
NOVA-
nieuws
door Piet van Eerden

VOORSELECTIES VOOR
DE NATIONALE NOVA
WEDSTRIJD VOORTAAN
IN HET VOORJAAR
Tijdens de Federatieraadver-
gadering is onlangs besloten
om voortaan alle voorselec-
ties voor de Nationale NOVA-
manifestatie vóór 1 juli te
houden, te beginnen in 1997.
Reden daarvan is dat voor-
heen enkele Aangesloten
Organisaties nog in septem-
ber en oktober hun voorse-
lecties hielden. Na de laatste
voorselectie moest de
Commissie van Beroep dan
nog bijeenkomen en kon de
NOVA-secretaris en de
Aangesloten Organisatie die
dat jaar de NM organiseerde,
alleen nog met veel kunst en
vliegwerk de benodigde
informatie aan deelnemers en
bezoekers verstrekken.

In sommige gevallen brengt
dit een eenmalige kettingre-
actie met zich mee. Als de
AO's namelijk eerder willen
voorselecteren, dan dienen
de filmers hun films ook eer-
der beschikbaar te hebben
voor de clubwedstrijden die
op hun beurt weer fungeren
als voorselectie voor de "dis-
trictswedstrijd". Het lijkt inge-
wikkeld doch het valt allemaal
best mee. Of zoals een jurylid
onlangs zei: "Voorselecteren
betekent brood op de plank
voor ons filmfreaks".

TELEAC-CURSUS WORDT
AFGESLOTEN MET VIDEO-
WEDSTRIJD
De Teleac-cursus voor video-
filmers was aanleiding voor de
NOVA en de Stichting Beel-
dende Amateurkunst (SBA)
om aansluitend de deelnemers
in de gelegenheid te stellen
deel te nemen aan een video-
wedstrijd met een vrij onder-
werp. In alle cursusboeken

werd een aanmeldingsformu-
lier en NOVA-informatie ge-
daan. Vele cursisten reageer-
den en vroegen een inschrijf-
formulier aan bij de SBA die de
secretariaatswerkzaamheden
verrichtte. Het was onvoor-
spelbaar hoeveel deelnemers
mee zouden doen. Zouden het
er duizend, tweehonderdvijftig,
tien worden? Het werden er
uiteindelijk tweeëntwintig.
De films, die maximaal tien
minuten mochten duren, wer-
den gejureerd door Boy van
Klooster (NOVA), die ook mee-
gewerkt had aan de Teleac-
cursus, Co Vleeshouwer (SBA)
en Piet van Eerden (NOVA).
Monique Opveld van het SBA-
secretariaat, fungeerde als
jurysecretaris.
De uitslag kan nog niet mee-
gedeeld worden omdat dit
blad vóór 22 december zal
verschijnen, de dag dat de
prijsuitreiking zal plaatsvin-
den in De Nieuwe Slof tijdens
het NH'63 opdrachtfestival
"Regen". De winnaar krijgt
een tweedaags bezoek aan
Futuroscoop in Poitiers
(Frankrijk) aangeboden!
De prijswinnende films zullen
tijdens het festival worden
vertoond.

DE ZWEVENDE CAMERA
In Nederland worden steeds
meer film- en fotocamera's
verkocht. Miljoenen filmers
en fotografen zijn (nog
steeds) geen lid van een club.
Zij zweven "ergens' in den
lande. Reden voor Torn
Meerman, consulent fotogra-
fie, en Co Vleeshouwer,
audiovisueel consulent, bei-
den werkzaam bij de SBA,
om de besturen van de
NOVA, BNAFV (Bond van
Nederlandse Amateurfoto-
grafen-Verenigingen) en de
NVG (Nederlandse Vereniging
Van Geluidsjagers) uit te
nodigen om tijdens twee stu-
diedagen met elkaar van
gedachten te wisselen over
dit fenomeen. Als gespreks-
leider werd aangetrokken
Hans Onno van den Berg,
cultuursocioloog en voorzitter
van de Stichting Kunstzinnige
Vorming Amsterdam (SKVA).
Onderwerpen van gesprek
waren o.a. vergrijzing, commu-
nicatie, presentaties, cursus-

sen, faciliteiten, verenigings-
structuur, internet, markton-
derzoek en manifestaties.
Er werd afgesproken dat de
beide consulenten een uitge-
breid, overdraagbaar verslag
van de studiedagen zullen
maken. Deze verslagen kun-
nen dan eventueel worden
gebruikt als naslagwerk in de
communicatie met de achter-
ban. Tevens werd afgespro-
ken dat dezelfde club het
komend jaar nog tweemaal
bijeen zal komen.

UNICA-RONDZENDPRO-
GRAMMA 1997
Een van de vele voordelen van
het lid zijn van een film-en video-
club is de mogelijkheid om jaar-
lijks een selectie van de beste
amateurfilms ter wereld te gaan
kijken in de eigen Aangesloten
Organisatie. Onder leiding van
de nieuwe Nederlandse verte-
genwoordiger bij de UNICA,
Vladimir Murtin, heeft een aantal
amateurfilmkenners zich bera-
den over de te bestellen films.
Besloten is daarvoor een aantal
van de beste films uit 1996 en
een aantal films uit 1995 en
1994 te kiezen. Via de NOVA-
secretaris, tevens secretaris-
generaal van de UNICA, zijn de
films ondertussen besteld bij
Hans Schober, filmothecaris van
de UNICA.
Aangesloten Organisaties die
gebruik willen maken van
deze service, dienen zo
spoedig mogelijk het pro-
gramma te reserveren bij het
NOVA-secretariaat. Het pro-
gramma is beschikbaar in
maart en april 1997.

INFORMATIE
Er bereiken ons veel vragen
over adressen van clubs, cur-
sussen etc. Voor uw vragen op
landelijk gebied kunt u terecht
bij het NOVA-secretariaat. Op
regionaal gebied bij de secreta-
riaten of contactpersonen van
de Aangesloten Organisaties.
Deze laatsten kunnen even-
eens informatie geven over
clubs in hun omgeving.

Belangrijke adressen
NOVA BESTUUR
Voorzitter
J.P. van Eerden,
Krayenhofflaan 54, 1965 AE
Heemskerk, 0251-246312

Secretaris
A. de Jong, Van Weerden
Poelmanstraat 233, 6417 EM,
Heerlen, 045-542317
Penningmeester
J.P. Essing, Heetveld 1, 3773
AD Barneveld, 0342-491978

SPECIFIEKE TAKEN
Filmotheek- en videotheek
B. Teeninga, Vossiuslaan 44,
2353 BC Leiderdorp,
071-5891736
Jury-coördinatie
J.C. van Weeszenberg, Guido
Gezellelaan 43, 2624 KW
Delft, 015-2618436
UNICA-contacten
V. Murtin, Estafette 4, 2924
VB Krimpen aan de IJssel,
0180-513939

AANGESLOTEN
ORGANISATIES
Noord (Groningen,
Friesland en Drenthe)
H. Siekmans, Kymmelhof 4,
9403 PP Assen, 0592-370460
Oosf (Oost-Overijssel en
Oost-Gelderland)
F. ten Bloemendaal,
De Peppelaar 19, 7491 DJ
Delden, 074-3762530
Midden-Nederland (West
Overijssel, West-Gelderland
en Flevoland)
H. Jansen, "Hobbestee",
De Ring 23, 8252 GA
Dronten, 0321-316020
Centrum (Utrecht e.o.) C. de
Blom, Salamander 3, 1275
BK Huizen, 035-5262226
FAA NH'63 (Noord-Holland)
C.J.F. Tervoort, Uweg 576,
2141 CM Vijfhuizen,
023-5581021
Zuid-Holland 1 (Den Haag e.o.)
Mw. L. Klerks-Teunisse,
Montferland 49, 2716 CC
Zoetermeer, 079-3212091
Zuid-Holland 2 (Rotterdam e.o.)
J.R Schoonen, Gravensingel
39, 3319 EN Dordrecht,
078-6160024
A/B'80 (Noord-Brabant)
G. van Berkel, Ger ter
Borchstraat 76, 4703 NN
Roosendaal, 0165-533313
LOVA (Zuid-Limburg)
J.F. Saes, Populierenstraat 2,
6031 XS Nederweert,
0495-626263
NOIA
R. van Zeist,
Twijndersdonk 214,
7326BR Apeldoorn,
055-5339543 •


