
Na de bunons en het fllmmeetlint

Nieuwste aanbieding in onze
NOVA-winkel, de 'Creatie-map'
Met vreugde melden wij een nieuwe

aanbieding in de NOVA-winkel, na het

beschikbaar stellen van de NOVA-but-

tons en het NOVA-filmmeetlint. De der-

de aanwinst is de NOVA-creatiemap.

Deze creatiemap is na bespreking met
enkele leden van het NOVA bestuur
door Jan Hoogland uitgewerkt. De map
omvat een speciaal ontworpen ring-
band, drie verschillende werkbloks van
50 vel, voorzien van duidelijke li-
niatuur. Ze zijn bedoeld om het vele
voorbereidende werk te vergemak-
kelijken.

Scenario
Allereerst is er het Creatie-scena-
rioblok. Het behoeft geen betoog dat dit
onontbeerlijk is bij de voorbereiding
van een wat meer omvangrijke speel-
film. Mede door de mogelijkheid van
het aankruisen van de camera-instellin-
gen kan al een compleet overzicht ver-
kregen worden hoe de film er uit zal
zien, nog voordat een meter film is op-
genomen. Door een juiste indeling is
het tevens mogelijk om van dit scenario
een draaiboek te maken.

Montage
Bij de realisatie van het Creatie-mon-
tageblok is er van uitgegaan dat, voor-

Het gebruik van het nieuwe Creatieblok voorkomt veel werk, de gehele film staat
voor u op papier. De afbeelding toont de drie verschillende vellen die de arbeid
overzichtelijker maken en dus sneller doet verlopen. Het complete Creatieblok
inclusief opbergmap kost f 30. Eén blok (50 vel) voorzien van vier boorgaten kost
ƒ 5. Alles exclusief verzendkosten.

dat de opnamen gemaakt werden, geen
duidelijk scenario aanwezig was. En
dus met de bestaande opnamen ge-
monteerd moet worden. Ook hier kan
veel voorbereidend werk worden ge-
daan, alvorens men tot de uiteindelijke
montage overgaat.

Nasynchronisatie
Het Creatie-nasynchronisatieblok is
een hulpmiddel dat u van veel ergernis
van losse papiertjes verlost. Door de
indeling is een duidelijk overzicht te
maken van de juiste handelingen, die u
bij het nasynchroniseren veel werk be-
sparen.

Op de enveloppen waarin het materiaal
is verpakt, staan voor ieder blok uitge-
breide handleidingen. Bij levering van
de complete map staat deze handleiding
op het schutblad.
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