
NOVA l-MINUUT FILM FESTIVALRecord aantal
inzendingen verwacht

'Maak een film die in geen geval langer mag

zijn dan 60 seconden, inclusief het geluid, de

titel en de aftiteling'. Zo luidt de opdracht om

deel te kunnen nemen aan dit populaire festival

dat op zaterdag 14 mei 2011 wordt gehouden

in Cultureel Centrum 'de Jansheeren', Maltezer-

plein 1 in het Noord-Hollandse Heemskerk.

AAD VAN POLANEN (2" VAN RECHTS) WON IN 2010 DE 2' PRIJS IN DE WORLD MINUTE MOVIE CUP IN ZWITSERLAND

NOVA-leden kunnen deelnemen aan de

wedstrijd. Het aantal inschrijvingen per

deelnemer is onbeperkt. Als 'opwarmer-

tje' werd in november vorig jaar het op-

drachtfestival van het organiserende FAA

NH'63 opgehangen aan de 1 -minuutfilm.

Er gingen liefst 76 producties over het

doek! Dat belooft in mei wat te worden!

Zo is het gekomen

In 1985 kwam de Zweedse Filmfedera-

tie op het idee om een speciaal evene-

ment te organiseren om meer bezoekers

te trekken op hun jaarlijks festival. Het

idee hield in om een wedstrijd te hou-

den waaraan films met een maximum

lengte van 60 seconden konden deel-

nemen. En waarom zou het publiek deze

wedstrijd niet kunnen jureren? The Mi-

nute Movie Cup was geboren.

Gedurende de voorbereiding van het

UNICA-festival van 1990 kwam de ge-

dachte bij UNICA op om dit idee uit te

breiden. En zo werd tijdens dit festival

de première gehouden van de interna-

tionale Minute Movie Cup. In het eer-

ste jaar mocht ieder land meedoen met

twee films. Een aantal landen, onder an-

dere Australië, Finland, Oostenrijk en

Malta organiseerde direct al hun eigen

wedstrijden om de films te kiezen die

hun land zouden representeren.

In de Minute Movie Cup golden slechts

twee regels:

- De film mocht niet langer zijn dan 60

seconden (inclusief op- en aftiteling).

- De film mocht niet uit commerciële

overwegingen zijn gemaakt.

Vanaf 1991 mochten alleen de landen

die dat jaar bij de zestien beste behoor-

den twee films insturen. De overige lan-

den één. Ook Nederland was direct in

de ban van deze zeer korte film en nam

in 1990 en 1991 met twee films deel.

In 1992, het 60ste levensjaar van de

NOVA, werd het eerste NOVA 1 -minuut

Film Festival gehouden tijdens het Be-

nelux Filmfestival in Beverwijk.

Er werden liefst 61 films aangeboden!

De twee films die het meest represen-

tatief zijn om op internationaal niveau te

vertonen, worden namens ons land af-

gevaardigd naar de World Minute Movie

Cup, onderdeel van het UNICA-festival

2011 in Luxemburg.

Voorselectie

Het NOVA 1 -minuut Film Festival kan op

de eerste plaats worden gezien als een

voorselectie voor de World Minute Mo-

vie Cup. Op de tweede, doch minstens

zo belangrijke plaats, als educatief en lu-

diek evenement. Het festival begint om

10.30 uur en zal om circa 16.30 uur af-

gelopen zijn.

Het Wedstrijdreglement, het deelname-

formulieren een bestelformulier voor toe-

gangskaarten en lunches kunt u vinden op

www.nh63.nl en www.novafilmvideo.nl.

Inschrijven kan tot 1 7 april 2011.

Parkeren

De Dekamarkt parkeergarage is onder

De Jansheeren. Ingang Ruysdaelstraat.

Parkeren van 10.00 - 17.00 uur kost

circa € 11,-. Het centrum van Heems-

kerk is een blauwe zone waarin twee uur

gratis kan worden geparkeerd met een

blauwe parkeerschijf. Buiten het cen-

trum kan gratis worden geparkeerd. MINE)


