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Filmmuziek krijgt eigen plek tijdens IFFR 

Ambitieuze samenwerking IFFR en Buma Cultuur 

International Film Festival Rotterdam (IFFR) gaat vanaf zijn 48ste editie in 2019 een nieuwe 
samenwerking aan met Buma Cultuur. Tijdens IFFR 2019 draagt Buma Cultuur bij aan 
muziekgerelateerde evenementen en organiseert het festival tijdens IFFR PRO Days een dag rond 
filmmuziek waar componisten en filmmakers worden samengebracht. Componist Cliff Martinez 
(Drive, Spring Breakers) is een van de bevestigde sprekers. 
 
Zakelijk directeur IFFR Janneke Staarink: "Na een succesvolle eerste samenwerking tijdens afgelopen 
festivaleditie, worden IFFR en Buma Cultuur nu echt partners. We willen samen investeren in het 
bijeenbrengen van filmcomponisten en de filmindustrie om daarmee internationale coproductie 
verder te versterken. Zo geven we (film)muziek een nog prominentere plek op ons festival." 
 
Frank Helmink, directeur Buma Cultuur: "Het doel van Buma Cultuur is het promoten van de muziek 
gemaakt door Nederlandse componisten en tekstschrijvers. En daarbij zoeken we altijd naar de 
beste plekken: platforms waar de leden van Buma makkelijk toegang krijgen tot potentiële afnemers 
van hun muziek. Wat betreft filmmuziek en een internationaal relevant netwerk is IFFR daarvoor 
verreweg het kansrijkste evenement." 
 
Op de speciale filmmuziekdag tijdens IFFR PRO Days 2019 zal onder anderen Cliff Martinez als 
spreker aanwezig zijn. Martinez componeert al twintig jaar muziek voor films als Drive (Nicolas 
Winding Refn, 2011) en Spring Breakers (Harmony Korine, 2012) en is voormalig drummer van de 
Red Hot Chili Peppers. 
 
IFFR heeft zich in de loop der jaren neergezet als festival dat zijn filmprogramma graag combineert 
met een uitdagend muziekprogramma. Voorbeelden hiervan zijn de programmaonderdelen 
Scopitone (muziekdocumentaires met aansluitend livemuziek), sound//vision (visuele kunst met 
livemuziek) en EarWORM (een samenwerking met WORM tijdens IFFR 2018: drie documentaires 
rond de thema’s doom metal, elektronische muziek en punk met aansluitend livemuziek). Ook 
organiseerde IFFR in 2018 een liveoptreden van jazzlegende Milford Graves en een speciale 
vertoning van Paul Thomas Andersons Phantom Thread met livemuziek van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. 
 
Over Buma Cultuur 
Buma Cultuur is opgericht door de Nederlandse auteursrechtenorganisatie Buma en ondersteunt en 
promoot het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in de belangrijkste 
exportmarkten voor de Nederlandse (niet per se Nederlandstalige) muziek. Een van de 
evenementen van Buma Cultuur is Buma Music in Motion, de jaarlijkse conferentie over het gebruik 
van muziek in film, games, televisie en reclame. 

http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2237&m=2811&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=23590&l=-https--iffr.com/en/iffr-pro-days-2018
http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2237&m=2811&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=23589&l=-http--www.bumacultuur.nl


 
International Film Festival Rotterdam (IFFR) is een van de grootste culturele evenementen van 
Nederland en tevens een van de grootste publieksfilmfestivals ter wereld. Met de nieuwste 
speelfilms, documentaires, korte films, tentoonstellingen, optredens en talkshows is Rotterdam 
twaalf dagen lang de spannende, mondiale hoofdstad van de cinema. Ontmoetingsplek is 
festivalhart de Doelen. Er zijn live performances, debatten en Q&A’s met filmmakers en acteurs en 
elke filmavond wordt afgesloten met een spetterend feest in de Rotterdamse Schouwburg. 
De 48ste editie vindt plaats van woensdag 23 januari tot zondag 3 februari 2019. Meer informatie 
via IFFR.com.  
 
 

 

Noot voor de redactie / Niet voor publicatie: 
Voor meer informatie over Buma Cultuur: Ikaros van Duppen, ikaros.van.duppen@bumacultuur.nl 
Voor meer informatie over IFFR: IFFR Press Office, press@iffr.com 
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