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Dit is het thema dat de organiserende ZEEVA koos voor het

NOVA Film Festival 201 0. Terwijl ik dit schrijf zit ik in het zon-

netje voor mijn caravan. Ik moet even een knop om zetten om

u, lezer, te motiveren om straks in november naar ons filmfes-

tival te komen. Eerlijk gezegd staat mijn hoofd nu helemaal

niet naar film kijken in een donkere zaal. Het is nu licht en zo-

mer en tijd om mooie films te maken. Maar al mijmerend be-

sef ik wel dat het straks allemaal weer anders wordt. Dan be-
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gint het clubseizoen weer en slaat het virus weer toe. Ik weet

dan ook met grote zekerheid dat ik straks met veel plezier

zal gaan kijken naar de films die door onze juryleden tot de

besten van 2010 zijn gekozen. Ons filmfestival is de apothe-

ose van een jaarlang selecteren in alle lagen van de NOVA

van club via regio tot federatie. Van de honderden films die

op clubniveau aan de wedstrijden zijn begonnen zijn er en-

kele tientallen te zien tijdens het festival. Al schrijvend voel

ik toch al weer een zeker enthousiasme in mij opkomen om

in de zaal te zitten. Alvorens ik dit onderdruk om verder van

mijn vakantie te genieten, grijp ik toch de kans om dit gevoel

alvast op u over te brengen.

Kom op 6 en 7 november naar Terneuzen en kijk met mij mee

naar al dat moois dat medefilmers voor ons gemaakt heb-

ben. In de volgende uitgave van Video Emotion kunt u meer

lezen maar noteer nu in ieder geval vast de datum in uw

agenda zodat u niet verrast wordt door andere afspraken.

Huib Steenkuyl



NOVfl Film Festival
Op 6 en 7 november wordt het NOVA

Film Festival (N FF) in het Scheldethe-

ater in Terneuzen gehouden. Voor veel

mensen is dit nog ver weg, u bent, gaat

nog of komt terug van vakantie en denkt

hier nog niet aan. Maar een grote groep

mensen zien deze datum snel nade-

ren. Denk maar eens aan de organisatie

(ZEEVA) en de voorbereidingscommis-

sie van de NOVA, de jury en secretaris-

sen. Die een hele kluif hebben om de

genomineerde films te jureren. De ma-

kers van de films, die allen hopen dat

hun film wordt vertoond en een prijs

krijgt. Al is genomineerd zijn ook al een

eer. Hoewel, projectie van je film, daar

maak je uiteindelijk je film voor!

Hoe is de stand van zaken?

Toen de ZEEVA in een Federatieverga-

dering gevraagd werd of we in 2010

het NFF (toen nog NNM) wilde organi-

seren hebben we in ons bestuur eens

flink achter de oren gekrabd en een keer

geslikt, want het is niet niks om zoiets

te organiseren. We keken elkaar aan en

zeiden in 2007 hebben we het 60 se-

conden festival georganiseerd en vol-

gens vele was dat een succes dus: Luc-

tor et Emergo (Ik worstel en kom boven)

we gaan ervoor. Enkele mensen van ons

zijn frequente festivalbezoekers dus de

grote lijnen zijn ons wel bekend.

Dankzij onder andere NOVA Noord en

NB'80 die ons hun draaiboek toestuur-

den, de waardevolle tips van de NOVA

voorbereidingscommissie (Ruud v.d.

Horst, Piet v. Eerden en Bouke Jasper)

en de Penningmeester Harry Noy kon-

den we snel aan de slag.

Het ZEEVAbestuur, bestaande uit Oor

Sol, Adri Joosse, Otilia Seijnaseal-Roe-

giers, Betsie Selen, Wim Tulp en Frans

Leijnse, is het organisatiecomité en in

het begin met assistentie van Jan Em-

men en Martin v. Paemel. We hebben di-

verse locaties bekeken en later met de

voorbereidingscommissie die naar Ter-

neuzen kwam, hebben we gekozen voor

het Scheldetheater. Later in juni heeft

de commissie nu in Vlissingen, weer

een voortgangsoverleg met ons gehad.

De grootste kluif die we hebben is het

vinden van sponsoren, zeker zijn al twee

grote: de Provincie Zeeland en de Ge-

meente Terneuzen. Ze waren erg en-

thousiast, ze zagen het grote belang van

de videoamateurs in Zeeland en ook in

de grensstreek met Vlaanderen waar al

dikwijls contact mee is en ook wordt sa-

mengewerkt. We zijn nog volop bezig

met andere bedrijven warm te maken.

We hebben aan alle videoclubs onze

promofilm gegeven, alle clubs in België

hebben informatie ontvangen en de film

is diverse keren op het Benelux Festival

vertoond!

Sinds kort is er een website geopend u

kunt hem vinden via: www.nationaleno-

vamanifestatie.nl of via een link op onze

eigen website www.zeeva.info, er staat

al veel informatie op, onder andere de

toegangsprijzen, hotels en routes. We

zijn nog bezig met de gemeente over

het parkeren, dus daar krijgt u later be-

richt over. Voor reserveringen kunt u op

de tab 'contact' terecht.

Voor vragen of iets anders mail naar:

fjleijnse@zeelandnet.nl of secrzeeva®

gmail.com, tel: 06-40701384.

We houden u op de hoogte en zien u

graag op 6 en 7 november in Terneu-

zen!

Frans leijnse, Secretaris Z66VH

GROTE ZAAL EN FOYER


