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Één van de hoogtepunten van afgelopen jaar was onze presentatie bij de 
Video Club van Stedelijk Museum Amsterdam. In een uitverkochte zaal 
presenteerden we het programma ‘Artifical Scarcity’. Harm van den Dorpel 
stelde een zeer sterke en verrassende selectie samen van zowel One 
Minutes als single screen video's uit de collectie van het Stedelijk.  
Het was geweldig om te zien hoe de born digital menigte opgewonden 
reageerde op de verscheidenheid aan analoge klassiekers zoals Martha 
Rosler's ‘Semiotics of the Kitchen’ en Samuel Beckett's ‘Quadrat’ – een vrij 
grote minimalistische choreografie gemaakt voor televisie, die zelden 
vertoond wordt. 
In dit bestuursverslag leest u wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. 
Naast de series die we produceerden gaven we onder andere drie workshops 
in Myanmar in samenwerking met het ministerie van Onderwijs om de 
discussie over toegankelijk en inclusief onderwijs te katalyseren en 
presenteerden we een catalogus ‘刹那即永恒 - One Minute is Eternal’ met 
meer dan 500 video stills. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de 
directeur van Dragon TV voor een miljoenenpubliek. 
 
Er is in 2018 gereorganiseerd en noodgedwongen fors bezuinigd. De cijfers 
voor 2019 zijn positief en de vooruitzichten voor 2020 zijn hoopgevend. Nu 
is het van belang deze positieve lijn te continueren en met minimale 
middelen en mankracht het natuurlijke potentieel dat in het DNA van The 
One Minutes besloten ligt – het verbinden van mensen en gemeenschappen 
door middel van hoogwaardige en gemakkelijk toegankelijke kunst – een 
prominente rol te laten spelen in het culturele landschap van de stad en ver 
daarbuiten. 
 

                        
Julia van Mourik     Xander Karskens  
directeur      voorzitter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video still: Culturesport, Rotterdam 1995, 2019  
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»Art crossing all boundaries is a ‘bon mot’ that is only rarely true. There are 
waterproof walls between different cultural entities. Art of international 
meaning is defined and driven by the West and its welfare. The One Minutes 
is the only initiative in the Netherlands that does not exclude any region. 
The One Minutes challenges artists all over the world to participate. The 
One Minutes is truly democratic. The One Minutes has its own rules of the 
game creating a framework for absolute and exuberant freedom.« 
Tineke Reijnders, Parkett 
 
 
 
 

 
 
Beeld: Jesse Darling, Untitled, 2019  
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Terugblik 
The One Minutes heeft een sterke artistieke ontwikkeling doorgemaakt.  
“De inhoudelijke koerswijziging van The One Minutes die Julia van Mourik 
heeft doorgezet werpt haar vruchten af zoals blijkt uit de groeiende 
(inter)nationale vraag naar The One Minutes. Het uitgangspunt is niet 
langer de 1 minuut als bijzonderheid, maar de 1 minuut die dwingt tot 
helderheid, creativiteit en het succesvol samenbrengen van heel 
verschillende perspectieven op de wereld.” AFK 2018 
 
In 2019 is aanzienlijk bereik gerealiseerd. In Amsterdam meer dan 50.000 
bezoekers, verspreid van Nieuw West tot Zuid en meer dan een miljoen 
internationale bezoekers en kijkers. Omdat het AFK slechts de helft van het 
aangevraagde subsidie voor 2017-2020 toekende, moet een groot deel van 
de inkomsten uit de markt gehaald worden en is de financiële positie 
kwetsbaar. In 2018 is een negatief exploitatieresultaat behaald. Er is fors 
bezuinigd en nu zit de organisatie weer op koers. Voor 2019 zijn de cijfers 
positief en wordt er op de geleden verliezen ingelopen. 
 
Vooruitblik 
De vooruitzichten voor 2020 zijn hoopgevend. Nu is het van belang de eigen 
inkomsten die zijn gegenereerd te bestendigen en deze positieve lijn te 
continueren. Zodat we een nog zichtbaarder, hoogwaardiger en inclusiever 
platform kunnen bieden voor de nodige context en duiding binnen de 
razendsnelle technologische ontwikkelingen. 
 

 
 
Beeld: The One Minutes bij Stedelijk Museum Amsterdam, 2019 
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1. INLEIDING 
 

Missie 
The One Minutes  

• Faciliteert de productie van nieuw werk; 
• Biedt een internationaal podium om te creëren en te verbinden; 
• Onderzoekt nieuwe mogelijkheden voor het maken en presenteren 

van bewegend beeld in een tijdperk van versnelling, overvloed en 
fragmentatie; 

• Brengt nieuw publiek in contact met bewegend beeld als kunstvorm. 
 
Profiel 
The One Minutes is een wereldwijd netwerk voor bewegend beeld. Sinds 
1998 heeft het netwerk meer dan 15.000 videowerken van makers van meer 
dan 120 nationaliteiten geproduceerd en gedistribueerd. The One Minutes 
beweegt zich zowel in de voorhoede van de internationale hedendaagse 
kunst, als in educatie, welzijn en ontwikkelingswerk en verbindt deze met 
elkaar.  
Twee maandelijks wordt een nieuwe serie films geproduceerd, die onze 
perceptie van en onze verhouding met bewegend beeld onderzoeken. 
Wereldwijd zijn musea en culturele organisaties geabonneerd op de series 
en tonen deze. Daarnaast geven we workshops aan kunststudenten en 
nieuwkomers en geven we jongeren vanuit de hele wereld een stem met The 
One Minutes Jr. Kunstenaars gaan allianties aan met studenten, 
nieuwkomers en kinderen.  
 
Visie 
The One Minutes Foundation produceert en distribueert video’s van één 
minuut vanuit een artistiek uitgangspunt. Hierdoor creëren we artistiek 
hoogwaardige videokunst, geven we mensen een stem en maken we nieuwe 
verbindingen. Kernwaarden zijn artistieke kwaliteit, authenticiteit, 
democratie en diversiteit. Wij geloven in de potentie van de 
éénminutenvideo om ideeën en verhalen over de hele wereld te delen. In een 
tijdperk van razendsnelle technologische ontwikkelingen zien we dat de 
relevantie van de kennis en ervaring die TOM in de afgelopen twintig jaar 
heeft opgebouwd steeds meer toeneemt. TOM is een wereldwijde autoriteit 
op het gebied van korte video’s en biedt een platform voor context en 
duiding.   
 
The One Minutes is een internationaal platform voor experimentele 
kunstfilm, uniek in de wereld. De korte tijdsspanne van een minuut is als 
format heel krachtig gebleken: een experiment van een minuut duurt voor 
de kijker nooit te lang en de beperking van het format daagt de maker uit 
om inventief te zijn. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. De One 
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Minutes-catalogus (met inmiddels 15.000 titels) is als een magazine van 
een verzameling experimentele film. Soms genre-onderzoekend, dan weer 
politiek-activistisch; soms dada, dan weer documentair. 
 

 
 

 
 
Beeld: ‘刹那即永恒 - One Minute is Eternal’, 2019 
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2. ACTIVITEITEN 
 
De activiteiten van The One Minutes richten zich voornamelijk op beeldende 
kunst en educatie, waarbij de volgende pijlers een belangrijke rol spelen: 
 

• Experiment 
• Talentontwikkeling 
• Internationalisering 
• Educatie 

 
Collectie 
De organisatie heeft in 2019 gewerkt aan het ontsluiten van de collectie, die 
door Beeld en Geluid wordt beheerd. Vanaf 2020 zullen we de collectie zelf 
kunnen beheren. Dit maakt het proces eenvoudiger en inzichtelijker en is 
een enorme vermindering van werkdruk. We kunnen hierdoor sneller en 
flexibeler opereren en meer partijen bedienen. We zullen in de loop van 2020 
met verschillende licenties werken, de afhandeling wordt geoutsourced aan 
Beeld en Geluid. De collectie wordt toegankelijk voor onderwijs en 
wetenschap en wordt tevens ontsloten voor publiek. De collectie is niet 
alleen een bron van inspiratie voor de vele kunstenaars die er mee in 
aanraking komen, het is ook fantastisch onderzoeksmateriaal. Een historie 
van bewegend beeld in 15.000 video’s. 
Het is onze ambitie om The One Minutes en haar collectie op meerdere 
locaties zichtbaar te maken. Dit willen we doen door te werken met een 
model van ontsluiten van de collectie en tegelijkertijd nieuw werk in 
hetzelfde thema te laten produceren, zoals we deden met de serie ‘Artificial 
Scarcity’ van Harm van den Dorpel in samenwerking met het Stedelijk  
 
Series 
De kern van het programma zijn de series, een eclectisch scala van 
thematisch verbonden proposities over hoe we denken in het medium van 
bewegend beeld. In 2019 werd er elke twee maanden een andere 
kunstenaar gevraagd als gastcurator een serie samen te stellen en de 
vraagstukken die in onze maatschappij leven te onderzoeken. Zij sturen een 
open call uit om uit het ontvangen materiaal hun eigen serie te editen en 
daarnaast maakten zij gebruik van werken uit de collectie.  
 
‘Visions from Shadow Channel’ is samengesteld door de Britse beeldend 
kunstenaar Kate Cooper die aan de Rijksakademie resideerde en in 
Amsterdam woont. De serie bestaat uit 12 video’s die in een workshop 
geproduceerd werden door MA studenten van Shadow Channel van het 
Sandberg Instituut.  
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‘Artificial Scarcity’ is samengesteld door beeldend kunstenaar en software 
developer Harm van den Dorpel die in Berlijn woont en werkt. De serie 
bestaat uit 15 video’s die reageerden op het concept van kunstmatige 
schaarste, de sociale en politieke implicaties van algoritmische 
bestaanswijzen en door kunstmatige intelligentie gegenereerde 
composities 
 
‘旧写真 Old Images’ is samengesteld door de Chinese kunstenaar Tao Hui. 
The series bestaat uit 16 werken die het concept van realisme onderzoeken. 
‘写真 (Xie Zhen)’ is een Chinees woord uit de traditionele Chinese 
schilderkunst dat naar portretten refereert. ‘写真 (Xie Zhen)’ staat voor de 
ziel van de geportreteerde. 旧写真 Old Images onderzoekt hoe we dit 
concept kunnen integreren in onze huidige visuele cultuur van reproductie 
en overvloed. 
 
‘Martians Send Videos Home’ is samengesteld door de Engelse beeldend 
kunstenaar en onderzoeker Joseph Popper. De werken onderzoeken het 
concept van vervreemding. De titel van de series is van Craig Raine’s 
gedicht ‘A Martian Sends a Postcard Home’, dat het alledaagse vervreemt 
door objecten en rituelen te laten beschrijven door een marsmannetje dat 
de aarde bezoekt.  
 
‘刹那即永恒 - One Minute is Eternal’  bestaat uit 14 werken van jonge 
Chinese kunstenaars en is ontstaan in samenwerking met East China 
Normal University, Nanjing University of the Arts en China Central Academy 
of Fine Arts. 
 
Alle informatie en de trailers van deze series zijn te zien op onze site 
http://theoneminutes.org/  
 
Educatie  
Het educatieprogramma van The One Minutes verbindt én geeft een stem 
aan diverse groepen, zowel lokaal, nationaal en internationaal, door middel 
van gemakkelijk toegankelijke kunst. The One Minutes zijn opgezet door 
studenten van het Sandberg Instituut en het format speelt nog altijd een 
belangrijke rol binnen alle afdelingen. Er is niet alleen een inhoudelijke 
uitwisseling in de vorm van coaching en inspiratie – kunstenaars en 
filmmakers worden actief begeleid bij de productie van hun werk. Ook het 
presenteren van werken op ongebruikelijke vertoningsplekken of media 
komen aan de orde. Naast de inhoudelijke inspiratie kunnen de jonge 
kunstenaars leren van die verscheidenheid aan exposeren. The One Minutes 
stimuleert een peer-to-peer model van talentontwikkeling.  
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In de kruisbestuivingen tussen educatie en beeldende kunst gaan 
kunstenaars allianties aan met studenten, professionals, amateurs en 
kinderen.   
 
Ook East China University in Shanghai erkent de waarde van ons 
educatieprogramma. 
 
“The One Minutes started in Amsterdam 20 years ago. It is a training 
program with the purpose of cultivating young video artists. Ten years ago, 
I decided to introduce it to China and I set up The One Minute workstation in 
the School of Design of East China Normal University. During the past ten 
years, with the strong support of Dragon TV and many Chinese and foreign 
video artists, The One Minute has produced fruitful results in China.  
For One Minute, a minute is not a conceptual limitation of time, but the 
beginning of a new world, starting from a minute to discover and explore 
the infinite possibilities of video art, life and world. ” 
Wei Shaonong, ‘A bridge of exchange and communication’, One Minute is 
Eternal, 2019 
 

 
 
Beeld: The One Minutes Jr., Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, 2019 
 
Ook op VO-scholen wordt het medium éénminutenfilm gebruikt als tool voor 
empowerment en sociale verandering. Door jongeren hun verhalen te laten 
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vertellen, verbinden we. We willen een inclusief podium bieden voor 
verschillende verhalen want als die verteld en gedeeld kunnen worden, 
ontstaan ontmoetingen en krijgen we meer begrip voor elkaar. 
 
Workshops 
We hebben 11 workshops gegeven aan zeer diverse doelgroepen en bijna 
200 nieuwe werken geproduceerd. We onderzoeken wat de workshops als 
humanitair en sociaal instrument kunnen betekenen. Opdrachtgevers zijn 
NGO’s, overheden, kunstacademies, filmfestivals en scholen. 
 
Sandberg Instituut, Shadow Channel, Kate Cooper – kunststudenten 
Sandberg Instituut, Dirty Art, Jerszy Seymour– kunststudenten 
Sandberg Instituut, Design of Experiences, Joseph Popper– kunststudenten 
Sandberg Instituut, Challenging Jewellery, Juliette Lizotte – kunststudenten 
Sandberg Instituut, Design, Jesse Darling – kunststudenten 
IDFA Huizermaat – scholieren 
AZC Almelo - jonge nieuwkomers 
AZC Arnhem - jonge nieuwkomers 
UNICEF Myanmar Moenyim – kansarme en gemarginaliseerd jongeren 
UNICEF Myanmar Pindaya – kansarme en gemarginaliseerd jongeren 
UNICEF Myanmar Tandwe – kansarme en gemarginaliseerd jongeren 
 
The One Minutes Jr. 
In samenwerking met UNICEF, Korea International Cooperation Agency 
(KOICA), IDFA, de Vrolijkheid en COA - Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
werden zes workshops georganiseerd voor scholieren en nieuwkomers in 
Nederland en jongeren in Myanmar.   
 
Myanmar werkt aan toegankelijk en inclusief onderwijs. Toch gaat slechts 
64% van de kinderen in de leeftijd van vijf tot 17 jaar naar school. Een 
belangrijk onderdeel dat ontbreekt aan de voortdurende inspanningen, is de 
stem van adolescenten. In samenwerking met UNICEF en het ministerie van 
Onderwijs gaven wij drie workshops aan zowel schoolgaande kinderen als 
kinderen die niet naar school gaan in Moenyim, Pindaya en Tandwe. De 
video’s die in de workshops zijn geproduceerd worden gebruikt om de 
discussie in de gemeenschap en onder besluitvormers te katalyseren en 
beïnvloeden daardoor kindgerichte beslissingen. 
 
We zijn een nieuwe samenwerking met Movies that Matter aangegaan. 
Tijdens het festival in 2020 presenteren we The One Minutes Jr. Awards 
2020.  
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Er zijn veel mediaprojecten voor jongeren maar er is geen vergelijkbaar 
programma van deze grootte dat een dergelijke artistieke insteek kiest en 
jongeren koppelt aan jonge videokunstenaars.  
 
Gerealiseerde activiteiten 
Wij hebben in 2019 vijf nieuwe gecureerde series ontwikkeld – waarvoor 
382 werken weren geproduceerd en 11 workshops gegeven. In totaal zijn er 
bijna 600 nieuwe werken geproduceerd. We hebben aan deze mensen een 
stem kunnen geven en hen een podium geboden.  
De werken werden geproduceerd in Amsterdam, in Nederland en over de 
hele wereld: in Afrika, Amerika, Australië, Azië en Europa (met uitzondering 
van Antarctica). 
Er is een stijging van 39% van het aantal geproduceerde werken ten 
opzichte van 2018 te zien en de prognose voor 2020 is dat deze stijging 
doorzet. Onder makers is er een groeiende behoefte aan een plek voor 
experiment die openstaat voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
bewegend beeld. The One Minutes weet deze makers steeds beter te 
bereiken. 
 

 
 
Beeld: The One Minutes Jr. workshop in Myanmar, 2019 
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3. PUBLIEK 
 

Breed en groot publiek 
De activiteiten van The One Minutes vinden verspreid over Amsterdam, 
Nederland en de rest van de wereld plaats: Afrika, Amerika, Azië, Europa 
(met uitzondering van Australië en Antarctica). Ons programma bereikte in 
2019 meer dan 50.000 bezoekers voor tentoonstellingen, screenings en 
presentaties in Amsterdam en meer dan 400.000 bezoekers in het 
buitenland. Online en via televisie bereikten we meer dan een miljoen 
kijkers. We bereiken daarmee een gevarieerde groep mensen: 
 
Kunstenaars en filmmakers 
Bijzonder aan The One Minutes is dat zij zowel gevestigde als beginnende 
kunstenaars aanspreekt en aan zich verbindt. Om gevestigde kunstenaars 
geïnteresseerd te houden en jonge kunstenaars aan ons blijven te binden, 
koesteren we het innovatieve karakter van The One Minutes. We hebben het 
vertrouwen van de kunstenaars nodig. 
 
Jongeren 
Korte autobiografische films die jongeren zelf maken voorzien in een 
behoefte te zien wat er onder jongeren over de wereld leeft. We willen 
hiermee jongeren een stem en een gezicht geven. 
 
Professionals en beleidsmakers 
Wij geloven in de potentie van films om ideeën en verhalen over de hele 
wereld te delen. Door professionals en beleidsmakers vanuit de culturele, 
sociale, maatschappelijke en politieke sectoren in contact te brengen met 
deze verhalen, willen wij ze inspireren en een bijdrage leven aan social 
change. 
 
Algemeen publiek 
Met onze films willen wij inspireren en verbinden. Bij screenings zijn bij 
voorkeur de makers aanwezig om met het publiek in gesprek te gaan. We 
zetten onze online platforms zoals Instagram in om dit publiek uit te 
breiden.  
 
The One Minutes heeft een breed en groot publiek en vertoonde haar werk 
zowel in internationale tentoonstellingsruimtes en musea (van Everson 
Museum of Art in Syracuse (NY) en Zhengzhou Art Museum tot 
huiskamervrijplaats 2m3 in Brussel) als beurzen (SPRING / BREAK Art Show 
LA), festivals (Coventry Biennial of Contemporary Art en Designnova in 
Peking), filmfestivals (van Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen tot 
Reykjavík International Film Festival), bioscopen (van Cinema Paradiso in  
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Reykjavík tot Lichtburg Filmpalast in Oberhausen), bibliotheken 
(Dortmunder U), nachtclubs (De School), universiteiten (East China Normal 
University in Shanghai), academies (AKI Enschede, Gerrit Rietveld Academie 
en Sandberg Instituut), hotels (Crown Plaza Hotel in Shanghai), winkels 
(Betty Jane in Amsterdam) openbare ruimtes (o.a. op het scherm in de 
entree van Stedelijk Museum Amsterdam) op televisie (het Chinese Dragon 
Television met een miljoenen publiek) tot online. Allen met hun eigen 
publiek en bereik. Ook tijdens de workshops die we over de hele wereld 
geven van een kunstacademie in Shanghai tot een school in Pindaya in Shan 
State, Myanmar worden onze films vertoond.   
 
We bereikten nieuw publiek door:  

• Samen te werken met een breder scala aan curatoren;  
• Actief inzetten van het netwerk van de kunstenaars en 

gastcuratoren. Per serie ontwikkelen we een strategisch plan voor 
publieksbereik in samenwerking met de kunstenaar;  

• Online ontsluiten van de series en de collectie. Door ons online 
platform te updaten en een grotere aanwezigheid op social media 
platforms; 

• Door samen te werken. 
 

Presentatie 
The One Minutes onderzoekt nieuwe mogelijkheden voor het presenteren 
van bewegend beeld. Dit doen we onder andere door te experimenteren met 
de presentaties van onze series en door samen te werken met verschillende 
partners, bestaand en nieuw. Onze series worden vertoond in de 
tentoonstellingsruimtes van onze abonnees, waaronder Dortmunder U (DE), 
East China Normal University in Shanghai (CN) en Museum Hilversum. Ook 
worden ze aangekocht; zo zijn ze opgenomen in de collectie het Whitney 
Museum of American Art in New York.  

 
Diversiteit 
The One Minutes is een platform voor iedereen in een zo breed mogelijk 
denkbare maatschappelijke zin. Vanuit onze Sandberg Instituut-
achtergrond en haar internationale kunstenaarsgemeenschap worden 
vanuit de hele wereld films naar ons gestuurd. We vinden het cruciaal om te 
putten uit een zo groot mogelijke diversiteit van culturele achtergronden.  
Op alle niveaus in de organisatie wordt beleid op diversiteit gevoerd, van 
het bestuur – de Arubaanse dichter en activist Quinsy Gario was bestuurslid 
– tot de gastredacteuren met wie we werken: Samson Kambalu uit Malawi, 
Afrikan Boy, een illegale vluchteling die vanuit Nigeria naar Londen kwam en 
de Indiase Tejal Shah die voor ons een serie ontwikkelt over (queer) ecology.  
Bij de aankomende bestuurswisseling zal de nadruk liggen op een 
gebalanceerde representatie.  
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Belang voor de stad 
Tal van jonge, beginnende kunstenaars in Amsterdam worden ingezet voor 
workshops en projecten en vinden via het netwerk van The One Minutes de 
weg naar nationale en internationale podia. Gerenommeerde Amsterdamse 
kunstenaars worden ingezet als inspirator of aanjager.  
 
The One Minutes werkt ieder jaar samen met een scala aan instellingen en 
locaties in Amsterdam, in Nederland en in het buitenland. En is een 
belangrijke promotor voor videokunst en bewegend beeld en heeft een 
wezenlijk belangrijke positie in een uitgedund veld. 
 
The One Minutes wil zichtbaar maken, verbinden en bijdragen aan de 
zelfexpressie via het medium éénminutenfilm. Al sinds haar ontstaan is 
Amsterdam een migratiestad. De stad is groot geworden dankzij de vele 
mensen die van over de hele wereld hier naartoe zijn gekomen en is 
inmiddels 'superdivers'; de meerderheid van de Amsterdammers bestaat uit 
een brede waaier van minderheden. TOM biedt een inclusief podium voor 
verschillende verhalen want als die verteld en gedeeld kunnen worden, 
ontstaan ontmoetingen en krijgen we meer begrip voor elkaar. De korte 
films zijn bij uitstek geschikt om een gevarieerde groep mensen te bereiken. 
 

 
 
Beeld: Pernilla Manjula Philip, The Past, 2019 – workshop met Jesse Darling 
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4. ORGANISATIE 
 

The One Minutes Foundation is opgericht in 2002. De stichting bezit de ANBI 
status en hanteert integraal de Governance Code Cultuur, de Code 
Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. De stichting heeft een 
onafhankelijk en actief bestuur dat garant staat voor continuïteit van de 
stichting en dat bestaat uit drie leden: 

• Xander Karskens, directeur De Ateliers, voorzitter; 
• Renée Jongejan, zakelijk directeur Mauritshuis, penningmeester; 
• Persijn Broersen, beeldend kunstenaar, secretaris; 

 
The One Minutes Foundation is een kleine, flexibele organisatie, die is 
gehuisvest in broedplaats Remise, een voormalige paardentramremise in de 
Czaar Peterbuurt in Amsterdam.  Het team bestaat uit: 

• Julia van Mourik, directeur  
• Anja Masling, coördinator The One Minutes Jr. 
• Moniker, ontwerp 

 

 
 
Beeld: ‘刹那即永恒 - One Minute is Eternal’ op Dragon TV, East Day, 2019 
 
The One Minutes maakt actief gebruik van een pool freelancers: adviseurs, 
kunstenaars, schrijvers, technici, docenten en heeft een groot 
internationaal netwerk van (jonge) kunstenaars. De bezuinigen zijn gebruikt 
om een omslag te maken naar een kleine en flexibele organisatie. Processen 
zijn in kaart gebracht en zoveel mogelijk geautomatiseerd. 



17                            

 

Samenwerkingen 
We werken met veel verschillende partijen samen.  
 
Experiment: BeamSystems en Stedelijk Museum Amsterdam zijn bestaande 
partners met nodige kennis van zaken en faciliteiten 
 
Talentontwikkeling: Gilead Sciences, Rain Barrel Communications, de 
Vrolijkheid en UNICEF. Om een breder publiek te betrekken willen we 
uitbreiden naar OBA en CBK-Zuidoost, die al een bestaande infrastructuur 
hebben voor workshops en laagdrempelig werken.  
 
Educatie: East China Normal University, Gerrit Rietveld Academie, IDFA, 
Sandberg Instituut en VO-scholen zijn bestaande partners binnen onze 
educatie-tak. Daarnaast ontwikkelen we samenwerkingen met andere 
kunstopleidingen. 
 
Publieksbereik/ Internationalisering: de grote hoeveelheid aan 
samenwerkingspartners en abonnees met een groot en divers 
publieksbereik zorgt voor de zichtbaarheid van onze activiteiten. Een 
aantal voorbeelden zijn Artrabbit, Cinekid, International Short Film Festival 
Oberhausen, Movies That Matter, Museum Hilversum, Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid en Shanghai Media Group. 
 

 
 
Beeld: The One Minutes bij De School  
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5. FINANCIËEN 
 
In 2017 is The One Minutes Foundation verzelfstandigd van het Sandberg 
Instituut. In de aanloop daartoe is een omslag gemaakt van een stichting 
die opereert in een onderwijsinstelling naar een organisatie die 
ondernemerschap verbindt aan artistieke kwaliteit. Door het format van The 
One Minutes aan te bieden aan externe partijen hebben we een 
verdienmodel gecreëerd dat de artistieke tak van de stichting ondersteunt 
en het percentage eigen inkomen vergroot. Met een behaald percentage van 
60% zijn de eigen inkomsten hoog.  
  
Wij begroten onze huisvestings- en bureaukosten minimaal. Wij vinden het 
belangrijk alle kunstenaars die deelnemen aan onze series een vergoeding 
aan te bieden en leveren hiermee een bijdrage aan de professionaliteit van 
de onderhandelingspraktijk met betrekking tot kunstenaarshonoraria 
conform de Fair Practice Code.  
  
Het AFK kende de helft van het aangevraagde bedrag voor de subsidie 
2017-2020 toe, terwijl dit bedrag met het wegvallen van de ondersteuning 
van het Sandberg Instituut hard nodig is. Omdat hierdoor een groot deel van 
onze inkomsten uit de vrije markt gehaald moet worden, is onze financiële 
positie kwetsbaar. 
 
In 2018 hebben een negatief exploitatieresultaat behaald. We hebben fors 
moeten bezuinigen en er is gereorganiseerd. Nu zitten we weer op koers, 
in 2019 zijn de cijfers positief en lopen we in op de geleden verliezen. De 
vooruitzichten voor 2020 zijn hoopgevend: de rode cijfers zijn verleden tijd. 
Nu is het van belang de eigen inkomsten die zijn gegenereerd te 
bestendigen, om deze positieve lijn te continueren.  
 
De afgelopen jaren is er een sterkte artistieke ontwikkeling ingezet. The One 
Minutes is verzelfstandigd tot een zichtbaar, kwalitatief hoogwaardig 
platform met aanzienlijk nationaal en internationaal bereik en sterk 
vergrote eigen inkomsten.  


