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DRIEDAAGSE NATIONALE NOVA MANIFESTATIE
DIT JAAR IN LIMBURG. VRIJDAG GRATIS TOEGANG.

door Peter van Kalmthout, voorzitter NOVA

De Nationale NOVA Manifestatie is het landelijk filmfestival van de 2.500 amateur-filmers die aange-
sloten zijn bij de NOVA, de Nationale Organisatie van Audio Visuele Amateurs. De NOVA telt 10 dis-
tricten en 110 clubs. De districten hebben elk jaar om toerbeurt de taak om de Nationale NOVA Ma-
nifestatie te organiseren. In 1999 is Limburg aan de beurt.

Het festijn vindt plaats in het
Theaterhotel De Oranjerie in
Roermond. De combinatie
van theater én hotel is bij uit-
stek toegesneden op de for-
mule van film, ontmoeting én
uitwisseling. Daartoe hoort
ook een workshop digitale vi-
deo-editing die naar wij ho-
pen vooral de jeugd zal aan-
spreken. Houben Mediatech-
niek BV uit Haelen grijpt deze
gelegenheid aan ons een
nieuw systeem te demonstre-
ren.
Als tegenprestatie stelt Hou-
ben gratis een BarcoGraphics
beschikbaar, een videopro-
jector van grote klasse. Van

eminent belang is echter dat
de Stichting Beeldende Ama-
teurkunst én het Prins Bern-
hardfonds elk aanzienlijk fi-
nancieel bijdragen, en dat ook
het Fonds voor de Amateur-
kunst en de gemeente Roer-
mond in de kosten subsidië-
ren.
De Nationale NOVA Manifes-
tatie 1999 vindt plaats in het
weekend van 12 t.m.14 no-
vember en er zijn 75 films te
zien. Alle films zijn eerst in de
clubs geselecteerd voor de
wedstrijd in het district, en
vervolgens heeft het district
de film goed bevonden voor
deelneming aan de landelijke

wedstrijd. Een jury, bestaande
uit: Paula Deppe (Teleac), Eric
Stalknegt (Televisie Flevo-
land), Jef van Gompel (NAB),
Ruud Steen en Gerrit van
Doornen (NOVA), oordeelt
vervolgens welke films een
gouden, zilveren of bronzen
medaille ontvangen en welke
amateurfilmer zich een jaar
lang de beste van Nederland
mag noemen.
Ook in dit opzicht is de Natio-
nale Manifestatie uniek. De
meeste festivals hebben name-
lijk alleen tot doel om het pu-
bliek een overzicht te geven
van de nieuwe belangrijke
films. De Nationale Manifestatie

Bereikbaarheid en hotels
Het Theaterhotel De Oranjerie in Roermond is zeer goed bereikbaar zowel met de trein als met
de auto. Vanaf het station is het 5 minuten lopen. Blijft u desondanks toch een verstokt auto-
mobilist, dan wijzen bordjes u de weg naar de Oranjerie zodra u het centrum van Roermond na-
dert. Wie in de Oranjerie logeert, kan gratis parkeren. In de parkeergarage op het bovenste
deck kunt u parkeren. Rijdt echter niet meteen naar boven want u krijgt pas een gratis parkeer-
kaart zodra u bij de balie als gast bent ingeschreven.
Theaterhotel De Oranjerie 1 p. kamer wc/douche/bad/tv ƒ150,-

2p. kamer wc/douche/bad/tv ƒ160,-
In het centrum van Roermond treft u meer hotels aan waar het goed overnachten is en die allen
in de onmiddellijke omgeving van het Theaterhotel zijn gelegen:
De Pauw, Roerkade 1-2, 0475-316597

De La Station, Stationsplein 9, 0475-316548
Oranjehotel, Stationsplein 13, 0475-332325

Willems, Godsweerdersingel 58, 0475-333021

2 p.kamer wc/douche in kamer f 120,00
1 p.kamer wc/douche op gang f 70,00
2 p.kamer wc/douche in kamer f 140,00
1 p.kamer wc/douche in kamer f 105,00
2 p.kamer wc/douche in kamer f 135,00
1 p.kamer wc/douche in kamer f 80,00
2 p.kamer wc/douche in kamer f 105,00
1 p.kamer wc/douche op gang f 70,00
2 p.kamer wc/douche op gang f 90,00

Bij bovenvermelde hotels moet u zelf een kamer reserveren. Bij of in de directe omgeving van
deze hotels is in beperkte mate parkeergelegenheid. Informeert u daar even naar bij de hotellier
als u belt om te reserveren.
Toegangsprijzen NOVA-leden + gezin Niet-leden
Passepartout (alle evenementen) f 100,00 f 110,00
Projectie alle dagen f 25,00 f 35,00
Projectie vrijdag gratis gratis
Projectie zaterdag f 15,00 f 20,00
Projectie zondag f 15,00 f 20,00
Diner + feest zaterdag f 55,00 f 65,00
Lunch zondag f 25,00 f 25,00
De secretarissen van de clubs hebben aanmeldingsformulieren om toegangskaarten en kamers
te reserveren in het Theaterhotel De Oranjerie. Alle genomineerde films worden vertoond!
Vrijdags is de toegang tot de filmvoorstelling gratis!
Aanvang voorstellingen
vrijdag 12 november (14.00 uur), zaterdag 13 november (10.00 uur) en zondag 14 november
(09.30 uur).
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PENNINGMEESTER
J.P. Essing
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t.n.v. Federatie NOVA
VOORZITTER
J.P. van Eerden
Krayenhofflaan 54
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Tel. 0251-246312
piet.van.eerden@planet.nl
FILMOTHEEK
B. Teeninga
Vossiuslaan 44
2353 BC Leiderdorp
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Aanvraag films e-mail:
nova@filmotheek.demon.nl
http://www.filmotheek.demon.nl
Postbanknr. 305785,
t.n.v. NOVA-Filmotheek,
Leiderdorp

biedt echter ook een podium
waar amateurfilmers elkaar
ontmoeten, inspireren en
vooral stimuleren.
Omdat de jury de films al in
september gezien en beoor-
deeld heeft, kan de organisa-
tie de beste films over de drie
dagen verdelen en zodoende
bevat elk projectieblok min-
stens één film die er echt uit-
springt. Dat is goed voor het
kijkplezier.
Zodra een film is afgelopen,
bestijgt de maker het podium
voor een interview. Het pu-
bliek ziet dus niet alleen maar
krijgt ook te horen wat de
filmer bewogen heeft om de
film te maken. Het interview
eindigt met het voorlezen van
het juryrapport. De kijkers
hebben daarmee de gelegen-
heid om de eigen opvatting te
vergelijken met het oordeel
van de jury. Voor de filmer én
voor het publiek is het ook
steeds weer boeiend om te
ervaren hoe individuele leden
van een jury verschillend kij-
ken, anders waarderen en
toch gezamenlijk tot een oor-
deel komen. •


