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Voorwoord
We brachten met InScience 2021 een ode aan

het leven. Het leven dat kwetsbaar bleek en dat

we vooral samen wilden delen. De

gezondheidscrisis van de afgelopen twee jaar

legde op een ongekende manier ons fysieke,

mentale en emotionele welzijn onder een

vergrootglas. En hoe sterk dat welzijn

samenhangt met dat van andere dieren en onze

planeet.  

Wat wij in deze crisis ook zagen, is de drang om

door te gaan en er toch iets van te maken, soms

tegen de klippen op. Filmmakers bijvoorbeeld,

bleken bepaald niet te hebben stilgezeten: we

kregen in 2021 een recordaantal sterke films

ingezonden. Films die je meenemen in de

wereld van wetenschap en over klein en grote

levensvragen. Om daarover in gesprek gaan met

elkaar, kunstenaars en wetenschappers - meer

dan ooit voelden we de drang én noodzaak om

samen te komen in de bruisende festivalsferen

van InScience.  

Helaas werden we ingehaald door de harde

werkelijkheid van de coronacrisis. Toen

InScience op woensdag 10 november opende,

waren de besmettingen al tot zorgelijke hoogten

gestegen. Twee dagen later werden er

beperkende maatregelen afgekondigd. Met

ruim 100 gasten, vrijwilligers en medewerkers

die dagelijks voor en achter de schermen voor

InScience op de been zijn, was het niet langer

mogelijk om hun veiligheid te garanderen. 

"Wat wij in deze crisis

ook zagen, is de drang

om door te gaan en er

toch iets van te maken,

soms tegen de klippen

op"

Daarom zagen we ons genoodzaakt de

gehele randprogrammering van het

weekendprogramma af te gelasten. Een

bittere pil voor het team dat zo hard had

gewerkt aan deze programma’s. Maar dit was

nou precies waar de tagline en de campagne

Lust for Life over ging: met levenslust, soms

tegen beter weten in, gewoon doorzetten om

er iets van te maken. Na een prachtige

openingsavond en twee volle festivaldagen,

gingen we door met een afgeslankt

programma. Met films die het publiek

meevoerden van de hogere sferen in de

Zwitserse bergen (Descending the Mountain),

naar de diepe krochten in ons lijf (Fantastic

Voyage), over het Mars-achtige landschap van

Hawaii (Red Heaven) en naar de majestueuze

bossen van Mexico (Sons of Monarchs). In de

expositie Healthy Futures - gecureerd in

samenwerking met Oddstream en met

medewerking van partners uit de hele regio –

schenen we een licht op innovatieve

gezondheidszorg,en in het bijzonder

technologies of selfcare.
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En we hadden een rits aan boeiende gasten in de

startblokken voor een gesprek met elkaar en het

publiek, onder wie Ahnjili Zhuparris, Nadia Bouras,

Hans Aarsman, Lotfi El Hamidi, Jaap van Dissel,

Martin Koolhoven en Ronald Simons. En natuurlijk

Nobelprijswinnaar Jacques Dubochet die met ons

het festival opende. 

  

Het was een veelbelovende editie van InScience,

waar met man en macht aan is gewerkt. Niet alleen

door het team, maar ook met steun van de vele

betrokken partners, wetenschappers en

filmmakers. Mijn dank is groot aan al deze

betrokken mensen. Zonder hen geen InScience. En

dat geldt evenzeer voor de ruim 9000 bezoekers

aan het festival, zowel in LUX als online. Ondanks

onze gemengde gevoelens over deze editie, zijn

we meer dan blij dat we zoveel mensen hebben

weten te bereiken met het filmprogramma barstens

vol inspirerende, kritische en belangrijke verhalen

over wetenschap en de wereld.  

 

Daisy van de Zande 

Festivaldirecteur 
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InScience 2021

Een vijfdaags festivalprogramma in LUX, de Marienburgkapel en Museum ’t Valkhof (van 10

t/m 14 november);  

Educatievoorstellingen & -activiteiten door het jaar heen en tijdens het festival, in LUX en in

de regio; 

Online filmprogramma op het InScience online platform tijdens festival (van 10 t/m 21

november); 

Het satellietprogramma InScience on Tour in acht Nederlandse steden (van november tot en

met december); 

De maandelijkse Online Science Filmclub in samenwerking met NEMO Kennislink (van juni

tot en met december); 

Programma’s in samenwerking met partners als LUX, Nimma aan Zee en de Nijmeegse

Kunstnacht (van juni tot en met september); 

Na de online editie van InScience in 2020 en met een succesvolle vaccinatiecampagne in de

zomer van 2021 waren de vooruitzichten voor een programma op locatie (on site) veelbelovend.

We geloven dat de missie van InScience – mensen meenemen in de verhalen van de

wetenschap en de uitwisseling tussen makers, wetenschappers en publiek stimuleren – vooral

tot zijn recht komt door ontmoeting en beleving, de twee pijlers van het InScience programma.

Daarom hebben we ingezet op een hybride format waarbij het zwaartepunt lag bij het fysieke

programma in en rond LUX.  

 

InScience heeft in 2021 de volgende activiteiten ontplooid: 

Impact coronacrisis najaar 2021 

Al eind oktober 2021 liepen de besmettingen hoog op en was het een kwestie van tijd totdat de

overheid zou ingrijpen. Na een feestelijke opening van het festival op woensdag 10 november,

met weliswaar een afgelaste borrel, heeft InScience twee relatief normale dagen gedraaid. Op

vrijdag 12 november, midden in de festivalweek, werd in de persconferentie een

avondlockdown aangekondigd en werd het dringend thuiswerkadvies weer van kracht.
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Iedereen die niet thuis kon werken, moest 1,5 meter afstand houden. Dat laatste betekende

voor de organisatie van InScience dat het onmogelijk werd om de veiligheid van de meer dan

honderd gasten, vrijwilligers en medewerkers die dagelijks meewerken te garanderen. We

achtten het daarom noodzakelijk om alle randprogrammering – de talks, de workshops,

excursies – in het festivalweekend van 13 en 14 november te schrappen. Het betrof zo’n 41

programma’s van de ruim 100 programma’s (inclusief educatievoorstellingen) die

werden gecanceld.   

 

Dit zorgde uiteraard voor een flinke demping op het aantal bezoekers, maar ook het sluiten

van de horeca had een grote impact op de festivalbeleving en -ervaring. Neem daarbij mee

dat door de oplopende besmettingen mensen in brede zin terughoudend waren met het

bezoeken van cultuur en horeca en het is niet meer dan logisch dat de zevende editie van

InScience iets minder bezoekers heeft gehad dan voor de coronacrisis.  

Ambities

De beleving nog meer centraal zetten: na een lange tijd verstoken te zijn geweest van

evenementen, waren we meer dan ooit toe aan ‘iets meemaken’. Bovendien, beleving is

een belangrijke manier om inzichten te creëren en uitwisseling mogelijk te maken. We

hebben daarom ingezet op meer creatieve, verdiepende programma’s rondom de films.  

Lokale aanwezigheid vergroten, publieksbereik verbreden: InScience mocht meer

zichtbaar en merkbaar zijn in Nijmegen. Dit hebben we gedaan door met lokale partners

samen te werken (Researched By), door meer visueel aanwezig te zijn in de stad (abri’s,

trusttorens, vlaggen) en  door activiteiten op de campus. Daarnaast hebben we mét

Nijmegenaren zelf een programma gemaakt rondom inclusieve zorg, in samenwerking met

wetenschappers en kunstenaars. Het doel was nieuwe doelgroepen bereiken en zo impact

vergroten.

Met de voorzichtige voorspellingen in het achterhoofd, hadden we drie concrete ambities

geformuleerd voor de zevende editie van InScience:  
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Kwantitatieve doelen  

Welke cijfermatige doelen zijn behaald met deze editie van InScience en hoe verhouden die

cijfers zich tot andere jaren?

* In 2020 was InScience door sluiting van de bioscopen genoodzaakt om haar compacte programma volledig

online te presenteren. Het bereik is hierdoor uiteraard kleiner dan het voorgaande jaar. 

** Vanwege de migratie naar een nieuwe website in 2019, ontbreken de exacte gegevens. Het gaat hier om een

inschatting.  

Het versterken van de merkidentiteit en -bekendheid van InScience: in de

communicatiestrategie hebben we gekozen voor een campagne met nieuwe uitstraling

en verhaal. Dat leverde veel goodwill en positieve reacties op, maar niet direct meer

herkenning met het merk InScience. Door een samenwerking met DPG Media en INTK

heeft InScience online veel meer (unieke) bezoekers gehad dan voorgaande jaren: een

stijging van 67%. We hebben daarnaast met NEMO Kennislink een online filmprogramma

ontwikkeld (Online Science Filmclub) en InScience on Tour naar nieuwe steden uitgerold

(Amsterdam, Breda). 
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Filmprogramma &

Awards

Jaarcompetitie feature length films

/  Absolute Denial (Ryan Braund, 2021, GB)

/  Birds of America (Jacques Leouille, 2021, FR)

/  By the Throat (Amir Borenstein & Efi Weiss, 2021, BE)

/  The Campaign Against the Climate (Mads Ellesøe, 2020, DK)

/  Citizen Nobel (Stéphane Goël, 2020, CH)

/  Cured (Patrick Sammon & Bennett Singer, 2020, VS)

/  Descending the Mountain (Maartje Nevejan, 2021, NL)

/  The Edge of All We Know (Peter Galison, 2020, VS)

/  Ich Bin Dein Mensch (Maria Schrader, 2021, DE)

/  In Silico (Noah Hutton, 2020, VS)

InScience jaarverslag 2021

/  Man Ray and the Shakespearian Equations (Quentin Lazzarotto,

2019, FR)

/  The Meaning of Hitler (Petra Epperlein & Michael Tucker, 2020, VS)

/  Possessor (Brandon Cronenberg, 2020, VS)

/  The Reason I Jump (Jerry Rothwell, 2020, GB)

/  Red Heaven (Lauren Defilippo & Katherine Gorringe, 2020, VS)

/  Secrets of the Surface (George Csicsery, 2020, VS)

/  Solutions (Pernille Rose Grønkjær, 2021, DK)

/  Son of Monarchs (Alexis Gambis, 2020, MX)

/  To Save a Language (Liivo Niglas, 2020, EST)

/  The Wakeful Sleeper (Boris van der Avoort, 2020, BE)

8
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Voor de zevende editie van InScience werden in het totaal 54 films geselecteerd, inclusief

shorts en educatie-/juniortitels. De jaarcompetitie vormde een selectie van 32 titels die het

beste representeren van wat er in 2020 en 2021 uitkwam op het gebied van cinema en

wetenschap: 1 animatiefilm, 16 documentaires (waarvan twee exclusief online), 3 speelfilms

en 12 korte films. Op het InScience online platform waren tijdens de festivalperiode (10-21

november) tien films en één korte filmblok te zien uit de jaarcompetitie. Daarnaast zijn acht

titels uit de jaarcompetitie ook onderdeel geweest van het InScience On Tour programma.   

 

Obstakels 

In de ambitie om de beste wetenschapsfilms van het jaar te vertonen, liepen we tegen

verschillende obstakels aan. De twee belangrijkste zijn de aanhoudende coronacrisis en de

steeds grotere invloed van streamingdiensten. Hoewel de invloed van de coronacrisis

minder groot was dan in 2020, bleven sommige distributeurs voorzichtig en liepen belangrijke

producties achterstand op. De invloed van streamingdiensten is echter een stuk

voelbaarder. Veel films krijgen geen festivalrelease zodra ze aangekocht zijn door een

streamingdienst als Netflix of Amazon Prime. Met name de high end documentaire-producties

van Sandbox Films (gespecialiseerd in science films) dreigen steeds vaker direct te

‘verdwijnen’ naar streamingplatforms. Waar in het verleden sterke films als Human Nature

(Adam Bolt, InScience 2019) en The Most Unknown (Ian Cheney, InScience 2018) zonder

problemen hun Nederlandse première op InScience beleefden, en we ook deze editie nog

twee sterke Sandboxtitels hebben kunnen vertonen - Red Heaven (Lauren De Filippo &

Katherine Gorringe) en In Silico (Noah Hutton) - vielen documentaires met hoge

verwachtingen als Fathom (Drew Xanthopoulos) en Fireball (Werner Herzog & Clive

Oppenheimer) af wegens deals met streamingdiensten. Wetenschapsdocumentaires blijken

dan ook een populair genre te zijn bij kijkers van de streamingdiensten, dus de verwachting is

dat meer en meer titels door deze partijen opgekocht zullen worden. Hierdoor wordt het in de

toekomst belangrijker voor InScience om meer premières aan te trekken van de nieuwste

wetenschapstitels.

Een sterk en gevarieerd programma  

Niettemin was het filmprogramma van InScience 2021 sterk en gevarieerd. Daarbij hebben we

gestuurd op meer filmisch onderzoek en experiment als ook aandacht voor de breedte van

wetenschapsverhalen. Van grote wetenschapsdocumentaires als In Silico tot het meer

kunstzinnige Man Ray and the Shakespearian Equation (Quentin Lazzarotto) en van sci-fi

klassiekers als Fantastic Voyage uit 1968 (Richard Fleischer) tot moderne, persoonlijke

drama’s als Son of Monarchs (Alexis Gambis); het aanbod was rijk. 
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Bijzonder dit jaar was de speciale vertoning van The Campaign Against the Climate (Mads

Ellesøe) in Museum Het Valkhof, dat goed bezocht én ontvangen werd door het publiek. Dit

ook omdat men na de vertoning een rondleiding kreeg door de milieubewuste expositie

Rettet dem Wald met de curator als gids.

Jaarcompetitie shorts

/  Brazen – Katia Kraft (Phuong Mai Nguyen & Charlotte

Cambon de Lavalette, 2020, FR)

/  Bugbottle (Beau Janzen, 2020, VS)

/  Forever (Bruno Moreschi & Gabriek Pereira, 2020, VS)

/  Hysterical Girl (Kate Novack, 2020, VS)

/  Mood Atlas (Mia Mullarkey, 2020. IE)

/  Neurosynergy (Oscar Li, 2021, VS)

/  Normal (Julie Caty, 2020, FR)

/  Planktonium (Jan van IJken, 2021, NL)

/  Recoding Art (Bruno Moreschi & Gabriel Pereira, 2021, BR)

/  Scarlet Medusa (Spencer MacDonald, 2020, JP)

/  Solastalgia (Eline Kersten, 2019, NL)

/  Wadi Jhannam (Zoé Filloux, 2020, FR)

 

Themafilms

/  Fantastic Voyage (Richard Fleischer, 1966, VS,)

/  The Fever (Katharina Weingartner, 2019, AT)

/  Phase IV (Saul Bass, 1974, GB)

/  Resilience (James Redford, 2016, VS,)

 

Fantastic Voyage 



Hoogtepunten & awards

In Silico (Noah Hutton, VS, 2020)  

De wetenschaphit van het jaar, zowel op

InScience als elders. Voor deze documentaire

kreeg regisseur Hutton tien jaar lang toegang

achter de schermen van het peperdure en

prestigieuze Human Brain Project, dat de ambitie

had om in tien jaar een volledige

computersimulatie van het brein te ontwikkelen.

Dit blijkt al snel té ambitieus De combinatie van

een veelbesproken project en een dramatisch

verhaalverloop bleek het publiek aan te spreken,

want het werd de best bezochte film van

InScience, zowel op het festival zelf, online als

On Tour. De film won bovendien ook de

InScience Jury Award.  

 

The Reason I Jump (Jerry Rothwell, GB, 2020) 

Waar In Silico het hoofd vooral aanspreekt, raakt

The Reason I Jump vooral ook het hart. Deze

lyrische film vertelt de persoonlijke verhalen van

mensen met (grotendeels) non-verbaal autisme

en weet dit ook in filmvorm te vangen. Hiermee

worden een nieuwe inzichten gegeven in

autisme die eerder door de wetenschap over het

hoofd gezien zijn. De documentaire, gebaseerd

op een bestseller, werd de publieksfavoriet en

nam zowel de NTR Audience Award als de

InScience Student Jury Award mee naar huis.

Het was de eerste film die twee prijzen op

InScience won.

Descending the Mountain (Maartje Nevejan,

NL, 2021) 

Deze documentaire beleefde op InScience haar

Nederlandse première, in aanwezigheid van

regisseur Maartje Nevejan, haar filmteam en de

hoofdpersonen. De film over een neuroloog en

een boeddhistische monnik die een experiment

doen rond de invloed van psychedelica op het

bewustzijn wist een groot publiek te trekken en

scoorde de een-na-hoogte publiekswaardering.

Descending the Mountain kreeg een brede

bioscooprelease en draait in het voorjaar van

2022 nog steeds in theaters door heel

Nederland.  

 

Citizen Nobel (Stéphane Goël, CH, 2020) 

De openingsfilm van InScience 2022 vertelt het

verhaal van Nobelprijswinnaar (chemie) Jacques

Dubochet. Wat kon hij doen met de enorme

bekendheid die deze prijs hem gaf? Hij zet

uiteindelijk zijn nieuwe faam in om meer

bewustwording voor klimaatverandering te

creëren. Met zijn enorme drive en passie voor het

redden van de planeet, is hij de belichaming van

het InScience-thema Lust for Life. In een live

verbinding wist Dubochet ook de harten te

veroveren van het InScience publiek.  
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Publiekswaardering 

De waardering voor de films was over het algemeen erg hoog, met een gemiddeld

waarderingscijfer van 4,1. De hoogste waardering was voor The Reason I Jump, die met een

4,89 de NTR Audience Award in de wacht sleepte. Vlak daarachter eindigde Descending the

Mountain van de Nederlandse regisseur Maartje Nevejan met een waardering van 4,79. De top

3 werd afgesloten met Solutions van de Deense filmmakers Pernille Rose Grønkjær met een

waardering van 4,33. Dit jaar heeft InScience geëxperimenteerd met digitaal stemmen via een

QR-code in plaats van scheurbriefjes. Dit met het oog op duurzaamheid en beperkte

vrijwilligerscapaciteit (en besmettingsrisico’s). Bezoekers blijken echter veel minder snel

geneigd digitaal te stemmen dan middels een scheurbriefje. We overwegen om deze

‘ouderwetse’ vorm van publieksstemmen weer in te voeren of met een beter alternatief te

komen. 

 

Activiteiten door het jaar heen 

InScience is meer dan een festival in november. Gedurende het jaar heeft InScience in

samenwerking met verschillende partners nog activiteiten georganiseerd die zonder

uitzondering zeer uitstekend bezocht waren. Zo hebben we in samenwerking met LUX een

speciale, uitverkochte, voorpremière georganiseerd van de succesvolle film The Father

(Florian Zeller). Tijdens het festival Nimma aan Zee cureerde InScience een tweedaags

ecologisch VR-programma, dat nagenoeg helemaal uitverkocht was. Ook uitverkocht was het

InScience programma tijdens de Nijmeegse Kunstnacht: een eerbetoon aan wetenschap in

anime in galerij Ruis. Tegelijkertijd werkte InScience mee aan het goed bezochte

Kunstnachtprogramma rond de korte film Berlenga Grande (Vítor Carvalho) in het nieuwe

Festivalhuis, in samenwerking met Go Short, Music Meeting en Wintertuin.  

Decending the Mountain



NOAH HUTTON,
FILMREGISSEUR IN
SILICO:“THANKS TO THE
PROGRAMMERS OF
INSCIENCE FOR
INCLUDING IN SIL ICO IN
THIS  REMARKABLE LINE
UP OF FILMS.  I ’VE SEEN
MANY OF THE FILMS
THIS YEAR AND IT  IS
TRULY A REMARKABLE
SLATE,  SO GREAT WORK
OM PROGRAMMING THIS
YEAR.”

Helemaal nieuw dit jaar was de lancering van de

Online Science Filmclub, een samenwerking

tussen InScience en NEMO Kennislink. Vanaf juni

pakten we iedere eerste woensdagavond van de

maand uit met een livestream vertoning van een

wetenschapsfilm en nagesprek met een of enkele

experts. Publiek kon zich gratis aanmelden voor de

vertoning en het nagesprek. Van een alarmerende

documentaire over etnisch profilerende AI-

systemen, tot een dringend gesprek over politiek

en klimaat met RIVM-onderzoeker Guus Velders,

door TIME ooit benoemd tot een van de honderd

meest invloedrijke personen ter wereld: ons

publiek kon vanaf hun eigen bank bijzijn en

meemaken. Hoewel de films veel beter bekeken

werden dan de nagesprekken, trok elke editie

gemiddeld 130 bezoekers.

InScience jaarverslag 2021
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Talks &

publieksparticipatie 

‘Ontmoeten’ is een van de twee pijlers van InScience: de ontmoeting van film en wetenschap,

maar ook de ontmoeting tussen makers, wetenschappers en publiek. Het ‘beleven’ is de tweede

belangrijke pijler: via ervaringen de bezoeker nieuwe inzichten geven. Dat komt samen in het

verdiepend randprogramma van InScience. Dit jaar hebben we extra ingezet op die beleving

en interactie. Bezoekers kregen niet alleen verdieping via wervelende lezingen, Q&A’s en

interviews, maar konden zich nog verder onderdompelen in film en wetenschap via

experimenten, workshops, performances en interactieve discussies. Zo kon het publiek op

vogelexcursie in de Ooij naar aanleiding van de film Birds of America. Of maakte men kennis met

de gekooide robots van kunstenaar Bram Ellens in het programma rondom de film Absolute

Denial. En als COVID geen roet in het eten had gegooid, was de film Ich Bin Dein Mensch op

zaterdag in samenwerking met de TU Delft ingeleid door een lezing in opera-vorm. 

 

Voor het eerst besloten we dit jaar de norm van een randprogramma bij iedere filmvertoning los

te laten. In ruil daarvoor creëerden we losse talks programma’s geïnspireerd op verschillende

films, met meer ruimte voor verdieping. Kwaliteit boven kwantiteit. We planden een discussie

over wetenschap en activisme met o.a. historicus Nadia Bouras (Universiteit Leiden): ziet het

publiek een rol voor de activistische academicus? Filosoof Simon Truwant (KU Leuven) gaf een

interactieve lezing over post-truth - waar het publiek onder het mom van beleving nog werd

opgeschrikt door een actrice die vanuit het publiek stennis schopte over zijn waarheid. In een

nagesprek met documentairemaker Sinan Çan en Truwant werd gereflecteerd op de rol van

media over wat we tegenwoordig nog met en van elkaar geloven.  

 

Themaprogramma’s en publieksparticipatie 

Onder de tagline Lust for Life onderzochten we in het themaprogramma de stand van de

wetenschap inzake de gezondheid van mens, dier en planeet. Dat deden we zoveel mogelijk met

creatieve programmavormen die om een actief publiek vroegen. Zo werden bezoekers

voorafgaand aan een theatraal programma over gezondheidsongelijkheid gelabeld als ‘arm’ of

‘rijk’ om vervolgens met veel of weinig moeite een bureaucratisch proces te doorlopen. Na een

inspirerende discussie met ervaringsdeskundige en onderzoeker Robin Smits (HAN), werd de

film Resilience vertoond. Op vrijdagavond werd het publiek meegevoerd in de helende 
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werking van dans tijdens een optreden van Farida Nabibaks. Om nog tijdens deze wervelende

talkshow Dansen is gezond zelf uitgelaten te dansen. Het bleek de laatste dans voor een

lange periode – na vrijdagavond ging de avondlockdown in. Hoe ziet de gezondheidszorg

van de toekomst eruit? In de Mariënburgkapel kon publiek het beleven in de expositie Healty

Futures samengesteld met Oddstream. In een audiotour werd de bezoeker meegenomen in

een dag uit het leven in de toekomst, met spiegels die je longen scannen, slikbare sensoren

om je interne gezondheid te meten en muziek afgestemd op je mentale gezondheid.  

 

Uiteindelijk werkten we aan 47 Talks-programma’s, waaronder vijf workshops, vijf

doorlopende wetenschappelijke experimenten, een talkshow en twee Big Idea lezingen.

Ruim 150 filmmakers, kunstenaars, wetenschappers, deskundigen en moderators

werkten aan onze programma’s mee. Vanwege de nieuwe restricties, kon een groot deel van

deze programma’s tijdens het weekend helaas niet doorgegaan. We voelden toen des te meer

het belang van het InScience randprogramma: ongelofelijk blij dat we nog publiek konden

verwelkomen, en alle prachtige films konden vertonen, misten we wel de reuring, de interactie

en de momenten van verrassing rondom de films.  

 

Verhalen delen: een programma door en voor Nijmegenaren 

Hoe kunnen we als InScience het publiek nog meer bij het festival betrekken? Hoe kunnen we

kunst inzetten om wetenschappelijke kennis en kennis van Nijmegenaren samen te brengen?

Om mensen die wellicht nog nooit op InScience zijn geweest de filmzaal in te trekken? Vanuit

deze vragen trapten we dit jaar een pilot af. In samenwerking met Kleurrijk Groen en de

cultuurcoördinator van de Radboud Universiteit brachten we acht Nijmegenaren met

migratieachtergrond, een kunstenaar en een wetenschapper (die helaas door

omstandigheden uitviel) samen om in drie bijeenkomsten een publieksprogramma te maken.

Zij kozen, in lijn met het thema Lust for Life, voor een programma over de toegankelijkheid van

de zorg. Via het delen van verhalen, een fragment uit de documentaire Dokter in Marokko, en

gesprek met het publiek creëerden zij een waardevol programma dat het publiek tot denken

zette.  
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Partners 

Een deel van onze talks programma’s hebben we niet alleen gemaakt. Soms om een talk zo

goed mogelijk in Nijmegen te gronden, soms om landelijk meer aansluiting te vinden, en bijna

altijd om creatieve krachten te bundelen; ook dit jaar werkten we weer veel samen. Naast onze

hoofpartners – Radboud Universiteit, HAN University of Applied Sciences, Radboudumc en

Max Planck Institute -hebben de volgende programmapartners meegewerkt: NEMO

Kennislink, Leiden International Film Festival, Radboud Academy, Donders Instituut, Novio

Tech Campus, Oddstream, Cultuur op de Campus, TU Delft, Transgender Groep Nijmegen,

Duurzaamheidscafé Nijmegen, Kleurrijk Groen, EYE en Museum het Valkhof.  

Dansen is gezond
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Groei van bereik educatieve filmvertoningen, zowel in leerlingenaantal als aantal scholen/

opleidingsinstituten; 

Ondersteunen en bevorderen van onderwijs over wetenschap, techniek en film; 

Het stimuleren van interesse in het maken van wetenschapsfilms.  

Het educatieprogramma van InScience richt zich op leerlingen en studenten van de laatste

klassen van het primair onderwijs tot en met het universitair onderwijs. We ontwikkelen voor

elk onderwijsniveau programma’s waarbij film & verdieping de kern vormen: aandacht voor

hoe filmische verhalen verteld worden en kritische gesprekken over de wetenschappelijke en

maatschappelijke thema’s.  

 

De drie ambities van het educatieprogramma van InScience zijn: 

In tegenstelling tot de voorzichtige verwachtingen heeft het educatieprogramma van

InScience in 2021 meer leerlingen en studenten dan ooit bereikt: ruim 2500 bezoekers. Een

klein deel daarvan betreft ingehaalde programma’s uit 2020.

Jaarcompetitie shorts

Absolute Denial 

Birds of America

By the Throat

The Campaign Against the Climate

Citizen Nobel

Cured

Decending the Mountain

The Edge of All We Know

Ich Bin Dein Mensch

In Silico 

 

Themafilms

Absolute Denial 

Birds of America

By the Throat

The Campaign Against the Climate

Citizen Nobel

Cured

Decending the Mountain

The Edge of All We Know

Ich Bin Dein Mensch

In Silico 

 

Educatie & junior
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Daarnaast bestaat een deel van deze bezoekers uit terugkerende scholen en opleidingen die

nieuwe klassen en jaarlagen hebben meegenomen. Met andere woorden: de ervaringen van

scholen en opleidingen zijn zeer positief en het educatieprogramma van InScience is een

waardevolle aanvulling op de culturele en wetenschappelijke onderwijsthema’s.  

 

Digitaal educatie-aanbod 

In het voorjaar van 2021 zijn de vertoningen voor het primair onderwijs ingehaald, met behulp

van het online platform van InScience dat werd doorontwikkeld met een nieuwe

functionaliteit voor presentaties en onderwijs. Leerlingen keken via het online platform

gezamenlijk in de klas naar een InSciencefilm waarna ze in gesprek konden met een

wetenschapper en/of filmmaker. Zo is de film Evert_45 over de Tweede Wereldoorlog

vertoond met een nagesprek met een historicus. Ook ontwikkelden we een

kortefilmprogramma over duurzaamheid met een nagesprek over bio-inspired innovation, de

wetenschap waarbij nieuwe innovaties worden gedaan op basis van natuurlijke oplossingen.  

Hoewel het online platform een relatief makkelijk middel is om het InScience-programma in de

klas te brengen, is het succes (en het leerrendement) sterk afhankelijk van de technische

middelen en vaardigheden van de opleiding/opleider. Gesprekken met een expert via een

scherm komen moeilijk op gang en de concentratie van kinderen is heel anders in een klas

dan in een filmzaal. We concluderen dan ook dat jongeren meenemen in film en wetenschap,

ze betrekken bij de belangrijke vragen en thema’s, pas echt tot zijn recht komt in de

ontmoeting en de ervaring van een film en uitwisseling tussen publiek en wetenschappers. Dit

is veel beter te realiseren door middel van fysieke bijeenkomsten, liefst in een bioscoopzaal.

Educatievoorstellingen tijdens het festival 

In de festivalweek van InScience, tussen 8 en 14 november, konden de educatievertoningen

weer fysiek doorgaan. Voor zowel het primair, voortgezet als hoger onderwijs stonden

vertoningen gepland.  
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 Primair & voortgezet onderwijs 

Voor het primair onderwijs zijn drie

filmprogramma’s aangeboden. De film Mission

Ulja Funk (Barbara Kronenberg, 2021, DE) gaat

over een meisje dat op zoek gaat naar een

asteroïde die op aarde neer zal storten en de

worsteling tussen wetenschap en religie. Een

religiewetenschapper ging vervolgens met de

leerlingen in gesprek over verschillende religies

en de samenhang met wetenschap. Bij de

vertoning van de animatiefilm Coco (Lee Unkrin

& Adrian Molina, 2017, VS, MEX) over de

Mexicaanse dag van de doden en de kracht van

muziek was een muziektherapeut te gast. Hij

vertelde over zijn werk met dementerende

ouderen en hoe hij met behulp van muziek deze

ouderen kan bereiken. Dit stimuleerde kinderen

om zelf verhalen over de kracht van muziek te

delen. Als laatste hebben leerlingen een

kortefilmprogramma gezien rondom het thema

nieuwsgierigheid. Hierbij kwam een

kunstenares vertellen op welke manier

nieuwsgierigheid haar leidt in haar werk en

waarom nieuwsgierigheid belangrijk is om kunst

te kunnen maken maar ook om onderzoek te

kunnen doen.  

Voor het voortgezet onderwijs zijn de films

Inside Out (Pete Doctor & Ronaldo Del Carmen,

2015, VS) en Ron’s Gone Wrong (Sarah Smith

e.a., 2021, VS) vertoond. Bij Inside out, een film

die artistiek verbeeldt hoe emoties werken in je

hoofd, kwam een hersenwetenschapper

toelichten hoe dit daadwerkelijk werkt. Bij Ron’s

Gone Wrong, waarin de hoofdpersoon bevriend

raakt met een robot, kwam een wetenschapper

vertellen over haar onderzoek naar robot-

kindrelaties en hoe interactie met een robot

werkt.  

 

 Hoger onderwijs 

Voor het hoger onderwijs is voor het derde

opeenvolgende jaar samengewerkt met de

opleiding Life Sciences van HAN University of

Applied Sciences. Studenten van deze opleiding

brachten binnen het vak Ethiek een bezoek aan

InScience. Naar aanleiding van de films In Silico

en The Fever (over malaria en de

beschikbaarheid van medicijnen hiervoor)

kregen de studenten een reflectieopdracht. Na

afloop van de screening is er in de zaal met

behulp van stellingen gediscussieerd met

deskundigen over ethische dilemma’s. Zo

werden de stellingen onderbouwd en toegelicht

door wetenschappers die weer met een andere

blik dan de studenten naar de materie keken.

Ook zijn studenten van de Docentenopleiding

Aardrijkskunde (HAN) bij InScience geweest om

de film 2040 te kijken. Door middel van een

filmopdracht, hebben deze studenten

handvatten gekregen om zelf educatief

materiaal te maken over film en storytelling. 
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InScience Student Jury 

Ook in 2021 heeft InScience een studentenjury samengesteld; dit keer hebben we door heel

Nederland geworven, in het hbo en wo, en ook voor internationale studenten gekozen uit o.a.

Brazilië, Polen en Frankrijk. De vijfkoppige jury volgde in de festivalweek een weekprogramma

van workshops, meetings, Q&A’s en voorstellingen, waarbij ze allerlei professionals uit de film-

en academische wereld leerden kennen. De studentenjury riep uiteindelijk The Reason I Jump

uit tot hun favoriet, een documentaire over mensen met non-verbaal autisme. Regisseur Jerry

Rothwell won daarmee de InSsience Student Jury Award en een geldprijs van €500,-.   

 

Educatieproject rondom duurzaamheid en 2040 

Naar aanleiding van de wegvallende educatieve vertoningen in 2020 heeft InScience gezocht

naar andere manieren om scholen toch te bereiken met wetenschapsfilms en het stimuleren

van innovatie en talent. Hiervoor hebben we in samenwerking met de organisatie Climate

CleanUp een project opgezet waarin we de optimistische duurzaamheidsfilm 2040 (Damon

Gameau, 2019, AUS) beschikbaar maken voor VO-scholen in de hele provincie Gelderland,

met name voor alle derdeklassers. Hierbij is lesmateriaal ontwikkeld dat docenten zelf kunnen

gebruiken om de relevantie van wetenschap en de film te verhelderen en met een

filmopdracht om zo leerlingen kennis te laten maken met de productie van film. Daarnaast

staat het onderwerp van de film centraal, namelijk laagdrempelige oplossingen voor

duurzaamheidsvraagstukken. Hiervoor worden op het moment van schrijven nog steeds

scholen benaderd. Dit project heeft op dit moment meer dan 2000 leerlingen bereikt en wordt

ondersteund door de Provincie Gelderland.  

 

Studenten als talentvolle makers  

Naast de educatievertoningen waarbij leerlingen en studenten kennismaken met

wetenschapsfilm en door middel van opdrachten in het bijbehorende lesmateriaal worden

gestimuleerd om met film aan de slag te gaan, heeft InScience ook een aantal projecten

opgepakt om scholieren en studenten als talentvolle makers te ontwikkelen.  

Zo is er in samenwerking met docenten van de opleiding Biomedische Wetenschappen van

de Radboud Universiteit een filmvak ontwikkeld, waarbij de wetenschappelijk opgeleide

studenten worden begeleid tot het maken van twee korte films: één voor mede-

wetenschappers en één voor scholieren van 5 en 6 VWO. InScience heeft een gastcollege

gegeven, een feedbacksessie verzorgd en de vertoning van de films aan de scholieren

mogelijk gemaakt. Dit lesprogramma is opgezet als pilot en is positief geëvalueerd. De ambitie

is om komende jaren het vak voort te zetten en waar mogelijk uit te rollen onder andere

opleidingen.  
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Daarnaast is er een samenwerking geweest met Universiteit Leiden, waarbij de opleiding

Political Sciences studenten stimuleert om film als onderzoeksmethode te ontwikkelen en in

te zetten. De films die gemaakt zijn door studenten zijn binnen de context van een lezing door

de docenten tijdens InScience vertoond. Hiermee hebben we de functie van het festival als

kennisplatform weer versterkt. Wanneer deze module binnen de opleiding wordt vervolgd zal

ook deze samenwerking blijven bestaan.  

In samenwerking met het Pre-University College van de Radboud Universiteit en Filmhub Oost

zijn meerdere workshops aan scholieren gegeven over het verfilmen van hun

profielwerkstuk, waarbij InScience feedbacksessies heeft verzorgd voor scholieren op hun

filmplannen. Dit verplichte onderdeel van het curriculum op middelbare scholen kan heel

goed in de vorm van een film gepresenteerd worden. Door actief hierop in te zetten, probeert

InScience de productie van wetenschapsfilms aan te jagen en worden scholieren en

studenten gestimuleerd om uit te groeien tot talentvolle makers.  

Junior opening



Communicatie
promotie &

publiekswerving 
Middels een crossmediale campagne werd het thema Lust for Life zowel via de traditionele

media als de digitale wegen zichtbaar gemaakt, waarbij we kozen voor een radicaal nieuw

campagnebeeld. De vormgeving van de campagne van 2021 werd over een andere boeg

gegooid, waarmee we een nieuwe, speelse, humoristische en verhalende kant van InScience

wilden laten zien.  

 

Printed Media 

Het jaarlijkse programmaboekje kwam dit jaar – net zoals vorig jaar – te vervallen. We kozen

ervoor om twee verschillende uitingen te produceren. Zo hebben we in aanloop naar het festival

een programmaflyer uitgebracht waarin de hoogtepunten van het festival, het blokkenschema

en praktische informatie werden gecommuniceerd. Deze flyer is in een oplage van 5.000

verspreid in Nijmegen en regio (ca. 40km) in o.a. horeca, theaters en filmzalen maar ook

supermarkten, kapperszaken en andere winkels. We kozen voor deze strategie en uiting met het

doel mensen op een laagdrempelige en aanstekelijke manier te enthousiasmeren over het

programma. Naast de programmaflyer hebben we dit jaar ook ingezet op een festivalkrant, met

alle informatie over de films, de randprogramma’s, het festival, verdiepende artikelen en

interviews. Deze krant verscheen in een oplage van 3.000 en is verspreid in LUX, Researched By-

locaties, bij partners en andere locaties in de stad. De festivalkrant, met aantrekkelijke kleuren,

een aansprekend beeld en vlotte artikelen, moest bijdragen aan de extra festivalbeleving: overal

in de buurt van InScience kon het publiek genieten van het programma door in het krantje te

bladeren. Vanuit het publiek, de partners en de locaties kregen we enthousiaste reacties en ook

in het team is deze insteek erg goed bevallen.

Campagne 

InScience is in de weken voor en tijdens het festival zichtbaar in Nijmegen met Abri’s en een plak-

en A2-postercampagne. De posters zijn in een periode van vier weken op meer dan 750 plekken

zichtbaar in de regio Nijmegen en Arnhem.  
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5.000 programmaflyers verspreid door Flyerman in Nijmegen en Arnhem (1500 voor eigen

verspreiding) 

De programmaflyer is ook verspreid op alle Researched by-locaties, de partners van

InScience en de universiteiten in Nijmegen. 

275 Abri’s van JCDeCeaux 

750 B1 vrije plakplaatsen van Reality Outdoor (regio Nijmegen) 

450 A2 frames van Flyerman (regio Nijmegen) 

1x trustoren van LENN (Nijmegen) 

63x vlaggen door ACBN (Nijmegen) 

Met Rail TV is InScience ook zichtbaar op alle grote en middelgrote stations in Nederland

en in alle treinen richting Nijmegen. 

 Print-en buitencampagne 

Diverse radio-interviews op NPO Radio 1, Focus en Nieuws & Co; 

Landelijke advertentie in de Filmkrant en VPRO-gids; 

Persberichten en advertenties naar landelijke en internationale perslijst; 

Nieuwsbrieven via partners: Radboudumc, Radboud Universiteit, Hogeschool

Arnhem/Nijmegen en LUX; 

HAN Introductiemarkt en Radboud Intromarkt. 

Publicaties / Free publicity 

Er is in 2021 iets minder geschreven over InScience dan andere jaren. In totaal verschenen er

53 publicaties over het festival waarvan 4% offline, 81% online en 15% radio. Van deze

publicaties is 56% regionaal en 44% nationaal verschenen. Er zijn twee grote

offlineadvertenties uitgezet in de VPRO-gids en de Filmkrant. In gedrukte pers verschenen

aankondigen en artikelen in onder andere: de VPRO-gids, de Filmkrant, Gelderlander en De

Brug Nijmegen. In online pers werd geschreven in/door o.a.: NRC Handelsblad, Het Parool,

New Scientist, NPO, The Economic Board, Oog op de natuur, Science and Video Org, Tilburg

University, Gaykrant, VOX, ANS, Into Nijmegen, Ugenda, Radboud Recharge.  

InScience was ook nog onder de aandacht door: 

Uit een analyse komt naar voren dat de terugloop in publicaties voornamelijk komt de

onzekere situatie waarin heel Nederland op dat moment zat: veel ander nieuws kreeg vaak

voorrang en InScience leek in die zin niet actueel genoeg. 
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Kwantitatieve resultaten 

* Ondanks onze hoge online inzet en de onlinecampagnes, die ook tussendoor geanalyseerd zijn, blijft het een

feit dat het organisch bereik steeds minder hoog is omdat Facebook steeds commerciëler wordt; organisaties

moeten gaan betalen om meer likes op hun pagina’s te krijgen. InScience kiest ervoor dat zo min mogelijk te doen

zodat we ons advertentiebudget op andere onderwerpen konden inzetten. Dat pakte in 2021 goed uit.  

Online campagne en social media 

De communicatiestrategie van InScience 2020 werd ingestoken als proeftuin om de

festivalcampagne meer te verschuiven naar online. Deze lijn is in 2021 voortgezet. Met als

kern een transparante benadering, waarbij het publiek wordt voorzien van content die

daadwerkelijk als relevant, interessant en welkom wordt beschouwd. InScience is actief op

vier sociale kanalen: Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Het resultaat van onze social

media campagne is dat 15% van onze bezoekers via social media InScience heeft bezocht. 

Daarnaast zien we in grote lijnen een stijging in het aantal websitebezoeken in de afgelopen

jaren. Om zoveel mogelijk zichtbaarheid, naamsbekendheid en verkeer naar de website te

genereren hebben we dit jaar extra geïnvesteerd in de online marketingcampagne. Daarbij

hebben we gebruik gemaakt van een Google Display campagne, retargeting campagnes

(waarmee mensen die de website al eens hebben bezocht online een banner van InScience

zien) en Google Adwords campagnes. Deze worden gemaakt en beheerd door INTK.

Daarnaast hebben we ook een landelijk Xtra-social campagne uitgezet bij DPG media, het

grootste mediahuis van Nederland. Denk aan Volkskrant, Het Parool, Algemeen dagblad etc.

Deze campagne heeft totaal een maand gelopen en heeft een resultaat behaald van 268.656

impressies waarvan er 1.478 zijn doorgeklikt. De landelijk gemiddelde click-through-rate ligt

op 0,40%, de campagne van InScience heeft een CTR behaald van 0,55% wat dus ver boven

het benchmark ligt. In het totaal leidde dit tot een verhoging van het websitebezoek van 67%.
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BEZOEKEN VANWEGE 

INTERESSE IN FILM

54%

WAARDERING PUBLIEK
Het grootste deel van de bezoekers waardeert

InScience 2021 positief en beoordeelt het

gemiddeld met een 8. Deze waardering is ten

opzichte van 2018 gelijk gebleven en ten

opzichte van 2017 gestegen met 16%.

8

Publieksonderzoek 

In 2021 heeft 52% van het publiek InScience voor

de eerste keer bezocht (ter vergelijking: 2017: 61%,

2018: 53%, 2020: 46%). Van de bezoekers geeft

90,1% aan InScience volgend jaar weer te

bezoeken (ter vergelijking: 2017: 66%, 2018: 68%,

2020: 83%). Opvallend is dat 9,6% van het publiek

alle vorige zes edities heeft bezocht. Van de

InScience bezoekers geeft 54% aan het festival te

bezoeken vanwege hun interesse in de films, waar

45% aangeeft InScience te bezoeken vanwege de

wetenschappelijke onderwerpen. Tot slot, en niet

verwonderlijk: de vrijdag van InScience 2021 - voor

de persconferentie - was de drukstbezochte

festivaldag.  

  

 Demografische kenmerken publiek  

Van de bezoekers aan InScience 2021 identificeert

58,9% als vrouw, 36,9% als man en 4,2% als buiten

deze categorieën. Zo’n 35% van de bezoekers valt

in de leeftijdscategorie van 25 jaar t/m 35 jaar. Van

het totaal is 26% ouder dan 55. Opvallend is dat er

een grotere diversiteit in opleidingsniveau is onder

de bezoekers van 2021 dan in andere jaren; slechts

58,9% van de bezoekers heeft een universitaire

opleiding heeft gevolgd, wat betekent dat 41,1%

een andere opleiding heeft genoten. De herkomst

van de bezoekers is voornamelijk uit de regio

Nijmegen-Arnhem en omliggende dorpen (74%).

De rest van het publiek is voor 17% afkomstig uit de

Randstad (Amsterdam, Utrecht, Den Haag), 9% is

afkomstig uit overige plaatsen in Nederland. 
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BEZOEKERS OVER
INSCIENCE:

"TOP GEDAAN WEER
JONGENS,  CHAPEAU!"

“ IK  BEN ONTZETTEN BLIJ
MET DIT  FESTIVAL EN
HOOP DAT HET NOG
VELE EDITIES BLIJFT
BESTAAN!  HET FIJNSTE
IS  DE FILMS IN LUX TE
KOMEN KIJKEN,  MAAR
OOK NA CORONA ZOU
HET EEN GOED IDEE ZIJN
OM EEN ONLINE
PLATFORM ERNAAST TE
HOUDEN.  ZO KUN JE
THUIS NOG HET EEN EN
ANDER ZIEN WAAR JE
TIJDEN HET FESTIVAL
NIET AAN TOE BENT
GEKOMEN.”

“FRIENDS WITH
BENEFIETS
(VRIENDENPROGRAMMA
VAN INSCIENCE)  SLAAT
IN MIJ  WERELD OP SEKS.
DUS DIT  VOELDE EEN
BEETJE VREEMD.  DAT ER
TER RECLAME
CONDOOMS LAGEN OP
DE TOONBANK OM MEE
TE NEMEN WAS DAN
WEL WEER HILARISCH!”
 

Ich Bin Dein Mensch



Organisatie, bestuur &

partners 

InScience wordt georganiseerd door een professioneel team van voornamelijk ZZP’ers die vaak

al meerdere edities voor het festival werkzaam zijn. Er is één werknemer in dienst: de

programmeur film. (Het betreft een totaal van ongeveer 3,8 FTE.) De coördinatoren van de

verschillende teams en de directeur vormen de staf van de organisatie. Het team wordt

ondersteund door een groep van enthousiaste stagiaires en vrijwilligers. In 2021 zijn enkele

wijzigingen in de organisatiestructuur aangebracht en zijn er nieuwe functies gekomen (o.a.

festivalcoördinator en medewerker partnerships & branding). De compacte organisatie heeft een

doel: het organiseren van een jaarlijks festival voor wetenschapsfilms en een aantal speciale

evenementen. De algehele coördinatie en eindverantwoordelijkheid voor het festival ligt bij de

festivaldirecteur, die sinds 2020 nieuw is aangetreden. De festivaldirecteur geeft leiding aan het

team en legt verantwoording af aan het stichtingsbestuur.  

 

In 2021 zag het team van InScience er als volgt uit: 

 Festivaldirecteur: Daisy van de Zande 

Zakelijk coördinator: Mark Prinsen 

Festivalcoördinatie: Melin Mommers 

Filmprogramma: Rob van den Bergh, Max de Valck 

Talks: Kiki Kolman, Jasmin Shariff, Karin van den Bosch 

Educatie: Susanne Beckers, Peter Gudde  

Marketing en communicatie: Ariëla van de Linde, Jolijn van Vroonhoven, Esther Widjaja 

Redactie festivalkrant: Myrte Nowee 

Productie: Neeltje Rijpkema, Berry Claessen, Marthe Kruijt, Iris van Tilburg 

Selectiecommissie: Chris Blokhuis, Esther Thole, Marcel Wortel 

Stagiaires en vrijwilligers: Dagmar Dekker, Raoul de Graaf, Peter Gudde, Jeroen Peters, Akvilė

Šlėgerytė, Inge Spoelstra,  Max de Valck
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Kennisinstellingen voor hoger onderwijs: Radboud Universiteit, Radboudumc,

Hogeschool Arnhem Nijmegen, Max Planck Instituut, Donders Institute.  

Het bedrijfsleven: Novio Tech Campus, The Economic Board, /Rootnet.   

Overheden: Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland.  

Mediapartner: NTR (De Kennis van Nu, FOCUS, Klokhuis).   

Overige partners: LUX, NEMO Science Museum, KNAW/Akademie van Kunsten, EYE

Filmmuseum, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Imagine Science Film Festival

(NY).   

Fondsen: VSBfonds, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Zabawas, GO fonds. 

Het bestuur van InScience zag er per 31 december 2021 als volgt uit: 

Peter Hagoort – voorzitter 

Ronald Migo – penningmeester  

Sigrid Wertheim Heck – secretaris 

Bridget Kievits – lid  

Ybo Buruma – lid  

Isolde Hallensleben – lid  

Rob van Hattum – lid 

 

Sinds april 2020 is Stichting InScience gehuisvest in en onderdeel van Het Festivalhuis aan de

Mariënburg 75 te Nijmegen. Dit is een samenwerking van vier Nijmeegse festivals: Go Short,

Wintertuin, Music Meeting en InScience. Het doel van deze samenwerking is van de locatie

een culturele hotspot in de stad te maken en zo zichtbaar te zijn voor een breed publiek.

Daarnaast moet gezamenlijke huisvesting zorgen voor stevigere organisatiestructuren door

uitwisseling van kennis en samenbrengen van functies. Tot slot stimuleert het Festivalhuis

crossoverprogramma’s die experiment, onderzoek en vernieuwing centraal zetten.  

 

InScience wordt ondersteund door regionale, landelijke en internationale partners. Het betreft

overheden, kennisinstellingen, bedrijven, culturele organisaties en mediapartners:  

 

 

Daarnaast is InScience actief (bestuurs)lid van de European Academy of Science Film

Festivals (EURAFS).  
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