
DE NOVA KOMT NAAR JE TOE
KOM JIJ OOK NAAR ASSEN?





NOVA voorzitter Piet van
Eerden rekent op een uit-
verkochte MANIFESTATIE
in Neder/and



door Piet van Eerden

De mannen van NOVA-Noord

hebben er zin in! Sinds januari

komen ze regelmatig bij el-

kaar ten huize van coördina-

tor Henk Siekmans. Ze heb-

ben al heel wat geregeld voor

de Nationale NOVA Manifes-

tatie die dit jaar in theater "De

Kolk" in Assen zal worden ge-

houden.

De zaal "ligt vast". Bij hotel Van
der Valk zijn 50 kamers in optie
genomen.
In Recreatie- en Bungalowpark
"Nooitgedacht" houden ze reke-
ning met de komst van een flink
aantal NOVA-gangers. Voor ie-
dere club is er een promotiefilm
gemaakt en gedistribueerd via
de Aangesloten Organisaties en
de sponsorbrieven zijn uit! Kort-
om ... ze hebben er zin in.

ANDERE VOORSELECTIE
De voorselectie gaat deze keer
wat anders dan anders. Het aan-
tal films dat vorig jaar een certifi-

caat kreeg om deel te nemen
aan de finale van de Nationale
Wedstrijd was dermate groot dat
de organisatie zich in allerlei
bochten moest wringen om ze in
de beschikbare tijd te kunnen
vertonen. In de federatieraadver-
gadering is daarom besloten dit
jaar nominaties voor toelating tot
de finale van de Nationale Wed-
strijd te verstrekken. De films die
een nominatie hebben gekre-
gen, worden door een aparte
voorselectiecommissie beoor-
deeld voor definitieve toelating
tot de finale. Het aantal te selec-
teren films zal afhankelijk zijn van
de beschikbare projectietijd. De-
ze films krijgen een certificaat
voor deelname aan de finale van
de Nationale Wedstrijd.

JURYLEDEN
In overleg met het bestuur heeft
jurycoördinator Jan van Wees-
zenberg reeds een voorselectie-
commissie en een jury samen-
gesteld. Hij heeft dit reeds in
zo'n vroeg stadium gedaan om-
dat de leden van de commissie
en de jury niet mogen jureren tij-
dens de voorselecties in de Aan-
gesloten Organisaties.

Terug naar Assen
Het organisatieteam heeft al een



tipje van de sluier opgelicht. Zo
adviseert zij de bezoekers die
met de auto komen deze te par-
keren bij Motel Van der Valk. Een
pendelbus vervoert hen naar
"De Kolk" in het centrum van As-
sen waar het nagenoeg overal
betaald (duur) parkeren is.
Het feestelijk gebeuren (met di-
ner) zal in hotel Van der Valk
worden gehouden.
Omdat op zondag in de onmid-
dellijke omgeving van het theater
geen restaurants open zijn,
wordt geadviseerd gebruik te
maken van de mogelijkheid om
de lunch in "De Kolk" te reserve-
ren.
Om ook de jeugd kennis te laten
maken met het film- en video-
spektakel zijn er contacten met
enkele scholen gelegd. Er wordt
gedacht om hen in te schakelen
bij het maken van een festival-
journaal en een tentoonstelling
over FILM. Maar NOVA-Noord
heeft nog veel meer in petto.
Daarover volgende keer meer.



TOEGANGSKAARTEN
NOVA-leden Niet-leden

Projectie zaterdag ƒ15,— ƒ20,-
Projectie zondag ƒ 15,— ƒ 20,~
Projectie zaterdag en zondag ƒ 25,— ƒ 35,-
Diner en feestavond ƒ 45,— ƒ 45,—
Lunch (zondag) ƒ 25,- ƒ 25,-

Mote/ Van der Valk Assen
1 persoonskamer ƒ100,-
2 persoonskamer ƒ100,—
Ontbijt ƒ 12,50 p.p.

Recreatie- en Bungalowpark "Nooitgedacht"
(Nooitgedacht, gemeente Rolde)
Er zijn 4 persoons bungalows.
ƒ 59,— p.p. per nacht (geen ontbijt).

Alle reserveringen, dus ook voor het motel en de bungalows,
dienen via de organisatie te lopen.

Reserveringsformulieren kunnen worden aangevraagd bij:
Henk Siekmans, Kymmelhof 4, 9403 PP Assen.
Telefoon: 0592-370460
en bij de sekretariaten van de Aangesloten Organisaties.


