Advies Brabant C
Ontwikkelproject (§12)
1.1

Project informatie

AANVRAAG:

Virtual Beings: The Imaginary Friend

AANVRAGER:

4DR Studios BV

DATUM ADVIES:

20-09-2021

BIJEENKOMST
ADVIESCOMMISSIE:

9 september 2021

BEGROTING:

€ 302.573,-

GEVRAAGDE BIJDRAGE:

€ 64.999,-

1.2

Algemene omschrijving van het project:

Virtual Beings: the Imaginary Friend is een project op het snijvlak van interactieve film, gaming en immersieve ervaring en beoogt als
zodanig (een bijdrage aan) de ontwikkeling van een nieuw genre in de filmindustrie door de toevoeging van Augmented en Virtual
Reality. De aanvraag betreft de realisatie- en uitrolfase van de productie, inclusief verdienmogelijkheden met de te ontwikkelen
technologie. Beide vormen voor dit soort producties nog weinig tot niet verkend terrein en vragen daarom om R&D en validatie en daar is
deze aanvraag op gericht. Een voorafgaand stuk R&D en script-ontwikkeling zijn al eerder uitgevoerd, met steun van het filmfonds van
Frankrijk en een gezamenlijke regeling van het Nederlands Filmfonds en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie (Immerse
Interact).
Het project wordt gerealiseerd in een samenwerkingsverband van drie partijen: 4DR Studios Eindhoven, Submarine Channel Amsterdam
en Steye Hallema (tevens creative director bij 4DR Studios).
Voor de pitch verschenen Steye Hallema, Natasja Paulssen (CEO 4DR Studios, tevens founder van Dutch Rose Media), Corine Meijers
en Bruno Felix (resp. producer en directeur Submarine Channel).
Het gesprek met de commissie ging onder andere over hoe en waar deze film straks te beleven is (festival, online, etc.), de doelgroep en
het bereik van de film, het toekomstige verdienmodel van de studio.

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;
goed
De Volumetric Capture techniek die 4DR Studios verder ontwikkelt binnen dit project is nieuw en de commissie waardeert het en vindt het
zeer passend bij de regionale ambities op het gebied van innovatieve technologie dat dit op deze wijze in Brabant landt.
Het project betreft de tweede fase in de ontwikkeling van deze productie/film getiteld 'The Imaginary Friend' en is gericht op een
technologisch innovatieve component in de traditionele discipline film, maar ook op het valideren van verdienmodellen daarmee.
The Imaginary Friend is een concrete uitwerking binnen het grotere concept ‘Virtual Beings’. Dit concept betreft de toepasbaarheid van
virtuele entiteiten met een persoonlijkheid, op allerlei terreinen (zoals zorg en educatie).

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 heeft vanuit aanvraag en pitch voldoende vertrouwen in de culturele kwaliteit van dit project, waarbij - naast de specifieke
productie The Imaginary Friend - ook een bredere doorontwikkeling van de Volumetric Capture techniek in deze kunstvorm centraal
staat.

De samenwerking met National Theatre London voor de casting van (stem-)acteurs en inzet van ervaren kinderregisseur Myrna Versteeg
getuigen van professionaliteit en geven vertrouwen in de kwaliteit. Ook de trackrecords van Dutch Rose Media/Natasja Paulssen, Steye
Hallema en Submarine Channel laten relevante ervaring en kwaliteit zien.
De commissie acht de duurzame versterking van het Brabantse cultuursysteem voldoende te verwachten van dit project doordat partijen
als Broet en Natlab aangehaakt zijn en meeprofiteren van de ervaringen uit het project, maar had graag de - in haar ogen logische verbinding met Brainport sterker gezien.
De commissie adviseert het bestuur om genoemde en evt. nieuwe samenwerkingen in Brabant in de monitoring rondom dit project te
blijven volgen. De opbrengst dient te worden meegenomen bij de beoordeling van een eventuele vervolgaanvraag bij Brabant C.
Innovatieve bedrijvigheid en verbreding van financieel draagvlak (validatie van verdienmodellen) vormen een belangrijk onderdeel van de
aanvraag. De commissie merkt op dat in de aanvraag nog weinig uitwerking wordt gegeven aan de aanpak hiervoor, buiten het noemen
van interessante domeinen. Ook het marketingplan richt zich helemaal op het uitbrengen van de productie The Imaginary Friend als film
en VR-productie, maar schijnbaar nog helemaal niet op (het onderzoeken en ontwikkelen van) een beoogde markt voor de breder
toepasbare technologie. Hierdoor wordt ook het verdienmodel in dit project klein gehouden, zich beperkend tot traditionele kaartverkoop
voor een kleine film. Mogelijke financiële opbrengst van de ontwikkelde technologie en toepassingsgebieden, ook op langere termijn, blijft
nu nog buiten beeld. Zoals verderop nog aan de orde zal komen onder criterium 2.3.d. 'ondernemerschap', adviseert de commissie
hierop een nadere uitwerking.

2.3
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
Toetsing van dit criterium is reeds voldoende vervat in 2.2 hierboven.
b. het project is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang;
goed
De commissie constateert dat het betrokken netwerk zeker van ten minste nationaal belang te noemen is, evenals de beoogde impact en
het aanzienlijk internationaal aandeel in de financiering. De commissie is benieuwd naar de opbrengst van de prestigieuze internationale
festivals die beoogd zijn voor vertoning van de film.
c. het project is van hoge culturele kwaliteit, tot uitdrukking komend in oorspronkelijkheid, zeggingskracht en vakmanschap;
goed
Toetsing van dit criterium is reeds vervat in 2.2 hierboven. De commissie waardeert de indrukwekkende techniek die hier wordt
ontwikkeld, met name dat deze een eenheid vormt met de inhoud en deze niet tekort doet: het scenario is sterk, het verhaal met de
perspectiefwisselingen overtuigt en ook de werkwijze en aanpak rondom de casting zijn goed opgezet.
d. het project getuigt van goed cultureel ondernemerschap;
voldoende onder voorwaarde
Voor dit project heeft de projecthouder reeds een indrukwekkend lijstje partners aan zich weten te binden waaronder Playgrounds, Broet
en Natlab. De commissie is erg te spreken over de samenwerking met het Franse filmfonds. Ook op gebied van onderwijs en onderzoek
zijn goede namen als BUAS, Fontys en UvT aangehaakt, met name voor de verdere ontwikkeling van verdienmodellen en validatie.
Met betrekking tot dit laatste mist de commissie concreetheid. In deze fase van het project acht ze een prognose van de opbrengsten
(uitgesplitst naar box office online, fysiek en daarnaast festival) én een bestedingsdoel voor eventuele toekomstige opbrengsten reëel. Ze
adviseert het bestuur de projecthouder dit te laten uitwerken in een realistisch recoupmentschema, zodat de op dit moment acceptabele
onzekerheid hieromtrent geen directe impact op de dekking van de begrote kosten heeft.
Daarnaast adviseert ze het rapport van het onderzoek van BUAS naar verdienmodellen (dat in de pitch ter sprake kwam) onderdeel te
laten zijn van de eindverantwoording van dit project bij Brabant C.
Mocht het tot een vervolgaanvraag komen, zal de projecthouder een gedegen en veel uitgebreider marketingplan moeten kunnen
aanleveren. Zaken als doelgroep (in relatie tot de engelstaligheid van het eindproduct van dit project) en bereik zullen hierin moeten
worden uitgewerkt.
De governance is vanwege een constructie met BV, holding en uiteindelijk alleen Natasja Paulssen als DGA nog niet in lijn met de
Governance Code Cultuur. De aanvrager heeft zich bereid getoond tot nodige maatregelen. De commissie adviseert het bestuur dit te
laten uitwerken.

