
NOVfi Film Festival 2011
in H0ng0lo Audiovisuele

V e r e n i g mg
O o s t

"KIEKNWATWOT"

Op zaterdag 5 en zondag 6 november is het weer zover: op het jaarlijkse NOVA

Film Festival is de top van de Nederlandse non-professionele film te zien in

het RABO-theater in Hengelo. Dit jaar is de organisatie in handen van de AVO

(Audiovisuele Vereniging Oost), die het festival heeft voorzien van een typisch

Twents motto!

AVO wil nadrukke-

zijn dank uitspreken

naar het Fonds voor

Cultuurparticipatie en

het VSB-fonds voor

de toegekende subsi-

die. Zonder zo'n financi-

WANNEER? 5 EN s NOVEMBER ele injectie zou het festival

niet georganiseerd kunnen worden. Zoals ieder jaar zijn in

de negen districten van de NOVA de voorrondes gehouden.

In totaal kwamen daaruit 40 films die een nominatie hebben

gekregen voor de landelijke wedstrijd: alle varianten van repor-

tage, documentaire tot vakantiefilms en speelfilms zijn weer

vertegenwoordigd. Net als in voorgaande jaren heeft er een

jurering vooraf plaats gevonden. Drie dagen lang hebben vijf

juryleden de producties intensief bekeken en beoordeeld: op

verhaalstructuur, gebruik van verhaallijnen, bijzonderheden in

het scenario, filmische vormgeving etc. etc.

Dit jaar zijn de films beoordeeld door:

Paul Amand; groot cineast uit België. Heeft vele prijswinnen-

de (korte-)speelfilms gemaakt. Internationaal is hij een graag

geziene cineast met de speelfilm als specialisme.

Steven Geldof begon als jonge filmer bij de filmclub De

Saenden. Dat stimuleerde hem tot het volgen van een oplei-

ding aan de filmacademie. Vervolgens heeft hij van zijn hobby

zijn beroep gemaakt en is na zijn afstuderen op de filmacade-

mie producent van onder andere bedrijfsfilms geworden.

Piet van Eerden; erevoorzitter van de NOVA en al vele, vele

jaren een enthousiast filmer, clubbestuurder en ambassadeur

voor de amateurfilmer.

Kees Tervoort; specialist in het maken van speelfilms, die zelf

ook op internationaal niveau vele prijzen heeft gewonnen. Hij

wordt daardoor veel gevraagd als internationaal jurylid. Sinds

kort is hij voorzitter van de NOVA.

Henk Teunissen; erkend filmer en regioclubbestuurder uit

Limburg. Henk heeft zelf al regelmatig prijzen gewonnen op

landelijke festivals. Hij is mede verantwoordelijk voor het oplei-

den van de NOVA juryleden.

Van elke film is een juryrapport gemaakt waarin de jury zijn

oordeel geeft over de kwaliteiten van de desbetreffende film.

Die rapporten zullen (weer) na het vertonen van de films worden

voorgelezen. Naast bronzen, zilveren en gouden medailles zijn

er ook prijzen voor acteerprestaties en camerawerk.

Op beide dagen zal het filmprogramma onderbroken worden

door een kort blok met een 'forumdiscussie' waar drie deskun-

digen (Minze Leistra, Co Vleeshouwer en Hay Joosten) zullen

aangeven welke film of beoordeling hen speciaal is opgevallen

en waarom.

Uitstekend theater

Zoals gezegd vindt het festival plaats in het RABO-theater in

Hengelo. Het is een uitstekend theater en ligt tegenover het

station in Hengelo. Parkeren kan in parkeergarage vlakbij. De

AVO prijst zich gelukkig met een locatie waar alles zo mooi

compact bij elkaar ligt en het de bezoeker dus zo gemakkelijk

mogelijk kan worden gemaakt. En nu is het dus wachten op

de hopelijk vele, vele bezoekers! Vanaf begin september kan

men kaarten (voor de voorstellingen, lunches en feestelijk diner

bestellen via de speciale N FF-website: http://nff.videofilmers.nl)

De prijzen voor het festival zijn:

Voorverkoop (leden) (Niet-leden)

Dagprijs: €15,00 €17,50

Weekendprijs: € 27,50 € 35,00

Kassaverkoop
Dagprijs: € 17,00 € 20,00

Dagdeel: €8,50 €10,00

Lunch €14,00

Feestavond buffet € 32,50

Zaterdag en zondag projectie € 27,50

PASSE-PARTOUT € 83,50

€ 35,00

€91,00

Inclusief 2 dagen projectie, 2 lunches en diner feestavond.

Voor degenen die in Hengelo willen overnachten zijn er kamers

beschikbaar in het Eden Star Hotel, B.R Hofstedestraat 50,

7551 DG Hengelo, in de directe nabijheid van het theater.

2-persoonskamer € 85,- overnachting (niet roken, excl. ontbijt)

Ontbijt € 1 2,50 per persoon

Boeken is (vanaf september) mogelijk op de NOVA FILM

FESTIVAL site, http://nff.videofilmers.nl Daar is ook de promo-

tiefilm van de AVO te zien, waarin de bezoeker een kijkje het

theater en het hotel wordt gegund.

Kom op 5 & 6 november naar Hengelo en Kiekwatwot!

Henk Koster, voorzitter RVO l


