


Voor het project Songcatchers gaan de SuitCase Cinema filmmakers 
op zoek naar vergeten en verloren gewaande volksliedjes om deze 
voor eeuwig te vangen in beeld en geluid op een online platform voor 
volkscultuur. 

Suitcase Cinema is een community-based productieplatform dat is 
opgericht door Tim Murck, Joris Hoebe en Tygo Gernandt. Het 
platform wil filmmakers stimuleren om met kleine budgetten films te 
maken, als het ware met "de inhoud van een koffer". 

Songcatchers is ontwikkelt door Joris Hoebe en Eline van Diggelen.



Hoeveel liederen zijn er eigenlijk nog? Wat vertelden ze ons 
toen? en wat vertellen ze ons nu? Hoeveel ken je er zelf? en 

hoeveel kunnen we er vinden?

Op de Songcatchers online verzamelplek zijn korte 
filmportretten te zien van zangers en zangeressen.

Op dit platform kun je op een laagdrempelige manier kennis 
maken met ons cultureel erfgoed



Omschrijf  uw projectidee : Wat wil je bereiken? 
Wie is je doelgroep? Welke samenwerkingen 
wil je aangaan?

Wij willen met dit project volkscultuur op een laagdrempelige manier 
nieuw elan geven en eigentijds maken. 

Of  je nu drie hoog achter in Amsterdam Zuid-Oost woont of  op het 
platteland van Lutjelollum, In Bolivia of  in Nieuw-Zeeland en een 
voorliefde hebt voor Nederlandse volkscultuur.



Op de interactieve site worden alle gevangen liederen die 
nu slechts bekend zijn bij enkelen, voor iedereen 

toegankelijk. 

We zoeken naar liedjes uit de mondelinge overlevering. 
Liedjes die van generatie op generatie aan elkaar zijn 

doorgegeven. Niet alleen de oude Nederlandse volksliedjes 
maar ook de liedjes die door de nieuwe Nederlanders zijn 

meegebracht. 

Een wiegeliedje, slaapliedje, een werklied of  een moordlied.

Per regio worden de korte filmportretten aangeboden. De 
zangers en zangeressen vertellen kort over de context 

waarbinnen het lied gezongen werd waarna het lied volgt. 



Zingen verbindt 

We hopen met dit project bij te dragen aan discussie over 
'de Nederlandse identiteit'. We willen bewustzijn creëren 

over de Nederlandse geschiedenis en tegelijkertijd op een 
ongedwongen manier bruggen bouwen. Tussen jong en 

oud, nieuwe en oude media, maar ook tussen verschillende 
culturen.



SCREENSHOTS



TOEKOMSTIGE FASES
In de volgende fases van het project gaan we verder de wereld 
in. De Suitcase Cinema Songcatchers vliegen de grenzen over op 
zoek naar volksliederen van over de hele wereld. 

Uiteindelijk hopen we via bij ons aangesloten makers van over de 
hele aarde een groot wereldwijd archief  van volksliederen op te 
bouwen.

In de voetsporen van ‘Songcatcher’ van de eerste orde: Alan 
Lomax.



PARTNERS
Een aantal instanties waarmee we nu en in de toekomst willen samenwerken zijn 
onder andere het Meertens instituut, Het Nederlands centrum voor volkscultuur 

en de Fryske Akademy. Zij hebben al diverse databases aangelegd. 

REGIONALE MEDIA
We hebben bij het opsporen van de liederen het publiek hard nodig. Omdat we 

vermoeden dat de liederen diep in de regio’s verstopt zijn, willen we met behulp 
van de regionale omroepen en kranten kunnen we het publiek inschakelen om 

onze makers te helpen.



Hoe speelt nieuwe media een rol in je project en 
waarom vind je het belangrijk?
Songcatchers wil een grote transmediale beleving worden. Oude volkscultuur 
wordt met allerlei nieuwe culturen verbonden.

 
Het internet en de constante technologische vooruitgang hebben er voor gezorgd 
dat er een hele nieuwe cultuur is ontstaan. Het social web, crowd-sourcing, co-
creation, communities. We vormen allemaal nieuwe clans en groepen. 

Suitcase Cinema heeft een eigen community van amateur- en professionele film en 
video makers. Deze community wordt ingezet bij het maken van de portretten. 



CROWDS & APPS
Social media en oude media worden ingezet om zangers en 
zangeressen aan makers te koppelen. Ook willen we een App. 
ontwikkelen die het makers nog makkelijker maakt om de films 
binnen een bepaald format te maken. 

Uiteraard worden geo- en andere metadata meteen bij de video 
opgeslagen en via een druk op de knop vliegt het gevangen lied 
naar de juiste plek op het online platform. Via inhoudelijke links of  
gezamenlijke afkomst worden de portretten aan elkaar verbonden, 
hierdoor ontstaan playlists die je meenemen van de ene hoek van 
Nederland naar de andere.



Wat maakt je project innovatief? (bv. Nieuwe 
publieksgroep, nieuw soort samenwerking, nieuwe 
distrubutievorm, nieuw product, nieuw werkproces)

Transmedia, Crowdsourcing en co-creation zijn de nieuwe toverwoorden in de 
mediawereld en terecht. de ‘beweging’ die nu is ingezet, heeft zoveel voordelen en 
mooie kanten. Het brengt mensen bij elkaar, inspireert tot het ‘goede’ doen en het 
stimuleert de creatie van nieuwe ideeën.



COMMUNITIES
Bij Songcatchers leunen we op twee communities. Het publiek dat ons moet 

helpen bij het vinden van de liederen en de makers die deze moeten vastleggen.

 Dit betekent een zeer nauwe samenwerking tussen publiek en makers, de dialoog 
die ontstaat probeert Suitcase Cinema bij elk project te stimuleren. 

Ook door bijvoorbeeld het geven van workshops aan aspirant makers die 
vervolgens mee kunnen werken bij het verzamelen van de liederen.



Live Events
Op den duur willen we ook live-events organiseren die teruggrijpen 
naar volkscultuur en tradities. Bijvoorbeeld een Blikspuit- of  Luilak 
flashmob, een sjoel kampioenschap. Of  concerten van bekende 
bands die volksliederen ten gehore brengen.



Distributie
Suitcase Cinema past elk distributiemodel aan op het concept. In dit geval 

Songcatchers. Het online platform zal de belangrijkste plek zijn waar de films te 
zien zullen zijn. Daarnaast willen we de samenwerking met de regionale zenders 
beslechten door films op de dertien zenders uit te zenden. Daarnaast is Suitcase 

Cinema aangesloten bij een nieuwe digitaal platform en uitzendkanaal dat 
landelijke dekking heeft via de kabel en bioscopen.



www.suitcasecinema.com
@suitcasecinema 
#suitcasecinema
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