


Geschiedenis

Gestart in 1986 in een wijkcentrum van (toen) een nieuwe buurt

- stoeltjes klaarzetten, 16 mm film /  1x week:  echte ‘Arthouse’ film (max 35)

In 1997 verhuisd naar een ‘eigen’ locatie, filmzaaltje in Dierens Speelgoedmuseum

- klapstoeltjes klaarzetten, 35 mm film / 1x week: ‘Filmhuis’ film (max 75)

In 2008 verhuisd naar Schouwburgzaal Theothorne

- vaste schouwburgstoelen, digitaal / 2x per week: ‘Veelzijdig’ filmaanbod (max 250)

- 10 – 12 films per maand 



LOCATIE EN OMGEVING

Rondom Dieren

8 km Doesburg  Filmhuis Doesburg

18 km Zutphen  Filmhuis Zutphen, Cinemajestic

25 km Arnhem  Filmhuis Focus, Pathé, Vue

20 km Doetinchem  Filmhuis Gruytpoort, Vue

40 km Nijmegen  Filmhuis Lux, meerdere grote bioscopen



BELEID

Missie & Visie

- Kwaliteitsfilms die stof tot nadenken geven

- Dieren en omgeving

- Sociale cohesie in het dorp

- Samenwerking met andere organisaties

- Compleet avondje uit

VEELZIJDIG
FILMHUIS DIEREN



DI 04 SEPTEMBER 20.00 UUR
BOTTLE SHOCK

LOCATIE DOMEIN HOF TE DIEREN, WIJNGAARD

IN DE FILM 
GEEN PAUZE

AFBEELGLAWERK 

MAAR WEL …

EEN DRANKJE MEE

… EN NA AFLOOP

GEZELLIG NAAR HET CAFÉ



DOELGROEPEN
Naast het algemene publiek

Jeugd, kinderen (4-12 jaar), tieners (9-15 jaar),  jong volwassenen (>15 jaar)

spektakel (mooi beeld, goed geluid), gezelligheid en ook educatie staan hier centraal.

Ouders met jonge kinderen  actualiteit, gezelligheid en uitgaan in de buurt

Senioren blijven meedoen is belangrijk! 

een op hen afgestemd aanbod, laagdrempelige  prettig tijdstip. 



WAT LOOPT GOED, WAT MINDER

 27 vrijwilligers, weinig verloop, vrij hechte club, mix senioren en wat jongere aanwas

 Bestuur 6 personen, 

Voorzitter / Penningmeester / Secretaris  + PR – techniek – Zaal&Kassa

 Tussen de 5 en de 260 bezoekers per voorstelling >  ruim 8000 per jaar

 Subsidie van de gemeente in de vorm van een podiumregeling (bijdrage zaalhuur)

 Kinder/familiefilms en matinee lopen goed, echte arthouse films wat minder

 Vaker verzoeken buitenprogramma in de zomer

 Oudere tieners en de groep minder mobiele ouderen bereiken we slecht



KANSEN EN BEDREIGINGEN

Kansen

- Verdere professionalisering

- PR beleid / vormgeving / website

- Inzet Social media

- Uitbreiding samenwerking 

- Verjonging

- Nieuwe doelgroepen

Bedreigingen

• Geschikte locatie in de toekomst

• Korten subsidie

• Zwakke positie t.o.v. distributeur

• Vergrijzing 

• ….?  



TOEKOMST ?




