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NOVA-ADRESSEN:
Secretariaat:
A. de Jong, Douve Weienstraat 27,
6417 GH HEERLEN, tel.
045-423417

Penningmeester:
J, P, Essing, Grote Hegweg 13,
3776 RA STROE, tel. 03423-2652
(Postbanknr, 782717 t.n.v, Federa-
tie NOVA)

Voorzitter:
P., van Eerden, Krayenhofflaan 54,
1965 AE HEEMSKERK, tel.
02510-46312

Filmotheek:
K. van Rijsinge, Mepperade 52,
2544 XW DEN HAAG, tel.
070-3674653 (Postbanknr. 305785
t.n.v. NOVA-Filmotheek, Den
Haag)

Jury-coördinatie:
J. C. van Weesezenberg, Wate-
ringsevest 14, 2611 AV DELFT,
tel. 015-125743

'
DE NOVA KOMT NAAR U TOE STRIP

Tot 1978 werd de Nationale wed-
strijd van de NOVA - Nederlandse
Organisatie Van Amateurfilmers -
op verschillende plaatsen in Ne-
derland gehouden. Deze wedstrijd
ging gepaard met een feestelijk
congres dat werd georganiseerd
door de plaatselijke filmclub of
door een NOVA-District, onder su-
pervisie van het NOVA-Bestuur.
Naast de trouwe NOVA-festival-
gangers werden de festivals door
belangstellende amateurfilmers
uit de naaste omgeving bezocht,
van wie sommigen zo de smaak te
pakken kregen dat zij zich ook
schaarden bij het legioen der
'trouwe NOVA-festivalgangers'. Dit
leidde tot aantallen bezoekers in
de orde van grootte van zeshon-
derd per jaar.
Ook de eerste jaren nadat het Con-
grescentrum 'De Reehorst' in Ede
de centrale lokatie voor de Natio-
nale NOVA Manifestatie was ge-
worden, werd het festival door
grote aantallen enthousiaste ama-
teurfilmers bezocht. Soms zelfs
zoveel dat in een extra zaal gepro-
jecteerd moest worden.
Na verloop van tijd nam het aantal
bezoekers echter af en werd de be-
langstelling van de filmamateurs
die op grotere afstand van Ede
woonden steeds minder.
Vorig jaar heeft de Federatieraad
van de NOVA besloten om terug te
keren naar het systeem van vóór
1978, dus om de Nationale wed-
strijd met het bijbehorend festival
weer op verschillende plaatsen in
het land te houden. Dit betekent
dat de NOVA (Manifestatie) eens in
de tien jaar dicht bij u in de buurt
komt. Overigens zijn de afstanden
in Nederland zo gering dat deze

voor de enthousiaste video- en
smallfilmer nauwelijks een belem-
mering vormen om de unieke
spanning en sfeer van de Nationa-
le NOVA Manifestatie een weekend
lang mee te maken.

NATIONALE NOVA MANI-
FESTATIE VANAF 1991

De Limburgse Organisatie Van
Audio-visuele Amateurs (LOVA)
heeft direct op het besluit van de
Federatieraad ingespeeld en aan-
geboden om deze festiviteit dit
jaar in Limburg en wel te Venlo -
'het stadje van lol en plezier'- te
organiseren.
Voor 1993 staat Zuid-Holland op
het programma en in 1995 zal de
Nationale NOVA Manifestatie in
Noord-Holland plaatsvinden. Voor
1992 en 1994 wordt nog een loka-
tie gezocht.

BALANS TUSSEN WED-
STRIJD EN FEESTELIJK
RANDGEBEUREN

De LOVA wil proberen weer iets
van de vroegere sfeer terug te
brengen, een goede balans tussen
de Nationale wedstrijd en het
feestelijke randgebeuren, waar de
bezoekers o.a. kunnen kennisma-
ken met Limburgse folklore.
Op 2 en 3 november 1991 staat het
gehele Congrescentrum 'De
Maaspoort' in het centrum van
Venlo ter beschikking van de
NOVA.
Het Congrescentrum ligt op een
afstand van 5 minuten lopen van
het station.
Om parkeerproblemen op zaterdag
te vermijden, is een parkeerterrein

van Océ - Van der Grinten aan de
Urbanusweg in Venlo gereser-
veerd, vanwaar op zaterdag 2 no-
vember 1991 vanaf 12.00 uur tot
15.00 uur een pendelbus de
gasten gratis naar 'De Maaspoort'
brengt. Deze bus rijdt weer terug
na afloop van het middagpro-
gramma.
Er is tijd uitgetrokken voor de pro-
jectie en jurering van ongeveer 30
video- en smalfilms. De projectie
van zowel smalfilm als videofilm
vindt plaats op een grootbeeld-
scherm in de schouwburgzaal van
'De Maaspoort'.

KOSTEN

Dankzij een subsidie van de Pro-
vincie Limburg en bijdragen van
Limburgse bedrijven kunnen de
toegangsprijzen in vergelijking tot
het gebodene relatief laag gehou-
den worden.

projectie zaterdag
f 15,- (niet-leden: f 20,-)
projectie zondag
f 15,- (niet-leden: f 20,-)
projectie weekend
/ 25,- (niet-leden: f 35,-)

diner en feest op zaterdag
/ 40,- (niet-leden: f 50,-)
lunch op zondag
ƒ 15,- (niet-leden: / 20,-)

passepartout (alles samen)
/ 75,- (niet-leden: 100,-)

Men kan zich reeds aanmeldc.i
door het verschuldigde bedrag
over te maken op (AMRO-)reke-
ning 42.61.48.258 t.n.v. LOVA-
NM91 te Heerlen.
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PAN MAAK IK 'N FILM
FILMCLU6...

JU WOONT ZOWAT OP
DE FILMCLUB-
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(Girorekening van de AMRO-bank:
1050085).
Hierbij de gewenste soort toe-
gangskaarten vermelden.
Bij annulering vóór 1 oktober 1991
wordt het volledige bedrag terug-
gestort.

Er zijn in Venlo en omstreken ho-
tels en pensions in de prijsklassen
van / 27,50 tot f 117,50 per per-
soon, inclusief ontbijt. Bij sommi-
ge hotels heeft het organisatie-
comrnité een korting weten te be-
dingen voor NOVA-leden. Een lijst
met hotels en pensions kunt u
aanvragen bij het secretariaat van
de NOVA.
Een plezierige en goedkope ver-
blijfmogelijkheid wordt geboden
door Rekreatiepark Klein Vink te
Arcen, op 15 km afstand van Ven-
lo. In dit Rekreatiepark annex
Thermaalbad worden bungalows
voor een lang weekend van vrijdag
1 november 15 uur tot maandag 5
november 10 uur aangeboden
voor f 261,50 per verwarmde drie-
kamer bungalow voor maximaal 6
personen.
[wnJNOVA-leden ontvangen per
bungalow één gratis toegangsbe-
wijs voor het Thermaalbad.
Het adres van Rekreatiepark Klein
Vink is:
Postbus 4324, 5944 ZG ARCEN;
tel. 04703-2525; fax. 04703-2396.

Voorlopig programma
Nationale NOVA-Manifestatie 1991

Zaterdag 2 november 1991:

's Morgens kennismaken met 'oes schoëne Limburg', bv.:
• een bezoek aan het Thermaalbad te Arcen

• filmen in het witte stadje Thorn
• gezellig winkelen in Venlo

12.00 uur
14.00 uur

14.15 uur

19.30 uur
20.00 uur
21.30 uur

01.00 uur

Zondag 3
november
1991:

10.00 uur

12.30 uur
14.00 uur

18.00 uur
18.30 uur

inschrijving en ontvangst
opening NOVA-Manifestatie door de Gouve-
neur van Limburg
film- en video-projectie,
afgewisseld met pauzes *)
aperitief
diner met lichte diner-muziek
feestavond op z'n Limburgs
twee zalen
• dansen (17 persoons showorkest Fanfare
du Trottoir)
• praten (rustige live piano-muziek)
einde feestavond

film- en video-projectie,
afgewisseld met pauzes
lunch
film- en video-projectie,
afgewisseld met pauzes
prijsuitreiking
sluiting.

*) Tijdens de pauzes zullen Limburgse produkten worden gepre-
senteerd.


