
van het NOVR Bestuur
Unica 2013 vindt niet plaats in Korea

Tot onze schrik hebben de organisatoren van het Unica festi-

val laten weten dat zij het festival niet kunnen organiseren. Er

zijn financiële problemen ontstaan en de belangrijkste orga-

nisator, Mr. Chang kreeg, misschien wel daardoor, ook nog

eens gezondheidsproblemen. Er wordt nu alles aan gedaan

om het festival ergens anders te organiseren, waarbij Europa

het meest voor de hand ligt. Er is nog geen officiële locatie be-

kend gemaakt. Houd de website van de NOVA en Facebook

in de gaten voor het laatste nieuws.

Korting bij bedrijven

Diverse leden hebben contact gezocht met bedrijven, die be-

reid zijn om korting te geven aan NOVA-leden. Het aantal be-

drijven is nog erg beperkt. Het bestuur wil graag in contact

komen met andere bedrijven, die NOVA-leden een aantrek-

kelijke korting willen geven. Weet je een interessant bedrijf in

je omgeving, benader deze dan en breng deze in contact met

de NOVA.

Helaas is de heer Nico Wegkamp, eigenaar van Camcorder-

service, waar NOVA- leden 10% korting kregen, op 1 9 de-

cember overleden. De lopende reparaties worden afgehan-

deld, maar hoe het verder gaat is nog onbekend.

Bernard Bussemaker, een bekend docent in NOVA-kringen,

die bijvoorbeeld 'Analyse op maat' ontwikkelde, biedt nu een

cursus aan rond de korte film 'Thuiskomen'. Allerlei aspecten

van het maken van een speelfilm komen aan de orde, van sce-

nario tot productie en filmische vormgeving. De cursusavond

kost € 1 00,- exclusief reiskosten a 27 ct/km en is te bestellen

via de secretaris van de NOVA.

NOVA Één-minuut filmfestival

Op 11 mei vindt er weer een NOVA Één-minuut filmfestival

plaats in Cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne. Alle

informatie over inschrijven en dergelijke is te vinden op de

website van de NOVA.

Facebook

De NOVA heeft een facebookpagina, www.facebook.com/

NOVAfilmvideo.

Op de website van de NOVA vind je een 'Vind ik leuk' knop

onderaan de voorpagina. Als je daar op klikt geef je aan de pa-

gina leuk te vinden en krijg je de pagina in je eigen Facebook-

tijdlijn te zien. Op deze pagina staat het laatste nieuws over

de NOVA. Het is niet de bedoeling een vriendschapsverzoek

in te dienen bij NOVA Federatie. Deze account zal waarschijn-

lijk binnenkort afgesloten worden. Iedereen die zich als vriend

heeft aangemeld, maar de pagina NOVAfilmvideo niet heeft

'geliked' moet dat alsnog doen, als je tenminste op de hoogte

wil blijven van het NOVA-nieuws op Facebook.
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Nieuuue redacteur
NOVA Mieuws

Na zes jaar het NOVA Nieuws te hebben geredigeerd is het

tijd het stokje door te geven aan een nieuwe redacteur. Ik

heb de verslagen, nieuwtjes en foto's met heel veel plezier

verzameld en in het NOVA Nieuws opgenomen. Ik hoop dat

u er uw voordeel mee heeft kunnen doen, de vele activitei-

ten in het land heeft bezocht en een mooie festival dag nog

eens heeft beleefd. Alle filmers, clubs en regio's wil ik hier-

bij hartelijk bedanken voor hun medewerking en inzet om het

NOVA Nieuws een succes te maken. Ik hoop ook dat u mijn

opvolgster net zo enthousiast van kopij zult voorzien als u mij

uw foto's en artikelen heeft toegezonden.

UJillemien Rotteveel

€ven voorstellen...
Mijn naam is Yvonne Immerzeel en ik ben sinds 1997 lid

van Film- en Videoclub Cine'67 in Zwijndrecht. Nadat ik

in 1 996 mijn eerste videocamera had gekocht en na een

rondreis door China met zes uur film thuiskwam hield het

voor mij op. Wat moest ik ermee!

Een jaar later ben ik lid geworden van Cine'67. Het ple-

zier in het filmen is met de jaren alleen maar toegeno-

men. Naast het maken van vakantiefilms, heeft ook het

samen met anderen maken van speelfilms mijn grote in-

teresse. In 2002 kwam ik in het bestuur als penning-

meester en van 2005 tot op heden ben ik voorzitter van

deze bijzonder actieve en gezellige videoclub.

fllle kopij kunt u zenden naar g.immerzeel8@upcmail.nl

V j


