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Onderwerp van thema-
wedstrijd UNICA '82
in Aken Is 'Folklore'

Het is haast lang geleden dat we wat over de UNICA te vermelden hadden. Het gebeurde
namelijk in Filmbeeld van oktober H. Onderstaand het daarna gevolgde, weliswaar
beknopt en ontleend aan het in het Duits geschreven UNICA-News.

Het onderwerp van de jaarlijkse the-
ma-wedstrijd is tijdens UNICA '82 in
Aken 'Folklore'. Elke landelijke organi-
satie kan één film van maximaal 12 mi-
nuten inzenden.
Voor deze en de totaal-presentatie in
Aken wordt voorstel van juryleden ver-
zocht aan Argentinië, de Bondsrepubliek
Duitsland, de Duitse Democratische Re-
publiek, Italië, Nederland en Spanje.
De kopieën van films van UNICA '81
waar het bestuur om verzocht heeft voor
de filmotheek van de UNICA zijn nog
niet alle binnen. Van NOVA-zijde wordt
een kopie van Herman Haenen's 'In vre-
des naam' beschikbaar gesteld.

Organisatie
Binnen het UNICA-bestuur is een be-
paalde verdeling van specifieke taken af-
gesproken. De betrokken bestuursleden

kunnen door de nationale organisaties
rechtstreeks benaderd worden. De taak-
gebieden in kwestie zijn: UNESCO/
CICT, geschiedenis van de amateurfilm,
jury, UNICA-patronages, UNICA-
kaartsysteem, filmotheek, bijzondere
evenementen als thema-wedstrijd,
jeugdwedstrijd en avant-garde, public
relations en video.
Het is de opzet om video duidelijker in
statuten en/of huishoudelijk reglement
van het begrip UNICA op te nemen.
Frankrijk heeft gevraagd UNICA '83
eind augustus/begin september te mogen
organiseren. Hetzij in St. Nazaire, hetzij
in Cannes.

UNICA-relaties
In het kader van het 50-jarig bestaan van
de UNICA werd in december in het
UNESCO-gebouw in Parijs een gala-



filmvertoning verzorgd. Als lid sinds
1959 van de in 1958 opgerichte CICT, het
'Conseil International du Cinema et de la
Télévision a Funesco'.
Iets anders is dat de voorwaarden voor
verlenen van het UNICA-patronaat-
schap aan internationale filmfestivals in
een reglement zijn vastgelegd.
De volgende UNICA-bestuursvergade-
ring wordt eind april gehouden, o.a. ter
voorbereiding van de in augustus in Aken
te houden algemene ledenvergadering.
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