
 
 

          Advies Brabant C 
 
 Ontwikkeling en innovatie van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang (§12) 
 

1. Projectinformatie 

AANVRAAG:  Het Verdriet Van Carnaval AANVRAGER:  Stg. het Kader  

DATUM ADVIES:  10 december 2020, 
gecorrigeerde versie 
5 januari 2021 

BIJEENKOMST 
ADVIESCOMMISSIE:  

30 november 2020 (online)  

BEGROTING:  € 148.531,- GEVRAAGDE BIJDRAGE:  € 44.500,-  

 
 

 Algemene omschrijving van het project: 

In het project Het Verdriet Van Carnaval gaan filmmaker Frank van Osch (‘s-Hertogenbosch, documentairemaker sinds 1989) en 
fotograaf Jan Banning (Utrecht, o.a. Zilveren Camera in 2011 en 2017) op zoek naar de ziel van de carnavalsvierder en zijn of 
haar verdriet omdat het volksfeest in 2021 vanwege corona niet doorgaat. 
Het project bestaat uit een tentoonstelling met 15 foto’s, een documentaire in twee versies (een korte van 20 minuten die in 
februari 2021, met carnaval, uitkomt en een van 55 minuten die begin 2022 verschijnt) én live filmmuziekuitvoeringen (nieuwe 
composities) door Brabantse blaasorkesten. 
Voor de (online) pitch verschenen filmmaker Frank van Osch en fotograaf Jan Banning. Het gesprek met de commissie ging o.a. 
over de keuzes van de steden waar gefilmd gaat worden, hoe Van Osch met deze documentaire - juist door het verdriet om het 
gemis van het volksfeest - de ‘ziel’ van de carnavalsvierder wil blootleggen, hoe Banning hierop aansluit met zijn fotoportretten 
en de financieringsmix van het project. 

 

 
 
2. OPMERKINGEN BIJ CRITERIA 
 

2.1 Het project is gericht op  
- de ontwikkeling van een nieuw cultuurproject; 
- innovatie van een bestaand cultuurproject; 
- validatie van nieuwe culturele activiteiten of producten; 

voldoende  

Het Verdriet van Carnaval is (zoals alle filmproducties dat in feite zijn) in elk geval een nieuw cultuurproject. De commissie 
vindt het thema van de film origineel en oer-Brabants. Een hoofdrol is niet zozeer voor corona weggelegd, maar voor de ‘ziel’ 
van het carnaval die de filmmaker door deze uitzonderlijke situatie wil tonen. De samenwerking met een blaasorkest voor de 
langere film die in 2022 (of misschien eind 2021) verschijnt, vindt de commissie een mooie crossover met de Brabantse 
hafabra traditie. Of het voorliggende project zoals de projecthouder aangeeft inderdaad fungeert als ‘voorfase’ voor het grotere 
nog te initiëren Filmmuziek-project, zal nog moeten blijken. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

2.2 Het project is gericht op het duurzaam versterken van het Brabantse cultuursysteem door: 
- activiteiten van hoge culturele kwaliteit te ondersteunen; 
- een divers samengesteld netwerk uit overheden, onderwijs, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers 
sterker bij het cultuursysteem te betrekken; en  
- innovatieve bedrijvigheid en duurzame verbreding van financieel draagvlak in de cultuursector te bevorderen 

voldoende  

De commissie ziet in Frank van Osch een ervaren en bevlogen Brabantse maker die al jaren een prominente plek inneemt in de 
Brabantse AV/film sector. Zijn belangrijke rol in het werkervaringsplatform voor jonge filmmakers Docwerk getuigt van grote 
betrokkenheid bij en inzet voor Brabants filmtalent. 
De mate van succes (filmprijzen, vertoning op (inter-)nationale festivals en nationale tv) van eerdere documentaires waar hij als 
regisseur of producent bij betrokken is zoals RK Veulpoepers BV 2020 en Boer Peer 2017, getuigt van (regionale, nationale) 
impact en de commissie denkt dat dit ook te verwachten is voor Het Verdriet Van Carnaval. De crossover die de projecthouder in 
dit project wil maken met muziek (door een componist nieuw werk te laten componeren voor blaasorkest en dit live te laten 
uitvoeren bij de filmvertoning) vindt de commissie een meerwaarde. Er wordt binnen dit project breed samengewerkt en de 
commissie beaamt dat mede hierdoor een breed publiek bereikt zou kunnen worden, waarschijnlijk ook de minder goed 
bereikbare doelgroep die normaliter niet frequent filmhuizen bezoekt. Dit zou toenemen bij een bredere scope in de 
documentaire dan alleen het noordoosten van Brabant. 
De betrokkenheid van fotograaf Jan Banning, met zijn op het innerlijk gerichte portretstijl, belooft een zinvolle aanvulling op het 
bewegend beeld te worden. 
Voor wat betreft onderbouwing van het derde punt van dit criterium - verbreding van het financieel draagvlak in de cultuursector - 
heeft de commissie twijfel. Deze komt verderop tot uitdrukking onder de toelichting bij criterium 2.3.d. ‘cultureel 
ondernemerschap’. 

 

 

2.3 Het project is Het project heeft het potentieel te gaan voldoen aan de vereisten voor een project van ten minste 
nationaal belang (paragraaf 11 van de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant): 
 
a. het project is gericht op duurzame versterking van het Brabantse cultuursysteem, in ieder geval blijkend uit de 
creatie van nieuw, kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod met een blijvend karakter; en blijkend uit de betekenis 
voor de ontwikkeling van toptalent in de provincie Noord-Brabant; 

voldoende  

De duurzame versterking voor het Brabants cultuursysteem kwam in de onderbouwing hierboven bij 2.1. al aan de orde bij de 
beschrijving van de samenwerking met de componist en blaasorkest(en). 
De commissie ziet ook de samenwerking met fotograaf Jan Banning en de Brabantse filmcrew die bij dit project betrokken is 
als versterkend voor het Brabants cultuursysteem. De fototentoonstelling kan extra impact genereren en het Brabants 
filmklimaat wordt op zeer directe wijze ondersteund door ‘werkverschaffing’ aan een filmcrew in coronatijd.  
Vanuit Van Osch’ Docwerk-netwerk zullen ook stagiaires als talenten betrokken zijn bij de productie van de film. 

 

 

b. Het project is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang; 

voldoende  

Het nationaal belang is hierboven onder 2.2. deels onderbouwd door te verwijzen naar eerder werk van Van Osch en de 
nationale impact die naar aanleiding daarvan ook van het voorliggende project wordt verwacht. Omdat niet alleen in Brabant 
gefilmd wordt maar ook in Limburg en Gelderland, is het aandachts- en afzetgebied niet beperkt tot Brabant. 
Hoewel de film vooralsnog slechts uitgezonden wordt door regionale omroepen, is er de intentie om deze aan festivals en 
landelijke omroepen aan te bieden. Het nationaal belang van dit project kan daarnaast ook tot uitdrukking komen in de 
fototentoonstelling van landelijk bekende fotograaf Jan Banning. 

 

 



 
 
 
 
 
 

c. het project is van hoge culturele kwaliteit, tot uitdrukking komend in oorspronkelijkheid, zeggingskracht en 
vakmanschap; 

goed  

Van Osch’ devies om ‘lokale verhalen met een overstijgend belang’ te vertellen, is volgens de commissie een sterk motto en 
zeker ook van toepassing op Het Verdriet Van Carnaval. De commissie vindt tevens dat de film, zoals deze nu uiteengezet 
wordt, de coronaproblematiek overstijgt. Corona is niet het onderwerp van deze film, maar eerder de reden/aanleiding waarom 
de maker juist nu de ‘ziel’ denkt te kunnen vangen van het carnaval, door het verdriet van de caravalsvierders centraal te 
stellen. 
Over het vakmanschap en de kwaliteit van filmmaker Van Osch en fotograaf Banning heerst bij de commissie geen twijfel. 

 

 

d. Het project getuigt van goed cultureel ondernemerschap; 

voldoende onder voorwaarde  

De commissie vindt dat de initiatiefnemer noch in de aanvraag noch tijdens de pitch bij uitdrukkelijke vragen, blijk geeft van 
motivatie om tot breder financieel draagvlak onder zijn project te komen. De financiering leunt nagenoeg 100% op publiek 
geld, afgezien van kleine begrote bijdrage van het Prins Bernhard Cultuur Fonds en een fractionele eigen inbreng van de 
makers. Zo blijft de financiering weinig ondernemend bij een thema waarvan kansen bij private financiers verwacht mogen 
worden. Bovendien zet de aanvrager zichzelf voor productie, scenario, regie en montage zonder terughoudendheid in de 
begroting. Bij deze samenloop van keuzes zou de adviescommissie ten minste een deferment constructie voor in elk geval de 
producersfee van € 12.275,- op zijn plaats achten. Deze fee wordt dan als eigen voorinvestering door de producent 
gefinancierd die uit andere opbrengsten (hetzij in de investeringsfase, hetzij in de terugverdienfase) kan worden terugverdiend. 
De producent neemt daarmee in elk geval wat meer ondernemersrisico. Deze vorm van ondernemerschap, die in de filmsector 
heel gebruikelijk is, zou de aanvraag als geheel beter bij Brabant C passend maken. 
De marketing en de distributie vindt de adviescommissie in het voorliggende plan nog beperkt uitgewerkt. Het budget hiervoor 
op de begroting lijkt aan de lage kant. De commissie adviseert om deze zaken aandachtspunten te laten zijn bij de monitoring 
in aanloop naar de lange documentaire. 
De adviescommissie vraagt zich af of het uitbrengen van de langere documentaire in 2022 een handige keuze is. Als dan weer 
gewoon carnaval kan worden gevierd, is het momentum wellicht voorbij. De commissie adviseert om met het oog op 
publiekswerking 11/11/2021 in overweging te geven. De aanvrager gaf in de pitch aan dat dit haalbaar is. 

 

 

e. het project heeft draagvlak in de Brabantse samenleving; 

voldoende  

Het is in de ogen van de adviescommissie reëel om aan te nemen dat carnavalsminnend Brabant deze film en de 
bijbehorende fototentoonstelling zal omarmen, in de huidige opzet in elk geval in de regio 's-Hertogenbosch/Oeteldonk. Het is 
jammer dat de Brabantse focus in het scenario zich tot die regio beperkt; de commissie verwacht een aanzienlijke verbreding 
van draagvlak en afzetmogelijkheden door bijvoorbeeld een echte carnavalsstad als Bergen op Zoom/Krabbegat, met een heel 
eigen carnavalsbeleving, naast 's-Hertogenbosch in de documentaire te betrekken. Omroep Brabant staat garant voor de 
uitzending van de korte film en hierdoor is meteen al een grote doelgroep potentieel binnen bereik. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
f.  het project sluit aan bij de ambitie van de provincie Noord-Brabant om tot de top van de industriële kennis- en 
innovatieregio’s te komen, waaraan in ieder geval wordt voldaan indien het project een aantoonbare verbinding met 
de Brabantse topsectoren heeft. 

voldoende  

Het gaat in dit project niet om hoogstaande of anderszins verrassende technologische innovatie, maar het tot stand brengen 
van een documentaire film zonder concessies maar met in achtneming van geldende Covid protocollen, onderstreept volgens 
de commissie de voor Brabant zo kenmerkende makersmentaliteit, mits het net zo kenmerkende ondernemerschap wat meer 
op niveau wordt gebracht. De koppeling van echt in de Brabantse volkscultuur gewortelde blaasorkesten aan filmmuziek is 
innovatief te noemen. 

 

 
 
3. ADVIES 
 

3.1 Advies 

De adviescommissie is positief verrast door het idee om een geplande film over de ziel van het carnavalsfeest in bedrijf, onder 
de huidige omstandigheden sprekend te maken door het gemis van dat feest te belichten. De commissie vindt het plan om een 
documentaire film te maken over de ziel van carnaval, juist in het jaar dat het volksfeest niet doorgaat, uitdagend en 
interessant. De blik in de ziel die Bannings fotografiestijl kenmerkt en de samenwerking met blaasorkesten vormen mooie 
verbredingen van het audiovisueel spectrum in dit project. 
 
Hoewel de commissie begrijpt dat het tonen van de ziel niet per se om geografische spreiding vraagt, vindt zij het zowel 
inhoudelijk als uit oogpunt van publieksbereik (en daarmee ook verdienkansen) jammer dat alleen voor noordoost Brabant 
wordt gekozen. Verbreding zou de herkenbaarheid in een grote carnavalsprovincie als Brabant wellicht toch vergroten. Hoe 
meer zielen, hoe meer verdriet.  
 
Mede door de potentie van nationale impact en met name ook door de aan corona gerelateerde inhoud, vindt de 
adviescommissie Het Verdriet Van Carnaval inhoudelijk goed passen in de regeling ‘corona gerelateerd ontwikkelproject’ van 
Brabant C. 
 
Het getoonde ondernemerschap staat echter een positief advies zonder voorbehoud in de weg. Gezien de overwegingen 
onder criterium 2.3.d hierboven, adviseert de commissie om op het aangevraagde bedrag € 12.275,- (de producersfee) in 
mindering te brengen, zodat de toekenning € 32.225 wordt. Dit bedrag zou niet mogen worden gecompenseerd door andere 
uitgaven te verlagen. 

 

 
4. SAMENSTELLING ADVIESCOMMISSIE 
 

4.1 Samenstelling Adviescommissie 

Bert Dirrix (voorzitter) 
Jeroen Veldkamp 
Jeroen Willems 
Ruth Giebels 

 

Disclaimer: bovenstaand advies is opgesteld ten behoeve van besluitvorming door het bestuur van Stichting Brabant C Fonds. Het advies op 
zichzelf is geen besluit tot verlening, noch geeft het aanspraak op een besluit tot verlening. Het besluit van het bestuur van Stichting Brabant C 
Fonds kan afwijken van het advies. Art. 8.3 van de statuten van de stichting bepaalt dat het bestuur een voornemen om met het besluit af te 
wijken van het advies, ter advisering dient voor te leggen aan de Raad van Toezicht van de stichting. 

 

commissievoorzitter:  Bert Dirrix 
 
 
 
_________________________________ 

vastgesteld d.d.:  5 januari 2021 
(gecorrigeerde versie) 

 

 


