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Videofilmclub
Heerlen
De clubavonden worden gehouden in
Cultuurhuis Patronaat
Sittarderweg 145 in Heerlen
Aanvang 19:30 uur
De contributie bedraagt € 15,50 per kwartaal,
incl. lidmaatschap van LOVA en NOVA

Aangesloten bij de LOVA
Limburgse Organisatie van Audiovisuele Amateurs
en de NOVA

VFC VIDEOOM biedt U de mogelijkheid tot:
• het ontmoeten van videofilmers voor uitwisseling van
ervaring;
• het verkrijgen van adviezen en commentaar;
• het bekijken en bespreken van films;
• het deelnemen aan werkgroep- en clubproducties, alsmede
aan wedstrijden en festivals.
De VFC VIDEOOM komt tweemaal per maand bijeen op
maandagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Nadere informatie over de club en haar activiteiten is te vinden op
de website: http://videoom.nl

Als lid van VFC VIDEOOM bent U tevens aangesloten bij de
Limburgse (LOVA) en Nederlandse (NOVA) Organisatie Van
Audiovisuele Amateurs.
Belangstellenden kunnen vrijblijvend drie clubavonden bijwonen,
alvorens te beslissen om lid te worden.

De NOVA:
• organiseert cursussen over het hele land verspreid;
• heeft een eigen filmotheek en videotheek;
• organiseert jaarlijks het Nationale NOVA Filmfestival;
• verstrekt het NOVA-filmerspaspoort aan elk lid van een bij de
LOVA aangesloten club;
• heeft met de BUMA een regeling getroffen voor vrijstelling
van muziek-auteursrechten voor amateur-doeleinden.
Voor meer informatie omtrent de LOVA en de NOVA zie de
websites http://lova-limburg.nl, resp. http://novafilmvideo.nl.
De kosten van het lidmaatschap van VFC VIDEOOM bedragen
€ 15,50 per kwartaal, inclusief het lidmaatschap van de LOVA en
de NOVA.
Heeft U interesse? Vul dan onderstaande strook in en zend deze
naar de secretaris van VFC VIDEOOM (z.o.z.).

???????????????????
Gaarne ontvang ik nadere informatie over VFC VIDEOOM:

De LOVA:
• is de overkoepelende organisatie van de Limburgse
video- en smalfilm-clubs;
• organiseert jaarlijks de Limburgse Filmdagen;
• organiseert video- en andere cursussen;
• verstrekt gratis het door haar uitgegeven periodiek
LOVA-Signalen;
• is mede-organisator van de Interclub Ontmoeting.

Naam: .....................................................................................m/v
Voorletters: ........................................
Adres: ............................................................................................
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Woonplaats: ..................................................................................
Telefoon: ......................................................
e-mail: ...................................................... ...................................

