
Eerste festival
van district
Noord-west '78
goed gestart
Het eerste festival van het onlangs
nieuw gevormde district Noord-west
'78 (zie ook Filmbeeld no. 9 van sep-
tember '78), dat gehouden werd op 6
oktober, mag zeker geslaagd worden
genoemd.
Het is ondanks of dankzij? de korte
voorbereidingsperiode geworden wat
Aad Kooy zich er zoal van voorstelde,
nl. 'Zowel wedstrijd- als kenningsma-
kingsavond' waartoe de entourage in
Purmerend zeker heeft bijgedragen.
De grote gezellige zaal van het Ge-
meenschapshuis was goed bezet toen
Jan Hoogland de ruim 100 aanwezigen
begroette en de eerste film precies op
tijd kon worden gestart.
De organisatie was in handen van de
'Waterlandse smalfilmclub' uit Purme-
rend. Deze is er in prettige samenwer-
king met jury en filmmakers in geslaagd
het grote aanbod van films, 16 stuks
variërend van 1-32 minuten geheel op

schema te laten vertonen, waarbij het
aanwezig zijn van een afzonderlijke
'opwarmingsruimte' zeker ook debet
was en de rust rond de projectietafels
mede bepaalde.
Keurig op tijd kon de jury bestaande uit
Jan Frankx - Ab Heijermans - Gerard
Messemaker zich aan de laatste be-
raadslaging wijden zodat om ca. 23.30
uur Ab Heijermans als woordvoerder
van de jury de uitslag kon mede delen.
Uit de waardering van de jury bleek dat
ook zij het geheel van de avond op een
goed gemiddelde waardeerde, zonder
uitschieters naar boven of beneden.
Voor 5 films werd een certificaat uitge-
reikt, te weten 'Zwammerdam' van H.
Hummeling; 'Bevrijd me' van W.
Chouffour; 'Waanbeeld' van W.
Chouffour; 'Angelien' van Fr. Franck
en 'Een nacht uit het idioot drukke le-
ven van hoofdzuster De Graaf van J.
v.d. Meer.
Ook werden de overige films in een
korte samenvatting bekritiseerd, wat
door de aanwezigen zeer op prijs werd
gesteld.

Het district Noord-west '78 is derhalve
sterk vertegenwoordigd op het aan-
staande festival te Ede. Terecht kon na
afloop worden gezegd: 'Het was gezel-
lig én goed.'
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