
Geslaagd nationale
NOVA-manifestatie 1986
Prijstoekenningen en f eestvarken
Tijdens het weekeind van 15 en 16 november
hield de Nederlandse Organisatie Van Audiovi-
suele amateurs haar nationale manifestatie. Er
deden 35 smalfilmers aan mee, en 2 videofilms.
Bovendien werd een andere jureringssysteem dan
gebruikelijk toegepast.
Vanaf het begin heerste er de
sfeer van het onderling begroe-
ten van bekende medefilmers uit
het land. Maar 's zondags ook uit
Nederlandstalig België en een
enkele uit West-Duitsland. Niet-

temin, ook de bzoeker die het
gebeuren voor het eerst mee-
maakte was van harte welkom.

Ook Rolf Akseli, een half jaar
oud.

Ander jureringssysteem
Hanteerde de NOVA In voor-
gaande jaren het "Ten (10) best"-
systeem, deze keer ontstond er
een gemiddelde jurywaardering,
die 7 gradaties kon omvatten. Te
weten: vermelding, eervolle ver-
melding, brons, brons+, zilver,
zilver+ en goud.
Het gemiddelde ontstond uit de
persoonlijke oordelen van Jan
Gnodde (noord), Guus de Vries
(centrum), Willem Kleijn (noord-
west), Ernst Merhottein (zuidhol-
land 1), Hans Ros (zuidholland
117, Ed Geelen (NB'80) en Ed
Tietjens (NOIA); juryvoorzitter).
De persoonlijke en gemiddelde
beoordelingen wrden na blokken
films bekendgemaakt en aange-

geven op een aangepast score-
bord.

De films
Welke films er draaiden, van wel-
ke soort en wie de makers waren,
vindt de lezer in een aparte sa-
menvatting van de behaalde resul-
taten. Opmerkelijk was dat er
veel films over kikkers/padden
respectievelijk ambachten pro-
ductieprocessen gingen.
In het totaal bevonden zich ju-
weeltjes van opbouw en fotogra-
fische techniekj en afwerking. An-
derzijds was er één film die moest
uitvallen (Modernisme) doordat
bij herhaald projecteren steeds
weer snel een las het begaf. Jam-
mer.



De beeldpresentatie was wat be-
treft S8-film in handen van JEWE-
films, wat betreft 16 mm films van
eht projectieteam. JEWE gebruik-
te 2 Elmo GS 1200 Xenon-projec-
toren. De geluidsverzorging door
het projectieteam viel zaterdags
tegen, maar was zondags na een
aantal ingrepen goed. Je vraagt
je als toeschouwer af of er vol-
doende aandacht en gelegenheid
is geweest voor voorbereiding.
Je vraagt je ook af of het zinnig is
de nationale manifestatie jaarlijks
in een andere plaats, een andere
zaal met een andere outillage, en
een ander projectieteam te hou-
den.... Maar dat is, aldus Wim
Couwenbergh, een zaak voor de
federatieraad. En die heeft nog
niet beslist.
De zondagmiddag bracht het uit-

reiken door voorzitter Wim Cou-
wenbergh van retributen beho-
rend bij de vertoning van Neder-
landse films tijdens UNICA'86 in
Tallinn. Een "diplome d'honneur"
ging naar "Dream hilss" van J. W.
Overgauw en "Backfire" van Vla-
dimir Murtin. Dat diploma en
medaille kregen "Silly bird" (van
Ed Tietjens: brons) en "The wed-
ding" (van Rob Stevenhagen:
goud).
En dan was er de jaarlijkse
UNICA-medaille voor iemand die
in zijn land veel voor de amateur-
filmerij deed/doet.
Volgens de NOVA-federatieraad
deze keer Jan van Weeszenberg.
De NOVA-voorzitter memoreer-
de en feliciteerde Jan Hoogland
dat hem de Hendrik Casper Hogen-
bijl-prijs 1986 werd toegekend.



Terecht.

Diversen
Helaas was het beozek (onge-
veer 330 personen) minder dan
het voorgaande jaar. Zeker de
zaterdag viel tegen, hoewel het

diner 's avonds goed gezet, goed
en gezellig was. Mede dankzij de
combo "la douce ambiance".
Bij binnenkomst in De Reehorst
in Ede waren er geen stands van
de commercie. Wel de NOVA-re-
ceptie en NOV A-winkel, en een
NOIA-presentatie.



BEHAALDE RESULTATEN
GOUD
— Ballade, animatiefilm, Oscar Laan
— Pteryphlegia, animatiefilm, Louis Smits
— De kelder, speelfilms, Rob van Maanen

ZILVER+
— De 4 jaargetijden, natuurfilm, Piet van Es

ZILVER — De breedbekkikker, animatiefilm, Henk Sjakes

BRONS+
— De Sloterpias, genrefilm, Ton Schütz
— De koningin van Lombardije, animatiefilm, F. Bloemendaal/-
M. Bökkerink/c. Koel
— Pakpapier, documentaire, H. van Kesteren/H. Witteveen
— Een droom die waarheid werd, documentaire, J. Hoeben
— Hitch, speelfilm, Vladimir Murtin
— Jeg Norge, documentaire, John Rinkens/John Misere
— Geschonden herinnering, genrefilm, P. van Kuiken
— De Kempen in geur en kleur, documentaire, J. v.d. Broek

BRONS
— De vijverkikker, documentaire, J. v.d. Bergen
— Wie de schoen past, documentaire, filmclub LAS'69
— Uitgelaten, speelfilm, C. Heslinga
— Onderweg, film, Trio Marco van Dijk
— Keramiek, documentaire, Huub Bervoets
— Heaven and heil, video-genrefilm, Elzo Witter

EERVOLLE VERMELDING
— Boefenbrood, documentaire, Huub Bervoets
— Labyrinth, speelfilm, Jan van der Schans
— De kroeg, genrefilm, Ton Luycx
— Vochtige perikelen, documentarie, Roei Echtenmeijer
— Jerusalem, documentaire/reisiflm, L. Palmen
— De stoelenmaker, documentaire, H.J. van Wijhe
— Fantomen dromen ook, speelfilm/documentaire/repertage,
Jan Mensinga
— Mensen op het dak van de wereld, documentaire/reisfilm, J.
Fleuren
— Het zoete waterleven, documentaire, Marion Haarsma
— De ketting, speelfilm, J.H. Epskamp

VERMELDING
— IJs, genrefilm, H.W. van Welbergen
— Terminus, genrefilm, Fred van Aubel
— Moederdag, familiefilm, J. Meertens
— Den Kwiets, speelfilm, H.L. Lippens
— Plitvice tussen 1890 en 1980, genrefilm, J.M.F. Caelen
— De kool van de Veluwe, documentaire, J. van Ernst en G.
Beauveser
— Portret van mijn dochter, video-documentaire, Jan van der
Schans

PUBLIEKSPRIJS
— De kelder, speelfilm, Rob van Maanen


