
NATIONALE
NOVA-
MANIFESTATIE
VOOR FILM- EN
VIDEO 1995

Het jaarlijks hoogtepunt van
het amateurfilmen in Nederland
is zonder meer de Nationale
NOVA-Manifestatie voor Film en
Video. In het kader van 'De Nova
komt naar je toe', komt de mani-
festatie op 11 en 12 november
naar Cultureel Centrum De Nieu-
we Slof in Beverwijk.

Een selectie van de beste ama-
teurfilms zal gedurende het week-
end op grootbeeld worden vertoond.
Dat zo'n presentatie niet alleen
interessant is voor de circa 2500 bij
de NOVA aangesloten filmers, zal
duidelijk zijn. Juist voor wie pas een
camera heeft gekocht, is deze mani-
festatie hét moment om te gaan
zien waar niet-commerciële filmers
toe in staat zijn (en zij dus binnen-
kort ook). Naast het bekijken van de
films is er volop gelegenheid de ten-
toonstelling van oude filmcamera's
en filmprojectoren te bezoeken, een
workshop Computeranimatie bij te
wonen en deel te nemen aan het
traditionele avondfeest met diner
en amusement.

TOEGANGSPRIJZEN
NOVA-MANIFESTATIE

NOVA- Niet-
leden leden

Projectie zaterdag ƒ 15,- ƒ 20,-
Projectie zondag ƒ 15,- ƒ 20,-
Projectie zaterdag
en zondag ƒ 25,- ƒ 35,-
Diner en feestavond ƒ 45,- ƒ 45,-
Lunch (zondag) ƒ 25,- ƒ 25,-

GEZELLIG WEEKEND

Als u toe bent aan een gezel-
lig weekend in een andere omge-
ving, beveelt de organisatie u aan
al op vrijdag te komen om te
genieten van de rust van het dui-
nenrijke gebied. In Beverwijk zijn
geen hotels en daarom heeft het
organisatiecomité van FAA NH'63
een optie van 50 kamers in Motel
Akersloot (Van der Valk) genomen.

Deze optie geldt tot l september
1995! Wat let u nu al kaarten en
een kamer te boeken?

Maak het totaalbedrag, met
vermelding van het aantal en soort
kaarten dat u wenst, over op giro-
rekening 2804982 t.n.v. penning-
meester NH'63 te Kreileroord en u
krijgt uw kaartjes per kerende post
thuisgestuurd. Voor meer informa-
tie kunt u terecht bij de secretaris
van het organisatiecomité: Kees
Tervoort, IJweg 576, 2141 CM Vijf-
huizen, tel. 02508-1021. Vanaf 10
oktober 1995 is dit nummer gewij-
zigd in: tel. 023-5581021.

ACCOMMODATIE

U dient zelf voor reservering
van een hotelkamer te zorgen.
Vermeld bij boeking dat u reser-
veert t.g.v. de NOVA-Manifestatie.
Denk aan de optie tot uiterlijk l
september 1995! Motel Akersloot,
Geesterweg la, 1921 NV Akersloot.
Tel. 02513-19102.

Logies met ontbijt voor 2 per-
sonen op basis van een tweeper-
soonskamer ƒ 127,-; logies met
ontbijt voor l persoon op basis
van een eenpersoonskamer ƒ 106,-
.Na het feest op zaterdagavond
kunt u uw auto in Beverwijk achter-
laten en wordt er voor gratis bus-
vervoer van De Nieuwe Slof naar
Motel Akersloot gezorgd. De volgen-
de ochtend wordt u weer gratis
naar De Nieuwe Slof gebracht.

Uiteraard zijn er meerdere
hotels, o.a. in Wijk aan Zee en
Limmen. Een overzicht hiervan
kunt u aanvragen bij de secretaris
van het organisatiecomité.

Ook overnachten op een cam-
ping is mogelijk. Camping Klein
Vamebroek, De Omloop 22,1852 RJ
Heiloo, tel. 072-331627, is bereid
haar 'poorten' te openen als hier-
voor meer dan
twee gezel-
schappen kam-
peerders
belangstelling
hebben. Reser-
veren is nood-
zakelijk. W

Piet van Eerden


