland (FDN), Eye Filmmuseum,
Filmonderzoek Nederland en Holland Film Nieuws (HFN) organiseerde de Nederlandse
Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) een congres over de toekomst van de
cinema, getiteld New Cinema. De conferentie vond plaats op 30 en 31 oktober 2019 in
het Eye Filmmuseum en was mede geïnspireerd door het succes van Cinema2020 (een
eerdere editie van de conferentie).

Het overkoepelende doel van de conferentie was drieledig: 1) kennis oppoetsen wat
betreft innovaties op het gebied van digitale cinema, vanuit het perspectief van zowel
exploitanten als filmdistributeurs, 2) het bespreken van internationale trends op gebied
van alternatieve content, big data, online platforms en veranderende bedrijfsmodellen
om het publiek te blijven bereiken, vasthouden en vergroten en 3) het aanbieden van
netwerkmogelijkheden voor aanwezige filmprofessionals.

Tijdens New Cinema kwamen verschillende spelers uit de industrie aan het woord om
verschillende ‘good practices’ te tonen en verschillen tussen visie en realiteit te
bespreken. Internationale ontwikkelingen werden in een Nederlandse context geplaatst.
Gedurende de conferentie kregen aanwezigen volop de kans om hun netwerk te
versterken.
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“Iedereen in de filmindustrie staat voor dezelfde uitdaging:

meebewegen met de snelle veranderingen op het gebied

van digitalisering en consumptiepatronen. Daarnaast heeft

iedereen dezelfde belangen: het versterken van de

Nederlandse filmindustrie en -cultuur, het aangrijpen van

nieuwe kansen en innoveren. Dit vereist flexibiliteit en

samenwerking.”

Gulian Nolthenius

Directeur NVBF

https://nvpi.nl/fdn/
https://www.eyefilm.nl/
https://filmonderzoek.nl/
https://www.hollandfilmnieuws.nl/
https://www.denvbf.nl/
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Interactie met het publiek was een belangrijk onderdeel van New Cinema. Het uit
Amsterdam afkomstige bedrijf Sendsteps stelde bezoekers in staat om in gesprek te
gaan met sprekers en moderators. Door middel van hun smartphone konden
aanwezigen tijdens alle sessies vragen stellen, deelnemen aan een quiz en hun mening
geven over een verscheidenheid aan onderwerpen. Alle reacties werden
geanonimiseerd weergegeven op het scherm gedurende speciale Sendsteps sessies, die
werden geleid door dagvoorzitter Robert Daverschot. De resultaten van deze sessies
worden verspreid in dit verslag weergegeven en zijn te herkennen aan het Sendsteps
logo.
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https://www.sendsteps.com/?gclid=EAIaIQobChMI6v6Vr_306gIVx-F3Ch16RwOkEAAYASAAEgJdN_D_BwE
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Om een beeld te geven van wereldwijde trends, besprak Patrick von Sychowski 26

onderwerpen uit de internationale en Nederlandse filmsector. Elk onderwerp verwijst

naar een belangrijke, interessante of relevante trend (bijv. Blockchain), persoon (bijv. Yu

Xin) of bedrijf (bijv. Alibaba).

Een voorbeeld van zo'n trend is de hashtag. In Scandinavië had de hashtag ‘#flygskam’

(vliegschaamte) een negatieve invloed op de luchtvaartsector en Sychowski vraagt zich

af of bioscopen ooit met een vergelijkbare hashtag geconfronteerd zullen worden.

Uitzoeken welke dingen de industrie vandaag kan oplossen voordat iemand er een

hashtag over maakt, is dan ook van groot belang. Een ander opmerkelijk voorbeeld is de

in Berlijn gevestigde bioscoop Zoopalast. Volgens Sychowski is de bioscoop (en daarmee

eigenlijk de gehele Duitse filmeconomie) een perfect voorbeeld van waar exploitanten

zich op dit moment op moeten richten: investeren in de infrastructuur van bioscopen.

Een gebrek aan investeringen was één van de oorzaken voor de sterke daling in

bezoekcijfers in Duitsland vorig jaar (-14%).

Sychowski is ervan overtuigd dat meegaan met de tijd een belangrijke manier is om de

bioscoop relevant te houden. Gezien de manier waarop bioscopen zoals Pathé en Vue

innoveren, lijken Nederlandse exploitanten op de goede weg te zijn.

Als Senior Analist bij Screen Digest was Patrick von

Sychowski een pionier in de verslaggeving omtrent digitale

cinema. Momenteel werkt hij als consultant en is hij een

veelgevraagd spreker op seminars en congressen.

Daarnaast is hij redacteur bij Celluloid Junkie, het online

informatieplatform voor de filmindustrie.

https://celluloidjunkie.com/
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Na de introductie van Patrick von werden de thema’s van het
conferentieprogramma van de volgende dag geïntroduceerd aan de hand van een aantal
korte presentaties (‘good practices’). Elke presentatie ging in op een inspirerende – en
mogelijk controversiële – toekomstige ontwikkeling, zoals duurzame cinema en
blockchain-platforms voor film.



Een groen dak, genoeg ruimte om fietsen te stallen en warmtepomp die grondenergie

gebruikt: dit zijn slechts enkele voorbeelden waarmee de onafhankelijke bioscoop Depot

Cinema laat zien dat er tal van mogelijkheden zijn om milieuvriendelijk te opereren.

Volgens Carmen Slijpen, oprichter en directeur van Depot Cinema, kunnen bioscopen al

op kleine schaal vrij gemakkelijk doelen bereiken die bijdragen aan duurzaamheid.

Volgens Slijpen moet dit ook een gezamenlijk doel zijn van bioscoopexploitanten.

Exploitanten kunnen nog steeds aan de hedendaagse behoeften voldoen van hun

bezoekers zonder dat dit grote impact heeft op volgende generaties, aldus Slijpen.

Tijdens New Cinema presenteerde Slijpen een aantal duurzaamheidsdoelen van de VN

die goed toepasbaar zijn voor bioscopen op verschillende manieren. Het gaat dan om

eerlijk werk en economische groei, duurzame steden en gemeenschappen,

verantwoordelijke consumptie en productie en actie ondernemen voor het klimaat. Om

deze doelen te bereiken is het nodig om de samenwerking met anderen op te zoeken.

Om tegemoet te komen aan deze doelen heeft Depot Cinema verschillende acties

ondernomen zoals het zorgen voor voldoende werkgelegenheid, het bieden van gelijke

kansen en een eerlijk salaris voor iedereen. Daarnaast is het van belang niet alleen

vanuit commercie te denken als het gaat om de relatie met leveranciers en andere

partners, maar ook op zoek te gaan naar gezamenlijke duurzame doelen. Tot slot kun je

als bioscoop meer films en documentaires laten zien over het onderwerp, commercials

vervangen door boodschappen die gaan over duurzaamheid en de samenwerking

opzoeken met lokale overheden en instanties.

Volgens Carmen moeten bioscopen zich niet te veel vastpinnen aan kapitalistische

doelen, maar eerder op zoek gaan nieuwe en duurzame ontwikkelingen. Zelf heeft ze

daarin al een groot aantal stappen gezet.
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Carmen Slijpen is de oprichter en directeur van Depot Cinema in

Lewes, Verenigd Koninkrijk. Carmen heeft altijd al een passie

gehad voor het milieu en is een veelgevraagd spreker om kennis

te delen en ‘best practices’ aan te reiken over duurzaamheid in

relatie tot bioscopen. Ze is constant op zoek naar manieren om

de impact van haar eigen bedrijf op het milieu te verminderen.

https://lewesdepot.org/
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Streamingdiensten zijn erg gesloten wat betreft het delen van informatie over het succes

van specifieke films, zelfs met regisseurs. Ook als het gaat om de opbrengsten van een

bepaalde titel is er veel onduidelijkheid. Volgens Anurag vloeien opbrengsten niet terug

naar de maker, maar ook niet naar de investeerder: in plaats daarvan ‘’verdwijnt het

ergens in het midden.’’ Ook prijswinnende films zijn vaak maar korte tijd online

beschikbaar en daarna nergens meer te vinden.

MyNK, een nieuw wereldwijd video-on-demand (VOD) platform dat gebruik maakt van

blockchain, wil dit probleem verhelpen door filmmakers van informatie te voorzien over

het succes van hun film en ze tools bieden waarmee ze hun nieuwe film kunnen maken.

Op het platform kunnen regisseurs zelf hun films uploaden en een prijs bepalen. Zodra

de film door consumenten te bekijken is, beschikken ze over een realtime dashboard

waarin ze precies kunnen zien hoe de film presteert, waar mensen de film bekijken en

op welk punt mensen afhaken. Consumenten kunnen per film betalen (TVOD) en

hebben toegang tot een groot aanbod aan films en documentaires. Alle partijen (makers,

rechthebbenden, consumenten, investeerders en toezichthouders) vormen via

blockchain een hechte gemeenschap.

Anurag Kashyap is een vooraanstaande filmmaker uit India en

staat bekend om zijn succesvolle Hindi films. Anurag is regisseur

en producent van meer dan twintig films. Daarnaast is hij jurylid

van onder andere Sundance en het filmfestival van Venetië. Ook

is hij adviseur voor MyNK.

https://minersinc.io/#mynk_for_customer


Filmmarketing is in de afgelopen paar jaar enorm veranderd. Volgens Arwind Gajadien,

oprichter van Brand MKRS creative agency / BMCA, is het vertellen van meeslepende

verhalen middels nieuwe technologieën zoals augmented reality (AR) een geweldige

manier om het publiek te bereiken en veel effectiever dan een standaardvideo op

Facebook. Bij het maken van een campagne zijn twee dingen erg belangrijk, aldus Alwin:

het trekken van aandacht en het combineren van online en offline ervaringen. BMCA

benadert ‘immersive storytelling’ en filmmarketing vanuit verschillende invalshoeken.

Zo werkte Arwind samen met Universal Pictures om een evenement op te zetten waarbij

Universal Pictures ‘live’ ging op Instagram om de nieuwe trailer van de film Charlie’s

Angels te promoten. Volgers van Universal Pictures kregen een melding op hun telefoon

en werden uitgenodigd om deel te nemen aan de stream om zo samen de trailer te

bekijken. Andere voorbeelden zijn locatie-gebaseerde marketing (‘geo-fencing’), trailers

waarin de mening van bezoekers is verwerkt en speciale GIF's en stickers die beschikbaar

zijn op Snapchat, WhatsApp en Instagram.

Arwind stelt dat men bij het opzetten van marketingactiviteiten moet nadenken over

zowel de belangrijkste contactpunten (‘waar’ communiceert men ‘wat’) als de motivaties

van mensen om online te gaan. Nieuwe marketingvormen stellen partijen in staat om

het succes van een campagne veel gedetailleerder te meten.

Arwind Gajadien lanceerde zijn digitale bureau Brand MKRS

creative agency | BMCA 10 jaar geleden en gebruikt nieuwe

technologieën en data om online en offline werelden samen te

brengen in marketingcampagnes. Onder zijn klanten bevinden

zich onder andere The Walt Disney Company, Warner Bros.,

Universal Pictures, Pathé Theatres, MOJO Concerts, Live Nation,

Marvel Studios en Netflix.
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https://vimeo.com/374630297
https://www.brandmkrs.com/
https://vimeo.com/374630297


Moderator Jan Runge opende het programma op donderdag door te reflecteren op de

introductie van Patrick von Sychowski. Daarnaast besprak hij de huidige positionering

van de Nederlandse film(cultuur) en de essentiële rol die Nederlandse en buitenlandse

films spelen in de toekomst, alsmede de rol van alternatieve content.

Volgens Jan zijn er zes belangrijke trends waar mensen in de filmbranche op zouden

moeten letten: internationalisering, consolidatie, veranderende consumenten-

verwachtingen, veranderende verwachtingen bij de term 'premium experience',

'eventisation' van de filmindustrie en technologische vooruitgang. Nederland doet het

op deze punten erg goed, aldus Jan. Het succes is terug te zien in de gemiddelde

bezoekfrequentie per hoofd van de bevolking en het bereik van bioscopen. De toename

in bezoek van de afgelopen jaren is zelfs sterker dan de toename van nieuwe

bioscoopzalen.

Desondanks stipte Jan wel een zorgelijke trend aan: het bezoek aan Nederlandse films.

Over het algemeen lijkt de Nederlandse filmsector voor te lopen op andere landen, met

dit aspect als enige uitzondering.
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Zal het marktaandeel van de Nederlandse film binnen nu en vijf
jaar stabiel gegroeid zijn?

31%   Ja

69%   Nee

Jan Runge is een onafhankelijke adviseur die samenwerkt met

bioscopen en hun partners. Daarnaast leidt hij de Europese tak

van de International Cinema Technology Association (ICTA) en is

hij bestuurslid van de Event Cinema Association (ECA).

https://internationalcinematechnologyassociation.com/
https://eventcinemaassociation.org/
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In deze sessie stonden de bioscoopgewoonten van Nederlanders en Europeanen
centraal. Deze worden in toenemende mate gevormd door sociale media en
streamingdiensten. In de presentaties kwamen de rol van grote technologieplatforms bij
het marketen van de bioscoop ter sprake en verkenden sprekers de behoeften van
jongeren op verschillende vlakken. De volgende vraag stond daarbij centraal: hoe
kunnen we een steeds meer gefragmenteerd publiek betrekken in een zeer
competitieve omgeving voor bioscopen en filmdistributeurs?



Laura’s focus lag tijdens New Cinema op een specifieke doelgroep: jongeren. Waarom is

deze groep belangrijk voor exploitanten en distributeurs? Volgens Laura vormen

jongeren een grote groep binnen het totale bioscoopbezoek en hebben ze veel vrije tijd,

maar in een aantal landen (waaronder Duitsland) neemt hun bezoek af.

Om meer inzicht te krijgen in deze doelgroep liet de International Union of Cinemas

(UNIC) onderzoek doen door GfK. In dat onderzoek werden zes redenen benoemd

waarom jongeren naar de bioscoop gaan. Deze redenen, variërend van film als een

verrijkende ervaring tot het kunnen bekijken van de nieuwste films, werden vervolgens

gebruikt om onderscheid te maken tussen vier belangrijke behoeften van jongeren:

socializen, plezier hebben, welzijn en leren. Deze behoeften zijn leeftijdsafhankelijk,

legde Laura vervolgens uit.

In haar presentatie stond Laura ook stil bij de bioscoopgewoonten van jongeren, de

belemmeringen die zij ervaren (en manieren om deze belemmeringen weg te nemen) en

het belang van filmgeletterdheid. Zo vertelde ze: ‘’Als je jongeren niet van jonge leeftijd

laat genieten van film, raken ze ervan vervreemd naarmate ze ouder worden.’’ Toch

waarschuwde Laura ook om andere demografische groepen niet te vergeten. Oudere

mensen hebben bijvoorbeeld meer tijd en meer geld, legde ze uit.

Laura begon in maart 2015 als Executive European Affairs bij

UNIC en werd in augustus 2017 CEO. Ze studeerde af aan het

Strasbourg Institute of Political Sciences en woonde een tijd in

Ierland voordat ze in 2011 naar Brussel verhuisde. Laura werd

zowel in 2018 als in 2019 genoemd op de lijst van Celluloid

Junkie's ‘’Top 50 Women in Global Cinema’’.
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https://www.unic-cinemas.org/
https://www.gfk.com/home


Tijdens New Cinema besprak Vanessa de resultaten van een onderzoek dat Facebook liet

uitvoeren naar gewoonten van 80.000 bioscoopbezoekers verspreid over Europa, het

Midden-Oosten en Afrika (EMEA). De resultaten van het onderzoek werden vervolgens

gebruikt om implicaties, kansen en uitdagen voor filmmarketeers vast te stellen. Wat

kunnen zij doen om een gevoel van urgentie over te brengen als het gaat om het

bezoeken van een bioscoop?

Volgens Vanessa zouden filmmarketeers drie belangrijke stappen moeten nemen: het

optimaliseren van content voor gebruik op mobiele telefoons, het heroverwegen van

targetingstrategieën en het kritisch evalueren van de frequentie waarmee content

gedeeld wordt. Resultaten van het onderzoek van Facebook suggereren dat men

hoofdzakelijk in contact komt met film (en vervolgens ook een avondje uit plant) via

smartphones. Content dat gedeeld wordt op dit medium is hier echter niet altijd speciaal

voor gemaakt. In dit opzicht valt er dan ook nog veel te winnen, aldus Vanessa (zoals het

aanbieden van ondertiteling en gebruikers de mogelijkheid geven om filmpjes zowel

horizontaal als verticaal te bekijken).

Ook wat targeting betreft is er nog verbetering mogelijk. Volgens Vanessa zouden

marketeers veel meer met een open blik moeten werken en altijd een zo groot mogelijk

bereik moeten najagen: het feit dat niche targeting beschikbaar is betekent niet

automatisch dat het ook de beste optie is. Marketeers zouden in plaats daarvan hun net

zo breed mogelijk moeten uitgooien (uiteraard wel binnen hun budget). Ook de

frequentie van marketing (op welk moment er bepaald type content gedeeld wordt)

kwam nog kort aan bod. Voor een deel zou de mate van communicatie af moeten

hangen van de al bestaande ‘awareness’ rond een film, aldus Vanessa. In het slot van

haar presentatie stipte ze nog twee andere belangrijke strategieën aan: slim inspelen op

slecht weer en meer focussen op lokaal product.

Vanessa startte in 2011 bij Facebook. Ze was verantwoordelijk

voor de oprichting van het eerste ‘Entertainment Vertical’ team.

Daarnaast wil ze film- en muziekmarketeers stimuleren om hun

releases en evenementen te promoten via Facebook en gebruik

te maken van veranderde consumptiepatronen (voornamelijk

video via Facebook en Instagram). Voordat ze bij Facebook

begon was Vanessa werkzaam bij onder andere Bauer Media,

Google en YouTube.
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http://www.facebook.com/
https://www.bauermedia.co.uk/


Een van de resultaten van
het Facebook onderzoek is
dat 88% van de mensen die
aangaven een bepaalde film
te willen zien uiteindelijk
niet gegaan zijn. Heb je hier
een verklaring voor?

Vanessa Bakewell

Het is niet zozeer dat mensen besluiten om niet te gaan,
maar mensen vergeten het gewoon. Marketeers kunnen,
wat dit betreft, veel doen (vooral omtrent de release van
een eerste trailer). In veel gevallen komt die al zo vroeg
uit! Iemand zei ooit tegen mij: de filmindustrie zet een
product in de markt op het moment dat het nog niet te
koop is en zodra het wel te koop is, stopt men de
marketing. Ik denk dat dat waar is. Ik zou het erg
interessant vinden als hier meer mee geëxperimenteerd
zou worden.
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Hoe kunnen bioscopen een
jong publiek trekken en
ervoor zorgen dat deze groep
de bioscoop blijft bezoeken
naarmate ze ouder wordt?

Laura Houlgatte Abbott

In feite moeten we bezoekers gedurende hun hele leven
een beetje begeleiden. Dit heeft niet alleen te maken met
het soort films dat vertoond wordt; de ervaring is ook
belangrijk. We moeten specifiek inspelen op de behoeften
van doelgroepen die het moeilijk vinden om naar de
bioscoop te gaan (door bijvoorbeeld voorstellingen te
organiseren waarbij jonge ouders hun baby kunnen
meenemen). Ik ben ervan overtuigd dat als mensen op
jonge leeftijd regelmatig naar de bioscoop gaan, ze dit ook
zullen blijven doen naarmate ze ouder worden zolang wij
ze een fantastische ervaring blijven bieden.



15

In deze sessie stond de ‘eventisering’ van de bioscoopervaring centraal. Er was daarbij
specifiek aandacht voor verschillende formats, typen bioscopen en filmtheaters en
programmatie in een tijd van zowel overvloed (aan aanbod) als tekort (aan aandacht).
Elk onderwerp draaide om een van de volgende drie vragen: hoe kan de
bioscoopervaring ‘geüpgraded’ worden, met welk type programmering bereik je
verschillende doelgroepen en wat zijn de beste manieren (zowel qua technologie als
ontwerp) om mensen een ‘premium’ ervaring te bieden?



Als international content director is Eric verantwoordelijk voor het selecteren en

plannen van (film)content voor een groot aantal Kinepolis bioscopen. Eric legt uit dat hij

hierbij gebruikmaakt van drie indicatoren: bewustzijn (marketing), beleving (sfeer) en de

sociale dimensie (de collectieve ervaring). Daarbij ziet hij zichzelf als een chemicus, met

als doel het creëren van een perfecte molecuul bestaande uit drie atomen: het publiek,

de bioscoop en de film.

Tijdens New Cinema legde Eric uit hoe, in zijn optiek, elk atoom zich verhoudt tot de

anderen. Volgens hem lijkt er geen verband te bestaan tussen het aantal nieuw

uitgebrachte films per jaar en het aantal bioscoopbezoekers. Dit betekent dat

programmeurs soms lastige keuzes moeten maken: naarmate de ‘life span’ van een film

afneemt, wordt het ‘targeten’ van films steeds belangrijker. Daarnaast is het van belang

te weten waar het publiek besluit om een film te bekijken. Eric is voorstander van een

grote diversiteit aan bioscopen, aangezien verschillende soorten bioscopen verschillende

soorten publiek trekken.

Lokaal geproduceerde content kan volgens Eric een groot verschil maken aan de box

office. Tot slot benadrukte hij het belang van meer verschillende typen films (vooral

films met een middelgroot budget): aangezien niet iedereen naar een film als Avengers:

Endgame gaat, ligt er voor andere typen films een kans om een ander publiek aan te

trekken. Als volgende stap voor de Nederlandse filmsector hoopt Eric meer diversiteit in

Nederlandse films te zien. ‘’We moeten verder kijken dan alleen komedies.’’

Eric begon bij Kinepolis Frankrijk as theatermanager. Sinds 2012

is hij International Content Director en verantwoordelijk voor de

implementatie van de Booking & Programming strategie van

Kinepolis. Eric coördineert de boeking- en programmatie-

afdelingen in de Benelux, Frankrijk, Spanje, Zwitserland en

Canada, die elk een belangrijke rol spelen bij het plannen van

films in de meer dan 880 zalen van Kinepolis.
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https://kinepolis.fr/


‘’Cinema wordt voor mij magisch wanneer de film, de technologie en de beleving perfect

op elkaar zijn afgestemd,’’ aldus John. In zijn presentatie keek hij terug op de

filmgeschiedenis en besprak hij hoe film, technologie en beleving in de loop der tijd zijn

veranderd – te beginnen bij theater in het oude Griekenland. Volgens John was deze

vorm van theater uit zichzelf al zeer technisch. Naarmate de tijd verstreek, onderging het

een aantal veranderingen: zo voegden de Romeinen er publieksparticipatie aan toe en

verlegde de focus zich van goden naar ‘echte’ mensen (waardoor het publiek zich beter

kon identificeren met wat ze op het podium zagen). De theatervorm Vaudeville zou

uiteindelijk leiden tot de stomme film. Door de toevoeging van geluid kwamen de eerste

‘picture palaces’ tot stand en ontstond er meer betrokkenheid onder het publiek. De

uitvinding van de televisie vormde kort een bedreiging voor het succes van de bioscoop,

maar die wist mede dankzij CGI te overleven. Sindsdien is alles groter geworden: van de

films zelf tot de bioscopen waarin ze vertoond worden.

Maar wat wordt de volgende stap? Volgens John weigeren exploitanten te accepteren

dat technologie zich inmiddels verplaatst naar nieuwe domeinen. ‘’We beschikken over

zoveel technologie, maar ik denk niet dat we dit ten volle benutten.’’ Eén ding lijkt

echter zeker: mensen zijn op zoek naar ervaringen. Welke gevolgen dit heeft is

momenteel nog lastig te zeggen. Maar het feit dát er iets gaat gebeuren, lijkt zeker.
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John Sullivan werkt sinds de jaren tachtig in de bioscoopsector

en was onder andere Senior VP van International Development

bij Village Roadshow. Hij is tevens de oprichter van The Light

Cinemas. Als ontwikkelaar en adviseur heeft John in meer dan

dertig landen gewerkt.

https://villageroadshow.com.au/about-us
https://lightcinemas.co.uk/


Wat kunnen filmtheaters
doen dat gemakkelijk toe te
passen is en voor werkelijk
resultaat zorgt? Heb je tips
waar ze bij wijze van
spreken volgende week al
gebruik van zouden kunnen
maken?

Edna Epelbaum

Wat filmtheaters kunnen doen, ongeacht of ze veel
budget hebben of niet, is in gesprek gaan met de klant.
Praat met de mensen die een film bij je komen kijken! En
dan bedoel ik geen oppervlakkig gesprekje (‘’Hallo! Hoe
was het? Je bent geweldig en kom alsjeblieft snel
terug!’’); in plaats daarvan zou je moeten proberen
erachter te komen wat men verwacht van een bezoek aan
jouw filmtheater.
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Het komt soms voor dat grote
bioscoopketens terugkeren
naar stadscentra met een
kleinere bioscoop en/of
aangepast aanbod. In hoeverre
vormt dit een bedreiging voor
onafhankelijke bioscopen, die
daar vaak al een vestiging
hebben?

Edna Epelbaum

Grote bioscoopketens zijn natuurlijk niet dom. Ik denk dat
als ze overwegen om terug te keren naar stadscentra, ze
eerst een financiële inschatting zullen maken. En als er al
een gevestigde, onafhankelijke exploitant zit, hebben ze
twee opties: de ander wegconcurreren of besluiten een
andere locatie te kiezen omdat het anders niet rendabel
is. Uiteindelijk gaat het immers allemaal om het vinden
van een balans: op de een of andere manier moet
iedereen financieel overleven. We hebben elkaar altijd
nodig.

Edna Epelbaum is sinds 2010 CEO van een aantal bioscopen in

Zwitserland. Ze is ook ‘artistic director’ van het Festival du Film

Français d’Helvétie (FFFH) en voorzitter van de Swiss Association

of Cinemas. Daarnaast is ze lid van de raad van bestuur van UNIC

en droeg ze bij aan de ontwikkeling van het mentorprogramma

voor vrouwen.

https://www.fffh.ch/fr/
http://www.skv-acs.ch/home/


Deze sessie draaide om de belangrijkste economische en technologische trends in
digitale cinema. Deze trends, waaronder het einde van de ‘virtual print fee’ (VPF),
versplintering van het aanbod, de windowdiscussie en de rol van VOD-platformen,
werden vanuit zowel een Nederlands als internationaal perspectief bekeken. Moderator
Jan Runge besprak samen met Pablo Carrera (IHS Markit) verschillende scenario’s voor
de toekomst. Belangrijke vragen die in deze sessie werden aangestipt, waren: wat is de
toekomst van digitale cinema, hoe en waar kan men het beste investeren en welke
kwesties zouden financiering en planning kunnen beïnvloeden in het post-VPF tijdperk?
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https://ihsmarkit.com/index.html


Pablo is bij IHS Markit verantwoordelijk voor het bijhouden van verschillende

statistieken in verschillende regio’s. Tijdens New Cinema deelde hij zijn inzichten over

drie onderwerpen: bezoek en box office, technologie en home entertainment. In zijn

presentatie kwam een groot aantal onderwerpen voorbij, waaronder franchises,

‘Premium Large Formats’ (PLFs), Netflix en dynamic pricing. Volgens Pablo biedt het

succes van franchises bioscopen de kans om meer ‘originele’ films te vertonen en op die

manier een breed publiek te trekken. Als bioscopen dit niet doen en de bereidheid van

studio’s om risico’s te nemen afneemt, zal de diversiteit en keuze voor het publiek

verdwijnen, zo waarschuwde hij.

Pablo is ervan overtuigd dat er middels PLFs, 4D en ‘Immersive Motion Seating’ veel

kansen liggen voor de promotie van films. Dat betekent echter niet dat deze formats ook

passen bij elke film: zo kunnen actiefilms wel profiteren van ‘immersive sound’ en 4D,

maar kleine en intieme dramafilms niet.

Pablo besprak ook een onderzoek van IHS Markit Technology (nu onderdeel van

Informa) over SVOD. Resultaten van dit onderzoek suggereren dat mensen die thuis vaak

film kijken doorgaans ook vaak naar de bioscoop gaan. Desondanks is het belangrijk om

je publiek te leren kennen, aldus Pablo: een one-size-fits-all approach werkt vaak niet.

Ook dynamic pricing vereist een meer op maat gemaakte aanpak. Zo zouden er

meerdere tickettypes beschikbaar moeten komen (première, reguliere voorstelling) om

zo zoveel mogelijk mensen een passende ervaring te bieden.

Pablo Carrera leidt de Cinema Operators Strategic Intelligence

Service van IHS Markit en is verantwoordelijk voor het tracken

van bioscoopexploitanten wereldwijd. Daarnaast staat hij aan

het hoofd van een service die de inhoud van SVOD-platforms

bijhoudt. In het verleden maakte Pablo documentaires, was hij

werkzaam binnen de filmfinanciering en managede hij een

uitgeverij van film- en televisiesoundtracks.
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Veel bioscoopbezoekers bezitten
ook een gameconsole. Moeten
bioscopen meer inspelen op de
populariteit van e-gaming?

Jan Runge

Het is een enorme kans, maar om deze te benutten denk
ik wel dat bioscopen flexibeler moeten worden omtrent
het gebruik van windows. E-gaming en e-sports worden
voor het grootste gedeelte gedreven door sponsoren en
daardoor kan het erg lastig zijn om de rechten te
verwerven voor een evenement dat je exclusief in de
bioscoop kunt vertonen. Ik denk zeker dat het mogelijk is
om in te spelen op deze trend, maar je mist waarschijnlijk
de exclusiviteit.

Wat drijft het succes van PLFs? Pablo Carrera

Aansprekende en passende content is het aller-
belangrijkste. De beschikbaarheid van content die
speciaal voor een bepaald format is gemaakt kan dat
format maken of breken. 3D is een goed voorbeeld van
hoe het niet moet: de verkeerde content en technologie
hebben het format veel schade toegebracht. Ook Barco
Escape redde het niet, simpelweg omdat er te weinig
speciaal gemaakte content voorhanden was.

Jan Runge

Ik denk dat filmmakers in dit aspect een grote rol spelen.
Denk bijvoorbeeld aan HFR of 3D: beide formats werden
bekend onder het grote publiek doordat filmmakers (in
dit geval Ang Lee en James Cameron) zich er hard voor
maakten. We moeten ook de kracht van technologie-
bedrijven niet onderschatten, aangezien zij samenwerken
met de ‘creative community’ en op die manier bepaalde
technologieën en trends kunnen pushen. Zij geven
filmmakers letterlijk de tools die ze nodig hebben om hun
film te kunnen maken.



Tijdens de conferentie deelden sprekers hun visie op de laatste trends en ontwikkelingen.

Maar hoe denken Nederlandse bioscoopbezoekers hierover? Op de tweede

conferentiedag publiceerde de Nederlandse bank ABN AMRO de resultaten van een

kwantitatief onderzoek onder meer dan 1.000 respondenten naar het bioscoopgedrag

van Nederlanders. Filmonderzoek Nederland was betrokken bij de opzet van het

onderzoek. Sonny Duijn, sectoreconoom bij ABN AMRO, besprak de belangrijkste

resultaten van het onderzoek en presenteerde het bijbehorende rapport ‘Netflix drives

innovation in cinema’.

Aangezien uit het onderzoek blijkt dat frequente VOD-gebruikers doorgaans ook de

meest frequente bioscoopbezoekers zijn, kunnen VOD-diensten het bioscoopbezoek

stimuleren, aldus Sonny. Toch zijn ze ook concurrentie en de reden waarom windows

steeds korter worden. Volgens het onderzoek zijn sommige mensen zelfs minder bereid

om naar de bioscoop te gaan als de desbetreffende film op dat moment ook al op VOD te

zien is.

Sonny gaf aan dat innoveren een belangrijke manier is om het publiek vast te houden,

aangezien de bioscoop concurreert met een groot aantal andere vrijetijdsactiviteiten (zie

rechts). Een mogelijke innovatie is dynamic pricing, iets dat nog maar weinig wordt

gebruikt in Nederlandse bioscopen. Het onderzoek laat echter zien dat sommige mensen

bereid zijn om vaker een bioscoop te bezoeken indien ze langer dan een week van

tevoren tickets kunnen kopen of als minder populaire stoelen (bijvoorbeeld op de eerste

rij) goedkoper zijn.

27%

73%

We moeten gezamenlijk vasthouden aan lange windows

We moeten meer experimenteren met de lengte van windows
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https://www.abnamro.nl/en/personal/index.html
https://insights.abnamro.nl/2019/10/netflix-jaagt-innovatie-in-bioscoop-aan/
https://www.abnamro.nl/en/personal/index.html


Alex introduceerde de sessie ‘Buzz of Business’ door terug te blikken op de vele

interviews die hij hield voor zijn podcast Film Disruptors. Hij besprak onder andere de rol

van fragmentatie en convergentie (niet alleen in relatie tot VOD maar ook in het

algemeen) en nieuwe manieren om aandacht te trekken in een door hemzelf

omschreven ‘crazy attention economy’. Cinema wordt tegenwoordig steeds meer

uitgedaagd, onder andere door Fortnite en Netflix (die beide binnen handbereik van

consumenten liggen).

Een andere interessante en relevante trend is innovatie (gerelateerd aan productie). Met

virtuele productietools, die vergelijkbaar zijn met de tools die gebruikt worden voor

Fortnite, kunnen mensen bijvoorbeeld hun eigen filmwereld in VR creëren voordat de

opnames überhaupt beginnen. Dit biedt professionals de mogelijkheid om een

onbeperkt aantal frames vanuit een onbeperkt aantal hoeken te schieten. Volgens Alex

zorgt dit voor gelijke kansen voor toekomstige filmmakers. Desalniettemin waarschuwde

hij dat onze perceptie van wat innovatie is mogelijk te beperkt is: witte, mannelijke

ondernemers zijn niet de enigen die zich bezighouden met innoveren.

Alex Stolz is de producent van Film Disruptors, de podcast over

de toekomst van film. In de podcast bespreekt Alex de

strategieën, tools en technologieën die zorgen voor verandering

en gaat hij in gesprek met verschillende artiesten en

ondernemers. Daarnaast is Alex momenteel Head of Film bij het

filmticket- en analyseplatform Usheru.
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http://alexstolz.com/
https://www.usheru.com/page/home
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De laatste sessie van New Cinema draaide om de raakvlakken tussen film en technologie.
Na elke presentatie volgde een discussie over de ‘hypes en high potentials’ van film en
technologie. De volgende vragen stonden centraal: hoe zullen VOD en ‘immersive
storytelling’ (VR, MR, AR en XR) groeien en cinema beïnvloeden, welke projecten hebben
belangrijke mijlpalen gehaald (en welke slaagden daar niet in), wie zijn momenteel de
grote ‘visionairies’ en wat zijn hun plannen?



Netflix mag dan de grootste VOD-aanbieder zijn, dat betekent niet dat ze de enige zijn.

Wendy maakt een onderscheid tussen vijf verschillende soorten VOD-diensten: TVOD

(transactional), AVOD (ad-supported), SVOD (subscription-based), PVOD (premium VOD)

dat een andere windowing hanteert (zoals Picl) en platformonafhankelijke VOD met VR

en XR als belangrijke onderdelen (zoals de samenwerking tussen Fandango en Oculus).

Binnen deze overvloed aan platformen zijn er volgens Wendy drie belangrijke trends die

van belang zijn voor bioscopen. Ten eerste kan (het gebrek aan) concurrentie tussen

verschillende VOD-spelers invloed hebben op de positie van bioscopen. In Frankrijk

hebben de publieke omroepen bijvoorbeeld samengewerkt om één streamingdienst te

lanceren (Salto) waarop consumenten alle lokaal geproduceerde content kunnen

bekijken. Hierdoor hoeven ze niet langer meerdere abonnementen af te sluiten en

hoopt men tegengewicht te bieden aan de grotere spelers. Ten tweede worden

subgenres en niches steeds populairder. Het succes van de VOD-dienst Shudder (en

vergelijkbare streamingdiensten die zich richten op horror), die relatief goedkoop is en

een uitgebreid niche aanbod bevat, is een voorbeeld van deze trend. Tot slot wordt er

steeds meer geëxperimenteerd met ‘’flex formats’’ (waaronder ‘short form episodic’).

Hoewel dit type content zich met name richt op millennials zijn er ook voorbeelden van

‘short-length’ series voor volwassenen die later in de Verenigde Staten groot succes

vonden als filmbewerkingen.

Wendy sloot haar presentatie af door te concluderen dat de filmsector meerdere lessen

kan trekken uit de huidige ontwikkelingen op het gebied van VOD; differentiëren,

consolideren en het integreren van loyaltyprogramma’s. De mogelijkheden lijken

eindeloos.

Wendy richtte in 1999 haar mediabedrijf Rights Stuff op. Rights

Stuff een internationaal adviesbureau dat zich richt op

OTT/SVOD/VOD, VR en Blockchain VOD. Sinds 1999 heeft het

bedrijf meerdere keren uitgebreid. Wendy heeft meer dan 25

jaar ervaring (onder andere als CEO van Canal+) en zit in

meerdere internationale film- en digitale sector adviesraden.
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39% Eens

61% Oneens

Het is slechts een kwestie van tijd voordat Netflix een
eigen bioscoopketen begint



Erwin heeft meerdere ervaringen opgedaan als het gaat om mislukte projecten. In 2016

organiseerde hij een project met als doel het ontwerpen van een nieuwe

bioscoopervaring. Hiervoor verzamelde hij een team van 25 experts met verschillende

achtergronden en maakte hij gebruik van onderzoeksresultaten die suggereerden dat

bezoekers onder andere op zoek zijn naar beleving. Ondanks de inspirerende resultaten

van deze zogenaamde open-source Cinemathon Workshop mislukte het project

aangezien niemand zich de vijf ontworpen prototypen had toegeëigend. Toch leidde het

project tot een hernieuwde interesse en ontstond er een dialoog tussen verschillende

partijen over innovatie. Mede dankzij deze ervaring besloot Erwin het Propellor FilmTech

Hub op te richten, een Europees platform gericht op innovatie. Helaas kwam ook dit

nooit van de grond door een gebrek aan financiering.

Door deze twee ervaringen is Erwin meer gaan nadenken over manieren waarop een

industrie zonder plannen voor gestructureerde innovatie en R&D (research en

development) alsnog kan innoveren.

In zijn presentatie verwees Erwin naar twee trends die hij opmerkelijk vindt: het

groeiende succes van ‘short-form’ content (Quibi) en de opkomst van datagedreven

personalisatie (BBC en Bandersnatch).

Als reactie op deze trends is Erwin van mening dat bioscopen de bioscoopervaring

opnieuw moeten uitvinden en opnieuw moeten bedenken waarom het belangrijk is dat

mensen film collectief beleven.

Erwin M. Schmidt heeft gewerkt op productie- en

salesafdelingen en is erg geïnteresseerd in nieuwe formats,

distributiekanalen en de bioscoop van de toekomst. Hij is

medeoprichter van FilmTech Office, curator van onder andere

infiniTIFF en organiseert de maandelijkse FilmTech Meetup in

Berlijn. Erwin is tevens de directeur van de Duitse Vereniging

van Filmproducenten.
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http://www.cinemathon.international/cinemathon-workshop
http://www.propellorfilmtech.com/
https://www.quibi.com/about.html
https://www.bbc.co.uk/rd/object-based-media
https://www.youtube.com/watch?v=VNw9DAwp2Kk
https://www.filmtechoffice.com/
https://www.olffi.com/association/Professional-Association-German+Film+Producers+Association+(VDF)-VDF-157.html


Hoewel sommigen het niet met hem eens zijn, is Michiel Reilhac ervan overtuigd dat er

veel raakvlakken zijn tussen VR en de bioscoopervaring. Voor hem is het dan ook niet

zozeer de vraag ‘of’ maar meer ‘hoe snel’ VR zijn intrede zal doen. Op dit moment is VR

een groeiende industrie die naar verwachting in 2024 45 miljard euro waard zal zijn.

Binnen de wereld van VR zijn er twee trends die relevant zijn voor de filmsector: de

‘mirror world’ en ‘digital twinning’. De ‘mirror world’ is een digitale dimensie die bestaat

uit kopieën van onze fysieke realiteit en waarin onze avatars vrij kunnen bewegen.

‘Digital twinning’ verwijst naar het proces waarmee mensen hun uiterlijk en gedrag in de

‘mirror world’ vastleggen. Op deze manier bepalen zij in feite hun eigen virtuele

identiteit. Hierdoor is identiteit maakbaar en niet langer iets dat bij geboorte al vastligt.

Aangezien mensen middels hun ‘digital twin’ met anderen kunnen communiceren

binnen de ‘mirror world’, is VR een veel collectievere ervaring dan voorheen.

Op dit moment komt het kopiëren van de collectieve bioscoopervaring in VR al voor. Zo

kunnen mensen in de ‘digital space’ Big Screen samen met vrienden (maximaal 150) in

VR van een film genieten en na afloop met elkaar in gesprek gaan. Gezien deze trend is

Michel van mening dat VR gezien moet worden als een aanvulling op de

bioscoopervaring en niet als iets dat er haaks op staat. Bioscopen, zo betoogde hij,

bieden immers ook virtuele ervaringen.

Michel Reilhac is een expert op het gebied van ‘immersive

media’. Daarnaast is hij Head of Studies aan het Venice Biennale

College en VR-curator voor het Venice Biennale International

Film Festival. Michiel is een veelgevraagd internationaal spreker

wat betreft XR en ‘immersive storytelling’ en sprak in het

verleden onder andere op SXSW en het Tribeca Film Festival.

Tussen 2002 en 2012 stond Michel aan het hoofd van het

Acquisitions Team Cinema & Film bij Arte France.
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https://www.labiennale.org/en/news/new-call-launched-biennale-college-cinema-international-0
https://www.labiennale.org/en/cinema/2019


In dit gesprek blikte Alex vooruit op de komende vijf jaar en besprak hij mogelijke

uitdagingen en kansen voor de filmsector. Hij ging in gesprek met Wendy, Anurag,

Michel en Erwin over verschillende innovaties die bij kunnen dragen aan het succes van

de bioscoop en manieren waarop de sector de concurrentie de baas kan blijven. Onder

andere VOD, productie, ‘storytelling’ en ‘immersive media’ kwamen aan bod. De gehele

podcast is hier (in het Engels) te beluisteren.
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http://alexstolz.com/season-3-8-new-cinema-2019-the-future-of-theatrical/
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Patrick von Sychowski
The most transformative cinema development in the next
five years will be the complete personalisation of the
cinema-going experience. This means personalised
marketing, tailor-made promotional offers, more
targeted film selections, but also crowd-sourced
programming and on-demand films, as well as the growth
of private cinemas.

Patrick von Sychowski

De trend die in de komende vijf jaar

voor de meeste verandering gaat zorgen

in de bioscoopsector is de volledige

personalisatie van de bioscoopervaring.

Onder deze trend vallen

gepersonaliseerde marketing, op maat

gemaakte aanbiedingen, aangepaste

vormen van programmering en het

aanbieden van films on-demand. Ook

het aantal privé-bioscopen zal

waarschijnlijk toenemen.

Anurag Kashyap

Een interessante ontwikkeling is dat

films in de toekomst zowel in de

bioscoop als thuis te zien zullen zijn.

Filmmakers zullen hier middels het

aanbieden van films on-demand op

inspelen. De consument en de maker

zullen gezamenlijk de markt controleren

en een directe relatie met elkaar

aangaan. Een andere ontwikkeling heeft

te maken met korte films. De

aandachtsspanne van mensen neemt

steeds verder af en nu er geld verdiend

kan worden aan korte films, zullen deze

erg groot worden.

Vanessa Bakewell

De grootste uitdaging voor de

bioscoopsector in de komende jaren

wordt het creëren van een gevoel van

urgentie wat betreft het bezoeken van

een bioscoop voor jongeren. Hoe kunnen

we dit doen? Door gebruik te maken van

de mediakanalen die binnen handbereik

liggen van het filmpubliek: mobiele

platformen. Om films via mobiele

platformen te ontdekken zullen er vanuit

een creatief oogpunt veel dingen moeten

veranderen wat betreft het marketen van

trailers en de gehele film. We moeten

sneller de aandacht van mensen trekken

en deze vervolgens ook vasthouden.

Carmen Slijpen

Onze grootste uitdaging is het vinden van

manieren om op een verantwoorde wijze

films te vertonen zonder daarbij schade

toe te brengen aan het milieu. Hiervoor

moeten we alle aspecten onder de loep

nemen: van het gebouw tot de

medewerkers en de toeleveranciers. We

moeten onze bedrijfsmodellen en ‘best

practices’ delen. We kunnen dit samen

doen door op zoek te gaan naar creatieve

en duurzame oplossingen.

Laura Houlgatte Abbott

We moeten de nadruk blijven leggen op

het speciale en unieke aspect van de

bioscoopervaring. Er gaat simpelweg niets

boven het kijken naar een film op het witte

doek en samen lachen en huilen.

Jan Runge

Ik ben ervan overtuigd dat bioscopen erin

zullen slagen om keer op keer een passend

aanbod te programmeren en bezoekers een

fantastische ervaring te bieden. Wat cruciaal

blijft, is de uitdaging om een ‘top of mind’

activiteit te blijven in een tijd waarin (online)

afleiding continu op de loer ligt, vooral voor

jongeren. Betere en meer gezamenlijke

betrokkenheid (‘engagement’) is van groot

belang.

Arwind Gajadien

Ik geloof dat de toekomst van de

bioscoopsector ligt in het vertellen van

verhalen (in marketing). Het publiek zal bij

de hand genomen moeten worden op weg

naar de bioscoopervaring. Men heeft

echter authenticiteit nodig om te geloven

dat ze een bepaalde film echt in de

bioscoop moeten zien. Ik denk dat die

authenticiteit van andere, ‘gewone’

mensen komt die op sociale media hun

mening geven over een bepaalde film en

niet zozeer van influencers.
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Patrick von Sychowski
The most transformative cinema development in the next
five years will be the complete personalisation of the
cinema-going experience. This means personalised
marketing, tailor-made promotional offers, more
targeted film selections, but also crowd-sourced
programming and on-demand films, as well as the growth
of private cinemas.

Eric Meyniel

De verandering van (en uitdaging voor) de

sector begon al toen belangrijke partijen

met elkaar fuseerden (consolidatie). Het

landschap verandert inmiddels ook door

de opkomst van streamingdiensten.

Edna Epelbaum

De grootste uitdaging voor de

bioscoopsector heeft te maken met de

content die we vertonen. Zolang goede

films en alternatieve content exclusief in

de bioscoop worden vertoond, is er niets

aan de hand. Bioscopen zullen echter

voor een uitdaging komen te staan

wanneer de filmdistributie verandert

(windows, streaming etc.). In dat geval

wordt het nog belangrijker om mensen

een kwalitatief goed product aan te

bieden.

Erwin M. Schmidt

Ik verwacht dat de grootste uitdaging

voor bioscopen in de komende jaren het

opnieuw ‘vermarkten’ van de

bioscoopervaring zal zijn. Daarnaast

moeten bioscopen opnieuw redenen

aandragen waarom mensen gezamenlijk

en buitenshuis een film zouden moeten

bekijken in plaats van thuis. In deze

context zullen bioscopen veel meer

moeten aanbieden dan alleen een groot

scherm, goed geluid, comfortabele

stoelen en goede service.

John Sullivan

Het succes van e-sports is wat mij

betreft de meest interessante

ontwikkeling. De grootste uitdaging

lijkt mij het veranderende landschap

waarin de bioscoop zich bevindt en de

weerstand om mee te veranderen.

Bioscopen worden steeds meer een

attractie – en de focus ligt momenteel

op de ervaring die men kan bieden en

niet zozeer op de film zelf.

Pablo Carrera

De grootste uitdaging voor bioscoop-

exploitanten zal draaien om intensiever

gebruik van technologie. Na de

digitalisering van bioscopen gedurende

de afgelopen tien tot vijftien jaar (met de

hulp van de VPF) zullen exploitanten in

hun bedrijfsmodellen nu rekening

moeten houden met de noodzaak om te

investeren.

Alex Stolz

De uitdaging voor bioscopen is niet alleen

om relevant te blijven ten tijde van snelle

innovatie, maar vooral om succesvol met

anderen te concurreren om de aandacht

van de consument. Die is in deze tijd

enorm waardevol.

Wendy Bernfeld

Het feit dat er nu talloze mogelijkheden

zijn om mensen te bereiken – waaronder

mensen die niet in de buurt van een

bioscoop wonen of mensen die meer

willen dan een traditioneel

bioscoopbezoek – vind ik een zeer

interessante ontwikkeling. De uitdaging

voor de bioscoopsector is het omarmen

van de digitale revolutie en hieraan bij

dragen in plaats van tegenwerken; dat wil

zeggen slim inspelen op de laatste trends

op het gebied van VOD in het vertrouwen

dat er nog steeds geen betere plek is om

een film te bekijken dan op het witte

doek. Desalniettemin is het belangrijk om

snel te handelen, aan te passen waar

mogelijk en door middel van een

gevarieerd aanbod aan films niet alleen

het grote publiek te trekken, maar ook

niches.

Michel Reilhac

De trend die voor de meeste verandering

zal zorgen is het feit dat entertainment

steeds realistischer en meer interactief zal

worden. Entertainment zal dan ook steeds

meer draaien om ervaringen. In die zin

wordt het mogelijk om op steeds meer

verschillende manieren te ontsnappen aan

de realiteit. Ook het ‘managen’ van

iemands identiteit zal enorm veranderen

doordat men nu meerdere identiteiten kan

aannemen (on- en offline).
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