
Nieuws over en
programma van
UNICA-congres
Ofschoon we nog niet beschikken over alle gegevens, zullen we doorgeven wat we tot op
dit moment weten van het Ünica-congres, dat in Rusland dit jaar wordt gehouden in
Bakoe.
Bakoe ligt in de republiek Azerbajdsjan aan de Kaspische Zee.

Op school leerden we, dat in deze
plaats olie werd gewonnen. Een actueel
mineraal, dat een grote bijdrage levert
aan de Russische economie. Er heerst
een subtropisch klimaat, dat zijn in-
vloed op leefgewoonte en natuur duide-
lijk doet gelden. De historie wordt men
hier niet alleen gewaar in de musea, de
15e eeuw herleeft ook in de architec-
tuur van de moskeeën en paleizen van
de S/ah. Bakoe ligt in een boeiende
streek, het is een fascinerende stad.

Kosten
De Russische federatie stelt de con-
greskaart gratis voor haar buitenlandse
collega's ter beschikking. Voor onze
rekening zijn de reis- en verblijfkosten.
Onderhandelingen met Intourist en Ae-
roflot zijn in UNICA- en NOVA-
verband nog gaande.
Om u een voorlopig idee te geven: ver-
trek uit Amsterdam, via Moskou naar
Bakoe, vol pension in goed hotel zal
alles inclusief ±f 1.600 bedragen. Ge-
baseerd op tenminste 10 personen.
Nogmaals, dit is ter oriëntatie. Wan-
neer een definitieve offerte is ontvan-
gen, zullen wij u onmiddellijk informe-
ren.

'OP NAAR
'

Programma
Het programma van UNICA 1978 BA-
KOE is als volgt:

Woensdag 20 september:
Aankomst in Moskou, Voorberei-
dingsprogramma
donderdag 21 september:
's-morgens: Reis naar Bakoe, 19.00
uur: Feestelijke opening in de Philhar-
monie,21 uur: Ontvangst-diner-aan-
geboden door de filmclub der USSR.
vrijdag 22 september:
11.30 uur: Aanvang van de UNICA.
Opening door de voorzitter van het
Stadsbestuur van Bakoe. 13-16 uur:
Filmvoorstelling, 18-22 uur: idem, 22
uur: Opening UNICA forum. Verslag
met discussie. Thema: 'Die Welt von
Heute mit den Augen der Amateurfil-
mer'.
zaterdag 23 september:
9-12 uur: Filmvoorstelling, 16-19 uur:
idem, 20.30-22 uur: idem, 22 uur:
UNICA-forum: Verslag, discussie,
filmbespreking.
zondag 24 september:
10 uur: Rondrit door de stad, 19 uur:
'UNICA-jeunesse' Voorstelling van
films van jonge auteurs, 22 uur:
UNICA-forum: Verslag, discussie en
filmbespreking.
maandag 25 september:
9-12 uur: Filmvoorstelling, 16-19 uur:
idem, 20.30-22 uur: idem, 22 uur:
UNICA-forum: Verslag, discussie,
filmbespreking.
dinsdag 26 september:
Dagtocht, 's Avonds gezellig samenzijn
met muziek en dans.
woensdag 27 september:
10 uur: Bezichtiging verschillende
openbare gebouwen en inrichtingen
(eventueel filmvoorstelling naar gelang
het aantal wedstrijdfilms), 16-19 uur:
Filmvoorstelling, 20-22 uur:
UNICA-Avantgarde, 22 uur: Afsluiting
UNICA-forum.
donderdag 28 september:
9 uur: Algemene vergadering UNICA
(resp. ter vrije beschikking), 19 uur:
Theaterbezoek: Ballet 'Sieben Schön-



De stad Bakoe is één van de grootste indus-
triële centra van de Sowjet-Unie.

heiten' von Kara-Karaew in de Staats-
opera en Ballettheater.
vrijdag 29 september:
9 uur: Openbare jury-zitting, 18-22 uur:
Plechtige sluitingsbijeenkomst - prijs-
uitreiking, 22.30 uur: Ontvangst en di-
ner voor de deelnemers en gasten van
UNICA '78 door het bestuur van de
Sowjetrepubliek Azerbajdzjan.
Alle deelnemers worden in het 'Intou-
risthotel Azerbajdzjan' ondergebracht.
Filmvoorstellingen, jury-zittingen en
de algemene vergadering zijn in 'Hans
der Schauspieler' of in 'Hotel Azer-
bajdzjan'.
zaterdag 30 september:
In de loop van de ochtend vertrek naar
Moskou, 19 uur: UNICA-Gala met de
beste wedstrijdfilms in de grote filmzaal
van de filmbond van de USSR.
zondag l oktober:
In de loop van de dag terugreis naar
huis, resp. aansluitverblijf Mos-
kou/Leningrad (buiten congreskaart).

J. Dekker



Meer nieuws
UNICA '78 Bakoe
Het programma zoals gepubliceerd in
Filmbeeld van februari heeft slechts
enkele kleine detailwijzigingen onder-
gaan.
Definitief is nu de mogelijkheid om de
reis uit te breiden met een bezoek aan
Leningrad.

Vast kunnen we stellen na een recente
bespreking met de Russische organisa-
toren, dat ze er alles aan doen om het u
naar de zin te maken.

U zult getuige kunnen zijn wat Russen
onder gastvrijheid verstaan.

De twee mogelijkheden zien er als volgt uit:
Programma A:

20/9 vertrek Amsterdam-Moskou
21/9 vertrek Moskou-Bakoe
21/9- 30/9 UNICA-Bakoe (zie Filmbeeld no. 2/1978)
30/9 vertrek Bakoe-Moskou

avond: UNICA-Gala in filmclub Moskou
1/10 stadsexcursie (Kremlin enz.)

avond: terugvlucht Amsterdam

Programma B:
20/9 t/m l/10

2/10

3/10

4/10

5/10

zie Programma A
avond: Moskou theaterbezoek
excursie door Moskou
vrij voor eigen initiatieven
23.40 uur vertrek per slaaptrein naar Leningrad
excursie Leningrad-bezoek Hermitage
avond: theaterbezoek
bezoek Peter en Paul, excursie Pawlowsk
verder vrij voor eigen initiatieven
23.40 uur slaaptrein naar Moskou
vrij in Moskou
avond: terugvlucht Amsterdam

De kosten:
Programma A - geheel compleet uit en thuis - ƒ l .690,— per persoon.
Programma B - geheel compleet uit en thuis - ƒ l .950,— per persoon.
Kleine wijzigingen voorbehouden.



Datum inschrijving met een week verlengd

Laatste volledige gegevens
over Unica 78 in Bakoe
U hebt nog l week de gelegenheid om in
te schrijven op onze gezamenlijke reis.
De groep Nederlandse filmers die ge-
zamenlijk het UNICA festival in de
U.S.S.R. gaan meemaken begint een
nog niet gekende omvang aan te nemen.
U hebt tot en met 24 april nog gelegen-
heid U en de Uwen aan te melden.
Vragen werden ons gesteld in de geest
van, mogen we filmen, wat voor excur-
sies, hoe zijn de hotels, het eten, visa,
de taal enz.
Op lang niet alle vragen konden we
antwoord geven.
Toch zullen we nog een paar zaken die
we zeker weten vermelden. We hebben
het zelf ervaren gedurende de
UNICA-kommitee vergadering in
Moskow afgelopen december.
Filmen mag U net als bij ons. Laat mili-
taire zaken voor wat ze zijn, er zijn
genoeg andere belangrijkere onder-
werpen.
De vermelde prijzen in Filmbeeld van
maart zijn geheel inclusief. Dus reis,
hotel, excursies, congres kaart en vol
pensioen. Amsterdam-Bakoe, uit en
thuis geheel verzorgd.
De hotels zijn goed en schoon. Bedie-
ning zorgvuldig. Het eten prima.
De Russische taal zullen we zo gauw
niet meer kunnen leren.
Geen bezwaar. Een voldoende aantal
tolken, die de moderne talen perfekt
spreken zullen ons begeleiden.
U mag echt alleen gaan winkelen en
wandelen.
Kortom het wordt een ervaring die
uniek genoemd mag worden.
Gastvrijheid is een woord dat in het
Russische groot geschreven wordt.
Men geeft zich grote moeite U het naar
de zin te maken.
Wanneer U ziet hoe men met dit con-
gres bezig is dan kom je er van onder de
indruk.
Nederlanders zijn geen Russen.
Rusland is geen Nederland.
Het bezoek wordt een ervaring, want
het is anders dan anders.
Het wordt goed, nee het wordt gewel-
dig. Maar je moet natuurlijk wel een
beetje avontuurlijk zijn aangelegd en
kunnen genieten en open staan voor al-
les wat anders is dan watje zo gewoon
bent.
Rrrrussia Wodka - prrrrosit.

Jan Dekker

Zeker is dat bij de vele films ook vier Nederlandse inzendingen te zien zullen zijn.

De Russische gastvrijheid staat er borg voor dat de inwendige mens beslist niet vergeten zal
worden.


