
Filmmanifestatie 1983:
zeer tijdig beslissen
als u er bij wilt zijn
Waarom naar Ede? Omdat we op 12 en 13
november in ieder geval onze nijvere filmers in
den lande moreel willen ondersteunen door onze
belangstelling te tonen. Immers, zij zijn het toch
die het ieder jaar weer mogelijk maken, dat er uit
ongeveer veertig films een 'ten best' gekozen
wordt.

Daarnaast geeft de bijeen-
komst ons de gelegenheid on-
ze filmvrienden te ontmoeten.
De trouwe festival-gangers
zijn praktisch altijd aanwezig.
Toch blijf je nieuwsgierig of je
met 'nieuwe' gezichten kennis
kunt maken. De laatste jaren
werd de manifestatie zeer
druk bezocht en is het aan te
raden, wanneer u op het
laatste moment beslist, even
te informeren of er nog plaats
is.

Wat is afstand...
In ons landje zien wij al gauw
op tegen een paar honderd
kilometer reizen. Wat dat be-
treft kunnen we ons spiegelen
aan de bezoekers van de
UNICA. Een 34 man/vrouw
delegatie uit Oostenrijk legde
een afstand af van 27 uren
reizen van Wenen naar St. Na-
zaire. .. Acht Poolse gedele-
geerden vertrokken met een
18 meter lang zeilschip uit de
haven van Gdynia en arriveer-
den na veertien dagen in de
haven van St. Nazaire; keurig
op tijd op donderdag 1 sep-
tember. En zoals het in het
uitgegeven UNICA-nieuws
stond: zeer terecht, 'Bravo
und Ein Hoch für die tüchtigen
Seeleute!'. Er is een flinke do-
sis enthousiasme nodig drem-
pels te overschrijden en af-
standen te overbruggen.
Om de hoge bezinekosten te
drukken kunt u met anderen
een afspraak maken samen te
rijden. De trein stopt boven-
dien in Ede op een paar minu-
ten van de Reehorst.
Onze trouwe congresgangers
hebben geen stimulans nodig,
die komen wel, maar onze
nieuwe 'jonge' leden wil ik toe-
roepen: 'Kom ook eens een
keer!'.

Extra vertoningen
Vanzelfsprekend gaan we de
ingezonden films uit de distric-
ten zien, waar in de afgelopen
maanden driftig is voorgeju-

reerd. Verder bekijken we een
selectie winnende films van de
AGFA-GEVAERT-wedstrijd,
die voor de derde keer is ge-
houden en waar de filmers
mooie prijzen mee kunnen
winnen. Daarna worden nog
een aantal films vertoond, die
in het kader van 'Ontdek je
Plekje' zijn gemaakt en de
prijswinnende film van de
NOVA-familiedag in Burgers
Dierenpark zal hier zijn pre-
mière beleven.
Deze extra vertoningen spelen
zich af in het zaterdagavond-
programma, dat voor ieder vrij
toegankelijk zal zijn.

Ietsje anders
Het 'gezellig samenzijn' op de-
ze avond zal een beetje an-
ders zijn, dan tot nu toe ge-
bruikelijk was. Geen grote
feestavond, maar onder een
'zacht' muziekje aandacht
hebben voor elkaar. Immers,
over filmen - of welke hobby
dan ook - raakt men nooit
uitgepraat. Schettermuziek

kunnen we tijdens de conver-
satie niet gebruiken. Dat er
tijdens deze zachte begelei-
ding van ons samenzijn gele-
genheid wordt geschapen een
dansje te maken is vanzelf-
sprekend.
leder die tijdig zijn entreekaar-
ten besteld, ontvangt voor de
zaterdagavond en/of zondag
een gratis consumptiebon.

Zeven juryleden
Vorig jaar kondigde onze oud-
voorzitter in zijn artikel over de
NOVA-manifestatie aan dat er
een verandering plaats vond in
het aantal juryleden. Er zijn
negen districten, dus werden
vanuit deze districten ook ne-
gen juryleden ter beschikking
gesteld. Bij nadere overwe-
ging, dit jaar, kwam het alge-
meen bestuur tot de ontdek-

king dat dit, gezien het wed-
strijdreglement, onjuist is en er
daardoor eventueel moeilijk-
heden zouden kunnen ont-
staan. Omdat het reglement
vóór de manifestatie van 1984
in z'n geheel op de helling zal
komen werd besloten dit jaar
het aantal van 7 juryleden vol-
gens de huidige voorschriften
te handhaven. In het algemeen
bestuur werd overleg ge-
pleegd en kwam men tot het
vereiste aantal.

Met deze enigszins zakelijke
mededelingen wil ik voorlopig
afscheid van u nemen. Graag
wil ik u op de a.s. NOVA-
manifestatie verwelkomen,
want u komt toch ook?

Phine van der Velden
Voorzitter NOVA

Programma-indeling
ZATERDAG 12 NOVEMBER
12.30-13.30 uur: Ontvangst der gasten
13.30-13.45 uur: Opening door voorzitter NOVA
12.45-15.30 uur: Projectie wedstrijdfilms
15.30-16.00 uur: Pauze
16.00-17.30 uur: Projectie wedstrijdfilms
17.30-18.00 uur: Pauze
18.00-19.00 uur: Projectie en prijsuitreiking AGFA-films
19.00-21.00 uur: Diner
21.00-22.00 uur: Projectie 'Ontdek je Plekje'

Projectie 'Burgers Dierenpark'
22.00-???? uur: Napraat

ZONDAG 13 NOVEMBER
9.00-10.00 uur: Ontvangst der gasten

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: Ten Best

Projectie wedstrijdfilms
Pauze
Projectie wedstrijdfilms
Lunch
Projectie wedstrijdfilms
Pauze
Projectie wedstrijdfilms

AANMELDINGSKAART NOVA-FILMMANIFESTATIE
12 en 13 november 1983 - 'De Reehorst' Ede
Naam:

Adres:

Woonplaats:

Lidmaatschapsnummer:

Telefoonnummer: (O )

st. passe-partout (alle filmprojecties, diner, lunch, etc. a ƒ 62,50

st. projectie zaterdag a ƒ 8,—

st. projectie zondag a ƒ 15,—

. st. diner zaterdagavond a ƒ 30,—

st. lunch zondag a ƒ 18,—
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