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Inhoud, ambitie en omgeving 

‘Ibinu’ is de eerste en daarmee belangrijke speelfilm van het nieuwe filmproductiebedrijf Studio 
Ruba van culturele ondernemers Maarten van der Ven en Layla Meijman. In 2019 starten zij deze 
nieuwe onderneming, nadat Maarten van der Ven jarenlange ervaring had met zijn eigen bedrijf 
VENFILM en als uitvoerend producent voor andere en Layla als producent bij het gerenommeerde 
productiehuis Pupkin Film. De partners willen een kleinschalig boutique productiehuis zijn, waarbij 
de films en series vanaf het begin alle hands-on aandacht krijgen die ze verdienen. Van sparren 
met de makers over het allereerste idee tot en met een actieve rol bij de uitbreng/sales. Dat lijkt 
vanzelfsprekend, maar is het niet. Uiteraard moet je in een jarenlang proces zaken uitbesteden 
aan experts (van uitvoerend producent tot sales agent), maar het is noodzaak om in een zeer 
competitieve markt en in een land met relatief lage budgetten om voortdurend hands-on te blijven 
om het maximale resultaat te bereiken. Dat is voor ons een maximaal publiek te bereiken voor 
eigenzinnige verhalen en visies, verteld met een audiovisueel product.


Het is voor ons van belang dat zowel makers als de films authentiek zijn, dat is een van de peilers 
waarop een publiek ook zijn vertrouwen aan een film zal weten te geven. ‘Ibinu’ is een goed 
voorbeeld: Maarten, geboren en getogen Eindhovenaar, herkende het talent van de Eindhovense 
maker Dwight Fagbamila. Die wilde graag een verhaal vertellen over jonge bi-culturele man in 
gevecht met zijn eigen demonen en daarmee de wereld om hem heen. Het verhaal staat dichtbij 
Dwight en de arena kon niet anders dan Eindhoven zijn. Die authenticiteit kan ook helpen om een 
nieuwe doelgroep aan te boren, het jonge publiek vind steeds moeilijker de weg naar gelaagde 
films over moeilijke onderwerpen. Wij willen de film, naast het vergrijsde traditionele 
filmhuispubiek, actief naar een Brabants jong (volwassen) publiek brengen. Zij kunnen zich actief 
identificeren met deze Eindhovense jongen. We willen graag dat de film een gesprek opent over 
suïcide onder jong volwassenen en een identiteit die bestaat uit de Nederlandse cultuur met een 
buitenlandse.


Concreet vertaald hebben we de ambitie dat op nationaal niveau minimaal 50.000 mensen de film 
zullen zien op het grote scherm, waarvan de inzet is dat 20.000 mensen dat zullen doen in de 
filmtheaters en de Pathe’s in enkele grote steden en de overige groep via speciale screenings voor 
(hoge) scholen en universiteiten, met name gericht op Brabant. In de komende maanden hebben 
wij, nu de productie tijdelijk is stilgelegd de tijd ons te focussen op het maken van plannen met 
diverse instellingen waaronder het Natlab (die een recente toekenning heeft gekregen van het 
Filmfonds als hub voor mediaonderwijs en met wie wij in september een eerste afspraak hebben) 
en Broet. Distributeur Gusto, is hierbij onze partner. Een overeenkomst met die partij, ervaren in 
het zorgvuldig uitbrengen van auteurgedreven films, vind u in de bijlage. Net als een eerste opzet 
van het plan voor marketing en publiciteit. Het uiteindelijke plan zullen we maken op basis van de 
film en veranderde markt, 4 maanden voor de uitbreng in de filmhuizen. Dit plan zal worden 
voorgelegd aan BrabantC.


Op internationaal vlak willen we na voltooiing van de montage een sales agent verbinden aan de 
film (die stappen pas laat in, zeker bij debutanten) en met hen een strategie bedenken voor de 
internationale filmfestivals. Er zijn veel A-festivals gericht op debutanten, een of twee sterke 
selecties kunnen de film het keurmerk geven voor zowel een verder festivalleven (met vele 
internationale bezoekers) als de grootte van de nationale release.


Qua omgeving willen we dat Ibinu een versterking oplevert voor Eindhoven als filmhub van het 
zuiden en de stad als decor voor films. Er is vraag naar films van eigen bodem en Eindhoven heeft 
de culturele infrastructuur die interessant is voor jonge filmmakers. Maar net als bij de designers, 
zullen er een paar vaandeldragers moeten zijn die de stad niet verlaten, juist om dat ze laten zien 
dat de regio kansen en potentie biedt. Tot nu toe hebben we gemerkt dat er zeker wat talent 
aanwezig is, maar er ook nog een Calimero-gevoel heerst bij lokale crew. Wij hopen met deze film 
een bijdrage te leveren te vertrouwen op eigen kunnen en potentie.


Dan voor ons eigen bedrijf: zoals gezegd wordt het de eerste speelfilm van Studio Ruba. Ook al is 
het low budget en hebben we ook al enkele andere normal budget speelfilms in ontwikkeling, we 
willen er natuurlijk alles aan doen om een stevige entree te maken met ons productiehuis. We 
zullen dan ook bij iedere stap nauw betrokken zijn, een hands-on mentaliteit die ons ook uniek 
maakt binnen het landschap.  Daarnaast willen we ook het signaal af te geven dat wij, ondanks 



dat we in Haarlem/Amsterdam zijn gevestigd, ook een groot hart hebben voor verhalen geworteld 
buiten de Randstad, met name in Brabant gezien Maarten zijn roots. 


Juridische structuur Studio Ruba BV en vooruitzichten 

Net als de meeste andere speelfilmproducenten in Nederland zijn wij een klein bedrijf. Momenteel 
in onze opstartfase (nadat Maarten jarenlang VENFILM heeft gehad en Layla werkte voor Pupkin 
Film), zijn we zelfs alleen nog met de twee eigenaren, zodra de omzet begint te stijgen zullen we 
pas op zoek gaan naar een ondersteunende medewerker.


Juridisch gezien hebben we het vorig jaar zo opgetuigd dat beide partners hun eigen BV hebben: 
Layla Meijman BV (Layla) en VENFILM BV (Maarten). Samen zijn deze BV’s voor ieder 50% 
bestuurder/eigenaar van onze werk BV Studio Ruba. In de net startende BV zitten natuurlijk nog 
weinig reserves, maar Maarten heeft deze wel opgebouwd vanuit zijn verleden. Bij eventuele 
kleine tegenvallers (nog niet voorgekomen ivm zeer lage maandlasten en een planning dit zo te 
houden in ons eerste ‘ontwikkelingsjaar’) kan Maarten deze opvangen. 


We zijn ons bewust van de Code Governance, die we zeer onderschrijven. Nu we echter net een 
beginnend bedrijf hebben opgericht kunnen we echter nog niet volledig aan alle eisen voldoen.

Wel hebben we onze vaste accountant Finshare die onze volledige boekhouding beheert en 
controleert (doen ze onder andere ook voor een gerenommeerde grote producent als Pupkin 
Film). Daarnaast moeten we bij bijna alle films voor het Nederlands Filmfonds een extern 
accountantsrapport op laten maken voor de eindafrekening van producties. Dit gebeurt meestal 
bij Jan Bos Accountants in Spakenburg.


Ten aanzien van het vertrouwen voegen wij graag nog een brief toe van het Nederlands Filmfonds. 
Zij hebben erg strenge regels aan de poort voor nieuwe bedrijven (minimaal 1 of 2 speelfilms 
gerealiseerd voor grote doek afhankelijk van het loket waar je aanvraagt, 2 jaar bevestigd in 
Nederland) en wij hebben met Studio Ruba dan ook dispensatie aan moeten vragen. Deze is, op 
basis van onze track records met/bij andere bedrijven en de producties die wij met geld van het 
fonds hebben gerealiseerd, meteen verleend.


Vooruitzichten Studio Ruba 

Ons productiehuis is voortvarend gestart, inmiddels hebben we, naast de start van de realisering 
van de speelfilm Ibinu ook al geld gekregen voor de ontwikkeling van 3 speelfilms en 2 
afleveringen van een televisieserie. De laatste twee zijn inmiddels ook toegekend voor een 
realiseringsbijdrage (totaaloverzicht in bijlage). Daarnaast ontwikkelen we verder en zijn we bezig 
met nog twee series en meerdere speelfilmplannen. Het is natuurlijk nooit met zekerheid te 
zeggen wat uiteindelijk de eindstreep haalt, maar globaal gezien zouden we in staat moeten zijn 
de komende jaren de volgende omzet. Reken daarbij dat per film wij als bedrijf 12,5-15% 
overheads en producers fees mogen rekenen en dat daaruit dus onze eigen salarissen en kosten 
niet gerelateerd aan concrete productiekosten dienen te worden betaald:


2020:  450.000 Euro (op basis van gedeelte speelfilm Ibinu en meerdere ontwikkelingssubsidies  	
	 voor nieuwe plannen)


2021:  1.4M Euro (op basis van restant budget Ibinu na afwerking, toekenning van een van de 

	 twee afleveringen van de nu te ontwikkelde afleveringen van De Straat en een 	 	 	 

	 gefinancierde nationale speelfilm waarvan wij er nu 2 in ontwikkeling hebben.


2022:  1.8M Euro (op basis van een gefinancierde internationale coproductie, waarvan wij er nu 	
	 2 in ontwikkeling hebben)


Met deze prognoses hopen we te laten zien dat de terugbetaling van het leningsgedeelte van 
onze subsidie van Brabant C een vangnet heeft. Als we puur kijken naar het recoupmentschema 
is de verwachting dat de inkomsten van de film deze lening al zouden moeten kunnen 
terugbetalen, zeker aangezien BrabantC in de eerst lijn staat. In het recoupmentschema 



ondertekend door het Nederlands Filmfonds staat namelijk dat eerst de Press & Advertsing 
kosten en Minimum Guarantee van de distributeur (contractueel niet overeengekomen en wordt 
ook nog zelden gedaan) moeten worden terugbetaald. Aangezien de distributeur een kleine eigen 
investering zal doen van 18.000 Euro (zie overeenkomst daarover in de dealmemo met de 
distributeur in de bijlage aan het eind van dit plan) en de rest van de benodigde P&A kosten 
middels een subsidie van 25K bij het Filmfonds voor de distributeur worden gedekt (nog even los 
van het marketingbudget binnen het realiseringsbudget van de producent) betekent het dat de 
netto opbrengsten van de bioscoopkaartjes snel terugvloeien richting de lening van Brabant C. 
Kijkend naar de cijfers opgesteld door distributeur Gusto zou de lening terugbetaald zijn bij 20K 
bezoekers in de bioscoop en dat is dus nog los van de inkomsten via de andere windows (VOD, 
SVOD, sales buitenland) en de speciale vertoningen op scholen: 


(BO=opbrengst aan de kassa, Net Rental=gedeelte dat vanuit bios naar distributeur gaat)


Aantallen bezoekers vergelijkbare titels, gericht uitgebracht in de filmtheaters in 2019:

Dirty God 22.753 bezoekers, God Only Knows 24.721 bezoekers, Monos 20.393 bezoekers.


Bezoe
kers BoxOffice Gross 

Rental
Net 
rental P&A Result Studio 

Ruba Gusto

Low 5.000 € 42.200 € 16.036 € 12.668 € 18.125 -€ 5.457 -€ 2.728 -€ 2.728

Break even 7.154 € 60.380 € 22.944 € 18.126 € 18.125 € 1 € 1 € 1

Medium 15.000 € 126.600 € 48.108 € 38.005 € 18.125 € 19.880 € 9.940 € 9.940

Brabant C 20.000 € 168.800 € 64.144 € 50.674 € 18.125 € 32.549 € 16.274 € 16.274

High 30.000 € 253.200 € 96.216 € 76.011 € 18.125 € 57.886 € 28.943 € 28.943



Internationale release 

In de festivalstrategie willen we in een vroeg stadium een sales agent betrekken. De ervaring leert 
dat een sales agent bij een debutant zelden instapt in de scenario-fase, we zien dit eerder 
gebeuren rondom de montage van de film. Ibinu leent zich er dan ook goed voor om deel te 
nemen aan een work in progress traject op festivals als Les Arcs om daar sales partijen kennis te 
laten maken met de film en de maker. Het hangt samen met de voortgang van de post-productie 
welk festival zich er het best voor zou lenen. 

 
We beogen een première op één van de grote internationale filmfestivals Cannes, 
Locarno, Karlovyvary, TIFF, IFFR, Sundance en Berlijn. Een betrokken sales agent vergoot de 
kansen op selectie bij festivals enorm. Zo hebben wij bijvoorbeeld een goede relatie met het 
Poolse New Europe waarvan hun laatste film Corpus Christi werd genomineerd voor een Oscar, 
we weten dat zij altijd op zoek zijn naar nieuw talent en denken dat deze film in hun profiel past. 
Andere potentiële sales agenten waar we warm contact mee onderhouden en eerder mee hebben 
gewerkt zijn de Duitse partijen M-appeal en recent het Griekse Heretic. Maar ook de Nederlandse 
Wouter Jansen heeft recent zijn bedrijf Some Shorts uitgebreid en ontfermt zich nu ook over 
speelfilms in zijn nieuwe bedrijf Square Eyes. We denken dat Ibinu goed in zijn slate zou passen. 
We hebben er goede ervaringen mee deze partijen in de edit te betrekken en hun internationale 
perspectief mee te nemen, om uiteindelijk tot een samenwerking te komen.


Aanpak, mijlpalen en planning  

Inmiddels hebben we al flink wat stappen gezet: het scenario is voltooid, de acteurs zijn gecast, 
we hebben de locaties gevonden, een topcrew is samengesteld die voor een low budget bedrag 
deze film met ons wilden draaien. We hebben 9 succesvolle draaidagen gehad, waarna de 
productie helaas is stil komen te liggen door toedoen van de Corona crisis.


De schade van die stillegging is er, maar is enerzijds beperkt gebleven door snel handelen en de 
extra kosten, ook voor de opstart in een tweede periode worden gecoverd door het Steunfonds 
van het Nederlands Filmfonds in samenwerking met Netflix. We zullen nog wel kritisch moeten 
kijken of extra draaidagen nodig zijn nav nog te verschijnen protocollen 1,5 meter voor filmsets.


Onder voorbehoud dat de ‘heropening van de maatschappij dooret’ is onze globale planning nu 
als volgt:


* mei 2020 in kaart brengen beschikbaarheid key crew en cast voor herneming binnen de periode 
september/oktober/november


* mei - aug: opzet/uitbreiding netwerk voor scholentour en speciale vertoningen


* oktober - december: binnen deze periode preproductie (4 weken) en hernieuwde draaiperiode 
(13 draaidagen, eventueel uit te breiden)


* januari - februari 2021: montage / inzendingen A-festivals (Berlijn, Cannes, Locarno, Venetie)


* maart - april geluidsafwerking en beeldafwerking.


* februari - augustus: internationale premiere op een filmfestival, start festivalcirculatie, sales




* september 2021: Nederlandse premiere in Brabant, gevolgd of tegelijk met Nederlands Film 
Festival. Voorbereiding marketingcampagne met distributeur voor nationale release.


* najaar 2021/voorjaar 2022: filmhuisdistributie op basis van tactisch gekozen moment (ruimte in 
zalen, niet teveel concurrentie in zelfde segment) en scholentour


* najaar 2022: uitzending bij BNN/VARA (zijn ooit betrokken geweest bij eerste ontwikkeling toen 	
Ibinu nog een film van 45 minuten was)


Educatie  

Naast de reguliere release, uiteengezet in het distributieplan samen met Gusto hieronder, willen 
we de film een gerichte scholen- en universiteitentour laten maken met aansluitend verdiepende 
gesprekken met regisseur, cast en experts. Die we door middel van een impact campagne in 
samenwerking met scholen, MBO/HBO opleidingen en universiteiten een film kunnen laten zien 
met een actueel thema (suicidaiteit onder jong volwassenen) in een pakket met leerstof of 
gesprekken voor of na de film. Startpunt voor het uitrollen van onze tour is een overleg 
met Stichting Film- en Theatercentrum Plaza Futura  en Filmhuis Lumiere die recent van het 
Nederlands Filmfonds een subsidie kregen als Filmeducatiehub voor de provincies Noord-Brabant 
en Limburg. In spetember zitten we voor het eerst met hen aan tafel om na te denken ver de 
samenwerking en mogelijkheden. 


Ibinu is voor de scholen/instellingen die deze regionale hub bedient een extra interessant project 
doordat de film volledig geworteld is in de regio. Zowel door de filmische kwaliteiten van de film 
als door de belangrijke thematiek en herkenbaarheid voor jongeren. Uit recent onderzoek van 113 
naar suïcide onder jongeren komt een beeld naar voren van jongeren die meer dan gemiddeld 
worstelen met zichzelf en met grote levensvragen. Jongeren krijgen vaak aan het begin van de 
middelbare school last van psychiatrische, psychosociale en emotionele problemen, zijn 
zoekende in de acceptatie van hun seksuele identiteit of lijden onder de gevolgen van seksueel of 
fysiek geweld of gepest worden. Door de stapeling van deze factoren hebben deze jongeren 
problemen in het onderhouden van sociale relaties. We vinden het een kans om op basis van onze 
film in gesprek te gaan met jongeren en denken dat het een prachtig middel is om deze complexe 
gevoelens bespreekbaar te maken. 

 
Om naast het maken van de film onze tijd echt te gaan investeren in het uitdiepen van deze 
relaties willen wij graag een impact-producer te betrekken, hopelijk met steun van de Filmhub 
Deze zou het mogelijk te maken om een speciaal educatief programma samen te stellen in 
aanvulling op de reguliere release. Wij willen daar als producenten flink op investeren, omdat we 
vinden dat eigenzinnige maatschappelijke films vaak te snel ‘verzuipen’ in het grote commerciële 
geweld. Op die manier kunnen we losse onderwijsinstellingen of vakgroepen die een haakje 
hebben met een van de thema’s binnen de film: van depressie/suïcidaliteit onder jongeren tot het 
worstelen met je identiteit benaderen voor een speciaal programma. Een organisatie als het 
eerdergenoemde 113 zelfmoordpreventie is ook een interessante partner met veel expertise een 
groot bereik. We willen dit programma naast de scholen in het Zuiden aanbieden aan debatcentra 
zoals LUX, Sphinx, Groninger Forum, De Balie en het Compagnietheater. In de loop van 2021 
willen we komen tot een concreet plan van aanpak voor de ‘release binnen educatie’ strategie en 
wij zullen deze minimaal 4 maanden voor we hem gaan concretiseren voorleggen aan Brabant C.




Bijlage: projecten in ontwikkeling en realisering bij Studio Ruba 

‘Je moeder’ van Zara Dwinger, speelfilm ihkv Cinema Junior, door het Filmfonds ondersteund met 
ontwikkelingssubsidie voor het treatment (43K). Geschat budget bij realisering 1.1 - 1.3 M Euro


‘De Idylle en andere Exoten’, speelfilm van Aaron Rookus, door het Filmfonds ondersteund met 
een ontwikkelingssubsidie voor het scenario (51K). Geschat budget bij realisering: 1.8 - 2M Euro


‘BEN’, speelfilm van Joost van Hezik, door het Filmfonds ondersteund met een 
ontwikkelingssubsidie voor het treatment (14K). Geschat budget bij realisering: 1 - 1.3M


‘Save it’ van Amira Duynhouwer, door meerdere partners ondersteunde aflevering van De Straat. 
Realiseringsbudget toegezegd voor 2021 van 264.000 Euro


‘De Walrus’ van Zara Dwinger, door meerdere partners ondersteunde aflevering van De Straat. 
Realiseringsbudget toegezegd gekregen van 264.000 Euro


Overige projecten in ontwikkeling, nog zonder toekenningen: speelfilm ‘A beautiful accident’ van 
Robert Jan Westdijk, miniserie De Heuvels van Cynthia van Circus Treurdier, Just Human, online 
serie van Ben Brand.
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FEMI 
Regie  Dwight Fagbamila 

Scenario Dwight Fagbamila, Kim Kokosky Deforchaux 

Producent Studio Ruba (Maarten van der Ven & Layla Meijman) 

Distributeur Gusto entertainment 

Synopsis 

In FEMI ontmoeten we de jonge Dennis (Yannick Jozefzoon) die net nu de wereld voor 
hem openligt wordt geconfronteerd met het aanstaande vaderschap. Dit opent poorten 
naar de donkere kamers in zijn hoofd, die hij sinds het overlijden van zijn Nigeriaanse va-
der nooit echt heeft kunnen verlaten.  
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Positionering  

FEMI toont een complex bi-cultureel hoofdpersonage in zijn zoektocht naar identiteit en 
zelfacceptatie. Deze persoonlijke auteursfilm mixt het indringende realisme van Fish Tank 
met het magische en zintuigelijke van Inarritu’s Buitiful.  

We zullen de film in de markt zetten als de debuutfilm van een talentvolle jonge regisseur 
en acteur. Dwight en Yannick gaan onze belangrijkste haakjes zijn. Dwight is een oor-
spronkelijke auteur die een vernieuwend en persoonlijk urgent verhaal wil brengen vanuit 
zijn eigen stad. Zowel op artistiek niveau denken we met Dwight een maker met een uit-
gesproken eigen toon te lanceren. Maar ook iemand die verhalen vertelt vanuit zijn eigen 
gemixte achtergrond, zonder daarbij geforceerd multicultureel kunst en vliegwerk uit te 
hoeven halen. We zijn ervan 
overtuigd dat FEMI een niche 
zal vinden binnen de nationa-
le en internationale markt en 
denken dat de film festivalpo-
tentie heeft. Het is belangrijk 
dat de film eerst zijn internati-
onale premiere op een toon-
aangevend festival zal vinden. 
Dit zal de film de kwaliteits-
stempel geven die het nodig 
heeft.  
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Doelgroep 

We zullen ons in de reguliere release met name richten op arthouse filmfans. Hierin hou-
den we de scholentour etc dus buiten beschouwing.  

Ten eerste de klassieke arthouse bezoeker. Hoger opgeleid, 40+, leest recensies en hecht 
waarde aan festivalselecties. Met de films actuele en universele thema’s denken we daar-
binnen een bredere doelgroep aan te kunnen spreken.  
Ten tweede de instagram/hipster/Cineville doelgroep, hoger opgeleid, 20-38 jaar, inten-
sieve gebruiker van social media. 

Benchmark 

Bij de vergelijking qua titels kijken we naar Take Me Somwhere Nice, ook een debuut, 
paar overeenkomende thema’s en ook geen makkelijk/sexy onderwerp om in een zin te 
verkopen. Toch wist die film door de première binnen de IFFR Tigers Competitie veel pu-
bliciteit te generen en een kwaliteitsstempel te krijgen, wat resulteerde in een uitbreng 
van 26 kopieën en een bezoekersaantal van 10.000+ in Nederland. In vergelijking speel-
de TMSN zich af in Bosnië en lijkt het makkelijk om voor FEMI Nederlandse en Brabantse 
haakjes te verzinnen voor de release, wij zetten dan ook in op 20.000 bezoekers in de 
filmhuizen.  

Korte SWOT-analyse 

Strengths: doorbrekende hoofdrolspeler, debuut, regisseur met multiculturele achter-
grond, verrassende onbekende stad als filmdecor, voodoo, magisch realisme in een her-
kenbare wereld, prijswinnende crewleden, sterk lokaal karakter, moeder-zoon drama 

Weakness: zwaar onderwerp, geen boxoffice-acteurs vooralsnog, geen logline die met-
een een must-see creëert 

Opportunities: thema’s uit de film zorgen voor gericht kunnen benaderen van potentieel 
nieuw publiek, Eindhovense bekende muzikant verbinden aan soundtrack, must see creë-
ren voor Eindhovens publiek (regisseur uit hun stad draait een speelfilm met Eindhovense 
bekende en minder bekende plekken in belangrijke rol, Eindhoven telt mee als filmstad), 
controle houden over gerichte targetting (zoals bij de De Libi goed is gedaan). Daarnaast 
denken we dat de film zich goed leent voor special events/ thema-avonden bij filmhuizen 
zoals Film & Psychologie, waar verschillende bioscopen aan gelieerd zijn.  

Threats: enkel kiezen voor klassieke distributie, verborgen racisme bij potentieel publiek 
(op ludieke manier op inspelen/triggeren?) 
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Release  

Na de wereld-premiere op een internationaal toonaangevend festival zal de nationale re-
lease volgen. De festivals die we voor ogen hebben zijn het IFFR (Tigercompetitie) of de 
Berlinale (Forum, Panorama). Dit zal een positieve impuls geven aan de nationale release. 
Hierin zal nauw worden samengewerkt met de nog nader te bepalen sales agent. 

FEMI vraagt voor zover we het nu in kunnen schatten om een ‘standaard’ arthouse release 
in combinatie met een impact/educatie programma. Daarnaast denken we dat de film 
zich goed leent voor special events/ thema-avonden bij filmhuizen zoals Film & Psycholo-
gie, waar verschillende bioscopen aan gelieerd zijn.  

Op marketing/publiciteits niveau wil dat zeggen dat de nadruk zal liggen op de ‘free pu-
blicity’ en dat dit aangevuld zal worden met een betaalde campagne van traditionele 
(kranten, radio, tv, outdoor) en nieuwe (Facebook, Instagram, Youtube) media.  

Naast de reguliere release willen we de film een scholen- en universiteitstour laten maken 
met aansluitend verdiepende gesprekken met regisseur, cast en experts. Die we door 
middel van een gerichte impact campagne in samenwerking met scholen, HBO opleidin-
gen en universiteiten een film kunnen laten zien met een actueel thema (suicidaliteit on-
der jong volwassenen) in een pakket met leerstof of gesprekken voor of na de film. We 
hebben weten dat NATLAB ook veel doet aan educatie en willen de komende tijd met 
Ilona van Heeckeren hierover in gesprek gaan om de strategie te bepalen. FEMI is voor 
hen een interessant project om met jongeren in gesprek te gaan doordat de film volledig 
geworteld is in hun eigen stad. Zowel door de filmische kwaliteiten van de film als door 
de belangrijke thematiek en herkenbaarheid voor jongeren. Maar we zullen ook losse on-
derwijsinstellingen of vakgroepen die een haakje hebben met een van de thema’s binnen 
de film: van depressie/suïcidaliteit onder jongeren tot het worstelen met je identiteit be-
naderen voor een speciaal programma. Een organisatie als 113 zelfmoordpreventie is een 
interessante partner met een groot bereik.  
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Free publicity 

Triple P Entertainment zal de publiciteit op zich gaan nemen. Om te beginnen zullen ze 
de pers op de set coördineren. Denk daarbij aan De Filmkrant en lokale media. Als de 
film eenmaal af is en een releasedatum is geprikt zullen ze de filmpers uitnodigen voor 
een screening. De ‘long lead’ pers (bv de maandbladen met vroege deadlines) zullen ze 
al een paar maanden voor de release moeten bedienen, de kranten vlak voor release. 
Daarna zal er een persdag komen waar de makers en cast geïnterviewd kunnen worden. 

Ook zal Triple P de persmap maken, de synopsis ‘persvriendelijk’ maken en de foto’s se-
lecteren en verdelen onder de media. Exclusiviteit opent vele deuren. 

Poster 

Voor het posterontwerp werken we samen met Eindhovenaar en gerenommeerd ontwer-
per Mark Koppen. De focus zal liggen op hoofdrolspeler Yannick Jozefzoon. Tijdens de 
draaiperiode worden er op iconische locaties foto’s van hem gemaakt door fotograaf 
Mark de Blok zodat we daar nog veel kanten mee op kunnen.  

Social Media 

Aangezien de doelgroep van FEMI naar alle waarschijnlijkheid wat ouder zal zijn zullen we 
op de social media mikken die deze doelgroep gebruikt. Dus geen TikTok, maar wel 
Facebook, YouTube en Instagram. Er zal speciale content gecreëerd worden om de po-
tentiële bezoeker naar onze landingspagina te sturen. Dit zullen we in een later stadium 
met een content maker verder uitwerken. Op deze pagina (https://mustsee.tips/FEMI - nu 
nog buiten gebruik) komt alle informatie te staan: titel, releasedatum, synopsis, trailer, 
poster, stills en zodra de programmering bekend is zal deze er ook op komen te staan 
zodat men meteen kaartjes kan kopen. 

Traditionele media 

Een deel van ons advertentiebudget zullen we ook uit gaan geven aan de traditionele 
media, aangezien de doelgroep daar nog veel waarde aan hecht. Dus advertenties in bij-
voorbeeld De Filmkrant en de Filmagenda. Maar ook houden we ruimte in het budget 
voor outdoor. Dat zouden dan driehoeksborden kunnen zijn, of hekwerkbanners (vooral in 
Amsterdam staan deze op prominente plekken in de stad). 



DISTRIBUTIE DEAL MEMO  
IBINU 

Tussen 

1. STUDIO RUBA B.V. gevestigd aan de Wouwermanstraat 26, 2023 XG te Haarlem, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer Maarten van der Ven. Hierna te noemen “Licentiegever”; 

en  

2. GUSTO ENTERTAINMENT, eenmanszaak, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan 
Mathenesserlaan 373a, 3023 GD te Rotterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Hein van 
Joolen. Hierna te noemen "Distributeur"; 

Licentiegever en Distributeur worden hierna gezamenlijk aangeduid als: 'Partijen'. 

BEPALINGEN 

Partijen komen overeen Licentiegever de rechten bezit om aan Distributeur een niet overdraagbare 

licentie wenst te verstrekken onder de volgende voorwaarden: 

1. Film 
De Film “Ibinu" van Dwight Fagbamila. 

2. Termijn 
Deze overeenkomst vangt aan door ondertekening ervan en zal van rechtswege eindigen, zonder dat 
daaraan voorafgaande schriftelijke opzegging is vereist, zeven (7) jaar na de eerste release van de 
Film door Distributeur. 

3. Territorium & Taal 
Distributeur is gerechtigd om de Film voor de verleende rechten te exploiteren in Nederland, België en 

Luxemburg, uitsluitend in de originele taal: Nederlands. 

4. Verleende rechten 
Licentiegever verleent, onderhevig aan nakoming van deze Overeenkomst, aan Distributeur de 
exclusieve licentie om de Film te exploiteren tegen de hierin genoemde  aan Distributeur toekomende 

distributiefee over de netto gefactureerde waarde, waarbij onder de netto gefactureerde   waarde   
wordt   verstaan:   "de   totale   door   Distributeur   aan   de   handel gefactureerde netto verkoopprijs, 
zijnde de betreffende verkoopprijs na aftrek van verleende kortingen, bonussen en BTW". 

 Theatrical   Rechten  Distributiefee 
• Theatrical  [X] ja [] nee  50% 
• Non-theatrical  [X] ja [] nee  50% 

Home Video   



• Rental   [X] ja [] nee  40% 
• Sell Through   [X] ja [] nee  40% 
• Public Video  [X] ja [] nee  40% 
• Commercial Video [X] ja [] nee  40% 

On Demand 
• Pay Per View  [X] ja [] nee  40% 
• Transactional VOD [X] ja [] nee  40% 
• Subscriptional VOD [X] ja [] nee  40% 
• Electronic Sell Through [X] ja [] nee  40% 
• Free VOD  [X] ja [] nee  40% 
• Near VOD  [X] ja [] nee  40% 

Pay TV 
• Terrestrial  [X] ja [] nee  40% 
• Cable   [X] ja [] nee  40% 
• Sattelite  [X] ja [] nee  40% 
• DSL   [X] ja [] nee  40% 

Free TV 
• Terrestrial  [X] ja [] nee  40% 
• Cable   [X] ja [] nee  40% 
• Sattelite  [X] ja [] nee  40% 
• DSL   [X] ja [] nee  40% 

Ancillary 
• Hotel   [X] ja [] nee  40% 
• Ship   [X] ja [] nee  40% 
• Airline   [X] ja [] nee  40% 

Alle rechten die niet specifiek benoemd zijn, blijven onverkort en volledig voorbehouden aan 

Licentiegever. 

5. Prints en Advertising 
Distributeur verwacht circa 50.000 euro exclusief BTW te besteden aan de prints en advertisingkosten 
van de Film, onder voorwaarde dat het Nederlands Filmfonds een deel van de P&A kosten subsidieert 

en er aanvullende financiering hiervoor wordt gevonden. Uiterlijk vier (4) weken voor de 
Theaterrelease van de Film zullen Partijen vastleggen wat de definitieve hoogte van het P&A budget 
zal zijn. 

6. Overig 
Partijen komen overeen de hierin vastgelegde condities nader uit te werken in een Distributie 
Overeenkomst, waarbij Distributeur het recht behoudt om haar rechten en plichten aan een derde 
partij over te dragen. In deze Distributie Overeenkomst zullen partijen onder meer de afspraken 

vastleggen omtrent de definitieve hoogte van het P&A budget, de af te leveren en te creëren 



materialen, de (frequentie van) rapportages, de (marketing-) campagne, distributie voorwaarden, 

promoties en alle overige relevante condities. 

Op deze Deal Memo is het Nederlands recht, de Mediawet, het Mediabesluit en de daarop 

gebaseerde regelgeving en Jurisprudentie van toepassing. Partijen zijn zich ervan bewust dat 
genoemde regelgeving in acht moet worden genomen. Alle geschillen, betrekking hebbende op de 
door partijen ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen 

partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation Indien het onmogelijk 
is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil 
worden beslecht door de uit hoofde van het geschil bevoegde Rechter te Amsterdam.: 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend op 17 maart 2020: 

Studio Ruba      Gusto Entertainment 

           

Maarten van der Ven     Hein van Joolen 
Te Haarlem      Te Rotterdam


