
leder NOVA-district heeft één jurystem

Filmmanifestatie 1982:
als vanouds sfeervolle
en gezellige samenkomst
de Reehorst in Ede. Een weekend medio november. NOVA-filmmanifestatie.
Drie begrippen die zo langzamerhand onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn.
Op 13 en 14 november 1982 is het weer zo ver. Voor de zevende keer in successie zal De
Reehorst in Ede een heel weekend lang HET middelpunt zijn van amateurfilmend
Nederland.

Veranderingen
Nieuw is dit jaar de manier waarop de
jury zal worden samengesteld. Tot aan
vorig jaar werden de juryleden door het
NO V A-bestuur gekozen en uitgenodigd.
Gebruikelijk was, dat een jury van zeven

Rommelmarkt en
variété in Ede
Ede wordt iets aparts dit jaar. Buiten
de vertoning van de beste films van
Nederland gaan we 's avonds feesten.
Een fancy-fair, veel variété en een
rommelmarkt staan op het program-
ma. Voor het eerste hebt u wat klein-
geld en veel geluk nodig. Bij het
variété moet u beslist de camera mee-
brengen, want bij één van deze pro-
gramma's krijgt u een unieke kans om
iets te filmen wat u maar zelden te zien
krijgt.
Op de rommelmarkt zult u in de
gelegenheid worden gesteld om die al
zo lang in de kast of op zolder liggen-
de overbodige spullen aan de man te
brengen. Op datgene wat niet meer bij
u past of door u niet meer wordt
gebruikt, zit een ander al lang te
wachten. Men is best bereid er veel
geld voor te geven.
De NOVA ontvangt als bemiddelaar
bij deze transacties 5%, zowel van de
koper als van de verkoper over de
handelssom. Doe mee, mensen! Laat
dat spul niet wachten op het predikaat
'Antiek'. Komt u niet naar Ede (wat
onvergeeflijk jammer zou zijn), geef
het dan aan iemand mee met voldoen-
de details en minimum biedprijs.
Neem dus de camera, uw echtgenote
en alle overbodige spullen mee naar de
Nationale NOVA-Manifestatie in Ede.
Verdere inlichtingen bij de coördina-
tor van deze feestavond:

André Swinnen, Heerlerweg 2,
6433 HS Hoensbroek,
tel. 045-217392.

personen de tien beste films van de
nationale wedstrijd aanwees. Het beken-
de gele scorebord met de lampjes was op
dit systeem ingericht.
Voor de nationale wedstrijd 1982 zal de
jury op geheel andere wijze tot stand
komen en als gevolg daarvan met twee
personen worden uitgebreid. De veran-
dering houdt namelijk in, dat ieder NO-
VA-distict de beschikking krijgt over één
jurystem. Naar eigen eer en geweten zal
een district ervoor moeten zorgen, dat
haar stem op goed en verantwoorde
wijze tijdens de nationale wedstrijd zal
worden uitgebracht.
Daar de NOVA negen districten kent,
zal de jury derhalve niet meer uit zeven,
maar uit negen personen bestaan.
Wat voor kunstgrepen en schakelingen
er weer allemaal moeten worden bedacht

Programma-
indeling
ZATERDAG 13 NOVEMBER
13.(H) uur Ontvangst der gasten
13.30-14.00 uur: Opening door voorzitter NOVA
I4.UO-I5.30 uur: Projectie wedstrijdfilms
15.30-16.00 uur: Pauze
16.3(1-17..W uur: Projectie wetKfrijdfilins
17.30-18.00 uur: Aperitief
I8.00-W.4S uur: Diner
19.45-21.00 uur Projectie AGFA-fllms
21.00- uur NOVA-fancy-feesl

ZONDAG
09.00-10.00 uur
10.00-11.30 uur
11.30-12.00 uur
12.00-13.00 uur
13.00-14.00 uur
14.00-15.30 uur
15.30-16.00 uur
16.00-17.00 uur
17.00-18.00 uur

14 NOVEMBER
Ontvangst der gasten
Projectie wedstrijdfilms
Pauze
Projectie wedstrydfilms
Lunch
Projectie wedstrijdfltms
Pauze
Projectie wedstrydfilms
Ten Best 1982

om het scorebord technisch aan deze
nieuwe situatie aan te passen kan ik u
niet vertellen, maar zeker is dat dit wel
weer gepaard zal gaan met het verwer-
ken van een paar kilometer 26-aderige
kabel of zo iets dergelijks. Arme men-
sen, die dit probleem zullen moeten zien
te klaren.

Aanmeldingen
Behalve voor de negen juryleden is er op
dit moment nog geen enkele stoel van de
grote projectiezaal van De Reehorst ge-
reserveerd. De ervaring heeft ons echter
geleerd, en we nemen aan dat 1982

AANMELDINGSKAART NOVA-FILMMANIFESTATIE
13 en 14 november 1982 - 'De Reehorst' Ede

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Lidmaatschapsnummer:

Telefoonnummer: (O )

st. passe-partout (alle filmprojecties, diner, feest, lunch
etc. ƒ 60,— ƒ ....

st. projectie zaterdagmiddag ƒ 7,— ƒ

st. projectie zondagmiddag ƒ 14,— ƒ

st. diner zaterdagavond + NOVA-fancy-feest ƒ 30,— /

st. lunch zondag ƒ 17,50 ƒ

Het totaalbedrag is op (datum) overgemaakt op postgiro-
nummer 782717 t.n.v. NOVA te Nieuwegein.
Aanmelding en betaling s.v.p. vóór 5 november 1982.



hierop geen uitzondering zal vormen', dat
de situatie tijdens de NOVA-filmmani-
festatie een geheel andere zal zijn.
Indien u er dan ook prijs op stelt verze-
kerd te zijn van een plaats, dan bestaat er
evenals in vorige jaren de gelegenheid
plaatsen te bestellen door gebruikma-
king van de aanmeldingskaart. Nou ja,
KAART!
Zoals u ziet is de gemakkelijk uit te
scheuren kaart uit het verleden vervan-
gen door een stukje aanmeldingstekst op
deze pagina. Indien u echter dit invulfor-
muliertje netjes heeft uitgeknipt en inge-
vuld in een envelop heeft opgestuurd
naar het NOVA-kantoor, Postbus 177,
3430 AD Nieuwegein, dan heeft u met
deze handelingen meegeholpen aan een
stukje kostenbesparing van het NOVA-
apparaat. Het bijsluiten van zo'n losse
aanmeldingskaart gaat namelijk met vrij
hoge kosten gepaard. Vandaar dus!
Vast staat, dat ook dit jaar weer zal
gelden: vol is vol en uitverkocht betekent
echt dat er niemand meer bij kan. Van
parallelprojectie in een kleinere zaal zal
geen sprake kunnen zijn, ook weer in het
kader van het vermijden van te hoge
kosten.

Bent u een last-minutebeslisser en u
denkt op zondagmorgen 14 november,
laat ik toch maar eens gaan kijken, bel
dan vooral eerst even De Reehorst op of
er nog kaarten zijn, dat voorkomt even-
tueel teleurstelling.

Feestelijk en sfeervol
Op tweeërlei wijze is nu al kort na elkaar
het woord kostenbesparing gevallen. U
weet het, het is een algemeen verschijn-
sel en ook de NOVA ontkomt er niet
aan. We moeten allen op de kleintjes
passen. Maar één ding is zeker, de NO-
VA-filmmanifestatie 1982 zal net zo fees-
telijk, sfeervol en gezellig zijn als u dat al
vele jaren van ons gewend bent. Het gaat
er immers om, dat u een heerlijk, zorge-
loos en ontspannen weekend zult hebben
en dat willen we graag zo houden.

Nou ja, zorgeloos en ontspannen geldt
natuurlijk niet voor de inzenders van de
films die meedoen aan de nationale wed-
strijd. Die zullen op de zaterdagmiddag,
de zondagmorgen en de zondagmiddag
weer met spanning de lampjes op het
scorebord zien aanflitsen of uitgaan.

Zaterdagavond
Na de zaterdagmiddagprojectie zal er
een gemeenschappelijk diner worden ge-
houden. De verschillende gangen zullen
aan tafel worden geserveerd. Traditiege-
trouw zal De Reehorstkeuken voor
voortreffelijke kwaliteit borg staan.
Na het diner gaan we weer naar de
projectiezaal, waar de prijswinnende
films van de grote AGFA/MOVIE-
CHROME WEDSTRIJD vertoond zul-
len worden. Tevens zullen daar de ge-

weldige prijzen die aan deze wedstrijd
verbonden zijn, worden uitgereikt. Dit
zal alles met elkaar ongeveer een uur
duren. Wat er daarna volgt is nog in vele
nevelen gehuld. Ik ben er wat vaag over,
maar dat komt omdat ieder district een
afzonderlijk onderdeel voor zijn reke-
ning neemt en de mensen die hun aan-
deel organiseren doen er vaak wat gniffe-
lend, geheimzinnig over.

Lunch op zondag
Beslist niet vaag kunnen we zijn over
deelname aan de traditionele lunch op de
zondagmiddag. Ieder jaar komt het weer
voor, dat er mensen gezellig aanschuiven
en best bereid zijn ter plekke het ver-
schuldigde bedrag te betalen, maar dit is
helaas niet mogelijk. Er wordt nu een-
maal voor een van te voren afgesproken
aantal mensen gedekt en het is dan
uitermate moeilijk er op het laatste mo-
ment nog een stuk of twintig-dertig bij te
plaatsen. Geeft u dus vooral tijdig op dat
u aan de lunch wilt deelnemen. Dat
bespaart een hoop moeilijkheden.
Weet u wat ik doe? Ik knip meteen na
het lezen van mijn artikel het aanmel-
dingsformuliertje uit en stuur het op naar
de NOVA, weet ik tenminste zeker dat
ik aan alles mee kan doen.
Tot ziens in Ede.

Wim Oosterman,
voorzitter NOVA


