
Verhuizing NOVA secretariaat
Het NOVA secretariaat is verhuisd van Douve Weienstraat 27, 6417 GH Heerlen naar Van Weerden Poelmanstraat 233,
6417 EM Heerlen.
Het telefoonnummer is ongewijzigd: 045-423417.
Voor dringende zaken kan het NOVA secretariaat ook per fax bereikt worden op hetzelfde telefoonnummer.

Super 8
Nieuwe emulsies
Een bedrijf in de USA, de Super 8 Sound Company, fabriceert Super 8 film door 35mm film te snijden en te voorzien van
Super 8 perforatie. Daarna wordt de film in Super-8 cassettes geladen. Dit bedrijf verzorgt tevens de ontwikkeling van
deze Super 8 films.
De beeldkwaliteit zou beter zijn dan de gangbare Super 8 film qua scherpte en kleur, "echt professioneel".
Super 8 heeft een oplossend vermogen van 800 - 900 lijnen, hetgeen beduidend meer is dan bij video, aldus Phil
Vigeant, de directeur van het bedrijf.
Men biedt een breed assortiment emulsies van Kodak, Agfa en Fuji, incl. Kodak EXR serie, Pro 896 (500 ASA), Pro 893
(200 ASA) en Pro 845 (50 ASA) aan.
Het adres is: 2805, West Magnolia Blvd, US-Burbank, CA 91505.
(Bron: UNICA News No. 1 - 94)

Super 9,5 mm
Het bijna verdwenen 9,5 mm smalfilmformaat krijgt er een grote broer bij: "Super 9,5". Dit nieuwe formaat van 11,66 mm
met middenperforatie heeft een nuttige beeldoppervlakte die te vergelijken is met die van 16 mm. Het beeldformaat komt
overeen met de verhouding 16:9 van High Definition TV. Men kan de film in een omgebouwde 16mm camera van bv.
Beaulieu, Arriflex en Bolex gebruiken en projecteren met een aangepaste Elmo-Xenon projector. De omkeerfilm is
scherper en goedkoper dan de negatief-film. Zij wordt o. a. bij de Belgische televisie toegepast.
(Bron: UNICA News No. 1 - 94)

UNICA '94 in Tsjechië

Hoewel Villa Carlos Paz (Argen-
tinië) slechts één winter achter ons
ligt, denken we al weer aan het
volgende UNICA-congres dat
wordt gehouden van 19 tot 28 au-
gustus in Hradec Kralové, 100 km
ten oosten van Praag.
De vaste UNICA-gangers weten in
grote trekken het verloop van deze
tien dagen: u ziet films van ama-
teurs van de gehele wereld; ze zijn
lang en kort, mooi, maar ook soms
vervelend, ontroerend of schok-
kend, kortom van zeer uiteenlo-
pende genres, maar één ding staat
vast: u zit na dit festival vol met
nieuwe ideeën.
U begint op vrijdagavond met een
openingsbanket, waarbij veel
handen worden geschud en her-
haaldelijk wordt gezoend. Om de
filmsessie te onderbreken, wordt
er een uitstapje van een hele dag
en een kleiner van een halve dag
georganiseerd, waarbij wij tradi-
tionele bijzonderheden van Tsje-
chië te zien zullen krijgen die inte-
ressant genoeg zullen zijn om onze
camera te laten werken. Op de
laatste zaterdag zal de feestelijke
prijsuitreiking zijn met het slotban-
ket. U zult tijdens de pauzes en bij
de uitstapjes ruim de tijd hebben
om met filmvrienden uit andere

landen van gedachten te wisselen.
Ook de openbare juryzitting,
waarbij veel films worden bespro-
ken is een leerzame happening.
Aangezien we nu toch ver van huis
zijn, raad ik u aan nog drie dagen
in Praag te blijven, immers hier is
onze vlieghaven; het laatste stukje
naar Hradec Kralové doen we per
trein. Eén avond in Praag zullen we
een voorstelling bijwonen van de
Laterna Magica; een combinatie
van muziek, film en toneel of van
de Laterna Animata (nieuw): nog
meer geperfectioneerd met een
verticale filmprojectie en een pa-
rabolisch toneel.
Beide shows zijn een wereldsen-
satie en een 'must' voor een filmer!

Het UNICA-congres wordt gehou-
den in Kulturni Dum ALDIS, Eli's-
cino nabrezi 357, 500 02 Hradec
Kralové (Tsjechische Republiek).

Wat gaat dat allemaal kosten? De
prijs van de congreskaart bedraagt
US$ 200,-, gekocht of besteld tot
31 mei. Reserveert u pas tussen 1
juni en 18 augustus, dan wordt dit
US$ 215,-. Na 19 augustus be-
taalt u US$ 225,-. In de congres-
kaart zijn de uitstapjes en verschil-
lende diners begrepen. Uw vlieg-

ticket per Czechoslovak Airline
kost ƒ399,-. Graag boeken via
ulo Laske, Nieuwe Meerdijk 172,
1171 NK Badhoevedorp, tel. 020-
6592413, want vanaf 10 personen
zijn wij een groep en dan zouden
wij nog een korting kunnen krijgen.
In Hradec Kralové worden door de
organisatie aldaar de volgende
hotels aanbevolen, beide op 20
minuten gaans van het congres-
centrum: hotel Cernigov *** en
Alessandria ***. U kunt de afstand
ook per taxi (goedkoop) of per
openbaar vervoer afleggen. De
hotelkosten bedragen voor een 2-
persoonskamer met ontbijt ca.
ƒ40,— p.p.p.d.
Er is ook een camping Strfbrny
rybnik, die 10 minuten per auto van
het congrescentrum verwijderd is.
Telefoon 0042 49 37790, fax 0042
49 25 468. Prijs 50 Kc per persoon
per dag, d.w.z. ƒ30,- voor de
gehele periode. Een Tsjechische
Kroon is ongeveer 6,5 cent. Er zijn
15 bungalows, prijs 100 Kc
p.p.p.d.
Reservering per omgaande, het
liefst per telefoon of per fax

U kunt ook in een jeugdherberg
slapen: kamer voor twee personen
zonder ontbijt tussen Kc 149 en
270 per nacht.

Voor verdere inlichtingen kunt u
bellen met Ulo Laske: 020-
6592413.
Ik hoop u te ontmoeten in Kralové.

Unieke
akantiebestemming?

B Dan moet u in Hradec
Kralové wezen!


