
NATIONALE MANIFESTATIE SMALFILM
EN VIDEO DIT JAAR
OP 19 en 20 NOVEMBER
De NOVA, de Nederlandse Organisatie Van
Audiovisuele amateurs, organiseert op zaterdag 19
en zondag 20 november in theater De Lampegiet te
Veenendaal de jaarlijkse manifestatie van niet-
professionele smalfilmers en videofilmers.
Voordien zijn in 10 regio's voorjureringen gehouden
waaruit de kandidaten ('genomineerden') voort-
kwamen voor deelname aan de finale van de natio-
nale wedstrijd.

* GEWIJZIGDE OPZET
Het niet kunnen voorspellen van het aantal films dat
in de finale wedstrijd mocht uitkomen, het nog
minder voorspelbaar zijn van de lengte van die films,
kon er de oorzaak van zijn dat de organisatie van dat,
wat een filmersfeest zou moeten zijn, ontaardde in
een race tegen de klok.
Om die reden wordt de finale wedstrijd dit jaar in
besloten kring gehouden. Een 7-koppige jury, aan-
gezocht door de bij de NOVA aangesloten or-
ganisaties, zal 'onder couvert' het cijfer afgeven,
goed voor goud, zilver, brons of... "een volgende
keer beter!"
In de netto-projectietijd die ter beschikking komt,
zullen de hoogst gewaardeerde films worden ver-
toond.
Deze aanpak biedt tevens de mogelijkheid tot het
invoegen van andere zaken die overigens wél
moeten passen in het kader van een Nationale
Manifestatie van amateurfilmers. Gewerkt wordt
aan de mogelijkheid van een juryforum zowel op
zaterdag als op zondag en aan het invoegen van
films die bij thema-festivals bijzonder goed uit de
bus kwamen. Gewerkt wordt ook aan een bijzonder
tintje bij de prijsuitreiking.

* ANDERE LOKATIE
De ambiance zal sterk verschillen van die van
voorgaande jaren. 'Ede' was gegroeid tot een ander
woord voor 'Nationale Wedstrijd'. Maar toch... 'De
Reehorst' had aan 'warmte' verloren, misschien ook
wel 'te groot gegroeid', waarvan de organisato-
rische misser aan het eind van de Nationale Mani-
festatie '87 wellicht een exponent was.
In afwachting van -de nadere beslissing van de
NOVA-Federatieraad over het al of niet van lokatie
wisselen voor de jaarlijkse Nationale Manifestatie,
is dit jaar voor het nabij gelegen Veenendaal ge-
kozen.
Het in februari van dit jaar geopende theater De
Lampegiet in Veenendaal is amfïtheatergewijs ge-
bouwd en beschikt over 520 comfortabele fauteuils. '
De acoustiek wordt als 'zeer goed' beoordeeld. De
foyers hebben sfeer, de zaal waarin diner- en
lunchbuffet plaatsvinden doet prettig aan.
Het jonge echtpaar dat het inpandige restaurant
'Pierrot' runt en tevens de grote gezelschappen
'catert', laat niets na om een dinerbuffet, maar ook
een lunch, tot een fijne herinnering te maken. Het
oogstte reeds veel lof van de Rotary die met een
lunch van 430 personen en een buffet-dansant voor
230 personen de NOVA voorging. Daarnaast zal er
veel aandacht worden geschonken aan snelle door-
stroming bij de drankbuffetten in de pauze. Er zal
met een munten-systeem worden gewerkt met als
service dat munten die niet worden gebruikt op elk
gewenst moment weer kunnen worden omgewis-
seld in baar geld. Óók na afloop!

* BEREIKBAARHEID
Veenendaal is per auto bereikbaar vanaf de A12 en
de A16 via de N233. Vanaf de N233 - die door
Veenendaal loopt - wordt de route aangegeven.
Met de trein naar station Veenendaal-Centrum en
vandaar 7 min. lopen.

* PROGRAMMA
* OPMERKING: Wij adviseren u vóór definitieve
redactiesluiting contact op te nemen met ons Fede-
ratiekantoor te Veenendaal. Er zijn m.b.t. afron-
ding van zowel het programma als de prijsuitreiking
een paar bizondere zaken in bewerking. Mogelijk
kan dit -v.w.b. uw redactiesluiting- tijdig zijn beslag
hebben gevonden.
Zaterdagmiddag om half twee start een anderhalve
dag durend filmprogramma, opgebouwd uit de beste
Nederlandse amateursmalfilms en -videofilms van
de laatste jaren, alles op grootbeeld geprojecteerd.
Direct na vertoning van de film wordt de uitslag-per
jurylid- bekendgemaakt. Daarnaast worden de be-
zoekers in de gelegenheid gesteld hun stem uit te
brengen voor de 'Publieksprijs'.
Zondag om 10 uur wordt het programma voortge-
zet. Om 17 uur vindt tenslotte de prijsuitreiking
plaats.

Voor speciale arrangementen, waarbij diner-dan-
sant op zaterdag en lunch op zondag is inbegrepen,
dient u zich te wenden tot het Federatiekantoor van
de NOVA, postbus 260, 3900 AG Veenendaal, tel.
maandag, woensdag en vrijdag van 9-12 uur 08385-
10206.

* PERSKAARTEN
Op verzoek zenden wij u een WEEKENDKAART
toe inclusief LUNCHBUFFET op zondag. Aan te
vragen vóór 12 november.

* AANVULLENDE INFORMATIE
Telefonisch: ma/wo/vr 9-12 uur (soms uitlopend tot
17 uur) 08385-10206 (Herman Witteveen)
Schriftelijk: NOVA - Postbus 260, 3900 AG
Veenendaal.

-

FORMULIER VOOR HET BESTELLEN VAN KAARTEN VOOR DE
NATIONALE MANIFESTATIE VAN DE NOVA

19 en 20 NOVEMBER 1988 - THEATER DE LAMPEGIET, VEENENDAAL

NOVA-LEDEN **)

prijs/st: aantal: bedrag:

NIET-NOVA-LEDEN

prijs/st: aantal: bedrag:

DAGkaarten ƒ12,- ƒ15-

WEEKENDkaarten ƒ20,- ƒ25,-

DINER zaterdagavond ƒ 32,50 ƒ35,-

LUNCH zondagmiddag ƒ 12,50 ƒ15-

PASSE PARTOUT *) ƒ65,- ƒ75,-

Totaal overgemaakt

Op postgirorekening 782717 t.n.v. Federatie NOVA te Veenendaal.
Bij bestelling van uitsluitend passé partouts behoeft dit formulier niet te worden ingezonden. Volstaan kan worden bij
'mededelingen' met: (aantal) x pp
Vooruit betaalde kaarten worden toegezonden voor zover bij de NOVA bijgeschreven vóór 12 november. Kaarten
waarvoor betaling plaats vindt na 12 november moeten aan de kassa van het theater worden afgehaald.

*) inclusief randevenementen
**) geldt ook voor GEZINSleden

* TOEGANGSPRIJZEN
DAGkaarten ƒ 15-, WEEKENDkaarten ƒ 25,-;
NOVA-leden 20% reductie; CJP en leerlingen van
de erkende regionale kreativiteitscentra -uitsluitend
dagkaarten- ƒ 7,50.


