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DE LAATSTE NIEUWTJES
UIT ROTTERDAM OVER
DE NATIONALE NOVA
MANIFESTATIE 1997
Het organisatiecomite meldt
met gepaste trots dat zij op
de goede weg is met betrek-
king tot sponsoring van de
NM'97 in Rotterdam. Zowel
het Ontwikkelingsbedrijf Rot-
terdam als het Anjerfonds, het
Thuis Kopie Fonds en JEWE-
films stellen bedragen/appa-
ratuur beschikbaar. Tel daar
nog eens het bedrag bij dat
de Stichting Beeldende Ama-
teurkunst ter beschikking stelt,
dan mag je best een beetje
trots zijn! Het comité heeft
nog meer pijlen op haar boog
en gaat ondertussen door
met deze, nauwkeurig gericht,
af te schieten.

PROJECTIE EN GELUID
De video- en filmprojectie zal
worden verzorgd door JEWE-
films. De geluidsversterking is
in handen van technische me-
dewerkers van ZH II. Projectie
en geluid worden gecoördi-
neerd door Kees Tervoort
(coördinator TD UNICA 967
Benelux Filmfestival Neder-
land en NH'63).

DE JURY
Zoals bekend worden de ge-
nomineerde films - eventueel
aangevuld met films die als-
nog door de Commissie van
Beroep een nominatie toege-
wezen hebben gekregen - op
3, 4 en 5 oktober aanstaande
in besloten kring gejureerd.
De jury bestaat uit: Rita de
Haan (professioneel camera-
vrouw), Betty Bouckaert (ac-
trice/regisseuse uit Vlaande-
ren), Hay Joosten (Provinciaal

consulent Audiovisuele Kunst
in Limburg), Jan Kooi (geac-
cordeerd NOVA-jurylid) en
René Roeken (geaccordeerd
NOVA-jurylid). Jan van Wees-
zenberg (NOVA-jury-coördi-
nator), Jan Schoonen (juryse-
cretaris) en Bouke Jasper
(projectie en geluid) zullen het
geheel begeleiden. Alle deel-
nemers ontvangen een jury-
rapport.

TOEGANGSKAARTEN
BESTELLEN
Alle clubsecretarissen hebben
een aantal maanden geleden
reeds reserveringsformulieren
voor toegangskaarten ontvan-
gen, l.v.m. een vlotte organi-
satie is het belangrijk dat u tij-
dig uw toegangskaarten etc.
bestelt!

den excl. toeristenbelasting
(ca f 4,— per persoon). Er zijn
enkele aparte rookvrije ka-
mers beschikbaar. Kamerre-
serveringen via mevrouw An-
nemieke van Boshoven van
het Holiday Inn hotel (telefoon
010-4133645) onder vermel-
ding van 'NOVA Manifestatie'.

NADERE INFORMATIE
Hiervoor kunt u contact opne-
men met Jan Schoonen, tel.
078-6160024, fax 078-6163477
of met Harry Noy, tel. 0180-
462976 (speciaal met betrek-
king tot financiële zaken).

'LIK OP STUK' EN 'TO-
GETHER' NAAR UNICA '97
Tijdens het op zaterdag
31 mei gehouden NOVA 60
seconden-film festival in

Passepartouts

Weekend-toegangskaart

Projectie zaterdag

Projectie zondag

Diner + feest zaterdag

Lunch zondag

NOVA-leden

f100,-

f 25,-

f 15,-

f 15,-

f 55,-

f 25,-

Niet-leden

f110,-

f 35,-

f 20,-

f 20,-

f 55,-

f 25,-

LOGIES
In de onmiddellijke omgeving
van Party- en Congrescen-
trum 'Engels' bevindt zich het
Holiday Inn hotel. Speciaal
voor bezoekers van de Na-
tionale Manifestatie zijn gere-
duceerde tarieven per nacht
bedongen: f 100,— voor een
1-persoonskamer, incl. ontbijt
en f 125,— voor een 2-per-
soonskamer, incl. ontbijt, bei-

Weert eindigde 'LIK OP
STUK' van Wim Peppelman
als eerste, 'TOGETHER'
van Gerard van Rootselaar
als tweede en 'NIETS' van
Videoom-Groep 4 als der-
de. Ondanks het feit dat de
meeste films een grappige
inhoud hadden, was er
toch een zekere matheid te
bespeuren bij het publiek.
Reden?

Het zalencentrum 'De Poort
van Limburg' in Weert was
door de Limburgse Organi-
satie Van Audiovisuele Ama-
teurs (LOVA) gekozen om het
jaarlijks NOVA 60 seconden-
film festival te presenteren. In
vlot tempo werden de films
door Jo Wetzelaer en Huub
Bervoets vertoond. De jury,
bestaande uit Wim Bongers
(LOVA), Bouke Jasper (NH'63)
en Piet van Eerden (NH'63),
kon met enige moeite uit de 23
aangeboden produkties er 16
aanwijzen die mee mochten
doen in de volgende ronde.
De circa 60 aanwezigen na-
men daarna het jureren over.
Twee aan twee werden de
overgebleven films vertoond
en door zitten en opstaan be-
paalde het publiek welke film
door ging naar de volgende
ronde. Het tellen verliep niet
altijd even soepel maar uitein-
delijk bleven er in de finale-
ronde twee films over. 'LIK
OP STUK', een schattig film-
pje over een even schattig
meisje, haar moeder en haar
hond, werd eerste. 'TO-
GETHER' signaleerde een
echtelijk communicatiepro-
bleem en werd tweede. Dan
maar liever 'NIETS', vond de
jongeman die door een oplet-
tende oom agent op de bon
werd geslingerd. Zijn fiets be-
landde spontaan in de slot-
gracht (wat hem waarschijnlijk
de nodige aanvullende valuta
zal hebben gekost). Derde
plaats voor deze produktie.

Vorig jaar, tijdens de UNICA
in Almelo, was 'SPOT' van
Mat Gerritsen en Lesley
MacWilliam bij de 16 laatste
films geëindigd. Dat houdt in



dat Nederland dit jaar twee 60
seconden-films mag insturen
naar UNICA '97 in Warschau
(Polen). Tijdens de prijsuitrei-
king werd de nummers 1 en 2
veel succes gewenst tijdens
de "World Minute Movie Cup".

ER EVEN TUSSENDOOR?
Ondanks de inspanningen
van de LOVA heeft het er de
schijn van dat het 60 secon-
den-film festival een festival
aan het worden is wat "er
even tussendoor" moet. Dat
is zeker niet de bedoeling van
het NOVA-bestuur! Zo zal, in
samenwerking met de vol-
gende organisatiekandidaat -
er heeft zich inmiddels alweer
een AO aangemeld -, meer en
eerdere publiciteit aan het
festival gegeven moeten gaan
worden zodat er veel meer
publieke belangstelling zal zijn
en er zal nagedacht gaan
worden over een wat origine-

lere vormgeving. Het deelne-
mersaantal zal in 1998 zeker
hoger liggen omdat een aan-
tal Aangesloten Organisaties
in het kader van het thema
van "Kwantiteit naar kwaliteit"
cursussen heeft gegeven in
het maken van de heel korte
film. Suggesties zijn welkom!

NOVA OP INTERNET
Voortaan kunnen belangstel-
lenden dag en nacht up to
date informatie krijgen over
de NOVA. Zo zijn er belangrij-
ke adressen, gegevens over
festivals etc. beschikbaar. De-
ze informatie is te vinden on-
der: httpy/www.worldonline. nl/-
-nova.

FILMOTHEEKNIEUWS
Volgens opgave van filmothe-
caris Ben Teeninga zijn in
1996 totaal 404 films ver-
huurd uit de NOVA-filmo-
theek. Er werden 114 "losse"

films en 46 complete jaarpro-
gramma's met 290 films ver-
huurd. De omzet is minder
dan die van de voorgaande
vijf jaren, hetgeen een gevolg
zou kunnen zijn van het niet
verschijnen van een Filmo-
theekbulletin in 1996. Het lag
in de bedoeling elke club ge-
richt te benaderen met een
opsomming van nog niet door
die club gehuurde pakketten.
Daar is het in 1996 helaas nog
niet van gekomen.Teneinde een
aantal er slecht aan toe zijnde
smalfilms te kunnen blijven ver-
huren, worden deze professio-
neel overgezet op video.

VAAC MET AMATEUR-
FILMS OP TV GELDER-
LAND
TV Gelderland heeft de
Gelderse clubs om interes-
sant filmmateriaal van mini-
maal 25 jaar geleden ge-
vraagd. Het materiaal kan aan-

geleverd worden in alle forma-
ten en met allerlei geluidstoe-
passingen! Op 22 juli zal een
aantal films van VAAC-leden te
zien zijn in de eerste uitzen-
ding. Wim Nummerdor zal de
films inleiden en waar nodig
toelichten.
In oktober zal de tweede uit-
zending plaatsvinden.


