
Objektief

NOVA FESTIVAL
1996

In het weekend van 23 en 24
november vond in Assen het
Objektief NOVA Festival 1996
plaats. Het heeft er even naar
uitgezien dat aan de jarenlan-
ge traditie van de NOVA Mani-
festatie een einde zou komen.
Deze NOVA Manifestatie zou
het eerste festival geweest zijn
in samenwerking met het
Gouden Vlam Festival. Zou
geweest zijn... want uiteindelijk
hebben de organisatoren van
het Gouden Vlam Festival zich
uit het overleg teruggetrokken.
Toen het samengaan met het
Gouden Vlam Festival definitief
van de baan was, leek dit voor
de NOVA een desastreus ge-

volg te hebben. Door het weg-
vallen van de subsidie ontbra-
ken de nodige financiële mid-
delen om de Nationale Mani-
festatie te organiseren. Het
probleem werd echter doel-
treffend opgelost door het wer-
ven van sponsoren en zo kon
de NOVA toch zelfstandig haar
festival organiseren. Dank zij
de hoofdsponsor Objektief en
de subsponsoren de Neder-
landse Aardolie Maatschappij,
Univé Verzekeringen en het
Thuiskopiefonds was het mo-
gelijk filmliefhebbers in Assen
twee dagen lang te laten ge-
nieten van 's lands beste niet-
commerciële producties. Door

DOOR: LEO BAETEN

Piet van Eerden, voorzitter van de NOVA in zijn openingstoespraak.

Henk Siekmans, voorzitter van het NOVA overhandigt een boeket bloemen aan
de laureaat 1996 Marianne Narold.

de sponsoring werd wel de
naam van Nationale NOVA
Manifestatie aangepast tot
Objektief NOVA Festival.

NOVA-NOORD ZETTE HAAR
BESTE BEENTJE VOOR
Het Objektief NOVA Festival
1996 werd door de mannen en
vrouwen van NOVA Noord
o.l.v. teamleider Henk Siek-
mans in de steigers gezet. Het
organisatieteam heeft er twee
jaar aan gewerkt om er iets
moois van de maken. Natuur-
lijk hebben zij vooral in de
maanden voorafgaande aan
het festival veel werk moeten
verzetten. Niet alleen moesten
de laatste organisatorische
puntjes op de "i" gezet wor-
den maar vooral het rond krij-
gen van de begroting baarde
veel zorgen. Zij presteerden
het om de sponsoren te vin-
den die een filmfestival -geor-
ganiseerd door en voor niet-
commerciële filmers - wel za-
gen zitten. Wellicht dat NO-
VA-Noord in 1996 een trend
heeft gezet en behoort de
organisatie van een festival uit
eigen middelen of via subsi-
dies tot het verleden. Moge-
lijk zal in de geest van de tijd
voor komende festivals naar
sponsoren gezocht moeten
worden om de financiën rond
te krijgen. In het knusse Cine-

ma Theater "De Kolk" in
Assen had NOVA-Noord een
mooie locatie gevonden voor
het Objektief NOVA Festival.
De Bühne was smaakvol in-
gericht met, hoe zou het ook
anders kunnen in Assen, een
motor als blikvanger. Op bei-
de festivaldagen werd het
programma geopend met een
heuse ouverture: een oor en
oog strelend klank- en licht-
spel. De festivalgangers kon-
den overnachten in motel
Assen. Voor het vervoer naar
de binnenstad en terug was
een heuse Londense dubbel-
dekker ingezet. Op de zater-
dagavond vond in het motel
ook de traditionele feest-
avond plaats. Het moet er ge-
zellig geweest zijn. leder jaar
weer proberen de organisato-
ren hun voorgangers de loef
af te steken. NOVA-Noord
had de leuke gedachte gehad
om bij gesprekjes op de
Bühne de sprekers groot op
het scherm te laten zien. Het
Objektief NOVA Festival
mocht dan een festival voor
en van amateurs zijn, de or-
ganisatie was professioneel!
Het Objektief NOVA Festival
1996 werd geopend door de
heer G.J. Eerland, wethouder
van Cultuur van de gemeente
Assen. In zijn korte toespraak
memoreerde de wethouder



De technische dienst is er klaar voor.

dat de toename van actief vi-
deofilmen een gunstige ont-
wikkeling is in een tijd waarin
men over steeds meer vrije tijd
de beschikking krijgt. Deze
toenemende belangstelling
voor het filmen gaat gepaard
met een verbetering van de
kwaliteit. Van een vermakelijk
stiefkind dat ooit te vondeling
was gelegd op de kermis is de
film uitgegroeid tot een auto-
nome kunstvorm. Dit geldt na-
tuurlijk vooral voor de be-
roepsfilmers maar ook bij de
amateurs is een verbetering
van de artistieke kwaliteit van
hun producties waarneem-
baar. Filmfestivals, waaronder
dit Objektief NOVA Festival
dragen bij aan deze verbete-
ring van de kwaliteit van de
amateurfilms. Als blijk van
waardering voor de steun van
de gemeente Assen kreeg de
wethouder een door Frits
van Echten vervaardigde foto
van, hoe kan het ook anders,
een hunebed in het weidse
Drentse landschap. Dezelfde
foto sierde ook de affiche voor
het festival die aan de bezoe-
kers beschikbaar werd gesteld.

HET FILMPROGRAMMA
Tijdens het Objektief NOVA
Festival werden maar liefst 43
producties vertoond, varië-
rend van 1 tot 45 minuten. Alle
in de regionale voorselecties
genomineerde films konden
binnen de beschikbare tijd
vertoond worden, zodat geen
van de auteurs teleurgesteld
behoefde te worden. Op veel
plaatsen zal een zucht van
verlichting geslaakt zijn, toen
bekend werd dat de nominatie
omgezet werd in deelname.
Het zou ook jammer geweest
zijn wanneer een genomineer-
de film niet automatisch op
het festival vertoond zou kun-
nen worden. Tijdens de om in
Asser TT-termen te spreken

"race" naar het eremetaal kon-
den de vele toeschouwers er
eens lekker voor gaan zitten.
De uit Theo Coolsma (direc-
teur/docent Foto/Videoscho
ol Rotterdam), Nico Crama
(beroepsfilmer) en de amateur-
filmers André van der Hout,
Boy van Klooster en Miep
Wolff-Rammeloo bestaande
jury kon iets minder ontspan-
nen het programma over zich
laten komen. Zij hadden de
moeilijke en soms ondankbare
taak om de film de beoordelen
en de prijzen toe te kennen.
Voor de jurering werd het sys-
teem gehanteerd dat al vele
jaren door de Limburgse LO-
VA wordt gebruikt. In dit jure-
ringssysteem worden de fil-
ms gewaardeerd met een cij-
fer tussen O en 100. Na elke
film geven de juryleden met
een 'kleur" hun globale waar-
dering aan volgens het vol-
gende systeem: "zwart" bete-
kent 50 t/m 59 punten en via
"geel", "groen" en "oranje"
oplopende in ranges van tien
tot "rood" voor 90 t/m 100
punten. De juryleden kunnen
binnen de tienschaal hun me-
ning nog herzien maar ze mo-
gen niet van "kleur verschie-
ten", d.w.z. een eenmaal op-
gegeven kleur mag niet veran-
derd worden. Het systeem is
spannend voor de toeschou-
wers omdat men wel een in-
druk van het juryoordeel krijgt
maar de spanning over de
einduitslag blijft bestaan om-
dat men slechts een globale
score kan zien. Bovendien kan
de jury aan het einde van het
festival in onderling overleg
vaststellen aan welke films de
diverse prijzen worden toege-
kend. Bij de aanvang van een
NOVA Festival wordt de jury
altijd veel wijsheid en sterkte
toegewenst. Mocht de jury
dreigen te ontsporen dan is er
altijd nog jurycoördinator Jan

van Weeszenberg om haar tot
de orde te roepen. Of Jan het
bij dit festival moeilijk heeft ge-
had, is moeilijk na te gaan,
maar van deze jury moet toch
gezegd worden dat zij erg
krenterig was met het toeken-
nen van punten. Bij het begin
van het festival gaf een afkeu-
rend gemompel onder de toe-
schouwers duidelijk aan dat
het best een ietsje meer had
mogen zijn. Het leek er op dat
de jury bepaald niet onder
de indruk was van de vertoon-
de films. In de profielschets
van het jurylid André van der
Hout stond te lezen dat maar
weinig amateurfilmers hun ar-
tistieke vrijheid weten te be-
nutten en vluchten in bewezen
formules en grijze gemiddel-
den. Hij hoopte dat dit Objek-
tief NOVA Festival een waar
festival der eigenwijzen zou
worden. Klaarblijkelijk waren
de deelnemers niet eigenwijs
en eigenzinnig genoeg om de
jury enthousiast te maken! Het
zou wat sympathieker zijn
overgekomen wanneer gemid-
deld op een hoger niveau was
gejureerd. De jury zou hiermee
de amateurfilmers hebben kun-
nen stimuleren zonder dat haar
eindoordeel anders hoefde uit
te vallen. Ook de tweede pro-
jectiedag waarde de geest van

het bekendste geesteskind
van de Asser schrijver Anne de
Vries nog steeds rond bij de
juryleden. Met een variant op
de gevleugelde uitspraak van
Bartje over de "bruine bonen"
leek het wel of de jury wilde
zeggen: "Ik lust geen film". Tot
het einde bleef het bij veel toe-
schouwers dan ook de vraag
of er wel prijzen zouden vallen
en hoe de jury er zich uit zou
redden. Natuurlijk heeft de jury
zich weten te redden of mis-
schien zich eruit moeten red-
den! Het toekennen van "gou-
den" medailles was voor de ju-
ry evenwel teveel van het goe-
de, maar 3 "zilveren" en 13
"bronzen" medailles konden er
toch van af.

MARIANNE NAROLD
LAUREAAT
Aan het einde van het festival
waren er nog drie films in de
"race" voor "laureaat voor
de Nationale NOVA Manifes-
tatie 1996": "Pas de deux"
van Marianne Narold, "Twee
kaartjes Madurodam" van Het
Toverlint uit Gouda en "Geen
drempel te hoog" van Henk
Boose. In "Pas de deux" laat
Marianne Narold zien hoe
een choreografe wordt geïn-
spireerd door dagelijkse han-
delingen. Deze film viel op
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door een bijzonder knappe
montage. De speelfilm "Twee
kaartjes Madurodam" van
filmclub Het Toverlint ver-
beeldde het ontroerende ver-
haal van een jongetje dat, na
kwaad van huis weggelopen
te zijn, met een wildvreemde
mevrouwnaar Madurodam
gaat. Een dode vogel maakt
evenwel meer indruk op hem.
Deze speelfilm werd gedragen
door het prachtige spel van de
hoofdrolspelers. Van de derde
kanshebber voor "laureaat"
Henk Boose zou een komi-
sche film verwacht mogen
worden. Met "Remco's baai-
dag" voldeed hij volledig aan
de verwachtingen, maar zijn
zilveren film "Geen drempel
te hoog" was een aangename
verrassing. In deze film toon-
de Henk hoe gehandicapten
met wilskracht, vastberaden-
heid en doorzettingsvermo-
gen zich in de maatschappij
weten te integreren. De film
was ontroerend zonder slij-
merig te worden. Henk Boose
laat zich niet in het vakje van
de komische films onderbren-
gen en weet ook over een wel
totaal ander onderwerp een
prachtige film te maken. Van
de drie kanshebbers ging uit-
eindelijk Marianne Narold met
de hoogste eer strijken en
mocht zij voor "Pas de deux"
de speciaal voor de NOVA
ontworpen bronzen plastiek
door de Argentijnse beeld-
houwer Marjan Grum in ont-
vangst nemen. In het rond-
reisprogramma van de NOVA
Manifestatie worden de "gou-
den" en de "zilveren" films
opgenomen. Het programma
voor 1996 zal dus wel erg
magertjes worden. Hoe gaat
filmothecaris Ben Teen inga
zich hier uit redden?

SPECIALE PRIJZEN
De jury mocht dan niet scheu-
tig zijn met het toekennen van
punten, prijzen waren er ge-
noeg te verdienen. Naast de
'zilveren' en 'bronzen' medail-
les moesten nog diverse extra
prijzen toegekend worden. De
door Objektief beschikbaar
gestelde prijs voor de "beste
cameravoering/fotografie"
ging naar Peter Keijzers en
Niek Frigge voor de natuurfilm
"Amfibieën en reptielen van
Limburg". Bob Janssen kreeg
voor "Karaoke" de prijs van
de NAM voor de "meest origi-
nele/vernieuwende productie".
Marianne Narold werd niet
alleen laureaat met "Pas de

deux" maar mocht ook nog
twee extra prijzen mee naar
huis nemen: die voor de "bes-
te verzorging van licht" en
"beste verzorging van het ge-
luid/muziek" welke resp. door
Univé Verzekeringen en
NOVA- Noord beschikbaar
gesteld werden. De extra prijs
voor "beste acteerprestatie"
van Van der Valk Motel
Assen ging naar de film
"Twee kaartjes Madurodam"
van Het Toverlint uit Gouda.

DE MENS ACHTER DE
FILMER
Het is al jaren gebruikelijk dat
NOVA-voorzitter Piet van Eer-
den na projectie een kort ge-
sprek met de makers van de
film heeft. Hij verstaat de kunst
om op een innemende wijze
de toeschouwer met de mens
achter de filmer te laten ken-
nismaken, zonder dat op een
zodanige wijze over de film ge-
sproken wordt dat dit riekt
naar beïnvloeding van de jury.
Jammer is dat een aantal ma-
kers niet aanwezig blijken te
zijn. Of jammer, eigenlijk onbe-
grijpelijk! Waar is de tijd geble-
ven dat alle deelnemers aan-
wezig waren en met een klop-
pend hart naast de filmprojec-
tor stonden? Zou het beeld
wel scherp zijn? Zou de band-
recorder wel synchroon lo-
pen? Nu hoef je alleen maar
een band op te sturen en alles
aan het lot overlaten. Mis-
schien hangt het hiermee sa-
men dat op veel filmfestivals
de deelnemers niet de moeite
nemen zelf te komen en zich
beperken tot het opsturen van
de videoband. Natuurlijk kun-
nen er valide argumenten zijn
om niet naar een festival te
gaan waar een eigen film
draait, maar dit festival kende
toch opvallend veel afwezigen.

DIGITAAL IN OPMARS
Dat het merendeel der films op
(S)VHS was vervaardigd, lag in
de lijn der verwachtingen. Dit
wil niet zeggen dat de klassie-
ke film helemaal voltooid verle-
den tijd is. Ton en Nel Reekers
blijven het S8-formaat trouw
en ook Limburger Peter Keij-
zers maakt zijn natuurfilms nog
steeds op film. Alhoewel de
ontwikkelingen niet tegen te
houden zijn, kijk je wel wee-
moedig naar het prachtige
filmbeeld. Misschien wordt
in dit opzicht digitaal de toe-
komst en verdwijnt het laatste
voordeel van de film. De digi-
tale film is voorzichtig aan

De jury:(v.l.n.r.) Jan van Weeszenberg (coördinator) Ina Vneling (secretaris) Miep
Wolff-Rammeloo, Theo Coolsma, Nico Crama, André van der Hout en Boy van
Klooster.

haar (onstuitbare?) opmars
begonnen.

UNICA MEDAILLE VOOR
DRIES HENDRIKS
Traditioneel wordt op de NO-
VA Manifestatie de UNICA
Medaille uitgereikt aan iemand
die zich in de amateurwereld
verdienstelijk heeft gemaakt.
Dit jaar werd met deze traditie
gebroken. Niet dat er geen
verdienstelijk filmer zou zijn,
maar de voorkeur was gege-
ven aan het in Nederland ge-
organiseerde UNICA 96 festi-
val om daar de medaille uit te
reiken. Tijdens UNICA 96 werd
door Max Hansli de UNICA
Medaille uitgereikt aan Dries
Hendriks. Dries Hendriks is
een geëngageerd amateurfilm-
er die al weer enige decennia
geleden zeer prominent aan-
wezig was. Al in de jaren ze-
stig schreef hij in het "Tweede
Smalfilmboek" van Dick Boer
een aantal tips voor beginnen-
de filmers. De laatste jaren
treedt Dries als actief filmer
minder op de voorgrond, maar
zijn belangstelling voor het
amateurfilmen is nog steeds
even groot als in zijn begin-
jaren.

EEN PERFECTE
ORGANISATIE
NOVA-Noord verdient een
pluim op de hoed voor de
perfecte organisatie. De pro-
jectie van de films kende bijna
geen schoonheidsfoutjes. Dat
een S8-film niet wilde starten
zij ze vergeven. Spijtig was al-
leen dat bij de film "Vincent
van Gogh" de kleuren niet
goed overkwamen. Vooral
jammer in een film over deze
geniale schilder in wiens schil-
derijen kleur juist zo belangrijk
is. Bij het prijzen van de orga-
nisatoren mag ook een nega-
tief puntje genoemd worden.

De prijzen in "De Kolk" waren
wel erg aan de hoge kant.
Wanneer je een heel weekend
in het theater moet verblijven,
wordt een weekendje NOVA
wel erg duur. Een tweede ge-
dachte om de organisatie ver-
der te vervolmaken betreft de
"billboards". In Beverwijk
werd een voorzichtige poging
gedaan om billboards in te
richten. Hierop prikten de ma-
kers van films fragmenten van
scenario of draaiboek, foto's,
werkopnamen en wat maar
aan informatie over de film be-
schikbaar was. Het succes
was vorig jaar niet groot, maar
wat er hing was best aardig
om te lezen en te zien. Ook in
Assen hadden de billboards
weinig succes. Misschien is
het een tip dit aspect in de or-
ganisatie wat meer pro-actief
te benaderen.

TOT SLOT
Op het einde van het festival
konden we al een filmisch ver-
slag van de Manifestatie be-
wonderen. Voor je de zaal ver-
laat, ben je al aan het terugkij-
ken. Is het ook een trend dat in
onze tijd de klok sneller loopt?
"Zo neem je afscheid van
Beverwijk, en zo zit je alweer in
Assen bij de Nationale Mani-
festatie, "schreef Henk Siek-
mans in het programmaboek-
je. De tijd gaat inderdaad
snel. De Nationale Manifesta-
tiel 997 lijkt nu nog ver weg,
maar "Rotterdam" is er eerder
dan u denkt. Gelukkig, want
misschien lusten we geen
bruine bonen, maar wel
mooie films.


