
Het Nationale Manifestatie-
Festival 1993 te
Noordwijkerhout

Beste filmvrienden en -vriendin-
nen,

Dit jaar zet Regio Zuid-Holland 1
haar beste beentje voor om u,
filmers en belangstellenden, naar
Noordwijkerhout te halen.
Traditiegetrouw organiseert de
NOVA weer haar jaarlijkse Natio-
nale Manifestatie op zaterdag 13
en zondag 14 november 1993 voor
amateurfilmers en -videofilmers.
En zoals gebruikelijk kunt u het re-
sultaat daarvan een weekend lang
bewonderen. Er is zo langzamer-
hand wel een groep trouwe aan-
hangers van dit festijn ontstaan,
die geen jaar zullen overslaan.
Toch zijn er amateurs die nog nooit
zoiets meegemaakt hebben. Tot
hen willen wij ons dan in het bij-
zonder richten.

Natuurlijk is het heel amusant om
u te vergapen aan produkties van
andere hobbyisten. En het wed-
strijdelement kan voor velen ook
een belangrijke trekpleister zijn.
Toch denken wij dat deze zaken



de essentie van een bezoek nau-
welijks raken! Want wat is er
plezieriger dan tips en ideeën op
te doen voor uw eigen films, door
te kijken naar het werk van een
ander? Ook in 'gewone' clubda-
gen hanteert men dit principe,
door films van anderen te bekijken
en te bespreken. Op een NOVA-
festival gaat het wat officiëler en
gewichtiger (wat overigens niet ten
koste gaat van de sfeer, want die
blijft gemoedelijk). Maar het blijft
een feit, u steekt er altijd wat van
op!
Dat de sfeer gemoedelijk is, laat
zich gemakkelijk verklaren. U ont-
moet amateurs van andere clubs,
maakt snel nieuwe contacten en u
heeft de kans de 'veteraan van de
amateurfilmerij' - waarvan u al zo-
veel had gehoord - eens in leven-
den lijve te zien en te spreken.

De locatie van het festival is dit
keer Noordwijkerhout. Het 'Con-
grescentrum De Leeuwenhorst'
ligt vlakbij een natuurgebied van
de Stichting het Zuidhollandse
Landschap. Als bezoeker van het
Nationale Manifestatie-festival
kunt u dit natuurgebied gratis bin-
nen banjeren. Maar u kunt ook ge-
bruik maken van het zwembad met
whirlpool, bar en sauna's. Ook een
fitnessruimte maakt deel uit van de
outillage van De Leeuwenhorst.
Voor de echte NOVA-bezoeker is
dit uiteraard allemaal bijzaak... Het
bekijken en het leren van ander-
mans films, de contacten met col-
lega-audiovisuelen en het bewon-
deren van belangwekkende per-
sonen uit de AV-wereld, daar komt
hij (zij) voor! Maar toch is het mooi
meegenomen dat binnen loopaf-
stand een klein bos gelegen is, om
de taferelen van het witte doek
even te vergeten en de dagelijkse
portie frisse lucht te consumeren.
En daar hebben de organisatoren
en medewerkers van Regio ZH-1
aan dit festijn toch even mooi voor
gezorgd!



NEDERLANDSE ORGANISATIE VAN AUDIO-VISUELE AMATEURS

REGIO ZUID-HOLLAND l

S»cr. Louky Klerks
Montierland 40
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Projektie zaterdag
Projektie zondag
Projektie zaterdag en zondag
Diner en feest op zaterdag
Lunch zondag
Diner en feest zaterdag + lunch zondag
Projektie zaterdag incl. diner en feest
Projektie zondag incl, lunch
Passé partout: (hierin Fl 5,- korting)
Projektie zaterdag incl. diner en feest
Projektie zondag inclusief lunch
Overnachting p.p. op basis van 2 persoons kamer
Overnachting p.p. op basis van 1 persoons kamer

aantal
NOVA
leden
15.00
15.00
25.00
45.00
27.50
70.00
60.00
42.50

90.00
75.00
85.00

aantal
niet-

leden
20.00
20.00
35.00
45.00
27.50
70.00
65.00
47.50

100.00
75.00
85.00

Prijzen in NFI.

- Ledenprijs alleen op vertoon van geldige NOVA pas
- Lunch en dinerkaarten bestellen voor 30 september.
- Dieet maaltijden vermelden.
- Tot 30 september volledige restitutie van bestelde kaarten.
- Na 30 september worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Het totale bedrag overmaken voor 30 september naar:
Rabobank Stompwijk Zoeterwoude ,bank giro nr 132068
onder vermelding van "rekening nr 375367454 Nationale Manifestatie '93 AVA-ZH1"


