
EEN ZAAL VOL ROOD/GROENE BRILLETJES

Het bestuur heeft besloten om met ingang van 2009 de landelijke filmwedstrijd een andere naam te geven. Een

naam die beter aansluit bij de de activiteit, namelijk het vertonen van amateurfilms.

Regelmatig kwam de vraag 'wat bete-

kent NNM of Nationale NOVA Mani-

festatie' en als antwoord 'dat is de lan-

delijke filmwedstrijd van de NOVA'. Het

bestuur hoopt dat door de naamswijzi-

ging meer belangstellenden het filmfes-

tival komen bezoeken en ook andere or-

ganisaties ons gaan zien.

Goed gevuld

Dit jaar is het NOVA Film Festival ge-

houden op 14 en 15 november. In het

kader 'de NOVA komt naar U toe', werd

NB'80 verzocht om de organisatie van

onze landelijke wedstrijd 2009 te gaan

organiseren. Na enig beraad werd de

organisatiemachine in gang gezet onder

leiding van Winnie Roffelsen, Phocas



Kroon en Cellen van Meurs.
De periode van subsidieaanvragen

bleek al achter de rug te zijn. Dit gaf een

extra druk op de schouders van het or-

ganisatiecomité. Gelukkig kon op rede-

lijke korte termijn een schitterende lo-

catie gevonden worden in Oirschot. De

accommodatie was conform onze wen-
sen/eisen. NB'80 heeft het NOVA Film

Festival het thema "De Mooiste Beel-

den Belicht" meegegeven. De werving

en bekendmaking op de website van

het NOVA Film Festival heeft tot eind

oktober het organisatiecomité in 'zak en

as' doen zitten. Het aantal vooraanmel-

dingen voor toegangskaarten was mini-

maal. Gelukkig bleek op zowel de zater-

dag als de zondag het aantal bezoeker

gelijk of hoger te zijn dan in voorgaan-

de jaren. De zaal was beide dagen zeer

goed gevuld.

Prijzen
De opening van het festival werd ver-

richt door de wethouder maatschappe-

lijke ontwikkeling van Oirschot, de heer
Ed Mathijssen, nadat Winnie Roffelsen

(voorzitter van NB'80) en Ruud van der

Horst (voorzitter NOVA) hun openings-

rede hadden gehouden.

Hierna nam Hein Ceelen, als ceremo-

niemeester, het heft in handen. Met het

voorlezen van het juryrapport door een

steeds andere bril gaf hij hier veel kleur

aan. Ook hield hij een kort interview met

de makers van de vertoonde film. De me-

dailles brons en zilver werden direct na

het interview door Ruud van der Horst

uitgereikt. De makers ontvingen ook een

exemplaar van de brochure ('iedereen

filmt') welke door de Stichting Hogen-

bijl Fonds, commissie Filmprijs, was sa-

mengesteld.

De films zijn dit jaar van 1 7 tot en met

20 september beoordeeld in de accom-

modatie van ERSA te Roosendaal. De

jury werd dit jaar gevormd door de he-

ren Rob van Maanen, Henk van de Mee-

berg, Ruud Steen, Mare de Bruyker en

Hein Ceelen. De jury werd weer bijge-

staan door Henk en Ineke Siekmans,

die het secretariaat voor hun rekening

namen en Bouke Jasper verzorgde de

projectie. Tijdens de voorjurering bij de

Aangesloten Organisaties hebben 44

films een nominatie verkregen, inclusief

de films waarbij de Commissie van Be-
roep de film alsnog ontvankelijk had ver-

klaard voor een nominatie.

De jury waardeerde 31 films met brons,

zilver of goud en bepaalde tevens wel-

ke films voor een speciale prijs in aan-

merking kwamen. De speciale prijzen

waren dit jaar beschikbaar gesteld door

NB'80 ('waarin de emotie goed is over-

gebracht naar de kijker'), door Herman

Ottink ('film met bijzonder camerawerk')

en Jan Schoonen ('voor de beste nieuw-

komer').

Op zondagmiddag werd na het uitreiken

van de UNICA-medaille aan René Roe-

ken een bijzondere film vertoond. Ge-

rard de Boer (ZH-I) had een stereosco-

pische film gemaakt en had het bestuur

verzocht om deze productie te mogen

vertonen tijdens het NOVA Film Festi-

val. Er moesten wel speciale voorzienin-

gen getroffen worden onder andere het

uitreiken aan de bezoeker van een spe-

ciale bril. In Video Emotion 77-2008 en

83-2009 is in een artikel een toelichting

gegeven op het maken van een stereo-

scopische film.

De LOVA was dit jaar weer goed ver-

tegenwoordigd op NOVA Film Festival,

tien films hadden een nominatie verkre-

gen, hiervan kregen er acht een waarde-

ring brons, zilver of goud.

Jef Caelen had dit jaar drie films inge-
zonden waarvan er twee met een waar-

dering zilver en 'Edith' de waardering

goud kreeg. De film 'Edith' had de be-

zoekers in de zaal danig in de (emoti-

onele) tang en het is dan ook niet ver-

wonderlijk dat deze film ook de speciale

prijs van NB'80 veroverde (de film waar-

in de emotie goed is overgebracht naar

de kijker).

Aan het einde van het NOVA Film Fes-

tival werden de winnaars met hun film

die de waardering goud hadden ont-

vangen gezamenlijk de gouden medail-

les overhandigd door de voorzitter van

de NOVA. Winnie Roffelsen (voorzitter

NB'80) overhandigde het beeldje beho-

rende bij de speciale prijs aan Jef Cae-
len. Aangezien de film 'Edith' ook het

meeste aantal punten heeft behaald

werd Jef Caelen ook de laureaat van het
NOVA Film Festival 2009. Ruud van der

Horst overhandigde als voorzitter van

NOVA met veel plezier de plaquette aan

Jef. Volgens hem was het voor het eerst

dat één filmmaker met zoveel prijzen,

behaald tijdens een film festival, werd

gelauwerd.

Terneuzen
Na het uitreiken van de speciale prijzen

door Herman Ottink en Jan Schoonen

werden de NOVA-vlag en draaiboek

symbolisch overgedragen door Winnie

Roffelsen aan Cor Sol, voorzitter ZEE-

VA, die in 2010 het NOVA Film Festival

in Terneuzen organiseren. Hierna werd

het NOVA Film Festival 2009 afgeslo-

ten door Ruud van der Horst, waarin hij

iedereen bedankt die het festival tot ie-

ders tevredenheid heeft doen slagen.

We kunnen met z'n allen op een mooi

NOVA Film Festival terug kijken. De vol-

ledige uitslag staat op de website www.
novafilmvideo.nl.

Ruud van der Horst, Voorzitter

JEF CAELEN WERD OVERLADEN MET PRIJZEN,

WAARONDER HET LAUREAAT.

Unica promotiedag
derlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs aangesloten bij de

UNICA-Union Internationale du Cinéma organiseert op 6 maart (van 11.00

tot 16.30 uur) een Unica promotiedag en filmdag met Jan Baca (Spanje) de

meest succesvolle filmauteur die de Unica festivals kennen, lid van het Unica

comité. Hij zal een uitgebreid programma van zijn films vertonen en bespreken.

Locatie: Restaurant "De Rotonde", Zaal De Kersentuin, Panweg 1, Enspijk. In-

0-513939, e-mail: riamurtin@hotmail.co.uk


