
Komt u naar de NOVA toe?
Vorig jaar schreven we: 'De NOVA komt naar u toe', toen voor
het eerst sedert jaren de Nationale Manifestatie niet in het centrum
van het land werd gehouden. Het werd in 1991 een geslaagd
festijn voor aktieve en wat meer passieve filmers en videasten.
Dit jaar is de beurt weer aan het midden van het land. Echter,
niet de vertrouwde omgeving van Ede of Veenendaal is het decor
voor de Manifestatie, maar De Meerpaal in Dronten. Deze prach-
tig verbouwde zaal biedt een accommodatie voor ruim vijfhonderd
toeschouwers, comfortabele zetels voor een aangenaam verblijf
gedurende de projecties en ruime balustrades en nevenzalen voor
een prettig vertoeven tijdens pauzes en diners.
Dronten ligt centraal in het land, binnen 45 autominuten van
Hoorn, Amsterdam, Utrecht, Apeldoorn, Hoogeveen of Drachten.
Parkeergelegenheid is volop aanwezig rondom ""
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De toegangsprijzen zijn op hetzelfde niveau als voorgaande jaren:

projectie zaterdag
projectie zondag
projectie weekend

diner en feest zaterdag
lunch op zondag

passepartout (alles samen)

Op 7 en 8 november 1992 zal tegen deze achtergrond de Natio-
nale Wedstrijd van de Federatie NOVA worden gestreden. De
beste films en video's zullen strijden om de eer en het Laureaat
van de NOVA. De NOVA zal in het zestigste jaar van haar bestaan,
met een ledental van meer dan 2.500 enthousiaste amateur-
cineasten, laten zien dat het medium film nog steeds één van de
indringendste is om gevoelens over te brengen en vertellingen
mee te verrichten.

In het verlengde van de voorgaande jaren worden regionale voor-
selecties gehouden, waartoe iedere filmer en videast kan in-
schrijven. Er zijn geen beperkingen omtrent het onderwerp of de
lengte van uw produktie. Voorwaarde is dat er filmische kwaliteit
wordt geleverd! Het wordt tenslotte een kwalitatief hoogstaand
festival.

Het programma van de Nationale Manifestatie ziet er voorlopig als volgt uit (wijzigin-
gen voorbehouden):

Zaterdag 7 november 1992:

10.30 uur Inschrijving en ontvangst
11.00 uur Opening van de Nationale Manifestatie
11.15 uur Film- en videoprojecties, afgewisseld met pauzes
13.00 uur Lunch; zowel in het theaterrestaurant als op het aangelegen marktplein

volop lunchgelegenheid
14.00 uur Film- en videoprojecties, afgewisseld met pauzes
18.00 uur Aperitief
19.30 uur Buffet-dansant
24.00 uur Gratis busvervoer naar hotel Lelystad (15 min.)

Zondag 8 november 1992:

Ontbijt in hotel Lelystad
9.00 uur Busvervoer van Lelystad naar De Meerpaal
9.30 uur Film- en videoprojecties met pauzes

13.00 uur Lunch; buiten de gezamenlijke lunch zijn in De Meerpaal geen lunch-
mogelijkheden

14.00 uur Voortzetting film- en videoprojecties met pauzes
18.00 uur Prijsuitreiking

18.30 uur Sluiting Nationale Manifestatie

niet-leden

ƒ 20-
ƒ 20-
ƒ 35-
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ƒ100-

U kunt zich reeds nu aanmelden door
het verschuldigde bedrag over te
maken op RABO-bankrekening nr.
38.75.04.028 t.n.v. de NOVA-Midden
Nederland te Zeewolde onder vermel-
ding van 'Nationale Manifestatie' en
de gewenste kaartsoort(en). Ais u nog
voor 1 oktober 1992 van uw aanmelding
afziet, zullen de kosten van de toe-
gangskaarten worden geretourneerd.

Naast de aanwezige beperkte
overnachtingscapaciteit in Dronten
hebben we 50 kamers gereserveerd in
het hotel-congrescentrum 'Lelystad'.
Met dit drie sterren-hotel is een speciale
prijs overeengekomen van ƒ 145,- voor
een tweepersoonskamer en ƒ 125,-
voor een éénpersoonskamer. Beide in-
clusief ontbijt en vervoer tussen Dronten
en Lelystad v.v.. De optie blijft geldig tot
medio september 1992.
De kosten van het hotel dient u na uw
overnachting rechtstreeks aan de balie
van het hotel te voldoen. Wel is het voor
de speciale prijs van belang dat u aan-
geeft of u in hotel Lelystad wilt over-
nachten en welke accommodatie u ge-
reserveerd wenst te zien.
Wij zorgen dan voor reservering en be-
vestigen deze aan u.

De organisatie van de Nationale Ma-
nifestatie is dit jaar in handen van de
Vereniging Midden Nederland. Het
contactadres is:

Ria Duijvestijn

Goudhaver 85

3892 BJ Zeewolde

tel.: 03242-3140


