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NATIONALE MANIFESTATIE 1988 OP
19 EN 20 NOVEMBER
De Nationale Manifestatie zal dit jaar nog op - min of meer - traditionele wijze
worden opgezet. Dat wil zeggen: de finale van de nationale wedstrijd, een rand-
gebeuren én onder directie uitvoeringsverantwoordelijkheid van het Bestuur.

Wel is er een boeiende discussie ontstaan
over de vraag hoe het aantal films dat de
finale kan bereiken - op een eerlijke wijze
- binnen de perken gehouden kan worden.
En waar hier gesproken wordt over een
'aantal' films wordt eigenlijk bedoeld het
'totaal aantal projectieminuten'. Zowel
uit het oogpunt van organisatie als kos-
tenbeheersing is het noodzakelijk lang te-
voren begin- en eindtijd van het totale
gebeuren vast te stellen. De wijze waarop
een dergelijke begrenzing moet worden
vastgesteld is thans onderwerp van studie
bij de Jury-coördinatiecommissie.
Voor dit jaar gaan de gedachten - weer -
uit naar de zaterdagmiddag en de zondag
voor projectie en een nog nader in te
vullen zaterdagavond daartussen.
Als potentieel grote kanshebber voor de
locatie staat het nieuwe theater De
Lampegiet in Veenendaal genoteerd.
Voordelen zijn hier o.m.:
- het schitterende amphi-theater met 520

zeer comfortabele fauteuils;
- uitstekende projectiemogelijkheden

(beeld + geluid) voor zowel film als
video;

- vrijwel in het hart van de stad dat
uitnodigt tot winkelen op de zaterdag-
ochtend;

- ruime parkeermogelijkheden;
- de NOVA is tijdens projectie en pauzes

de enige gebruiker van het theater.

AFTREDEN N O VA-VOORZITTER
Drs. W.H.C. (Wim) Couwenbergh zal
tijdens de jaarvergadering op 28 mei
a.s., aftreden als voorzitter van de
NOVA.
Voornaamste reden van aftreden is het
bereiken van de 65-jarige leeftijd en het
willen 'afschudden' van zovele verplich-
tingen die tot ver in het privé-leven
doordringen.
Alhoewel bestuursleden niet in functie
worden gekozen, maakte het Bestuur de
Federatieraad tijdens de vergadering van

27 februari duidelijk dat het Bestuur de
huidige secretaris, C.B.J. (Boy) van
Klooster, in die functie zal gaan be-
noemen als er geen andere kandidaat
naar voren wordt geschoven. In het
eerste geval moet dan in de vacature van
'secretaris' worden voorzien. De Fede-
ratie kan tot eind april kandidaten voor-
dragen.

ANDRE SWINNEN NIEUWE
VIDEOPROJECTLEIDER
In de vacature van 'algemeen videopro-
jectleider' is door de Federatieraad be-
noemd André Swinnen uit Hoensbroek,
vrijwel in het gehele land bekend als de
reizende video-ambassadeur van de
NOVA en cursusleider voor 'video-star-
ters' binnen, maar vooral buiten de
NOVA. Hij heeft aan de wieg gestaan
van de oprichting van meerdere video-
clubs.
Jan Schoonen, die tot nu toe deze taak
vervulde, had zich al eerder wegens over-
belasting van vrijetijdsinvulling moeten
terugtrekken.

UNICA-GEDELEGEERDE 1988
TotNOVA-gedelegeerde bij de UNICA
'88 werd door de Federatieraad be-
noemd Ger Langeveld uit Purmerend.
Als plaatsvervangster mevr. Lilo Laske
uit Badhoevedorp.

NOVA-DEELNAME AAN
UNICA'88 IN ZAGREB
Van 23 september tot 2 oktober zal in
Zagreb de 50ste UNICA-Manifestatie
plaatsvinden. Filmamateurs uit meer
dan 30 landen zullen hun beste pro-
ducten vertonen.
De Federatieraad heeft unaniem het
voorstel van de werkgroep Schoonen/
Laske/Dekker overgenomen voor keuze
van films die dit jaar zullen deelnemen.
De Raad ging overigens nog niet accoord
met alle selectiecriteria, zoals die waren

voorgelegd en aan de werkgroep waren
meegegeven om als - proef - uitgangs-
punt te dienen.
Zoals al eerder werd bericht is het om-
streden punt 'of en zoja 'hoe' je je
amateurfilm-land wilt representeren of
dat het alleen maar gaat om het behalen
van zoveel mogelijk ere-metaal.
Hieraan toe te voegen problemen als
„internationale verstaanbaarheid" en
„herkenbaarheid" en het is duidelijk dat
het laatste woord over dit onderwerp nog
niet gezegd is.
Nochtans een unaniem besluit voor
1988.
De volgende films zullen worden in-
geschreven:

LANDENPROGRAMMA=
-Avontuur, animatiefilm van Ed Tietjens

(Eersel)
- De Bruidsschat, speelfilm van André

v.d. Hout (Maassluis)
- De Goudslagers, document, van Barend

& Co de Vries (Rotterdam)
-Doublé Date, speelfilm van Vlad.

Murtin & Reg Lancaster (Capelle a/d
IJssel)

- De Boom, tekenfilm van Jan v. Wees-
zenberg (Delft)

=AVANTGARDE-PROGRAMMA=
- Friedl, genrefilm van Tino Goedings

(Doesburg)

=JAARTHEMA-PROGRAM M A
'88-"MIJN LAND"=
-Nederlanders, tekenfilm van Jan v.

Weeszenberg (Delft) •
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