
UNICA 1991 IN ZWITSERLAND STRIP
Lilo Laske van filmgroep Close-Up l
te Haarlem is UNICA-gedelegeer- j
de voor Nederland.
Zij bezoekt trouw de wereldfes- Ë
tivals en treedt daarbij vaak als ju-1
rylid op. Hier volgt haar verslag uit l
Sankt Gallen.

Een zeer geslaagd wereldfestival
voor amateurfilmers ligt achter
ons. Van 23 augustus tot 1 sep-
tember waren 353 filmers en vi-
deo-enthousiasten te gast in Sankt
Gallen. Zij kwamen uit de hele we-
reld, o.a. Argentinië, Puerto Rico,
Polen, Hongarije, Sovjet-Unie en
Zuid-Afrika. De Nederlandse de-
legatie bestond uit 42 bezoekers,
die onderling en met vrienden uit
andere landen een goed contact
hadden. Want het is ieder jaar
weereen begroeting met hartelijke
zoenen uit blijdschap dat we weer
met gelijkgestemde zielen bij el-
kaar kunnen zijn.
Het kleine organisatiecomité stond
onder de voortreffelijke leiding van
Max Hansli, bijgestaan door zijn
vrouw en dochter en de heer Hans
Schober. Als er al kleine schoon-
heidsfoutjes of onvoorziene moei-
lijkheden waren, dan hebben wij er
niets van gemerkt.
160 Films en video's (waaronder
27 aanmeldingen voor de één-mi-
nuutwedstrijd), technische per-
fectie én een interessant program-
ma voor de uitstapjes zorgden
voor tien uitstekende congres-
dagen.
De internationale jury bestond uit
mevrouw Ursula Graber (Zwitser-
land), mevrouw S. Krasinskaja
(Sovjet-Unie), mevrouw T. Lapila
(Finland), de heer J. Rodriguez
(Frankrijk), de heer H. J. Stampehl
(Duitsland), de heer R. von Kanel,

l voorzitter (Zwitserland) en de heer
l E. Duran (Argentinië),
i Ongeveer de helft van de aan-
; gemelde films bestond uit vi-
; deoprodukties, ze kwamen bijna
; net zo mooi op het projectie-

| scherm als de super 8 en de 16mm
films. De uitbreiding der videosys-
temen bracht de technische me-
dewerkers in grote problemen, zo-
dat we ons in de toekomst zullen
moeten beraden op een beperking
tot VHS (S-VHS) en 8 (hi-8).
Ook de films met aparte geluids-
band zouden volgend jaar in Italië

a. Lilo Laske ontvangt als NOVA-
vertegenwoordigster de gouden me-
daille en het 'diplome', die door Fred
van Aubel in de Avant Garde wedstrijd
gewonnen zijn. Hij behaalde de eerste
prijs met 'De boom in het oog'.
Op de achtergrond UNICA-voorzitter
Josef Walterscheidt en lid van het or-
ganisatie-comité Hans Schober.

wel eens grote problemen kunnen
opleveren.
Zoals u reeds in de vorige AV
Amateurfilmer kon lezen heeft
Nederland met de volgende films
aan dit wereldamateurfestival

deelgenomen: Een nieuwe dimen-
sie, documentaire van Leida en
Ferry Kneefel; Het geld ligt op
straat, speelfilm van film- en vi-
deoclub Het Toverlint te Gouda; In
het rijk van de trollen, documen-
taire van Nel en Ton Reekers; La
tristesse durera toujours, do-
cumentaire van Leo Baeten & Lou
Moers, en De computer, animatie-
film van Jan van Weeszenberg.
Voor de categorie UNICA Avant
Garde was geselecteerd De boom
in het oog, experimentele film van
Fred van Aubel.
In de categorie UNICA Jeunesse
(voor films gemaakt door jeugdige
filmers tot 26 jaar) vertoonden wij
Mission impossible, speelfilm van
de Videogroep Blariacum College
te Venlo.
Voor de één-minuutwedstrijd pro-
jecteerde Nederland Funeral van
Ton Schütz en Trek van Henk
Heesemans.
Bij het landenprogramma kwamen
er twee films in de bespreking bij
de openbare juryzitting en wel Het
geld ligt op straat en De computer.
Over de eerste film zei men, dat hij
goed was gemaakt, dat men met
spanning op het einde wachtte en
dat men hartelijk heeft gelachen.
Het Finse jurylid zei: 'Very lovely'.
Van de tweede film vond men de
techniek heel goed, de komische
effecten zeer geslaagd en men had
waardering voor de vorm, die de
toeschouwers van iets grappigs
naar de ernst van de zaak leidde.
Na de stemming bleek, dat er geen
medaille voor deze films werd ge-
geven. In het geheel werden in het
landenprogramma 40 films bij de
openbare juryzitting besproken;
hiervan ontvingen er drie (van Po-
len, Zweden en Duitsland) een
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gouden medaille, vijf een zilveren
medaille en 15 een bronzen me-
daille.
De speciale prijs voor het beste
landenprogramma werd toe-
gekend aan Tsjechoslowakije.

SUCCES VOOR

NEDERLAND

De film van Fred van Aubel De
boom in het oog ontving een gou-
den medaille, terwijl Ton Schütz
met zijn film Funeral tweede werd
en Henk Heesemans met Trek
vierde werd bij de één-minuut-
wedstrijd. Wij wensen deze heren
van harte geluk met het behaalde
succes! Voor de extra wedstrijd
Mijn land had Nederland dit jaar
geen inzending. Volgend jaar zal
dit zijn: Kunst en Kunstenaar. Ik

b. Ton Schütz wordt gefeliciteerd
door Josef Walterscheidt met daarbij
Hans Schober.

Ton heeft daar de prijs in ontvangst

genomen voor 'Funeral', waarmee hij
als tweede eindigde in de 'One minute
movie cup'.
Ton Schütz is NOlA-lid.
(Foto's: Aad Kooy.)

meen, dat wij verschillende goede
filmers onder het Nederlandse dak
hebben, die hier iets moois van
kunnen maken.
Vanwege de korte tijd van voorbe-
reiding (de UNICA'91 zou immers
in Tbilissi (Georgië - Sovjet Repu-
bliek) plaatsvinden) kon de organi-
satie niet voor een simultaanver-
taling zorgen, zodat de ons allen
bekende Jean Claude, bijgestaan
door twee jonge tolken de han-
den en vooral de monden vol had-
den om alle redevoeringen, ju-
rydiscussie, vergaderingen, enz. in
het Frans, Duits, Engels en deze
keer voor 't eerst ook in het Rus-
sisch te vertalen. De zeer be-
scheiden Jean Claude, die taai-

geleerde is, mocht dan ook bij het
sluitingsbanket een applaus, dat
een ware ovatie werd, in ontvangst
nemen.
Het gehalte van de films stond op
een hoog peil, zoals we dat van
een wereldfestival kunnen ver-
wachten. Enkele pas toegetreden
landen sloegen de plank geheel
mis. We zullen maar denken: alles
moet wennen. Een verheugend
feit: twee gouden medailles gingen
naar jonge filmers van 25 jaar.
Een Nederlander, die voor het
eerst naar de UNICA ging, ver-
trouwde me toe, dat hij er spijt van
had dat hij niet al veel eerder mee
was gegaan: 'Je kunt er veel van
leren, de gesprekken met gelijk-
gestemde zielen zijn hoogst inte-
ressant en je komt met nieuwe
ideeën naar huis.'

UNICA '92 IN ITALIË

In Lido degli Estensi, ten zuiden
van Ravenna aan de Adriatische
kust, zal volgend jaar van 4 tot 13
september de volgende UNICA
plaatsvinden. De organisatie onder
leiding van Rolf Mandolesi is reeds
met voorbereidingen bezig, o.a.
met een installatie van een simul-
taanvertaling. Zullen wij gezamen-
lijk een reis ondernemen? Heeft u
een voorkeur voor bus, trein of
vliegtuig? Gaarne suggesties!

UNICA '93 IN

ARGENTINIË

Tijdens de algemene ledenverga-
dering ging men ermee akkoord,
dat de UNICA in 1993 waarschijn-
lijk midden oktober in Villa Carlos
/ Paz zal worden gehouden.
Tot slot een uitspraak van de voor-
zitter van de jury: 'Succesvolle
films ontvangen een onderschei-
ding, de andere zijn kunst!'

NATIONALE

MANIFESTATIE

STAAT VOOR DE DEUR

De organisatie van de Nationale
Manifestatie voor Film en Video te
houden op 2 en 3 november a.s.
te Venlo verloopt voorspoedig. Het
belooft een grandioos spektakel te
worden in het schitterende Con-
grescentrum 'de Maaspoort'.
Het is gelukt om gerenommeerde
Limburgse bedrijven en artiesten
te interesseren om ook hun steen-
tje bij te dragen in het slagen van
dit film- en videofestijn.

Veel werk is al verzet maar er moet
nog het een en ander geregeld
worden. Welnu, met de inzet en de

UNICA '91 (foto: Ton Schütz).

wil om er iets van te maken lukt dit
zondermeer.
Ook de boekingen voor plaats-
bewijzen en overnachting verloopt
zeer voorspoedig. Het is dan ook
te verwachten dat de projectiezaal
zo goed als helemaal gevuld zal
zijn met aandachtige toe-
schouwers.
Het organisatiecomité wil er dan
ook met klem op wijzen dat die-
gene die de trip naar het 'stedje
van lol en plezeer' wil maken snel
moet beslissen en niet moet
wachten met bestellen. De plaats-
bewijzen moeten echter wel voor
15 oktober besteld en betaald zijn.
U kunt deze entreebewijzen be-
stellen bij de voorzitter van de
L.O.V.A., de heer A. de Jong, tel.:
045-423417.

Voor de valreepgasten zijn er al-
tijd kaarten aan de kassa ver-
krijgbaar.
MAAR... kom op tijd.

F AA N H'63

Sedert 1 juli 1991 heeft NH'63 zich
weer aangesloten bij de Neder-
landse Organisatie van Audio-
visuele Amateurs (NOVA) en vanaf
diezelfde datum zijn NH'63 en de
AV Noord-West gefuseerd. De
nieuwe naam: FEDERATIE VAN
AUDIOVISUELE AMATEURS
NOORD-HOLLAND 1963, ofwel
FAA NH'63.
AV NW had 3 aangesloten clubs
met totaal 69 leden, NH-63 had 15
clubs met totaal 298 leden.
Door de fusie is FAA NH'63 met
367 leden meteen de grootste
aangesloten organisatie binnen de
NOVA.

Het Dagelijks Bestuur van FAA
NH'63 wordt gevormd door:
Piet van Eerden - voorzitter
Jan de Goede - secretaris
Bouke Jasper - penningmeester

Hans van Heuven (oud-secretaris
van AV Noord-West) heeft zitting
genomen in het FAA NH'63-be-
stuur.

NOVA MANIFESTATIE
__2_en 3 november a.s.
Nationale Manifestatie

in 'De Maaspoort'
te Venlo

045 - 423417


