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NOVA Filmfestival 2013
De jongste regio van de NOVA, ZH'12,

organiseert dit jaar het NOVA Filmfesti-

val op 9 en 10 november. Het zal worden

gehouden in theater Castellum in Alphen

a/d Rijn. Op zaterdagavond wordt er een

diner georganiseerd met entertainment
in hotel Avifauna. Inmiddels is hierover

informatie te vinden op de website van

de NOVA. Het bestellen van kaarten zal

ongeveer eind juli mogelijk zijn.

Er zijn inmiddels 50 films aangemeld,

die meedingen naar een plaats op dit

podium voor de beste films van Ne-

derland, die door NOVA-leden zijn ge-

maakt. Dit grote aantal is verheugend,

want het geeft aan dat er op een hoog

niveau wordt gefilmd. Het heeft als keer-

zijde dat veel makers uiteindelijk teleur-

gesteld moeten worden, omdat er maar

zo'n 30 films op het festival vertoond
kunnen worden.

Vorig jaar is voor het eerst geëxperimen-

teerd met een nieuwe manier van jure-

ren: 'jury live'. Dat was voor iedereen

spannend. Uit de enquête, die nader-

hand is gehouden, bleek dat het con-

cept aansloeg, maar dat verdere perfec-
tionering nodig was. Wij willen dit jaar

'full swing jury live' bieden. Alle films,

inclusief de films die in beroep worden

aangemeld, worden thuis door de leden

van de selectiecommissie bekeken. Zij

bepalen een volgorde en leveren die in

bij de jurysecretaris. Uit die rangorde

volgt welke films mogen worden ver-

toond op het NOVA Filmfestival.

De live jury bestaat uit drie andere

NOVA-juryleden, een Belg en een pro-

fessional. Zij zien de films voor de eerste

keer. Na vertoning van een film wordt

een voorlopige waardering gegeven in

sterren. Daarbij zijn de individuele sco-

res te zien. De juryleden krijgen even de

gelegenheid hun waardering toe te lich-

ten. Het ontbreken van een juryrapport

wordt op deze manier gecompenseerd.

Nieuw is ook dat er voor de zaterdag en

zondag aparte zaalprijzen worden uitge-

reikt. Op zondagmiddag is er na de ver-

toning van alle films een live jurydiscus-

sie. De films, die bij de beste helft horen

worden besproken. De jury bepaalt op

het podium welke films een SuperNO-

VA, speciale prijs of laureaat krijgen.

Kom dus naar Alphen a/d Rijn, want het

belooft weer een feest voor oog, oor en,

niet te vergeten, maag te worden.

Gefeliciteerd! Jan Schoonen -

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Eind april is Jan Schoonen benoemd

tot Ridder in de Orde van Oranje Nas-

sau. Jan is al erelid van ZH'12 en van

de NOVA en werd ook geëerd met een

Unica-medaille. Deze onderscheiding is
een grote eer, die een kroon zet op al

het werk dat hij voor de amateurfilmers

heeft verricht. Zo was hij sinds 1978

wedstrijdsecretaris van de NOVA, hij

was 20 jaar secretaris van de Jury Co-

ördinatie Commissie en 25 jaar secreta-

ris van ZH II, die inmiddels is gefuseerd

met ZH l. Dit rijtje is nog lang niet vol-

ledig. Hoewel hij het nu wat kalmer aan

doet is Jan nog altijd zeer betrokken bij

het wel en wee van de NOVA.


