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Met bovenstaande titel zou je de opeenvolging van het UNICA-wereldfestival van de
amateurfilm 1978 en het komende van 1979 kunnen kenmerken.

Of het in Bakoe door de temperatuur
kwam weet ik niet, maar feit is wel dat
NOVA-secretaris Jan Dekker daar ook
UNICA-secretaris werd en onder-
voorzitter-af raakte. De zorg voor
de bijbehorende papierwinkel kwam op
de schouders van ... juist: Mary de
Klerk. We wensen beiden veel succes
in de nieuwe taken.
Nieuw adres bijgevolg: UNICA-
secretariaat, Postbus 212, 3430 AE
Nieuwegein.
Andere punten die in de jaarvergade-
ring in Bakoe aan de orde kwamen, wa-
ren: Benoeming van Maurice Rispal
(Frankrijk) als vice-voorzitter op de
door Jan Dekker verlaten plaats, toe-

serveringsformulier en een program-
ma. De vooraanmeldingsformulieren
zijn verkrijgbaar bij het NOVA-
secretariaat.
Mogelijk belangwekkende bijzonder-
heden: Turku is de oudste stad van Fin-
land en viert in 1979 haar 750-jarig be-
staan, de temperatuur zal omstreeks 20
graden celsius moeten zijn en tegelijk
met UNICA '79 wordt ook de Turku-er
beurs gehouden. Het belang van dat
laatste zie ik niet zo precies, maar goed.
Bent u wel eens op de hoek van Botni-
sche Golf en Finse Golf geweest?
Misschien is het best een idee om eens
te gaan kijken. Tot ziens daar.

Aad Kooy



treding van Argentinië en Andorra tot
de UNICA en benoeming van een in-
ternationale commissie die voorstellen
moet doen t.a.v. de statuten en het
wedstrijdreglement.

Naar Finland
En dan, uiteraard, het UNICA-festival
1979 in Turku, Finland. Het wordt ge-
houden van 10 t/m 18 augustus. Het
voorlopig programma vermeldt als on-
derdelen: ontvangst, films van het gast-
heerland, begroetingsavond, ope-
ningsceremonie, vertoning van de na-
tionale wedstrijdprogramma's, excur-
sies, discussie over het thema 'Kind en
film', slotfeest en bal. Geen geringe
plannen dus.
Heikki Kalima, voorzitter van de finse
NOVA, en Erkki Koivisto, voorzitter
van het organisatie-comité, verzoeken
om vóór 31-12-'78 een onverbindende
aanmelding in te sturen. Daarna zorgen
zij voor een aanmeldings- en hotelre-


