Van het NOVfl 60StUUr
De beste wensen

Unica promotiedag

Het NOVA-bestuur wenst u het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Een goede gezondheid is daarbij onze belangrijkste wens. In
tegenstelling tot wat sommigen dachten is de wereld niet vergaan op 21 december 2012, dus laten wij vooral doorgaan
met het maken van leuke, boeiende en ontroerende films.

Op 27 april wordt weer de traditionele Unica promotiedag gehouden. Tijdens deze gezellige dag worden herinneringen opgehaald aan het festival in Bulgarije en wordt informatie gegeven over Unica 2013 in Korea. De laatste jaren wordt steeds
een gast uitgenodigd, die een selectie van zijn beste films komt
vertonen. Dit jaar is Tony Jacobs de gast. De locatie is nog niet
bekend, maar zal op de website worden gepubliceerd.

Hogenbijlprijs uitgereikt

Op vrijdag 1 6 november werd de Hogenbijlprijs uitgereikt aan
de NOVA. Hiertoe werden alle betrokkenen bij de NOVA uitgenodigd naar de Philharmonie in Haarlem te komen. Onze voorzitter Kees Tervoort werd eerst geïnterviewd door presentatrice Leoni Jansen. De voorzitter van het Hogenbijlfonds, Ruud
Nederveen, reikte vervolgens een prachtig bronzen beeld, een
oorkonde en een cheque ter waarde van € 1 5.000 uit. Hij benadrukte nog eens dat het Hogenbijlfonds veel vertrouwen
heeft in de NOVA. De uitreiking is met drie camera's opgenomen. Hier zal een videoverslag van worden gemonteerd. De
NOVA kreeg de gelegenheid zich te presenteren. Het projectieteam van de NOVA was dan ook present en vertoonde de
films 'Verso' en 'Oppassen'.
Na de ceremoniële uitreiking werd het bestuur uitgenodigd
voor een diner in Trou moet Blycken. In dit schitterende pand,
dat stamt uit begin 1500, werd een uitstekend 4-gangendiner
geserveerd. De kok kwam zelf, naar een oude traditie, al rijmend vertellen wat er werd opgediend.
De NOVA heeft de prijs bestemd voor het ontwikkelen van
jeugdwerkplaatsen en online educatie. De JCC organiseert op
2 februari 201 3 een training voor jurysecretarissen. Deze training wordt gegeven door Piet van Eerden en Henk Siekmans.
Tijdens de training komen de gemaakte afspraken over de
werkwijze aan de orde. Het is de bedoeling dat de samenwerking tussen juryvoorzitters en -secretarissen zo soepel mogelijk verloopt. De training wordt gegeven in gebouw De Abeel,
Abelen-straat 1 in Umuiden.
Selectie Unica 2013

De selectiecommissie van het Unicaprogramma 201 3 bestond
dit jaar uit Piet van Eerden, Jan Essing, Arie de Jong, Kees Tervoort en Bouke Jasper. Zij selecteerden de volgende films:
• Afscheid
• J'ai pose mes bagages
• Oppassen
• Veertig
Met deze vier films komt de projectietijd precies op de 65 minuten, die Nederland dit jaar toegekend heeft gekregen. In mei
komen er nog twee 1 -minuutfilms bij.

Reis naar China

Naar de Unica 2013, welke van 24 t/m 31 augustus wordt
gehouden in Incheon, Zuid-Korea, wordt een groepsreis georganiseerd. Was het eerst nog een voornemen, nu begint
het steeds meer gestalte te krijgen. De reis zal plaatsvinden
van 19 augustus t/m 5 september. Globaal gaat de reis er als
volgt uitzien:
* 19 augustus
Amsterdam - Helsinki - Seoul
20 augustus
Aankomst Seoul.
Overnachting in Hotel Ramada Songdo
21 t/m 23 augustus Rondreis Zuid-Korea
24 t/m 31 augustus Unica 2013. Overnachtingen in Hotel
Ramada Songdo
* 1 september
Seoul - Peking
* 2 t/m 4 september Peking met o.a. bezoek aan: Chinese
muur, Verboden stad, Tempel van de
vrede, Plein van de hemelse vrede,
onder begeleiding van een Engelssprekende gids
* 5 september
Peking - Helsinki - Amsterdam
De kosten voor de met * onderdelen van de reis bedragen
€ 1495. Dit is op basis van tweepersoonskamers, logies en
ontbijt. Voor éénpersoonkamers geldt een toeslag van € 188.
De vluchten worden gemaakt met Finair en China Southern.
Voor de mensen die zich reeds hebben opgegeven zijn de
vluchten en het arrangement in Peking reeds geboekt. Daarnaast is er een optie genomen op nog een aantal plaatsen.
Opgave voor deze reis zo spoedig mogelijk bij B. Jasper.,
e-mail: b.jasper@quicknet.nl.
Wanneer men zich reeds heeft aangemeld, dan hoeft men dat
niet opnieuw te doen. Zo spoedig mogelijk wordt alle benodigde boeking, visum- en inentingsinformatie naar het mailadres verstuurd.
De reserveringen voor het Ramada Songdo hotel (€ 90 per
nacht, per kamer), 3 daagse rondreis Zuid-Korea en de congreskaart kunnen binnenkort worden geboekt op de website
van Unica 2013, www.unica2013.rcm.ch.

