
NOVA Nieuws DOOR:
PIET VAN EERDEN

SECRETARIAAT
A. de Jong
Van Weerden Poelmanstraat 233
6417 EM Heerlen
Tel. 045-5660390
Fax 045-5660391
e-mail internet: nova @
worldonline nl
Internet http://www,worldonline
nl/~nova

PENNINGMEESTER
J.P. Essing
Heetveld 1
3773 AD Barneveld
Tel. 0342-491978
Postbanknr. 782717
t.n.v. Federatie NOVA

VOORZITTER
J.P. van Eerden
Krayenhofflaan54
1965 AE Heemskerk
Tel. 0251-246312

FILMOTHEEK
B. Teeninga
Vossiuslaan 44
2353 BC Leiderdorp
Tel. 071-891736
Postbanknr. 305785,
t.n.v. NOVA-Filmotheek,
Leiderdorp

Nationale NOVA Manifestatie op 28 en 29 november in
Congres Centrum 'Leeuwenhorst' in Noordwijkerhout

De Nationale NOVA Manifes-
tatie zal niet in Beverwijk
worden gehouden doch in
congres centrum 'Leeuwen-
horst' in Noordwijkerhout.
De organiserende FAA NH'63
heeft dit besluit moeten ne-
men nadat zij begin januari
bericht ontving dat de ver-
bouwing van de Theaterzaal
van De Nieuwe Slof meer tijd
in beslag zal gaan nemen
dan verwacht.

In eerste instantie zou de
Theaterzaal in september (start
theaterseizoen) gereed zijn. Fi-
nanciële problemen maakten
het echter onmogelijk op tijd
met de ingrijpende verbou-
wing te beginnen. Die proble-
men zijn weliswaar opgelost,
doch het zal tot begin 1999
duren voordat een en ander
zal zijn gerealiseerd. Reden
om uit te wijken naar 'Leeu-
wenhorst' dat in 1993 ook
reeds gastvrijheid bood aan de
NOVA.
Naast filmzaal 'de Rotonde'
beschikt 'Leeuwenhorst' over
uitstekende één - en tweeper-
soonskamers met bad, toilet,

tv en radio. Verder heeft 'Leeu-
wenhorst' verscheidene res-
taurants, een zwembad, sau-
na, fitnesscentrum, biljartzaal
en voldoende parkeerruimte.
In de nabijgelegen duinen kun-
nen de liefhebbers van wande-
len hun hart ophalen. De prijs
van de kamers is zeer aantrek-
kelijk; zowel voor de één - als
tweepersoonskamers geldt een
prijs van f 62,50 p.p. inclusief
ontbijtbuffet.
In mei zullen alle clubs een
promotiefilm en reserverings-
formulieren ontvangen.

Jurering voor de finale van
de Nationale Wedstrijd
Een jury, bestaande uit: 2 ge-
accordeerde NOVA-juryleden,
een geaccordeerd NAB-jury-
lid en 2 mensen "uit het vak",
zal op 25, 26 en 27 septem-
ber bijeenkomen. In dat
weekend zullen de films die
een nominatie hebben gekre-
gen voor deelname aan de ju-
rering voor de finale van de
Nationale Wedstrijd - in alle
rust - worden gejureerd. In-
dien het aantal genomineerde
films de beschikbare projec-
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tietijd tijdens de Nationale
Wedstrijd overschrijdt, zullen
de laagst geëindigde films he-
laas af moeten vallen. De or-
ganisatie zal zich er alles aan
gelegen laten liggen zoveel
mogelijk projectietijd beschik-
baar te stellen.
Van elke film zal een juryrap-
port worden opgesteld.

Cursus 'Reportage' bij de
AVO groot succes
In zalencentrum 'De Haver-
kamp' in Markeloo is op za-
terdag 28 februari een cursus:
'Het maken van een reporta-
ge' gehouden voor clubdo-
centen van de Audiovisuele
Vereniging Oost (AVO). De
Stichting Beeldende Amateur-
kunst (SBA) had de in Neder-
land wonende Belgische fil-
mer Mare Jambos uitgeno-
digd de cursus te leiden. Met
een aansprekend enthousias-
me leidde hij de deelnemers
een hele dag rond in de keu-
ken van de reportage.
Het is de bedoeling dat de
clubdocenten de opgedane
kennis gaan overdragen in
hun respectievelijke clubs. Zij
zullen daarbij gebruik kunnen
maken van een syllabus die -
in overleg met Mare Jambos -
door Co Vleeshouwer (audio-
visueel consulent SBA) zal
worden samengesteld.

Opleiding en bijscholing
juryleden
De vorig jaar gestarte jurycur-
sus voor geaccordeerde NO-
VA-juryleden o.l.v. Johan van
Kempen, is in januari afgeslo-
ten met twee zaterdagse bij-
eenkomsten in Hotel-restau-
rant 'De Gentel' in Geldermal-
sen. In totaal hebben ruim
vijftig juryleden van de gele-
genheid gebruik gemaakt om
hun kennis op het gebied van
het interpreteren en waarde-
ren van amateurfilms te ver-
groten. De Commissie Jury-
training van de NOVA zal zich
ook het komend jaar weer in-
spannen om de kwaliteit van
haar juryleden op een hoger
niveau te brengen.


