
Ondanks de concurrentie van de Nationale fiets-
en molendag, de beurs 'Techniek in vrije Tijd' en
de gestadig vallende regen, stroomden de
deelnemers aan de NOVA-familiedag de poorten
van Burgers Dierenpark binnen. Dat de
belangstelling hiervoor zo groot zou zijn had
niemand durven hopen: ruim 450 volwassenen
en 125 kinderen vormden één grote familie.

NOVA-leden draaiden zo'n
vijftien kilometer film
door tijdens familiedag
Na het uitreiken van een
informatiemap met het
programma en de
inschrijfformulieren voor twee
filmwedstrijden hield Frits
Hemerik van Aqfa-Gevaert,
onder het genot van een
kopje koffie, een kort
welkomstwoord.
De films worden tijdens de
nationale manifestatie in Ede
vertoond.er is een wedstrijd
met als onderwerp 'Burgers
Dierenpark' om de 'Burgers
Super 8 prijs' en de speciale
Dameswedstrijd, waarvoor
films kunnen worden
ingezonden die zijn gemaakt
met een Agfa Family camera.
(Inzendingen moeten vóór 1
september a.s. aan het NOVA-
kantoor worden aangemeld.)

Safaririt
Burgers Dierenparkdirecteur
Antoon van Hoof gaf een uitleg
over het programma, wat
bestond uit o.a. een speciale
rit met de safaritrein, waarbij
het mogelijk was zich tussen
de dieren te begeven. Voor de
dames was er de mogelijkheid
om een Agfa Family camera te
lenen, met film. Ook hiervoor
was grote belangstelling.

Frits Hemerik van Agfa-Gevaert
tijdens zijn welkomstwoord.

Diegenen die eigen
apparatuur bij zich hadden,
ontvingen gratis een Agfa-
Moviechrome film, een geste
die bijzonder op prijs werd
gesteld. Vervolgens kon
iedereen zijn weg gaan,
getooid met de speciaal
vervaardigde button met de

tekst'NOVA-AG FA
Familiedag 1983ZOOO'N
dag'.

Het onderweg verlaten van de
safaritrein behoort normaal
niet tot de mogelijkheden, de
'gewone' bezoekers keken
vreemd op toen zij filmende
mensen tussen de giraffen,
neushoorns en struisvogels
zagen lopen. We hopen dat
velen er in geslaagd zijn
bijzondere opnamen te
maken.

'Ontdek je plekje'
Door het gehele park zag je
onze mensen sjouwen,
gewapend met of zonder
statief, grote of kleine
camera.
's Middags stond op het
programma de vertoning van
de zg. 'Ontdek je plekje' films
(idee van Jan Hoogland).
Zeven districten hadden een
film ingezonden. Aangezien in
de filmzaal maar plaats was

voor 150 personen (en
inmiddels de zon was
doorgebroken) werd dit een
soort 'instuif' met in en uit
lopende mensen, wat eigenlijk
net zo gezellig was.
Dat het daardoor onmogelijk
was 'de beste films' door het
publiek te laten kiezen, zal
ieder begrijpen. Besloten werd
buiten de prijzen, bestaande
uit bioscoopbonnen, ook een
geschenk van Agfa-Gevaert te
verdelen onder de leden van
de Arnhemse
Smalfilmamateurs. Zij waren
de gehele dag in touw om alles
vlot te laten verlopen, een
besluit waarmee iedereen
vrede kon hebben.
Dat Agfa-Gevaert snel kan
ontwikkelen wisten wij al. Deze
dag ging het supersnel. Men
had de mensen van de
ontwikkelcentrale laten komen
om de 's morgens opgenomen
filmpjes te behandelen, zodat
deze tegen het eind van de
middag mee naar huis konden
worden genomen. Om 16.15

uur waren de ruim 400
ingeleverde films in Burgers
terug.
Het aantal filmpjes dat 's
middags nog werd
volgeschoten, bleek na
inlevering nog eens zo'n 400
te zijn. Bij navraag bleken
velen ook de volle filmpjes
mee naar huis te hebben
genomen, om deze zelf op te
zenden. Geschat wordt dat er
deze dag zo'n 1000 super acht
films zijn gebruikt.
Dat het maken van zo'n
dierentuinfilm geen
eenvoudige opgave is zullen
velen met mij kunnen
beantwoorden. Daarom is het
misschien nuttig als u deze
zomer nogmaals een dagje
naar Burgers Dierenpark of
een andere dierentuin gaat. In
ons juni-nummer zullen wij een
aantal tips verstrekken.
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