
Het restaurant 'De Rotonde' (Tel. 0345-651316) ligt
langs de snelweg A2 Utrecht - Den Bosch, direct aan
de afslag Geldermalsen- Leerdam.

De snelweg Rotterdam – Arnhem A15 kruist de A2
bij het verkeersknooppunt Deil. 'De Rotonde' bevindt
zich slechts 2 km ten noorden van het
verkeersknooppunt en de Al5.

Biografie van
Rolf Mandolesi, Merano, Italië

Rolf Mandolesi is als zoon van een Italiaanse vader en een Duitse
moeder in 1933 in Milaan geboren. Sinds 1957 is hij woonachtig in
Merano, waar hij tot 1992 als tandtechnicus gewerkt heeft. Hij is
altijd een gepassioneerde filmfan geweest en werd in 1961 zowel lid
van de filmclub van Merano als lid van de Italiaanse federatie van
filmclubs (FEDIC). In 1983 stichtte hij de SUPER 8 & VIDEO
CLUB MERANO waarvan hij tot heden bestuursvoorzitter is.

Gedurende deze 47 jaar heeft hij 49 korte films (documentaires en
speelfilms) geproduceerd in 8 mm, Super 8, 16 mm en video
waarmee hij deelnam aan veel filmwedstrijden in 29 landen en
meerdere prijzen ontving. Als organisator heeft hij onder andere
twee EUROFESTIVALS (1989 in Lana en 1995 in Merano) en een
UNICA festival (1992 in Lido degli Estensi) georganiseerd en heeft
als jurylid aan vele nationale en internationale festivals
deelgenomen. Bij de gelegenheid van het Eurofilmfestival in 1989
in Lana werd hij tot ambassadeur van de Europese Film
genomineerd en in hetzelfde jaar werd hij in Rome gekozen tot vice-
president van  FEDIC. In 1994 in Hradec Králové is hij als lid van
het comité van UNICA gekozen en is tot heden in deze functie. Van
2003 tot 2005 is hij president van het internationale festival van de
korte film FILMVIDEO van Montecatini Terme geweest.

Mandolesi's films werden zowel op de privé televisiezenders
vertoond, als op de Canadian television, de Antenne 2 van Parijs en
de Bayerische televisie.Kopieën van zijn films zijn in de
filmotheken van FEDIC in Italië, IAC (Institute of Amateur
Cinematographers) in Londen en UNICA in Zwitserland te vinden.
Mandolesi heeft ongeveer 30 auteursavonden in Italië, Duitsland,
Oostenrijk, Spanje en Rusland verzorgd.


