
Kaart voor Ede niet lang laten liggen

Jubileumjaar van NOVA
begint bij de opening
Filmmanifestatie 1981
Als zaterdagmiddag 14 november om half twee de officiële opening plaats vindt van de
NOVA-filmmanifestatie 1981, zal dat tevens het officiële begin vormen van het jubi-
leumjaar van de NOVA.
Welhaast vanzelfsprekend zal het gehele gebeuren van de nationale wedstrijd en alle
overige evenementen, die tezamen de NOVA-filmmanifestatie 1981 vormen, weer plaats
vinden in De Reehorst te Ede.

We willen niet beweren, dat de directie
van De Reehorst ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van de NOVA de grote
projectiezaal van schitterende nieuwe
stoelen heeft laten voorzien, maar het is
wel een feestelijke bijkomstigheid, dat
dit inderdaad is gebeurd.
Overigens, als u het mij vraagt, heb ik
toch het sterke vermoeden, dat de direc-
tie ons 50-jarig jubileum niet zo maar
voorbij zal laten gaan. Op een bepaald
moment gedurende dat weekend zal er
ongetwijfeld een mededeling worden ge-
daan in de geest van: 'Dames en heren,
de direktie van De Reehorst heeft het
genoegen u . ..' Tja, en wat die puntjes
dan voor moeten stellen, daar heeft di-
recteur Witte dan nog een paar weken de
tijd voor om daar over na te denken.

Nationale wedstrijd
De projectie van films die meedoen aan
de nationale wedstrijd zult u uitsluitend
mee kunnen maken, gezeten in één van
de genoemde nieuwe stoelen. Om het
duidelijker te stellen, indien de grote
projectiezaal uitverkocht zou zijn, komt
er dit jaar geen parallelprojectie van
wedstrijdfilms in een andere zaal. De
enige manier om verzekerd te zijn van
een plaats, is gebruik te maken van de
mogelijkheid plaatsen te bestellen door
middel van de bijgesloten aanmel-
dingskaart. Mocht u dit om welke reden
niet kunnen of willen doen, neemt u dan
straks, als u op het laatste moment toch
zou besluiten naar Ede te reizen, eerst
even telefonisch contact op met De
Reehorst. Met name voor de zondag re-

kenen wij op een uitverkochte zaal. Het
zou voor u en voor ons teleurstellend
zijn, u dat aan de balie pas te moeten
vertellen.
De vertoning van de wedstrijdfïlms zal
plaats vinden op de zaterdagmiddag, de
zondagochtend en de zondagmiddag. In
tegenstelling tot het vorige jaar zal er op
de zaterdagavond geen projectie van
films plaats hebben die aan de nationale
NOVA-filmwedstrijd meedoen.

Agfa S 8 Moviechrome-
wedstrijd
In jaargang 7 nr. 5 (mei 1981) werd deze
filmwedstrijd aangekondigd. Ook werd
bekendgemaakt, dat de prijswinnende
films zouden worden vertoond op 14 no-
vember in Ede. Tevens zou Agfa Ge-
vaert B.V. de prijsuitreiking tijdens het
avondprogramma verzorgen.
Wij kunnen thans meedelen, dat na af-
loop van de zaterdagmiddagprojectie alle

Kijkje op het rijk met bloemen getooide po-
dium in 1979, waar de makers van 39 films hun
onderscheiding in ontvangst namen.

Foto: Hans van Nierop

bezoekers van de NOVA-filmmanifesta-
tie door Agfa Gevaert B.V. worden uit-
genodigd in Studio I, een aparte filmzaal
in de gebouwen van De Reehorst, waar
om 18.30 uur de vertoning van de prijs-
winnende films zal plaats vinden. Ge-
schatte projectieduur ca. één uur.
Later op de avond zal tijdens het
feestprogramma de prijsuitreiking op een
wel heel ludieke en verrassende wijze
geschieden.
Overigens lijkt het niet onwaarschijnlijk,
dat er wellicht weer een mededeling zal
worden gedaan, nu in de geest van: 'Da-
mes en heren, de directie van Agfa Ge-
vaert B.V. heeft het genoegen u . . . "

Gemeenschappelijk diner
Als inleiding op de feestelijkheden van de
zaterdagavond zal na de projectie van de
films in de Agfa Gevaert-wedstrijd een
diner worden gehouden, dat omstreeks
19.30 uur zal aanvangen en omstreeks 21
uur zal zijn beëindigd. De verschillende
gangen zullen aan tafel worden geser-
veerd. U zult dus niet met een bordje in
een rij behoeven te staan of enig ander u
onwelgevallige prestatie te hoeven leve-
ren. Het enige dat u zult moeten doen is
het eigen vlees snijden en het glas heffen
op de jubilerende NOVA.

Feestavond
Zonder enige aarzeling wordt dit jaar het
woord 'feest'avond gehanteerd. Natuur-
lijk, als je het jubileumjaar van de Nova
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De Reehorst, in de novembermaand vaste pleisterplaats van vele honderden NO VA-leden,
garandeert u een nog comfortabeler zit in de grote projectiezaal.



gaat inluiden dan mag dat gerust gepaard
gaan met een uitbundig feest. Maar dat is
niet de enige reden, waarom er van een
feestavond gesproken wordt. De spon-
taniteit en de inventiviteit waarmede de
districtsvertegenwoordigers meenden de
daadwerkelijke bijdrage van hun district
aan het welslagen van deze avond te
moeten geven, was ongekend. De gekste
plannen werden uit de mouwen geschud.
Waar het allemaal op uitdraait, ik kan het
u ook niet precies vertellen, maar één
ding weer ik zeker, dit moet een goed
feest worden.

Uitgangspunt voor het welslagen is de
formule: De NOVA geeft wat aan het
district. Het district geeft weer wat terug
aan de NOVA, maar dan het liefst meer.
En aangezien wij met ons allen de NOVA
zijn, krijgen we meer terug dan we heb-
ben gegeven. Nou dat moet een succes
worden, dat kan niet anders. Enfin, het
feest begint al wanneer u uw kaarten ont-
vangt want aan die kaarten hangen een
sliert bonnen waar van alles en nog wat
op te verkrijgen is. U moet het zelf maar
ondervinden.

Lunch op zondag
Vanzelfsprekend bestaat wederom de
mogelijkheid deel te nemen aan een ge-
meenschappelijke lunch tijdens de pro-

Snel verkleden geen probleem
Het vrouwelijk gedeelte
van de NOVA-leden die
de reis naar Hongarije
hebben meegemaakt, had
zich ter gelegenheid van
het slotbanket tijdens de
UNICA '81 in japonnen
gestoken die ver tot over
de knieën reikten. Goed
beschouwd reikten hun
japonnen tot bijna op de
grond, maar hoe dan ook
het was een feestelijke
aanblik.
Naar verluidt schijnen ze
toen onder elkaar afge-

sproken te hebben, dat ze
op HET FEEST van de
NOVA zich allen weder-
om 'in het lang' zouden
vertonen en ik kan me zo
voorstellen, dat er meer
dames zijn, die dat leuk
zouden vinden.
Maar we hebben een
qverladen programma en
er zouden wel eens wat
verkleedproblemen kun-
nen optreden. Te weinig
tijd om van De Reehorst
naar het hotel heen en
weer te gaan, of zelfs wel

aan alles mee willen doen,
maar 's avonds wel terug
naar huis en in dat geval is
er zelfs geen hotelkamer
ter beschikking.
Voor al die dames (en mo-
gelijk ook heren) die een
verkleedprobleem zouden
kunnen hebben, staan de
zes artistenkleedkamers
van De Reehorst de gehele
dag ter beschikking, zo-
wel voor het keurig op-
hangen en opbergen van
kleding overdag als voor
het omkleden.

jectiepauze omstreeks het middaguur. U
kunt via de bijgesloten aanmeldingskaart
plaatsen hiervoor reserveren. Eigenlijk
zouden wij er op willen aandringen, dat
indien u van plan bent aan de lunch deel
te nemen, dit toch vooral bijtijds kenbaar
te maken opdat ook wij weer bijtijds door
kunnen geven op hoeveel personen er
gerekend moet worden.
Zo, u bent weer op de hoogte. Wacht

vooral niet te lang met het insturen van
uw aanmeldingskaart, want het belooft
weer heel druk te worden. En u weet het:
voor de NOVA-filmmanifestatie 1981
geldt uitverkocht is uitverkocht.
Ik wens u heel veel kijkgenot en plezier!
Tot ziens in Ede!

Wim Oosterman
voorzitter NOVA


