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Evaluatieverslag Nefesh TV 
 
Uitzendingen 
Stichting Nefesh verzorgde in de (uitkerings- en uitzend) periode september 2015 t/m augustus 2016 twaalf 
maandelijkse uitzendingen Nefesh TV van 1 uur op de lokale zender SALTO A1. Er was geen zomerstop, in 
tegenstelling tot uitzendseizoen 2014 - 2015. Eén uitzending (mei) bedroeg 2 uur. Elke uitzending is in de zelfde 
maand één keer regulier herhaald, dus is in totaal 26 uur Nefesh TV uitgezonden. Daarnaast heeft Salto op 
onregelmatige momenten onze programma’s twee extra keren herhaald.  
 
Een groot aantal daarvan waren nieuwe producties (77%, in rood aangegeven), ook een aantal reeds 
uitgezonden en succesvolle programma’s zijn opnieuw uitgezonden (23%) . Het aantal nieuwe producties t.o.v. 
reeds uitgezonden programma’s is aanzienlijk toegenomen in vergelijking met de voorafgaande jaren. 
 

 2015  

1 7 & 21 september 

White Night TLV 2015 
Concertino 

Good Deeds Day  
Brith Mila 

 

2 19 oktober & 2 november 
Israëlische kunstenaars – een Nieuwe Diaspora 

 

3 30 november & 21 december 

Joods Nederland in Dubio 
Orphaned Land – Vechten voor Vrede 

 

 2016  

4 4 & 18 januari 
Van Suikerriet en Terugkeer 

 

5 3 & 17 februari 

Hanna Luden, de nieuwe directeur van CIDI  
Ontmoeting – interreligieuze dienst in Zaandam  

Concert Leo Smit Stichting 20 jaar 
 

6 2 & 16 maart 

Herdenking 75 jaar Februaristaking 
Amy Winehouse – a family portrait  

studentenfilm van de filmschool Jumpcut uit Tel Aviv: 
“Heterochromia”, a difference in coloration of the Iris door Hila Globinski 
 

7 4 & 21 april 

Actueel: “TLV, Toerism en de lone wolf terrorism"  
Poerim straatfeest in Tel Aviv,  

studentenfilm van de filmschool Jumpcut uit Tel Aviv: 
“The art of cooking" een Videoart door Dror Yaacobovich 

Pesach in Nederland 
 

8 4 & 18 mei 

Treffpunkt Erasmus, FilmIsreal 7 –  
totaal 2 uur uitzending 

 

9 1 & 15 juni 
Een Keppel in de Cariben 

 

10 6 & 20 juli 

Brave Girls, De grote terugkeer 
Deventer stenen vertellen 

 

11 3 & 17 augustus 

400 Meters – een bijzondere straat in Jeruzalem 
White Night Tel Aviv 2016 

 

12 31 augustus & 7 september 

Herdenking Bloeme Evers-Emden 
In de Voetstappen van Joods Erfgoed afl. Spanje 

 

http://www.nefesh.nl/2015/09/nefesh-tv-07-21-september-2015/
http://www.nefesh.nl/2015/10/nefesh-tv-19-oktober-2-november/
http://www.nefesh.nl/2015/11/nefesh-tv-30-november-21-december/
http://www.nefesh.nl/2016/01/nefesh-tv-0418-januari-2016/
http://www.nefesh.nl/2016/02/nefesh-tv-03-17-februari-2016/
http://www.nefesh.nl/2016/03/nefesh-tv-2-16-maart-2016/
http://www.nefesh.nl/2016/04/nefesh-tv-april-2016/
http://www.nefesh.nl/2016/05/nefesh-tv-04-18-mei-2016/
http://www.nefesh.nl/2016/05/nefesh-tv-01-15-juni-2016/
http://www.nefesh.nl/2016/07/nefesh-tv-6-20-juli-2016/
http://www.nefesh.nl/2016/08/nefesh-tv-03-17-augustus-2016/
http://www.nefesh.nl/2016/08/nefesh-tv-31-augustus-07-september-2016/
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Met toegankelijke en bijzondere documentaires en rapportages belichtten wij verschillende facetten van het 
Jodendom, o.a. Joodse en multiculturele actualiteiten, bijzondere portretten, Joodse gemeenschap(pen) in 
binnen- en buitenland en lag ook de focus op actualiteiten die de samenleving bezig hielden. Op het project 
Joods Nederland in Dubio, over de situatie van Joods Nederland binnen de landelijke situatie rond 
vluchtelingen, antisemitisme, emigratie of juist pogingen tot dialoog tussen de bevolkingsgroepen in 
Nederland, hopen we een vervolg te brengen, dat de nieuwe ontwikkelingen op politiek-sociaal gebied zal 
blijven volgen. Met verkiezingen in Nederland en Frankrijk in het vooruitzicht, zeker een belangwekkend 
onderwerp. 
 
De programma’s van Nefesh TV behelsden zowel eigen producties als bijdragen van derden, van onafhankelijke 
(veelal) Joodse producenten en regisseurs. Ook zijn wij een platform voor jonge en getalenteerde Joodse en 
Israëlisch kunstenaars om hun projecten aan een groter publiek te tonen. Zo bieden wij studenten van de 
filmacademie Jump Cut de mogelijkheid programma's, of een deel daarvan, zelf te produceren die we 
uitzenden op Nefesh TV.  Het Israëlische kanaal Knesset Channel stelde enkele zeer interessante documentaires 
ter beschikking, waarvoor dank, van een aantal producenten werden documentaires aangekocht.  
 
Bereik 
Nefesh TV wordt uitgezonden door de Publieke Omroep Amsterdam op Salto A1 op de woensdagavond 21:00 - 
22:00 uur. Nefesh TV kan worden bekeken door kijkers uit Abcoude, Diemen, Landsmeer, Oostzaan, Ouder - 
Amstel, Zaanstad, Purmerend, Weesp, Zeevang, Almere en (deels) Amstelveen. Hiermee wordt een aanzienlijke 
doelgroep bereikt. Exacte cijfers zijn niet bekend, volgens projectleider Joris van de Sande bij Salto wordt de 
zender regelmatig bekeken door 150.000 huishoudens*. Het gemiddelde aantal kijkers voor Nefesh wordt 
geschat op ruim 45.000. De vaste kanaalindeling en uitzendtijd dragen zeer bij aan de zichtbaarheid van Nefesh 
TV, naar ons vermeld zijn de Nefesh uitzendingen wegens de kwaliteit ervan door Salto frequent herhaald, 
vaker dan de eerst aangegeven één keer per maand.     (* Salto werkt niet met kijkpanels vanwege de te hoge kosten) 

Online Nefesh TV bekijken 
Onze kijkers willen steeds vaker zelf bepalen wanneer er wat gekeken wordt, op een zelf gekozen tijdstip en 
locatie, vandaar dat al onze uitzendingen daarom ook via het Internet te bekijken zijn, zodat ook Joodse en 
niet-Joodse kijkers buiten Amsterdam bereikt worden. Via Uitzending Gemist van SALTO kan je livestream alle 
uitzendingen van Nefesh TV volgen of terugvinden. Onze programma’s zijn ook zowel als volledige uitzending 
als losse programmaonderdelen op onze website www.nefesh.nl te zien.  
 
Regionale en internationale distributie 
Op het internationale documentaire festival DocAviv  www.docaviv.co.il/  in Tel Aviv is Nefesh in april 2016 
gepresenteerd aan makers en eindredacteuren. Dit heeft een aantal interessante contacten opgeleverd 
waaronder ook het Knesset Channel. De films en tv-series die wij produceren worden in het (inter)nationale 
filmcircuit vertoond en gedistribueerd:  

- via Ruth Diskin Films www.ruthfilms.com worden onze producties internationaal aan de man gebracht 
(Together, In de Voetstappen van Joods Erfgoed, Van Suikerriet en Terugkeer,) 

- Regionale Omroep Gooi TV www.gooitv.nl zond de productie De Sergeant en de Onderduikers  
uit in mei 2015 

- Trefpunt Erasmus wordt internationaal gedistribueerd door Go2Films www.go2films.com/  
 
Publiciteit 
Met de maandelijkse nieuwsbrief, de Facebookpagina en Youtube kanaal hebben we de bekendheid van de 
uitzendingen aanmerkelijk vergroot. De nieuwsbrief wordt aan rond de 1.000 instanties en individuen 
gestuurd, het Nefesh Youtube kanaal heeft momenteel ruim dertig organisaties als subscribers. Over de 
uitzending van mei is uitgebreid bericht in het NRC-Handelsblad en via de website en publicaties van het 
Nationaal Comité 4 en 5 Mei. 
 
Kijkcijfers en waardering 
Het afgelopen jaar heeft Stichting Nefesh veel waardering ontvangen voor de lokale uitzendingen op Nefesh 
TV. Wij kregen steeds terug dat de producties van Nefesh een belangrijke bron zijn en blijven voor het 
verspreiden van kennis en inzicht over de vele facetten van het Joodse leven en cultuur en de Joodse 
gemeenten in Nederland en daarbuiten.  

http://www.nefesh.nl/
http://www.docaviv.co.il/
http://www.ruthfilms.com/
http://www.gooitv.nl/
http://www.go2films.com/
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Hoogtepunten Nefesh TV seizoen 2015 - 2016 


