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Besturen van BDFA (Bund Deutscher Film-
und Videoamateure) en NOVA vergaderen
in Roermond

Op 4 en 5 april vond er een
ontmoeting plaats tussen
de dagelijkse besturen van
de BDFA en de NOVA in het
Theaterhotel De Oranjerie
in Roermond. Doel van de
bijeenkomst was het uitwis-
selen van gegevens be-
treffende beider organisa-
ties.

Joachim Stampehl is presi-
dent en voorzitter van de
BDFA. Hij weet zich gesteund
door o.a. 4 vice-voorzitters!
Opvallend is dat men geen
secretaris heeft, leder voert
zijn/haar eigen corresponden-
tie en Hannelore Teich, vice
voorzitter en penningmeester,
beheert het archief, een zwa-
re taak.

De BDFA kent als leden ca
240 clubs en 160 individuele
filmers. Het totaal aantal ge-
organiseerde amateurs be-
draagt ca 4700.
Zoals de NOVA 10 Aangeslo-
ten Organisaties kent, kent de

BDFA 14 Landesverbande.

Een clublid betaalt per jaar
aan de BDFA 60 DM. Een op-
vallen verschil met de
f 10,00 die de clubleden aan
de NOVA afdragen!
Daarvoor ontvangen de leden
o.a. 6 x per jaar het blad FILM
& VIDEO. De BDFA heeft in
dat blad een katern van 4
dubbelzijdige A4-jes.

Om aan het DAFF-festival
(Deutschen Film- und Videof-
estspiele) te mogen meedoen
moet men evenals bij de NO-
VA een aantal 'hindernissen'
hebben genomen via club- en
regionale wedstrijden. Het
festival duurt 4 dagen (rond
Hemelvaartsdag) en er is
geen wedstrijd aan verbon-
den. Tijdens dit festival wor-
den de films aangewezen die
Duitsland vertegenwoordigen
op de UNICA.

Verder zijn er nog de Bundes-
filmfestivals onderverdeeld in
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de categorieën:
* Animatie en trucfilms
* Documentaires
* Fantasie, experimentele- en

stemmingsfilms
* Familiefilms
* Reisfilms
* Reportages
* Speelfilms
* Sportfilms en folkloristische

films
* Dieren- en natuurfilm

De BDFA biedt nagenoeg de-
zelfde faciliteiten aan haar le-
den als de NOVA.
Opvallend is dat men geen ju-
ryopleidingen kent en dat de
aangeboden films nagenoeg
altijd in het openbaar worden
besproken.
Tijdens dit zeer interessante
weekend waren namens de
BDFA aanwezig: Hansjoachim
Stampehl (President en 1e
voorzitter), Hannelore Teich
(vice-president en penning-
meester), Rolf Hempel (vice
president, belast met wed-
strijden en juryzaken) en Wer-
ner Henne (bestuurslid en
filmothecaris).
De NOVA werd vertegen-
woordigd door Piet van Eer-
den (voorzitter), Arie de Jong
(secretaris) en Jan Essing
(penningmeester).
Rosemarie Stampehl, Ella de
Jong en Ellen van Eerden
konden hun echtgenoten
eens een weekendje van
dichtbij meemaken!

Weekendcursus
in Rockanje
Op 7 maart werd in het Bad-
hotel in Rockanje een cursus
'Scenarioschrijven voor speel-
film en documentaire' en een
cursus 'Productie' gegeven
aan clubdocenten uit Zuid-
Holland II. Cursusleiders wa-
ren Piet van Eerden en Her-
man Ottink.
Volgens organisator Jan
Schoonen wil ZHII volgend
jaar weer een cursusweekend
organiseren.


