
4-jarenplan Stichting Plaza Futura 2017-2020 

Vooraf 

Stichting Film en Theater Plaza Futura vraagt uw stichting in het kader van de subsidiering 

van de Culturele Basisinfrastructuur van de gemeente Eindhoven, haar activiteiten voor 

2017-2020 te ondersteunen op het terrein van:  

1. filmhuis  

2. vlakke vloer theater  

 

Inleiding 

Plaza Futura is een pijler onder de CV Natlab, waardoor het onverbrekelijk verbonden is met 

het voor Eindhoven iconische gebouw, het voormalige Philips NatLab, waarin de stichting 

zijn activiteiten ontplooit, én met de twee andere leden die deel uitmaken van de CV, de 

stichting Broet en de stichting Baltan. Door de activiteiten van Plaza Futura wordt een groot 

deel van de exploitatie van het – kostbare - gebouw gerealiseerd. Het gezamenlijk gebruik 

van het gebouw stimuleert de samenwerking tussen de leden onderling, organisaties in de 

directe omgeving en organisaties in de stad (en het land, zoals het VPRO Medialab) die graag 

deel uitmaken van de activiteiten, de faciliteiten, het imago en de ‘sfeer’ binnen Natlab. 

Plaza Futura voelt zich, als hoofdbespeler van Natlab, alleen al daardoor verantwoordelijk 

voor de continuïteit van haar activiteiten. Nu bijna drie jaar na de start in oktober 2013, 

vormen die activiteiten een onmisbaar onderdeel van de culturele infrastructuur van 

Eindhoven. Ook is in korte tijd door Plaza Futura de doelstelling gerealiseerd om van Natlab 

een vooraanstaande organisatie en locatie te maken, waar de burgers van de stad graag 

komen om geïnformeerd te worden over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 

theatrale cinematografie en cinematografisch theater. Of om kennis te nemen van de vele 

andere activiteiten die inmiddels in Natlab worden ontplooid. Want we zijn groot geworden 

in Natlab. Plaza Futura heeft de activiteiten verbreed naar meer disciplines dan film en 

theater alleen: literatuur, architectuur, performances en fotografie zijn nu ook synoniem 



geworden met alles wat in Natlab plaats vindt en door Plaza Futura wordt georganiseerd. 

Plaza Futura is er voor actief publiek dat bereid is om de eigen denkbeelden steeds te 

actualiseren. Plaza Futura zal er ook in de toekomst voor zorgen dat alles wat er in Natlab 

gebeurt een gevoel van urgentie en actualiteit bevordert. Plaza Futura blijft vanuit het eigen 

programma, het publiek aanmoedigen om actief deel te nemen aan de beeldcultuur. ‘Leven 

als in een film’ en ‘de stad als podium’ zijn en blijven daarbij voor Plaza Futura constanten. 

Deze aanvraag is tot stand gekomen door consultatie van ons publiek (open avond en 

enquêtes), bijeenkomsten met medewerkers en de Raad van Toezicht, de leden van de 

coöperatie, Broet en Baltan, en organisaties waarmee we de laatste jaren een vaster 

samenwerkingsverband hebben gerealiseerd, zoals het Architectuur Centrum Eindhoven, de 

Bibliotheek Eindhoven en Boekhandel Van Piere. Met hen zullen wij in eerste instantie ook 

een groot deel van ons toekomstige programma realiseren. Een relatief nieuwe partner zal 

Sint Lucas zijn, die vanaf september 2016 in een aangrenzend gebouw in onze nabijheid 

gevestigd is. Samen met Sint Lucas zullen we a) werken aan het meer bekendheid geven van 

onze activiteiten, bij voorbeeld door het live streamen van events, b) onderwijsvormen 

ontwikkelen die ook voor andere publieksgroepen interessant kunnen zijn, zoals het zelf 

analyseren en maken van films, games en ander beeldmateriaal. En c): een werkplaats 

inrichten voor beginnende en gevorderde film- en andere beeldmakers: Natlab Studio. 

Activiteiten 2017 - 2020 

De stad Eindhoven beschikt over een aantal klassieke culturele pijlers: een muziekcentrum, 

een schouwburg, een museum. Plaza Futura voegt daar in Natlab iets aan toe wat de stad 

vernieuwt: een plaats waar de verschillende kunsten met elkaar verbonden worden en in 

een maatschappelijk, wetenschappelijk en politiek perspectief worden geplaatst. We 

presenteren niet alleen innovatieve programma’s, maar we dagen het publiek ook uit om 

zich af te vragen welke innovatie zij zinvol en waardevol vinden. 

Het aanbod van Plaza Futura in Natlab voor 2017 - 2020 wordt langs drie lijnen ontwikkeld.  

Arthouse film 

In de eerste plaats zal Plaza Futura ook de komende vier jaar een selectie vertonen van de 

meest spraakmakende Arthouse films uit het internationale Arthouse circuit. Steeds wordt 

een keuze gemaakt voor films met een bijzondere verhaalstructuur, een vernieuwende 

beeldtechniek of een uitgesproken maatschappelijke stellingname. Daarbij is echter wel het 

beschikbare aanbod bepalend zoals dat door de Nederlandse distributeurs wordt 

aangekocht. Omdat Plaza Futura dat soms een beperking vindt, zal zij ook zelf waar dat kan 

films importeren. De razendsnelle veranderingen in het filmbedrijf, waar de digitale film nu 

de norm is, maakt dat Plaza Futura dit ook makkelijker kan doen, al blijven de soms hoge 

filmrechten een barrière om hier zo vrij mogelijk mee om te gaan. In ieder geval wil Plaza 

Futura zo ook een aanbod realiseren voor de groeiende groep expats en internationale 

studenten in Eindhoven, voor wie Engelstalige films of films met Engelse ondertitels de 

drempel weg zullen nemen om deel te nemen aan het Eindhovense culturele leven.  

Bij de keuze van het filmaanbod ziet Plaza Futura, net zoals alle andere Arthouses, zich 

geplaatst voor nog andere technische vernieuwingen. Steeds vaker zal het mogelijk worden 

dat speelfilms al heel vroeg - tegen betaling - beschikbaar komen voor het algemene publiek 



via video on demand. Dit zou een bedreiging kunnen betekenen voor de groei van het 

publiek, omdat zo speelfilms al snel ook thuis of in een kleinere kring (te denken valt aan 

sportkantines of buurthuizen) te bekijken zijn. Om die reden zal Plaza Futura zich moeten 

richten op een aantal USP's binnen Natlab: de aanwezigheid van kundige programmeurs die 

uit het immense aanbod een goede keuze kunnen maken; het organiseren van inleidingen of 

debatten rond films; het betrekken van het publiek bij de keuze van het programma; en last 

but not least het aanbieden van een bijzondere, gastvrije omgeving die uitnodigt tot 

ontmoeting en verdieping. Hierdoor speelt het aanbod van de horeca van Plaza Futura een 

cruciale rol, en kan dan ook niet losgekoppeld worden van het totale aanbod.  

In Natlab is het door de aanwezigheid van 6 zalen mogelijk om een breed aanbod te 

realiseren van ca 25 films per week waarmee 30 voorstellingen per dag worden 

georganiseerd, tussen 10 uur ’s ochtends en 01 uur ’s avonds. Hierdoor is een meer 

experimentele, innovatieve programmering mogelijk, nu er een stevig fundament is gelegd 

in de voorgaande jaren. 

Hierbij hoort ook het steeds verder verkennen van de mogelijkheden tot Live Cinema van 

opera, ballet en theatervoorstellingen uit de rest van de wereld. 

 

Vlakke vloer theater, literair theater en debat 

Plaza Futura zal met grote regelmaat een bijzondere podium-programmering verzorgen in 

festival-vorm, waarbij steeds één thema centraal staat. Hiermee zijn inmiddels goede 

resultaten bereikt: de Club Natlab-festivals.  

Rond een thema worden in een Club Natlab steeds actuele voorstellingen, films, 

performances of ander beeldend werk zoveel mogelijk bij elkaar gekozen en op elkaar 

afgestemd. Ze maken het mogelijk om de urgentie van een thema te laten voelen en het 

publiek werkelijk een ervaring rijker te maken. Bovendien biedt deze vorm de mogelijkheid 

om gerichte en geconcentreerde informatie over het programma te geven. Deze keuze voor 

een festival-vorm leidt als vanzelfsprekend naar crossovers, niet alleen qua disciplines, maar 

ook qua organisaties. Club Natlab heeft de afgelopen jaren een eigen signatuur en dus 

herkenbaarheid gekregen, waarin het innovatieve karakter van de programmering van Plaza 

Futura ten volle kan worden gepresenteerd.  

Naast deze Club Natlab programmering, waarin vanwege het live karakter vlakke vloer-

theater altijd een prominente plaats krijgt, zullen de belangrijkste Nederlandse en Belgische 

gezelschappen in Natlab worden uitgenodigd om hun beste stukken te presenteren, zoals 

Mugmetdegoudentand, De Warme Winkel, Dood Paard, Discordia, Stan/De Koe en Berlin. 

Startende groepen, zoals het afgelopen seizoen De Theatertroep,  zullen met voorrang een 

plaats krijgen in het programma. Waar mogelijk worden ook gezelschappen uit Duitsland, 

Frankrijk en Italië geselecteerd voor specifieke dansvoorstellingen of performances, zodat 

het programma zo rijk mogelijk wordt. 

Slow food experience 

De derde lijn is het aanbod op horeca-gebied. Verantwoord eten en drinken begeleidt elk 

programma van Plaza Futura in Natlab. De thema's in de programmering worden waar 



mogelijk vertaald in 'de keuken'. Plaza Futura wil daarbij nog meer gaan experimenteren met 

een meer gevarieerd aanbod, afgestemd op de wensen van het publiek. Verantwoord eten, 

vaak vegetarisch, gemaakt met lokale producten, zal nog belangrijker worden in het 

dagelijkse menu van Plaza. 

Het aanbod van Plaza voor de Natlab horeca is ook onderdeel van de constructie die van de 

CV Natlab een gezonde onderneming maakt. Een belangrijk element daarvan is de 

mogelijkheid om zalen met faciliteiten en een horeca-aanbod per dagdeel te verhuren. Dat 

gebeurt ook steeds meer aan privé-gezelschappen, vaak vast publiek van Natlab, die met 

elkaar een film willen zien die speciaal voor hen wordt getoond of geïmporteerd, in 

combinatie met een lunch of diner. 

Een onzekere factor - juist voor de horeca - is de nog onvoltooide omgeving van Natlab. De 

'achterkant' van het gebouw is nog zeker twee jaar een bouwput, waardoor er nog steeds 

geen natuurlijke 'loop' naar Natlab mogelijk is.  

Door het hele aanbod zal vanuit Plaza Futura de nadruk gelegd worden op de onderwerpen 

die alle partners in Natlab aan gaan: via de stromen Art, Craft en Science, apart of in 

combinatie, wordt een caleidoscoop aan activiteiten ontwikkeld. Plaza Futura levert daar 

een heel eigen, onderscheidende bijdrage aan, die ook nieuw is voor het hele Strijp-gebied: 

de nadruk op het belang van het verhaal. De verhalende film en het verhalende theater kan 

als geen andere discipline een groot publiek aan zich binden. Plaza Futura gebruikt de 

aantrekkingskracht daarvan voor vernieuwend aanbod dat effect heeft op de totale culturele 

context die in Strijp-S wordt gerealiseerd. In Plaza Futura kom je in het donker bij het 

flakkerende licht bij elkaar om naar verhalen te luisteren – het is een eeuwenoude gewoonte 

om zo te reflecteren op het bestaan – in een nieuwe vorm. 

Wij zien die gewoonte ook niet zo snel verdwijnen door Video on demand of nieuwe 

distributiekanalen als Netflix. Net zoals tijdschriften niet verdwenen door de opkomst van 

digitale media, maar juist belangrijker werden, denken wij dat het aanbod van een hoog 

kwalitatief Boutique-filmtheater juist nog belangrijker kan worden. Uiteraard houden we de 

nieuwe ontwikkelingen wel scherp in de gaten en spelen daar waar mogelijk op in. 

Totaalervaring 

Plaza Futura moet in Natlab de komende vier jaar steeds meer een  totaalervaring bieden. 

Het bijzondere gebouw biedt daar veel mogelijkheden voor, waarbij ook de foyers en de 

gangen, die veel overmaat hebben, te gebruiken zijn voor onverwachte confrontaties met de 

beeldende kunsten in de breedste zin, zoals dat de afgelopen jaren is ontwikkeld.  

Film en theater zijn bijzondere kunstvormen met een aantal unieke kwaliteiten. Als geen 

ander medium kan film mensen zich in een andere wereld laten verliezen. En theater weet 

mensen te verleiden om hun scepsis te laten varen door ze de theatrale ervaring als ‘echt’ te 

laten beleven. Steeds vaker zien we ook mengvormen en het zijn juist die mengvormen die 

we bij Plaza zo interessant vinden. Het vermogen tot escapisme van zowel film als theater 

biedt veel mogelijkheden in een tijd waarin experience de kern vormt van culturele 

ervaringen. Hiervoor kunnen wij ons belangrijkste ‘bezit’, het gebouw, nog meer prominent 

gebruiken in ons aanbod. Door een bijzonder gebouw, goed geoutilleerde zalen met 

fantastisch beeld en geweldig geluid , en een intensieve ervaring vanaf de entree tot de zaal, 

kunnen we een door anderen moeilijk te evenaren kwaliteit realiseren. Die kwaliteit is soms 



weerbarstig, vooral voor hen die van ‘knus’ houden. Maar uit onze publieksenquêtes blijkt 

dat die in toenemende mate door de meerderheid van het publiek wordt gewaardeerd. 

Er is op dit moment sprake van een steeds gevarieerder aanbod op het gebied van 

filmvertoning. Qua techniek zal de ‘immersive’ ervaring (met rondom beeld) – van Oculus 

Rift tot Light Vibe, belangrijker worden. Hiervoor zullen we waar technisch en financieel 

mogelijk, ruimte gaan maken. In 2016 is daar al een start mee gemaakt door de installatie 

van een Light Vibe systeem in een van onze zalen, waardoor een surround-ervaring mogelijk 

is met licht, geluid én beeld. Dit is mogelijk gemaakt door een grote investering van Philips 

Lighting, die Natlab uitgekozen heeft om voor dit systeem als showcase te functioneren – 

vanwege de historische banden. 

Qua omgeving en beeld zien we internationaal ook een opkomst van secret cinema (met een 

tot op het laatst geheimgehouden unieke locatie, vaak gekoppeld aan de release van een 

grote film, met de mogelijkheid om scenes na te spelen), en pop up cinema , filmvertoningen 

in leegstaande kantoren en fabrieken of in de open lucht. Plaza Futura zal van deze 

mogelijkheden gebruik gaan maken, vooral door daar het jongere publiek actief bij te 

betrekken, zoals de nog maar onlangs opgerichte Plaza-jongerenclub die ontstaan is in het 

kader van de landelijke Nacht van de Nederlandse film, die door de gezamenlijke 

filmtheaters (NFO) is georganiseerd. Tenslotte zullen we verder gaan met het ontvangen en 

uitbreiden van Peer Group Games, waarvoor we onze zalen ter beschikking stellen om 

gezamenlijk te gamen. 

Al deze mengvormen zijn mogelijk door de sterke digitalisering van het aanbod, waardoor 

films overal te downloaden zijn, en bovendien het aanbod zelf sterk is uitgebreid naar opera, 

sport en games. Plaza Futura onderzoekt actief om al deze mogelijkheden te presenteren. 

Inhoudelijke inspiratie 

Als we kijken naar het film- en theateraanbod van de komende jaren, dan is dat nog 

koffiedikkijken, maar het zal onvermijdelijk een afspiegeling zijn van de actuele 

maatschappelijke situatie. Aan de ene kant zal er meer aandacht komen voor terreur, oorlog, 

religie, onverdraagzaamheid en wraak. Aan de andere kant zal er een sterke behoefte zijn 

aan escape: in romantiek, science fiction of een niet verder gedefinieerd ‘vroeger’ (wat ook 

kan bestaan uit een verlangen naar een verlaten land, zoals bij vluchtelingen). Alle films en 

theaterstukken die deze invalshoeken kiezen, zullen met voorrang in het programma 

worden opgenomen. 

Om het programma verder focus te geven kiest Plaza Futura de komende vier jaar voor een 

overkoepelend thema dat per jaar verder zal worden ingevuld voor 3 a 4 Club Natlab-events. 

De pijlers van Club Natlab zijn steeds: enkele theater- en dansvoorstellingen, een 

filmprogramma, een dance-nacht, debatten en presentaties, een tentoonstelling en enkele 

literaire en/of kunsthistorische bijeenkomsten.  Ook wordt er een kinderprogramma 

aangeboden en serveert het restaurant speciale menu’s. Het programma wordt 

gepubliceerd in een aparte festivalkrant. Het festival duurt steeds enkele weken, waarbij de 

nadruk op de weekenden ligt. Ter illustratie van deze aanpak verwijzen we naar onze 

jaarverslagen uit 2014 en 2015. 

Omdat ons publiek ons vraagt om meer maatschappelijk debat, zoals bleek uit recente 

enquêtes, hebben we gekeken naar opvallende trends die goed te vertalen zijn in onze 



programma’s. Per programma zullen we, net als de afgelopen jaren, verbinding zoeken met 

maatschappelijke organisaties die aansluiten bij de gekozen thema’s (zoals in 2016 met de 

Vereniging Natuurmonumenten voor ons Club Natlab E-nature programma). Vanwege de 

noodzaak om actueel te zijn, zullen we hier vooral ons programma van 2017 verder 

uitwerken. Voor de jaren erna geven we meer schetsmatig aan hoe we onze ideeën verder 

willen ontwikkelen. 

2017 

De hedendaagse vluchtelingenproblematiek en de constante dreiging van oorlog en geweld 

leidt onontkoombaar tot een verlangen naar de zekerheid van eigen huis en haard en 

vormen van ontsnapping aan de realiteit door te vluchten in een fantasiewereld. Wij zullen 

daarom in 2017 de nadruk leggen op verplaatsing en alles wat daarmee samenhangt. Rond 

begrippen als ‘heimwee’, ‘wereldreis’ en ‘droom’ worden programma’s ontwikkeld door 

relevante theaterstukken en films uit te kiezen, die te verbinden zijn met debatten, lezingen, 

exposities en andere events. Omdat 2017 een verkiezingsjaar is, zullen we het programma 

ook zeker verbinden met actuele politieke kwesties. 

Hoogtepunten uit het programma zullen onder andere zijn: een verbeelding van de roman 

Oorlog en Vrede van Tolstoi door het Berlijnse gezelschap Gob Squad; een symposium over 

het begrip heimwee met o.a. aandacht voor het werk van de vorig jaar overleden 

psychoanalyticus André Bolzinger (auteur van Histoire de la nostalgie). Hierbij zoeken we 

aansluiting met Vluchtelingenwerk Nederland.  

Een prominent onderdeel van Club Natlab Goes Global (de wereldreis), organiseren we een 

kennismaking met Taiwan, door een overzicht te bieden van hun film- en gamecultuur. De 

Taiwanese cinema en game-industrie heeft een enorme vlucht genomen. Het land – 

ingeklemd tussen de Aziatische grootmachten China en Japan, kent een lange geschiedenis 

van kolonisatie en bezetting, o.a. ook door Groot Brittannië en de VS. Deze geschiedenis, 

vermengd met de eigen Aboriginal oorsprong – met Australische roots – maakt van het land 

een unieke smeltkroes waarin heimwee en escapisme op veel manieren verweven zijn. 

Omdat zich steeds meer Taiwanese ondernemingen in Eindhoven vestigen, zien we hier ook 

kansen voor verbinding met expats. 

De inmiddels vaste onderdelen van ons programma, zoals de Boekienights (met Wim Daniëls 

ism Van Piere), de avonden met psychologenpraktijk Oog, de kunsthistorische lezingen door 

Ko van Dun, en de stadsdebatten met het Architectuur Centrum Eindhoven, zullen ook in 

2017 worden voortgezet en uitgebreid. We zullen een maatschappelijke debat-cyclus 

ontwikkelen en nieuwe literair-filosofische en politieke ontmoetingen tot stand brengen met 

vooral jongere presentatoren, zoals Persis Bekkering. 

Het Turkse Rode Tulp Filmfestival en het Eindhovens Film Festival zullen ook in 2017 

belangrijke evenementen zijn, waarbij we bij de laatste streven naar verbreding door 

samenwerking met DocFeed, om zo te komen tot een ook in de rest van de stad merkbare 

festivalsfeer. We zullen nieuwe deelnemers zoeken voor vertoningen en performances zodat 

er een route ontstaat tussen TAC en Natlab. 

Onderdelen van ons programma zullen waar mogelijk ook elders te volgen zijn door het 

regelmatige gebruik van live streaming van de belangrijkste events. Onze al bestaande 



samenwerking met zorginstellingen, voor wie we filmprogramma’s samenstellen die op 

locatie te zien zijn, zal eveneens worden voortgezet. 

Een project dat tussen educatie en vertoning in ligt, is het in 2015 gestarte Life the Movie. 

Dit door het VSB-fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunde project, biedt 

mensen de mogelijkheid om een ‘film over hun leven’ te maken op basis van hun 

persoonlijke beeldarchief. Lokale en regionale archieven en het nationale archief van Beeld 

en Geluid uit Hilversum zijn hierbij belangrijke partners voor het gebruik van stock-materiaal. 

Met Beeld en Geluid is afgesproken om dit als pilot uitgevoerde project in 2017 en verder, 

vanwege de interessante resultaten, ook landelijk te gaan organiseren bij de bij het NFO 

aangesloten filmtheaters. 

2018 en verder 

In 2018 zullen we focussen op de maakbaarheid en veranderbaarheid van mensen zelf in 

relatie tot de plaatsen die ze kiezen om te leven. Velen willen, al is het maar even, 

veranderen in een ster (de basis voor de populariteit van reality tv), ouderen willen jong 

blijven, mannen willen vrouwen worden, en omgekeerd. Het overkoepelende thema van 

2018 is dan ook transformatie, wat verder uitgewerkt zal worden in Club Natlab-events rond 

de sterrencultus, jeugd-ouderdom en man-vrouw transformaties. 

In 2019 willen we vervolgens aandacht besteden aan de snelheid waarmee de 

verplaatsingen en veranderen zich voltrekken en de behoefte aan vertraging of juist 

versnelling van de processen. De voorlopige thema’s voor dat jaar zijn Fast Forward en Slow 

Motion. 

In 2020 tenslotte willen we inzoomen op het podium waar al deze veranderingen zichtbaar 

worden: de stad, de nieuwe stad, en alle nieuwe gedaanten die de – gelaagde, en ook 

virtuele - stad aan kan nemen. Hoe dit thema verder wordt ingevuld met relevante 

onderwerpen is afhankelijk van de actualiteit van dat moment. 

Voor al deze thema’s geldt dat we Natlab gebruiken als maatschappelijk laboratorium, waar 

we research doen naar kwesties die dichtbij het publiek liggen. Vanwege de enorme impact 

die films en theaterstukken kunnen hebben, omdat ze indringend en soms onontkoombaar 

mensen raken in hun privéwereld, denken we dat we juist in Natlab voor dit avontuur 

moeten kiezen. Hierbij zullen we nauw samenwerken met Baltan het Medialab van de VPRO, 

en gezamenlijk zoeken naar publieksmanifestaties waarin hun innovatieve onderzoek te 

presenteren is. 

Daarbij willen we meer dan tot nu toe het gebouw gebruiken zodat bezoekers vanaf het 

moment dat ze binnenkomen de ervaring hebben een nieuwe wereld binnen te gaan. 

Werkplaats voor het publiek, werkplaats voor makers: Natlab Studio 

De afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met de organisatie van workshops, 

cursussen en langer lopende projecten, waarbij jongeren en ouderen worden uitgedaagd om 

zelf films te maken, nu de technische mogelijkheden daarvoor zo bereikbaar zijn geworden 

voor iedereen (‘filmen met je smartphone’ of het gebruik van het eigen audiovisuele archief 

voor korte films in het project ‘Life, the movie’). 



De werkplaatsfunctie realiseren we in hoofdzaak in samenwerking met Broet en Sint Lucas. 

De komende jaren willen we ons hierop meer gaan concentreren, door diverse al bestaande 

initiatieven, zoals DocFeed en het Eindhovens Film Festival, te verbinden en zo een 

fundament te leggen voor een Eindhovense, wellicht verder uit te bouwen naar een 

Brabantse filmproductie. Films als De Helleveeg en Of ik gek ben hebben laten zien dat er op 

veel niveaus de wil en het talent aanwezig is om hier een eigen vorm aan te geven. Dit is te 

koppelen aan een typisch Brabantse vertelcultuur en de bijna constante ervaring van 

botsingen met het gezag in de alledaagse werkelijkheid. Het realiseren van een eigen 

televisieserie, met Eindhoven als decor maar ook als bron voor verhalen – analoog aan wat 

series als Derrick voor München hebben gedaan of Flikken Maastricht voor Maastricht – zal 

de komende jaren prioriteit hebben. In Natlab Studio zal deze werkplaats ruimte bieden aan 

nieuw talent, maar ook aan gevestigde makers die een nieuwe uitdaging zoeken. Eindhoven, 

als designstad, kan zich in deze filmproducties nadrukkelijk profileren doordat er in de art-

direction steeds optimaal gebruik gemaakt zal worden van Eindhovens design. Hierin wordt 

nauw samengewerkt met de Design Academy, de Dutch Design Week en Dutch Invertuals. 

Met de laatste organisatie hebben we vanaf de start in Natlab al een nauwe band doordat 

Dutch Invertuals ons heeft geadviseerd over de inrichting van de openbare ruimtes van 

Natlab (meubilair en lampen). Bovendien kiezen we jaarlijks bijzondere installaties uit de 

eindexamententoonstellingen van de Dutch Design Academy, die we presenteren in onze 

foyers. 

Publiek centraal 

Voor het succesvol realiseren van dit programma is een precieze keuze voor een of 

meerdere doelgroepen, en het onderhouden van het contact met deze groepen, van 

levensbelang. Het analyseren van big data, die ter beschikking komt via diverse social media, 

wordt daarbij steeds belangrijker. 

Voor een boutique/arthouse theater als Natlab zou dat kunnen beteken een nog duidelijker 

keuze voor opgroeiende kinderen, de groep 25+ van betrokken burgers, en de groeiende 

groep van 50+. Deze zeer uiteenlopende doelgroepen gaan we verschillend ontvangen, 

inclusief aankleding van de entree en het personeel: de ene keer ontvangst op de ‘rode 

loper’ (met zwart wit gekleed personeel), de volgende keer meer casual via de zij-ingang. 

Voor allen geldt dat deze groepen extra aan ons verbonden moeten zijn met verschillende 

loyalty cards (t/m exclusieve vormen als een directors club ). Het bieden van persoonlijke 

service (eigen drankje/eigen films) op basis van verworven kennis over het publiek, en 

daardoor het persoonlijker maken van het contact. 

Voor het binden van 25-min is er vooral een financiële prikkel noodzakelijk, bij voorbeeld 

een studenten-dagtarief van 7 euro voor het bezoeken van alle films op één dag (van half 

juni tot half augustus).  

Van groot belang is daarnaast het organiseren van activiteiten rond films om extra 

verdieping te realiseren.  Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met 

Psychologenpraktijk Oog, die wegens succes wordt gecontinueerd. Hierbij worden films 

waarin een specifieke sociaal-psychologische thematiek centraal staat gevolgd door een 

discussie met (ervarings)deskundigen geleid door psychologen van Oog. Ook daarbij moet 

het aanbod ‘op maat gesneden’ zijn voor de verschillende doelgroepen.  



Voor volwassenen zijn er verschillende instrumenten denkbaar voor verdieping, zoals 

inleidingen, cursussen en debatten. Maar ook een filmquiz met uitgekiende vragen die 

leiden tot zelfstudie kan een goed instrument zijn. 

Hierbij is ook het publiek zelf goed te betrekken, bij voorbeeld door het stimuleren van het 

schrijven van recensies in blogs of het ophangen van een prikbord met opmerkingen in de 

entree, analoog aan ‘conversations about cinema’  in  de Engelse Arthouses.  

In al deze gevallen is continue deskundigheidsbevordering van de staf – op elk niveau – van 

belang. De medewerkers worden gestimuleerd om gebruik te maken van de ruime 

mogelijkheden om zichzelf te informeren en bij te scholen, ook in Europees verband door 

het bijwonen van de symposia die door Europa Cinemas worden georganiseerd. 

 

 

Educatie en participatie 

Beelden omringen ons. Tegenwoordig leeft en groeit iedereen op in de visuele cultuur. Maar 

in tegenstelling tot de klassieke kunstvormen, is die visuele cultuur zelden onderdeel van 

educatieprojecten, tenzij mensen zelf iets willen maken. Bij Natlab zien we dat maakproces 

vooral als mogelijkheid om beter te begrijpen hoe visuele cultuur werkt. Wij richten ons 

daarbij de komende 4 jaar in eerste instantie op een groep die wat minder 

vertegenwoordigd is in educatieprojecten: de 2 – 12 jarigen. Hierbij willen we – met als 

lichtend voorbeeld Filmhuis Den Haag en Studio des Ursulines in Parijs – ervoor gaan zorgen 

dat alle lagere schoolleerlingen tenminste eenmaal in Natlab zijn geweest als ze van school 

af komen. 

Wij richten ons verder op de betrokkenheid en bekwaamheid van alle generaties om deel te 

nemen aan de hedendaagse visuele cultuur.  

Door samen te werken met landelijke partners als HAFF, Cinekid, Go Short en Eye vergroten 

we het aanbod en het lesmateriaal. Met lokale partners, vooral stichting Cubiss en BROET 

realiseren we workshops en praktijklessen. Zo openen we de ‘black box’ van film en media, 

en bieden we handvaten om zich binnen de eigen context creatief te uiten door middel van 

visuele media.  

Samen met lokale culturele partners voorzien we daarnaast in een behoefte van scholen aan 

doorlopende leerlijnen, zoals geformuleerd in de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De 

programma’s sluiten in het bijzonder aan op de vakgebieden kunstzinnige oriëntatie, en 

oriëntatie op de wereld, jezelf (PO) en kunst- en maatschappijvakken in het VO. 

Uitgangspunt bij de participatieprogramma’s is het verhaal, meer in het bijzonder het 

levensverhaal. Dit staat centraal in het project “Life, the movie”. Dit komt ook naar voren in 

het project Eindhovens Schrijftalent dat samen met de Bibliotheek Eindhoven en Boekhandel 

Van Piere wordt uitgevoerd. Dit stimuleert de lokale literatuur, maar ook het schrijven voor 

theater en film. De nadruk op “verhalen uit de stad” correspondeert met onze ambitie om 

de plaatselijke cultuur en geschiedenis te stimuleren en om het lokale publiek aan Natlab te 

verbinden. 



Regionale en landelijke verbanden 

Plaza Futura is lid van de VSCD, de Vereniging voor Schouwburg en Concertgebouw Directies, 

de NVBF, de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters, het NFO Nederlands 

Filmtheateroverleg en Europa Cinemas, Parijs. 

Zorg dragen voor brede toegankelijkheid 

Natlab is rolstoeltoegankelijk, en heeft in 2017 faciliteiten voor slechthorenden. Ook wordt 

het programma, waar mogelijk, gratis aangeboden op DVD in zorginstellingen in de 

omgeving voor mensen die slecht ter been zijn. Deze service is gratis. Jaarlijks wordt een – 

gratis toegankelijk – buitenfilmprogramma georganiseerd met de beste films van het 

voorgaande jaar. Hier worden ook rolstoelplaatsen gereserveerd. Bovendien is in het 

speciale zomerprogramma het beste van het voorbije seizoen voor een gereduceerde prijs te 

bekijken. Voor de klanten van de Voedselbank worden in de Kerstperiode jaarlijks 

honderden gratis tickets aangeboden voor gezinnen met kinderen. 

Bedrijfsvoering 

De inkomsten van Plaza Futura bestaan uit publieksinkomsten, inkomsten horeca, inkomsten 

die voortkomen uit de verhuur (voornamelijk horeca inkomsten) en uit een vaste bijdrage 

van de Coöperatie vanwege detachering eigen medewerkers aan de Coöperatie; waaronder 

receptiemedewerkers, huismeesters, directie, medewerker verhuur en financieel 

medewerker. Hiernaast krijgt Plaza Futura als lid van Europa Cinemas een jaarlijkse – 

bescheiden – bijdrage voor de programmering van Europese films. 

De aangekondigde mindering op de subsidie de komende 4 jaar bij gelijk blijven van de 

jaarlijkse indexering van de huisvestingskosten heeft “bij niets doen” gevolgen voor de 

exploitatiebegroting. Er zal meer spanning komen te staan op het realiseren van een 

kwalitatief inhoudelijk programma. Nadat in 2013 een decimering van het aantal 

theatervoorstellingen noodzakelijk werd bij de verhuizing naar Natlab, is het geen optie om 

hier nog verder op te bezuinigen. Wil Plaza Futura zijn functie als Eindhovens vlakke vloer-

theater behouden, dan is het huidige begrote budget het absolute minimum om de 

belangrijkste gezelschappen en stukken naar Eindhoven te halen, zodat het theater gebruikt 

kan worden zoals het bedoeld was bij de verbouwing van Natlab. 

Wel is het mogelijk om, door de lange termijnplanning van het programma, en het karakter 

van de gekozen thema’s, plaatselijke, provinciale en landelijke fondsen te benaderen voor de 

financiering van onderdelen hiervan. Dit kan echter alleen als de basisvoorziening door Plaza 

Futura zelf bekostigd kan worden, omdat de meeste fondsen alleen buitengewoon 

programma willen financieren dat niet door de reguliere subsidie wordt gedekt. Plaza Futura 

realiseert zich dat vermindering van subsidie de functie van vlakke vloer-theater extra onder 

druk kan zetten. 

Plaza Futura heeft echter bewezen sinds de verhuizing naar het Natlab, waar de lasten vele 

malen hoger zijn, in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Dit biedt 

perspectief voor de toekomst. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


