tweede verzoek opgesteld.
Deze keer met nog meer redenen
omkleed en met een uiteenzetting
wat het voor velen betekent om
een dergelijk festival naar ons land
te kunnen halen.
De betrokken bewindslieden reageerden deze keer enthousiast en
dat enthousiasme werd uiteraard
gedeeld door het organisatiecomité dat deze zeer welkome bijdrage kon voegen bij de reeds eerder
van het Prins Bernhardfonds en
een aantal bedrijven ontvangen
gelden.

UNICA 96
weet zich thans
ook gesteund
door het
ministerie
van OCW
door Het van Eerden
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft gunstig beslist over de tweede subsidie-aanvraag voor UNICA 96, het
wereldfilmfestival voor amateurfilmers in Almelo!
Het organisatiecomité is daar zeer
verheugd over. Niet alleen met betrekking tot de financiële steun
maar ook voor de erkenning van dit
unieke festival als instituut ter bevordering van het bij elkaar brengen van de georganiseerde- en ongeorganiseerde niet professionele
filmers, de impuls die het geeft aan
jongere filmers uit de 35 aangesloten landen, de kans die het biedt
aan nieuwe Nederlanders om films

van hun voormalige landgenoten te
gaan zien en de mogelijkheid voor
iedere liefhebber om gratis naar de
allerbeste, niet-professionele, films
ter wereld te gaan kijken!
Ondanks een eerdere nul op het
rekest
Al eerder was een subsidie-aanvraag voor het festival naar het Ministerie gegaan doch dit werd afgewezen.
Gezien het heilige geloof dat de organisatoren hebben in het gebeuren, werd besloten om nog een poging te wagen. In nauw overleg
met de directeur en de audiovisuele
consulent van de Stichting Beeldende Amateurkunst werd het

Donateurs
Er hebben zich reeds vijftig donateurs aangemeld. Nieuwe donateurs kunnen zich nog steeds opgeven door overschrijving van
minimaal f 50,— op girorekening
0523303 t.n.v. UNICA 96 te Dordrecht. Zij ontvangen per omgaande een donateurskaart en daarmee
een gegarandeerde plaats tijdens
de projecties.
Extra activiteiten
Tijdens het congres zal de Stichting Smalfilmmuseum een tentoonstelling van oude filmapparatuur inrichten en zal zij een
projectie van historische films verzorgen.
Er zal een "UNICA-hunt" worden
gehouden. In twee uur tijd moeten
de UNICA-gangers een videofilm
op een bepaald thema maken met
montage in de camera. Het thema
wordt aan het begin van de wedstrijd bekend gemaakt.
Een jury wijst de beste film aan.
60 seconden films
Tijdens het festival wordt tijd gereserveerd voor de wedstrijd om de
ONE MINUT MOVIE CUP. Alle
aangesloten landen kunnen hieraan meedoen.

De leukste, mooiste, aardigste,
spannendste film wordt door het
publiek en een vakjury aangewezen. Voorwaarde: de film duurt absoluut niet langer dan 60 seconden!
Een heer uit Hilversum heeft een
elektronisch apparaatje geconstrueerd dat 60 seconden na het horen
van het eerste geluid of het zien
van het eerste beeld een hels lawaai zal maken. Draait de film dan
nog
boehhhhh!
Discussie met auteurs
Elke avond, na de projectie, is er
gelegenheid om met de aanwezige makers (in je eigen taal) te discussiëren over de vertoonde films.
Volop gelegenheid om op deze wijze kennis te maken met de diverse
culturen en de (on)mogelijkheden
van het filmmaken in andere landen.
Het nuttige en het aangename
Wilt u dit jaar een vakantie in eigen
land houden? Kom dan in de periode van 16 tot 25 augustus naar
Almelo. Hotels, campings, bungalowparken .... in en om Almelo
vindt u alles. Een dagje in de natuur, een dagje in de cultuur....
Alles kan op UNICA 96!

Alle verdere inlichtingen
over het festival, zoals:
hotelreserveringen, excursies,
filmdiscussies, openings- en sluitingsactiviteiten,
de parkeermogelijkheden, campings, pensions etc.
kunt u verkrijgen bij het
secretariaatArie de Jong,
Van Weerden Poelmanstraat 233,
6417 EM Heerlen.
Telefoon/fax: 045-5423417.

