
AGFA sponsort uniek filmerstreffen

NOVA-familie/
instructiedag
in Fenomena
Voor de NOVA-familie/instructiedag 1985 is
een unieke plek mogelijk gebleken: de
speels-natuurkundige tentoonstelling Feno-
mena in het Park in Rotterdam, bij de Euro-
mast. Datum: zaterdag 21 september a.s.

Fenomena is een in Zwitser-
land ontwikkelde tentoonstel-
ling waarin op een speelse
onverwachte wijze een aantal,
voor een groot deel alledaag-
se natuurkundige wetten wor-
den geïllustreerd. Dikwijls
vraagt dat de actieve mede-

werking van de bezoeker. Er
zijn zo'n 270 verschillende ob-
jecten, grotendeels overdekt
(onder een veelvormig tentdak
en in een 30 m. hoog bamboe-
kasteel) maar ook in de open-
lucht. Bijgaande foto's geven
maar een flauw idee.

Met gemak laten wentelen van een stenen kogel van 1000 kg..

Programma
Het voorgenomen programma
luidt:
- 9.30 uur: opening NOVA-
loket (aparte caravan)
- 10.00 uur: opening Feno-
mena
- 10.30 uur: op het (bene-
den)terras van het restaurant
elkaar treffen en koffiedrinken;
daarna ieder vrij
- 11.30 uur: sluiting NOVA-
loket
Fenomena gaat dicht om
21.00 uur.
Aan het loket worden op ver-
toon van de geldige NOVA-
lidmaatschapskaart (jaarzegel
1985) per gezin uitgereikt:

maximaal 2 gratis toegangs-
bewijzen, maximaal 2 gratis
koffiebonnen, 1 super-8 Agfa
Moviechrome film zonder ge-
luidsspoor, een plattegrond en
bondige beschrijving van Fe-
nomena en een aantal filmaan-
bevelingen van NOVA-zijde.

Lokatie
Het NOVA-loket (de caravan)
zal zich bij de westelijke in-
gang bevinden, vlakbij de Eu-
romast. De verbindingen naar
Fenomena staan op bijgaande
plattegrond. Vanaf het Cen-
traal Station tramlijn 5, bij de
Westzeedijk overstappen op
lijn 6 en 2 haltes verder uit-
stappen bij de Noorse (zee-

Hef bamboekasteel en de waterparaplu.

mans)kerk. De slagboom van
de aangegeven speciale Fe-
nomenaparkeerplaats vergt bij
het weggaan 5 guldens, in een
automaat laten glijden.

Geluid, videofilm, etc.
Er zijn op Fenomena bijzonde-
re geluiden, echo-effecten,
etc. vast te leggen. Neem dus
zo nodig een bandrecorder
mee.
Daarnaast: Fenomena is vast
en zeker ook iets voor videofil-
mers. De NOVA verwacht hen
evenzeer als de smalfilmers.
Verwerking van het opgeno-
men materiaal tot gewaar-
deerd kijkmateriaal zal ge-
diend zijn door het verstrekken
van meer specifieke informa-
tie. Wat dat betreft valt gebruik

te maken van een beknopte
catalogus a ƒ 5,— en een uit-
gebreide a ƒ 30,—. Ze zijn ver-
krijgbaar bij de informatieba-
lies van het zg. koetshuis,
naast het restaurant. In de
buurt van Fenomena bevindt
zich behalve de Euromast ook
de afvaartplek van de Spido-
havenrondvaarten. Het Feno-
mena-kaartje geeft gratis toe-
gang tot het evenement 'Hart
voor de stad' bij het Centraal
Station ...
We noemen het volledigheids-
halve, en denken dat de geïn-
teresseerde Fenomena-be-
zoeker aan Fenomena alleen
al aardig wat aandacht kwijt
kan.
Welkom op de NOVA-fami-
liedag!

Anderen en jezelf tegenkomen...


