
vervolg van pag. 8
dat kon voor dat geld natuurlijk niet
blijven staan.
Filmfeest was er in twee zalen: in de
bovenzaal met muziek zoals die wel
ten gehore werd gebracht ten tijde van
de stomme film, leuk en onderhou-
dend, en in de benedenzaal die druk-
ker was, tenminste later op de avond;
men kon daar genieten van de muziek
van een vijfmansformatie. In beide za-
len werden flessen wijn tegen de stan-
daardprijs van een tientje verkocht.
De verloting van flessen wijn was in-
middels ook op gang gekomen; de af-
spraak was alleen dat je de wijn pas
later mocht afhalen en dus niet ter
plaatse mocht opdrinken om oneerlij-
ke konkurrentie tegen te gaan met de
exploitant van 'Orpheus'.

Zondagprogramma
Het zondagprogramma liep een tikje
uit, reden waarom Wim Oosterman
een beetje haast moest maken om dé
zaal vóór zessen vrij te krijgen, wat
niet door iedereen werd geapprecieerd
omdat de prijsuitreiking als een van de
belangrijkste onderdelen van het festi-
val werd gezien. Simpele oplossing: la-
ten de filmers hun films iets korter
maken, dan zitten we volgend jaar
goed.

De 'Ten Best' tenslotte. Het scorebord
wees aan dat de navolgende films tot
de tien beste van de NOVA-manifesta-
tie 1975 waren uitverkoren: 'Sunday
Lunch' en 'The Keeper' beide van A.J.
Putter (elk 7 kruisjes); 'Asfixie in
Frenesie' van M.D.M. Maassen (4
x-jes); 'La chute de la casquette' van
Blepo, Rijswijk (4x); 'Oh Mona Lisa! '
van Geerts, Hellenbrand en Quadflieg
(7x); 'Wij zullen doorgaan' van Paul F.
Kuppel (6x); 'Rennen! ' van Jacob A.
Feenstra (6x); 'Jesus Christ King of
the Jews' van Wil Lutgerink (5x); 'De
vlieg' van P.H. Schaf er (5x) en 'Wat
blijft is genoeg' van Filmgroep Menno
Mennes (6x).
De publieksprijs ging naar 'Oh Mona
Lisa'.

Met dank aan de juryleden Philip
Bloemendal, Aad Kooy, Bob Jansen,
Pim de Lange, Ben Visser, Joop de
Vries en Marianne van Wijnkoop die
het niet makkelijk hadden met de toe-
kenning van de kruisjes.
Tenslotte een woord van waardering
voor de inspanningen van het projek-
tieteam dat kans zag de projektie op
een vlekkeloze manier te laten verlo-
pen.

Willy Salomons: scorebordhouder no.l.
De juryleden worden bedankt: vlnr.
Marianne Wijnkoop, Philip Bloemen-
dal, Bob Jansen en Joop de Vries.

Enige 'Ten Best' filmmakers.

Stemmen tellen voor de zaalprijs.
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