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JOREN MOLTER WAS DE LAUREAAT VAN 201 1

Jeugdige filmers treden op de

voorgrond

Zaterdag 5 november en het RABO the-

ater in Hengelo loopt 's morgens van-

af 9.00 uur vol. De bezoekers worden

over rode lopers naar binnengeleid, ga-

degeslagen door twee levensgrote Os-

cars. Het RABO theater zal voor twee

volle dagen de plaats zijn waar het alle-

maal om draait in filmend Nederland. Dit

is de 'place to be'. Het jaarlijkse NOVA

Film Festival zal hier vandaag en morgen

plaats vinden.

Nadat Henk Koster als voorzitter van de

AVO de mensen welkom heeft gehe-

ten en de mensen die vandaag het werk

moeten verzetten, heeft voorgesteld,

kan Kees Tervoort als voorzitter van de

NOVA het festival openen. Vervolgens

wordt het publiek meegenomen naar

verre oorden. Eerst langs machtige ijs-

bergen die in een weids landschap zor-

gen voor overdonderend geraas door

hun afbrokkelen en tegelijkertijd is dit

geraas een rustoord, een oord van stil-

te. De film 'On duty in paradijs' van Rika

Houthuijsen opent het festival. Tijdens

de film 'Het draaiboek van God' van

Dick Martens zit de zaal vol verwonde-

ring te kijken naar een godvruchtig man.

Hij is één met de natuur en heeft een ei-

gen opvatting over een gezond en pro-

per leven. Al moet het publiek toch even

DE 2S PLAATS WAS VOOR WILLEM SERNÉ

slikken als hij demonstreert hoe je een

naaktslak in de mond neemt om van een

droge mond af te komen.

Beide festivaldagen is er een forum. Het

forum bestaat uit Co Vleeshouwer, Hay

Joosten en Minze Leistra. Co haakt in op

het feit dat de NOVA dit jaar 80 jaar be-

staat en concludeert dat de NOVA nog

springlevend is ondanks die 80 jaar.

Het forum neemt de vertoonde films

onder de loep. Als rubrieken kiezen ze

de drie grootste ergernissen van elk en

de films die naar ieders mening te laag

gewaardeerd werden. Opvallend is dat

de forumleden en de toeschouwers het

aardig eens zijn als er films genoemd

worden die 'te laag' gewaardeerd zijn.

Maar na de discussie die dan volgt in

het panel, lijkt 'te laag' eigenlijk toch wel

goed te zijn.

Kees Tervoort opent het jubileumjaar. De

Nederlandse Smalfilmliga werd in 1931

opgericht en is na veel naamsverande-

ringen nu NOVA. Het jubileumjaar zal

diverse activiteiten gaan kennen en af-

gesloten worden tijdens het NOVA Film

Festival 201 2 in Lelystad. Maar eerst is

er taart voor iedereen. Want dat hoort

erbij als je 80 wordt.

Eva Steenhuizen praat de films op voor-

treffelijke wijze aan elkaar en leest na

elke film ook het juryrapport voor. Soms

geeft ze eerst haar eigen bewondering
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voor de film. Zo ook bij het juryrapport

van de film 'Vol van leven' van Joren

Molter van Nova Noord. Een film die bij

sommigen onder het publiek toch een

gevoel geeft dat er een generatiekloof is

tussen hen en de jeugd. Joren is giste-

ren pas 18 jaar geworden en is vandaag

voor zijn film de laureaat van dit festi-

val. Bovendien mag hij de prijzen in ont-

vangst nemen voor beste cameravoe-

ring, beste fictie en beste actrice.

De NOVA is aangesloten bij de UNES-

CO afdeling UNICA. De UNICA stelt

jaarlijks een medaille ter beschikking

voor iemand die zich vele jaren ingezet

heeft voor de amateurfilmer. Dit jaar valt

de eer te beurt aan Henk Koster, voorzit-

ter van de AVO.

De volledige uitslag en alle juryrappor-

ten staan op de website www.novafilm-

video.nl, Klik op de link!
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