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Op 10 en 11 november aanstaande is Lely-

stad 'The place to be'. Dan organiseert de regio

Midden Nederland voor de NOVA het jaarlijk-

se filmfestival onder het motto 'Topfilms op de

Zeebodem'.

Na alle regionale voorrondes in het begin van het jaar zijn de
46 aldaar genomineerde films bekeken door een jury bestaan-
de uit drie geaccordeerde juryleden. Gebaseerd op hun me-
ning en de beschikbare projectietijd zijn er 37 films overgeble-
ven die tijdens het festival zullen worden getoond. Welke dat
zijn, kunt u vinden op de festival website.

Vernieuwde opzet

Tijdens het festival wordt een vernieuwde opzet gevolgd. Er
wordt niet meer beoordeeld in goud, zilver, brons en er wor-
den geen rapporten gemaakt. Het juryrapport dat tijdens de
regionale voorronde is opgesteld, is nu HET rapport. De vol-
tallige jury bestaande uit de reeds genoemde drie aangevuld
met twee externe leden is in de zaal aanwezig. Zij hebben al-
len de films inmiddels gezien. Na iedere projectie krijgt de ma-
ker kort de gelegenheid om zijn film toe te lichten en wordt
door de jury een waardering aan de film gegeven in de vorm
van één tot vijf sterren. Op zondagmiddag wordt een aantal
films door de jury openbaar besproken. De jury benoemt de
laureaat en wijst in de categorieën fictie en non-fictie ieder
drie gelijkwaardige prijswinnaars aan. Deze ontvangen een zo-
genaamde SuperNova. Daarnaast zijn er nog een aantal spe-
ciale prijzen, Uit de hoogst geëindigde films wordt een selec-
tie aangeboden aan het Nederlands Filmfestival en het IDFA.
Deze instellingen beslissen zelf over toelating tot hun festival.
Aan de makers van de vertoonde films is gevraagd een poster
of dvd hoes aan te leveren behorende bij hun film. Deze zullen
in de wandelgangen worden tentoongesteld. Ook is hun ge-
vraagd een korte trailer van hun film in te leveren. Deze trailers
kunt u bekijken op de website. Een jury bestaande uit leden
van het organiserende Midden Nederland zullen de trailers be-
oordelen en een priis toekennen aan de beste in hun oqen.

WSt

80 jaar NOVA
Er zal in het festival weekend uitgebreid worden stilgestaan
bij het 80 jarig NOVA jubileum. Enkele reeds bekende onder-
delen hiervan zijn: een tentoonstelling van apparatuur door de
jaren heen, het vertonen van enkele korte stomme films met
de daarbij behorende muzikale begeleiding, een tentoonstel-
ling met borden van de negen regionale organisaties waarop
zij zich presenteren. Ook tijdens de feestavond op zaterdag
wordt aandacht besteed aan dit onderwerp. Er zijn dan optre-
dens van jonge, beginnende, veelbelovende artiesten.
Het festival wordt gehouden in het Centrum voor Kunst en
Cultuur 'De Kubus' in Lelystad. Toegangskaarten voor het fes-
tival en hotelreservering kunt u doen via de website nnf.no-
vafilmvideo.nl. Hier vindt u ook alle overige benodigde infor-
matie.


