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UIT DE NOVA

FEDERATIERAAD

Tijdens de Federatieraadvergade-
ring op 6 maart 1993 te Amersfoort
zijn o.a. de volgende punten aan
de orde geweest:
• De gewijzigde naam van de AV
Amateurfilmer in 'Videofilmen als
hobby' zal geen invloed hebben op
de inhoud van het NOVA-Nieuws:
dit bevat nieuws voor zowel de
smalfilmers als de videofilmers.
• Correctie op het vorige verslag:
De kopieën van de geanalyseerde
videoband 'M'n duifje' zijn niet te
koop doch te leen bij de Stichting
Beeldende Amateurkunst (SBA).
• Tijdens de vergadering is veel
aandacht besteed aan de finan-
ciële gevolgen van de subsidie-
vermindering aan de NOVA.
Gelukkig is door de SBA aparte
projectsubsidie verkregen voor
o.a. jurytraining, cursus voor de
leden van de VAVAC, vertoning
van amateurfilms op de lokale om-
roep, project voor jeugdige (video)

filmers in Schagen, zodat een
aantal activiteiten - weliswaar niet
meer onder auspiciën van de
NOVA, maar wel in samenwerking
met de NOVA - voor de amateur-
filmers toch doorgang kan vinden.
• De Federatieraad stelt het ini-
tiatief van de Haagsche Amateur
Filmclub - Film & Video - om een
wedstrijd voor documentaire films
te organiseren zeer op prijs. Dit
is een welkome aanvulling op het
Speelfilm-festival (Nijmegen) en de
Cinewiets-wedstrijd (Haarlem),
waar films uit dezelfde categorie
met elkaar kunnen wedijveren.
• NOVA-Noord heeft aangeboden
om de Nationale Manifestatie in
1994 te organiseren. Er wordt nog
gezocht naar een geschikte loca-
tie.
• Er zijn twee smalfilmrond-
zendprogramma's en een video-
rondzendprogramma 1992 sa-
mengesteld die vanaf 1 april 1993
tegen gereduceerde prijs ter be-
schikking van de bij de NOVA aan-
gesloten film- en videoclubs wor-
den gesteld.
• Er zijn (nog) geen films aange-
meld voor deelname aan UNICA-
Jeunesse in Argentinië.
• Jan Schoonen is bereid om bin-
nen het organisatiecomité UNICA-
NL de taak van penningmeester
op zich te nemen. Hij verzoekt het
comité om iemand anders voor
sponsoring te zoeken.
• Er zijn nog enkele locaties in
Zeeland, Limburg en Almelo be-
zocht om te onderzoeken of deze
geschikt zijn voor het UNICA we-
reldamateurfilmfestival in Neder-
land in 1995 of 1996. Het blijkt dat
het Theater Hotel in Almelo aan
alle eisen en wensen voldoet: rui-
me schouwburgzaal, voldoende
vergaderaccommodatie, goede en
goedkope hotelkamers, uitste-
kende lunch- en diner-mogelijkhe-
den. Bovendien zijn de kosten voor
de deelnemers beduidend lager
dan bij de andere locaties.
• De penningmeester van de
NOVA is in onderhandeling met
Delta Lloyd om de Wettelijke Aan-
sprakelijkheidsverzekering voor
filmen in groepsverband door NO-
VA-leden een ruimere dekking te
geven. Zodra er een nieuwe polis
is, zal deze aan de Aangesloten
Organisaties worden toegezon-
den.
• Volgens de afgevaardigden
wordt al enthousiast gewerkt aan
de vervaardiging van korte films
voor de 60 seconden film- en vi-
deowedstrijd op zondag 16 mei
1993 in 'De Nieuwe Slof te Bever-
wijk.

• De WEKA uitgeverij biedt NO-
VA-leden korting bij de aanschaf
van een videocursus. Na ont-
vangst van de betaling ontvangt
de club van het NOVA-lid ook nog
eens een bedrag van WEKA. Het
NOVA-secretariaat zal de adres-
sen van de bij de NOVA aangeslo-
ten clubs aan WEKA doorgeven,
zodat een rechtstreekse mailing
aan deze clubs gezonden kan
worden.

Arie de Jong
N O VA -secretaris

AGENDA

Zaterdag 17 april en B mei 1993:
Jurytraining te Amersfoort
Zaterdag 1 mei 1993: Algemene
Ledenvergadering NOVA te
Amersfoort.
Zondag 16 mei 1993: 60 secon-
den Film- en Videowedstrijd in 'De
Nieuwe Slof' te Beverwijk. Aan-
meldingen voor 1 mei 1993 bij het
NOVA-secretariaat.
Zaterdag 5 juni en zondag 6 juni
1993: Landelijk Videofestival in 'De
Meervaart' te Amsterdam. In!.
LOKV Utrecht, tel. 030-332328.
Zondag 13 juni 1993: Landelijke
film- en videowedstrijd DO-
CUMENTAIRE te Den Haag. Int.
Jan van der Schans, tel. 015-
613406.
Zaterdag 25 september 1993:
Voorjurering en Districtwedstrijd
ZH II in 'De Goote' te Brielle. Inl. J.
P. Schoonen, tel. 078-160024.
Zaterdag 25 september en zon-
dag 26 september 1993: Lim-
burgse Video- en Smalfilmdagen
1993. Inl. A. de Jong, tel. 045-
423417.

Zondag 26 september 1993:
Filmgala en voorjurering NOVA bij
NH'63 in 'De Nieuwe Slof te Be-
verwijk. Inl. J. de Goede, tel.
02510-24233.
Zaterdag 13 en zondag 14 no-
vember 1993: Nationale NOVA
Manifestatie te Noordwtjkerhout.
Inl. G. B. van Dam, tel. '070-
3944024/3889407.

BUITENLANDSE FILM- EN
VIDEOWEDSTRIJDEN

Vrijdag 30 april t/m zondag 2 mei
1993: 9. IDAF - Internationale
Duisburger Amateurfilmtage. Inl.
Hans-Joachim Stampehl, tel.
(203)29477; telefax: (203)27772.
Vrijdag 7 mei tot zondag 9 mei:
Internationaler 5-Minuten-Cup.
Film- & Video-Festival in Senften-
berg (Duitsland).
Inlichtingen en inschrijfformulie-
ren: NOVA-secretariaat.
Zaterdag 15 mei 1993: Jugend
Video Forum voor jeugdige filmers
tot 30 jaar.
Thema: Jugend und Aufbruch
(Youth and Awakening). Prijs:
DM10.000.
Extra prijzen: DM5.000, 3.000,
1.500,650.
Aanmeldingsformulieren: NOVA-
secretariaat,
Donderdag 20 mei t/m zondag
23 mei 1993: Benelux Filmfestival
te Oostende. Inl. L. Meulders, tel.
32 (59) 802773.
Maandag 28 juni tot zondag 4 juli
1993: 21. Festival der Nationen.
Inl. Erich Riess, tel. (0732) 673693.
Aanmeldingsformulieren: NOVA-
secretariaat.
Donderdag 14 oktober tot zater-
dag 23 oktober 1993: UNICA We-

60 SECONDEN FILM- EN VIDEOWEDSTRIJD

Na het succes van de 60 seconden film- en videowedstrijd ter
gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de NOVA in 1992, wordt
ook in 1993 weer een dergelijke wedstrijd gehouden en wel op
zondag 16 mei in Theater 'De Nieuwe Slof' te Beverwijk.
Aan deze wedstrijd kunnen alle NOVA-leden meedoen. De enige
restrictie is dat de film niet langer mag duren dan 60 seconden,
incl. titel en aftiteling.

Er zijn prijzen beschikbaar voor de drie beste produkties. De
eerste prijs wordt door het publiek bepaald d.m.v. de vorig jaar
met succes toegepaste formule van paarsgewijze vergelijking van
films. De tweede en derde prijs worden door een jury vastgesteld,
die ook de eerste selectie van de 16 beste produkties maakt.

Twee produkties zullen door de jury worden geselecteerd voor
deelname aan de 'One minute Movie Cup' wedstrijd tijdens
UNICA '93 te Argentinië.

Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij het NOVA-secretariaat.



reldamateurfilmfestivai te Villa
Carios Paz (Argentinië). Inl. Lilo
Laske, tel. 020-6592413.

INFORMATIE OVER (GROEPS)-
REIS NAAR UNICA '93 TE VILLA
CARLOS PAZ - ARGENTINIË
De UNICA organiseert een
groepsreis vanuit Frankfurt en Pa-
rijs.
Er zijn twee mogelijkheden:
1. Vlucht per Aerolineas Argen-
tinas:
Vertrek vanaf Frankfurt op 13 ok-
tober, 19.45 uur
Aankomst in Villa Carios Paz op 14
oktober, ca. 18.00 uur

Verblijf in viêr-stermnhotëï Portal
del Lago te Villa Carios Paz.
Vertrek vanaf Villa Carios Paz op
23 oktober, ca. 10.00 uur
Aankomst in Frankfurt op 24 ok-
tober, 17.15 uur.

Kosten per persoon; DM 3063.
Toeslag eenpersoonskamer:
DM 596.
Toeslag half pension: DM 450.
Facultatief:
Voorprogramma naar Rio de Ja-
neiro en Iguassu watervalten.
Vertrek uit Frankfurt: 8 oktober.
Prijs: DM 983.
Aansluitprogramma naar schierei-

land Valdez (o.a. pinguïns).
Aankomst in Frankfurt: 27 oktober.
Prijs: DM 1087.

2. Vlucht per Lufthansa:
Vertrek vanaf Frankfurt op 12 ok-
tober, 21.30 uur
Aankomst in Buenos Aires op 13
oktober, 09,20 uur
Verblijf in vier-sterren hotel in Bue-
nos Aires
Vertrek vanuit Buenos Aires op 14
oktober, 11.10 uur
Aankomst in Villa Carios Paz op 14
oktober, ca. 14.00 uur
Verblijf in vier-sterrenhotel Portal
del Lago te Villa Carios Paz.

j£Üa gaat haat Spaans
alvast weer ophalen

voor cte
in Argentinië i

Vertrek vanaf Villa Carios Paz op
23 oktober, ca. 10,00 uur
Aankomst in Buenos Aires op 23
oktober, 14.05 uur
Verblijf in vier-sterren hotel in Bue-
nos Aires
Vertrek uit Buenos Aires op 24 ok-
tober, 18.40 uur
Aankomst in Frankfurt op 25 ok-
tober, 10.50 uur.

Kosten per persoon: DM 3748.
Toeslag eenpersoonskamer:
DM 767.
Toeslag halfpensioen: DM 450.

Facultatief:
Voorprogramma naar Rio de Ja-
neiro en Iguassu watervallen.
Vertrek uit Frankfurt: 9 oktober.
Prijs: DM 877.
Aansluitprogramma naar schierei-
land Valdez (o.a. pinguïns).
Aankomst in Frankfurt: 28 oktober.
Prijs: DM 1159.

Vlucht van Amsterdam
Frankfurt v.v.: DM313.

naar

De NOVA kan een (groeps)reis
organiseren vanuit Amsterdam
of Brussel voor minder dan
ƒ 2500 (reis en verblijf), waarbij
in Argentinië evt. per trein ge-
reisd wordt. Overnachting in een
tweepersoonskamer met bad in
een twee-sterrenhotel.

Nadere informatie bij Ulo Laskë,
tel. 020-6592413 of bij het NOVA-
secretariaat


