
De NOVfl komt naar je toe
In alle Aangesloten Organisaties worden momenteel de voorselecties gehouden voor de Nationale NOVA Manifestatie

2008. Jury's, bestaande uit drie geaccordeerde NOVA-juryleden, reizen het hele land door om de producties van honderden

filmers te bekijken en te beoordelen op de inhoud, de verhaalstructuur en de filmische vormgeving. Een hele klus natuurlijk,

maar ze doen het graag. In het weekend van 8 en 9 november komt de NOVA naar het knusse Posthuis in Heerenveen. De

mannen en vrouwen van NOVA-Noord voorzitter Rob Nijhuis hebben de organisatie van de Nationale NOVA Manifestatie op

zich genomen en, hen kennende, zullen ze alles tot in de puntjes regelen! Maar voordat het zover is, zullen de geselecteerde

films vooraf worden gejureerd in het Huis voor de Kunsten in Roermond. De juryleden zijn reeds bekend: Hay Joosten (au-

diovisueel consulent), Willy van der Linden (België), lem Kievit, Gabriël de Leeuw en Henri Schuurmans (geaccordeerde ju-

ryleden). Henk Siekmans, geassisteerd door Ineke Siekmans, is weer verzocht als jurysecretaris op te treden en Jan Schoo-

nen (secretaris van de Jury Coördinatie Commissie) bereidt het hele gebeuren administratief voor. Evenals vorig jaar zullen

minimaal alle films die goud, zilver of brons hebben behaald, worden vertoond tijdens de Nationale Wedstrijd.
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Al jaren is de NOVA (Nederlandse organisatie van Audiovisuele amateurs) de

thuisbasis voor enthousiaste filmamateurs. Wat eens begon met de geluidlo-

ze smalfilm is soms uitgegroeid tot complete multimedia producties.

De NOVA organiseert jaarlijks een tweedaagse wedstrijd waar de top van de

Nederlandse amateurproducties zijn te bewonderen. Dit jaar ligt tijdens de

Nationale Nova Manifestatie het brandpunt van de beste Nederlandse ama-

teurfilmers in het noorden. De regio afdeling NOVA NOORD organiseert op

8 en 9 november deze manifestatie in het Posthuistheater in Heerenveen.

De bezoeker van dit jaarlijks terugkerende evenement kan genieten van ama-

teurfilms die vaak op professionele wijze zijn gemaakt. Daarnaast is er de

spanning van de competitie. De films, waaronder diverse speelfilms, maar

ook interessante documentaires en reportages worden veelal in clubverband

gemaakt. Na vertoning van elke film volgt een kort juryverslag met een waar-

dering. De beste films worden afgevaardigd naar internationale wedstrijden.

Men kan nu reeds kaarten reserveren.

Kijk voor meer informatie op www.Nova-noord.nl
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