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Film by the Sea 2021
Al meer dan twintig jaar staat Vlissingen in de maand september tien dagen 
lang in het teken van het internationale filmfestival Film by the Sea. De 
Zeeuwse havenstad is dan de hotspot voor filmliefhebbers en professionals 
uit alle windstreken.

Voor de 23ste editie rollen we van vrijdag 10 t/m zondag 19 september de 
rode loper weer uit voor u en uw organisatie. In deze brochure vindt u alle 
informatie over de mogelijkheden en kansen die Film by the Sea u te bieden 
heeft.

Een internationaal filmfestival van dit formaat zou aanzienlijk minder 
glans hebben zonder onze partners. Samenwerken is daarbij voor ons een 
vanzelfsprekendheid.
Een partnership met Film by the Sea leidt altijd tot een win-win-winsituatie 
(jazeker. 3x win): voor de festivalbezoekers, voor de partners en voor het 
festival. 

Voor uw organisatie is het dé perfecte manier om uw imago of 
naamsbekendheid te versterken, te investeren in klantrelaties of om in 
contact te komen met een interessant zakelijk netwerk.

De unieke sfeer van het festival leent zich uitstekend als setting om 
informeel zaken te doen. Een VIP-avond met een bijzondere film waarbij 
u uw relaties in het zonnetje kunt zetten, levert immers voldoende 
gespreksstof op. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op onze persoonlijke 
service en perfecte catering in een fantastisch decor.
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Instappakket 2021
Vanaf € 500,- excl. btw
Tickets:
• 2 ticket voor de Amuse van de 23ste editie van Film by the Sea.
• 2 tickets voor het Openingsgala op vrijdag 10 september.
• 4 tickets voor een reguliere voorstelling tijdens de 23ste editie van Film 
by the Sea.

Exposure:
• Naamsvermelding (onder rubriek sponsoren) op de website. 
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Pakket brons 2021
vanaf € 1.000,- excl. btw
Tickets:
• 2 tickets voor de Amuse van de 23ste editie van Film by the Sea.
• 4 tickets voor het Openingsgala op vrijdag 10 september.
• 4 tickets voor een reguliere voorstelling tijdens de 23ste editie van Film 
by the Sea.
• 2 tickets voor de Awards Ceremony op zaterdag 18 september. 
• 4 tickets voor Film by the Sea door het jaar 2021-2022.

Exposure:
• Naamsvermelding (onder rubriek sponsoren) op de website.
• Naamsvermelding in de bedankadvertentie na afloop van het festival.

Extra’s:
• 10% korting op een diavertoning gedurende het festival.
• Naamsvermelding in de bedankadvertentie na afloop van het festival.
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Pakket Zilver 2021
Vanaf € 3.250,- excl. btw
Tickets:
• 2 tickets voor de Amuse van de 23ste editie van Film by the Sea.
• 8 tickets voor het Openingsgala op vrijdag 10 september in CCXL.
• 20 tickets voor een reguliere voorstelling tijdens de 23ste editie van Film 
by the Sea.
• 4 tickets voor de Awards Ceremony op zaterdag 18 september.
• 8 tickets voor de Slotavond op zaterdag 18 september.
• 6 tickets voor Film by the Sea door het jaar 2021-2022.

Exposure:
• Logovermelding (onder rubriek sponsoren) op de website.
• Gedeelde logovermelding op de homepage van de website.
• Logovermelding in de festivalkrant.
• Logovermelding op het sponsordoek in de centrale hal CineCity Vlissingen.
• Logovermelding op dia tijdens de openingsavond.
• Logovermelding op dia in livewall, samen met drie andere sponsors.
• Logovermelding in de bedankadvertentie na afloop van het festival.

Extra’s:
• Subsponsor (en vermelding in trailer) van de filmcategorie naar keuze.
• 35% korting op een diavertoning gedurende het festival.
• 15% korting op de ticketprijs van een exclusief zaalarrangement.
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Pakket goud
vanaf € 7.500,- excl. Btw
Tickets:
• 4 tickets voor de Amuse van de 23ste editie van Film by the Sea.
• 12 tickets voor het Openingsgala op vrijdag 10 september in CCXL.
• 40 tickets voor een reguliere voorstelling tijdens de 23ste editie van Film 
by the Sea.
• 8 tickets voor de Awards Ceremony op zaterdag 18 september.
• 20 tickets voor de Slotavond op zaterdag 18 september.
• 10 tickets voor Film by the Sea door het jaar 2021-2022.

Exposure:
• Logovermelding (onder rubriek sponsoren) op de website.
• Gedeelde logovermelding op de homepage van de website.
• Logovermelding in de festivalkrant.
• Logovermelding op het sponsordoek in de centrale hal CineCity Vlissingen.
• Logovermelding op dia tijdens de openingsavond.
• Exclusieve dia op livewall. 
• Logovermelding in de bedankadvertentie na afloop van het festival.
• Logovermelding op de uitnodiging Amuse.
• Logovermelding op de uitnodiging Openingsavond.
• Advertentie ¼ pagina (of 50% korting op advertentie ½ of hele pagina) in 
de festivalkrant.

Extra’s:
• Hoofdsponsor (en vermelding in trailer) bij de filmcategorie naar keuze.
• 20% korting op een videocommercial gedurende het festival.
• 25% korting op de ticketprijs van een exclusief zaalarrangement.
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Diamant, Platina of 
Hoofdsponsor
Het is tevens mogelijk om pakketten in de Categorie Diamant (vanaf 
€ 15.000,- excl. btw) en de Categorie Platina (vanaf € 35.000,- excl. btw) 
af te nemen. Wij maken hiervoor graag een afspraak met u zodat wij u een 
passend voorstel kunnen doen dat aansluit bij uw behoeften. 

Wanneer u informatie wenst of een afspraak wilt maken over samenwerking, 
sponsoring, het adopteren van een voorstelling of een arrangement voor 
medewerkers of relaties, dan kunt u contact opnemen met Rob de Kerf.
waarbij u uw relaties in het zonnetje kunt zetten, levert immers voldoende 
gespreksstof op. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op onze persoonlijke 
service en perfecte catering in een fantastisch decor.
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Arrangementen en 
tickets
Wanneer u met uw medewerkers, relaties, collega’s of PV-
leden tijdens het festival naar de film wilt gaan, dan kunt u 
voorafgaand aan het festival reserveren.

Indien u een volledige zaal reserveert, dan zijn er vele 
mogelijkheden om uw arrangement uit te breiden. Dit 
kan door uw gasten te verwelkomen met een drankje 
en een hapje of een buffet in een van de beschikbare 
hospitaliteitsruimtes voor of na de film. Wij maken graag 
een passend voorstel voor u. 

Een zaalarrangement voor 111 personen is al mogelijk 
vanaf € 995,00 (€ 8,96 excl. btw per persoon). Vanaf 
afname van sponsorpakket ZILVER krijgt u een korting op 
de prijs per persoon.

Film by the Sea VIP-arrangement
Indien u met een groep van minimaal 25 personen het 
festival wilt bezoeken, dan kunt u van maandag tot en met 
vrijdag gebruik maken van een exclusief VIP-arrangement. 
Dit arrangement bestaat uit een ticket, een hostess bij de 
ontvangst, een glaasje bubbels en in de zaal zijn er stoelen 
voor uw gasten gereserveerd.

Kosten VIP-arrangement regulier programma: € 19,50 excl. 
btw per persoon

Ticketprijzen
Filmvouchers van Film by the Sea zijn leuke 
relatiegeschenken of presentjes voor uw medewerkers. 
Iedereen kan met deze vouchers tijdens het festival op 
eigen gelegenheid naar een reguliere filmvoorstelling naar 
keuze.

Aantal vouchers   Tarief per voucher (excl. btw)
1 - 50    € 9,85
51 - 300   € 9,35
301 - 500   € 8,75
501 - 1000   € 8,25
1001 - 2000   € 8,00
Vanaf 2001   € 7,80

Tickets Openingsgala: € 35,00 excl. btw (inclusief film, 
feest, drankjes en hapjes)
Tickets Slotavond: € 11,93 excl. btw
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Exposure
Exposure door diareclame op livewall
Tijdens het festival worden de bezoekers van het laatste festivalnieuws, 
programmawijzigingen en andere leuke festivalzaken op de hoogte gehouden door middel 
van een livewall. De livewall is voor elke reguliere voorstelling en op zes beeldschermen in 
het pand te zien. Op deze livewall is ook ruimte voor uw logo of advertentie. 
• Dia op livewall in alle bioscoopzalen tijdens het festival m.u.v. de openingsavond: 
€ 1.250,- excl. btw.
• Dia op livewall op zes grote beeldschermen in CineCity gedurende het hele festival: 
€ 750,- excl. Btw.
• Pakket met dia op livewall in de bioscoopzalen en een dia op livewall op zes grote 
beelschermen: € 1.750,- excl. btw.
• Een gedeelde dia met logovermelding in de bioscoopzalen, samen met 3 andere bedrijven 
m.u.v. de openingsavond: € 375,- excl. btw.

Exposure door videoreclame in bioscoopzalen
Tevens bestaat de mogelijkheid om een videocommercial voor iedere reguliere voorstelling 
te plaatsen. De ruimte hiervoor is beperkt tot maximaal vijf commercials van 20 seconden.

De commercials worden vertoond voor circa 350 voorstellingen, vlak voordat de film 
wordt gestart. De prijs hiervoor bedraagt: € 6.950,- excl. btw en kan aanvullend worden 
afgenomen bij de minimale afname van sponsorpakket ZILVER.

Advertenties in de Film by the Sea krant
De Film by the Sea krant (24 pagina’s) wordt in de week van 1 september in heel Zeeland 
huis-aan-huis bezorgd (oplage 175.000 exemplaren en kent bonusdistributie bij de 
Filmkrant die vlak voor het festival uitkomt (oplage: 25.000 exemplaren).

1/8 pagina  € 295,00
¼ pagina  € 525,00
½ pagina  € 950,00
Hele pagina  € 1.750,00

Exposure op E-tickets
Bij minimale afname van sponsorpakket ZILVER is het mogelijk om een bedrijfslogo of een 
advertentie op alle e-tickets tijdens het festival te plaatsen. De meerprijs voor deze optie 
bedraagt € 1.250,- excl. btw.

Logo op achtergrond rode loper
Bij minimale afname van een sponsorpakket ZILVER is het mogelijk om een bedrijfslogo op 
het doek langs de rode loper te laten plaatsen. De meerprijs voor uw logo op het doek bij de 
rode loper bedraagt € 7.500,- excl. btw.

Logovermelding in landelijke bioscooptrailer
Bij minimale afname van een sponsorpakket ZILVER is het mogelijk om een logo aan 
het einde van de trailer van Film by the Sea te plaatsen. Tijdens een grootse landelijke 
mediacampagne die vier weken voor aanvang van het festival van start gaat, zal de trailer 
van Film by the Sea in alle grote Nederlandse bioscopen worden vertoond. De meerprijs voor 
een logovermelding (samen met vier anderen) aan het einde van de trailer bedraagt 
€ 9.500,- excl. btw.
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Hoe ziet Film by the Sea 
2021 eruit? 
Vanwege de diverse filmcompetities en evenementen, de aanwezigheid 
van bekende acteurs, regisseurs en schrijvers en een hoogwaardig 
aanbod aan films is Film by the Sea hét evenement in Zeeland voor 
netwerkevents, klantfeesten, teambuildingsmogelijkheden en culinaire 
heerlijkheden.

Eventmarketing op maat, tijdens een uniek evenement. Alles op 
één locatie, pal achter de boulevard van Vlissingen in het moderne 
bioscoopcomplex CineCityXL met acht zalen en maar liefst 2.000 
bioscoopstoelen. Een aantal hoogtepunten die we dit jaar verwachten 
zijn:

Competitieprogramma:
Het belangrijkste programmaonderdeel van Film by the Sea is de 
Film en Literatuur Competitie, waarin acht boekverfilmingen worden 
beoordeeld door een vakjury. Rondom boek en film vinden tal van 
evenementen en verdiepingsbijeenkomsten plaats met schrijvers, 
filmmakers, workshops en feestelijke bijeenkomsten. Daarnaast kent 
Film by the Sea een Franstalige filmcompetitie (Vive le cinéma!), een 
Jongerenjury, een International Student Jury en diverse Zeeuwse 
competities. De winnaars van de diverse filmcompetities worden 
tijdens de Awards Ceremony bekend gemaakt.

Awards Ceremony:
Tijdens de Awards Ceremony op zaterdag 18 september verwelkomen 
we een aantal prominente gasten uit de nationale en internationale 
film- en literatuurwereld. Naast de prijs van de vakjury wordt de Career 
Achievement Award uitgereikt. Deze ging eerder naar o.a. Sir Ben 
Kingsley, Bruno Ganz, Claudia Cardinale, Rutger Hauer, Sophia Loren. 
Vorig jaar nam Olga Zuiderhoek deze prestigieuze prijs in ontvangst.

Ruim baan voor jongeren:
Educatie staat hoog in het vaandel van Film by the Sea met een 
uitgebreid educatieprogramma in Vlissingen, Middelburg, Goes en 
Zierikzee, een jongerenjury en een internationale studentenjury. Het 
educatieprogramma voor scholen van het voortgezet onderwijs en 
Scalda wordt nader ingevuld met verdiepende activiteiten.

We werken hiervoor samen met HZ Cult, Movies that Matter, Cinekid, 
Scalda en Four Freedoms door het jaar. Daarnaast stimuleren we ook 
jong Zeeuws filmtalent. Tijdens de Dag van de Zeeuwse film wordt een 
keur aan films, kort een lang, fictie en documentaire, van Zeeuwse 
filmmakers gepresenteerd.
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Galapremière:
Op vrijdag 10 september wordt het festival geopend met een Galapremière 
in bijzijn van de cast en crew van de openingsfilm (indien mogelijk) in alle 
zalen, gevolgd door een stijlvol Openingsgala.

Online:
Net zoals afgelopen jaar is het festival dit jaar ook weer virtueel te 
bezoeken en zal een selectie van de films gedurende het festival via een 
nader te bepalen streamingservice worden aangeboden.

En verder...
• Is er weer veel aandacht voor nieuwe Zeeuwse films, met name tijdens de 
Dag van de Zeeuwse film.
• Wordt voor de zevende keer het industry event ‘Van boek naar doek’ 
georganiseerd,
waarbij uitgeverijen hun boeken pitchen aan filmproducenten.
• Zal Film by the Sea ook speciale evenementen organiseren buiten 
CineCity, zoals afgelopen jaar de Drive In en de Drijf-uit bioscoop, of het 
filmconcert in de Jacobskerk.
• Vindt er in samenwerking met ZB| Planbureau en Bibliotheek van 
Zeeland dagelijks een talkshow plaats waarin Karin van As festivalgasten 
ondervraagt.
• Zal het festival net als afgelopen jaar niet alleen in Vlissingen 
plaatsvinden, maar ook worden georganiseerd in meerdere satellietsteden.
• Kunt u ook weer veel live-optredens verwachten.
• Kunt u uiteraard weer genieten van ruim honderd met zorg geselecteerde 
lange speelfilms en documentaires in voorpremière.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Rob de Kerf
sales@filmbythesea.nl
0654 288723

CineCity
Spuikomweg 1
4381 LZ Vlissingen


