בס״ד

Beleidsplan Nefesh TV 2018

Vanaf januari 2018 tot eind december 2018 is Nefesh van plan 12 uitzendingen te verzorgen.
Nefesh TV wil zich meer en meer als een bovenlokale omroep profileren en zich richten op het
ontwikkelen van aansprekende maatschappelijke en culturele tv-producties vanuit een Joodse
invalshoek. Onderwerpen voor de uitzendingen voor deze periode zijn o.m.: initiatieven om het
maatschappelijk tij te keren in de verdeelde samenleving; muziek en beeldende kunst met een
Joods tintje; Joodse jongeren die zich inzetten voor Joodse projecten; onbekende aspecten van
Israël; interessante periodes uit de Joodse geschiedenis, o.m. van Nederland; portretten van
markante Joodse personages.
Door middel van het ontwikkelen, produceren, monteren en uitzenden van televisieprogramma's
op de lokale Amsterdamse zender Salto A1 gedurende 12 maanden, in totaal 12 uitzendingen van
1 uur. Elk maandprogramma van Nefesh wordt wekelijks herhaald. Alle programma's worden per
programmaonderdeel digitaal vertoond op www.nefesh.nl
Doelstelling van de programmering is het positief benadrukken van de bijdrage van de Joodse
Gemeenschap aan de Nederlandse maatschappij, het belichten van de rijkdom en diversiteit van de
Joodse cultuur.
Met onze open, breed-joodse, cross-culturele programmering hopen wij een positieve bijdrage te
leveren aan het tegengaan van antisemitisme en het stimuleren van interculturele dialoog en
begrip. We willen onze kijkers een niet clichématig beeld geven van de Joodse cultuur, maar ook
zaken die zich afspelen binnen de diverse Joodse gelederen. Wij hopen dat dit ook zal bijdragen
aan de continuïteit van de Joodse gemeenschap.
Doelgroep is de Joodse (brede) gemeenschap, Israëliërs die wonen en/of werken in Groot
Amsterdam/Nederland en Nederlanders die de multiculturele samenleving en de Joodse cultuur
een warm hart toedragen. Lokale omroep Amsterdam Salto heeft ons laten weten dat gemiddeld
150.000 huishoudens bereikt kunnen worden met hun programmering.
In de reportages worden ook activiteiten vastgelegd, die plaats vinden in de regio GrootAmsterdam, maar ook in andere delen van Nederland. Onderwerpen uit Israël en evt. andere
landen worden geproduceerd in Israël of de betreffende landen. Wij hopen in 2018 weer te
kunnen samenwerken met o.a.:
1. Joodse gemeentes in Nederland
2. Joodse organisaties in Nederland
3. Joodse instellingen, zoals JHM, Kunst & Israel, JMW, Tsavta
4. Filmacademie JumpCut in Tel Aviv, Knesset Kanaal, Dizengoff Creates
5. Lokale omroep Amsterdam, Gooi TV
6. Gemeente Amsterdam, Gemeente Gooise Meren, Nationaal Comité 4 en 5 Mei
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Nefesh TV vraagt elk jaar opnieuw subsidie en fondsen aan voor nieuwe (eigen) producties. Het
budget wordt (relatief) laag gehouden vanwege de inbreng van vrijwilligers, lage uurtarieven van
professionals, bijdragen in natura van o.m. Salto (ter beschikking stellen van studio’s en gratis
zendtijd). Voor 2018 verwachten we onkosten te maken voor in totaal € 27.150; subsidies zijn
toegezegd van in totaal € 20.150. Voor de ontbrekende € 7.000 vindt er nog fondsenwerving
plaats.
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