
'Het leukste evenement in het donker'

Even ontsnappen aan de dagelijkse realiteit? Je eigen
werkelijkheid creëren? Welke filmliefhebber doet dat nu niet
graag?! Wat ons betreft, is dat ook de voornaamste reden om
op 10 & 11 november naar de Nationale Nova Manifestatie
2007 in het Maaslandcentrum in Elsloo te komen. Het ene
moment beleef je avonturen in 'Timboektoe'. Dan weer kun
je ongegeneerd 'De Playboy' uithangen of kennis maken met
'Sjeng' en 'Leonieke'. Om vervolgens alles te leren over 'Het
Loodswezen', 'Overleven', 'Het miljoenenvrouwtje uit Vuren'
of 'Weimar'. Maar er zijn er nog veel meer redenen om 'Het
leukste evenement in het donker' mee te komen beleven...

Fervente bezoekers reizen ieder jaar graag naar alle uithoe-

ken van Nederland om zich een weekend lang te laven op de

provinciaal georganiseerde edities van de Nationale Nova

Manifestatie. Begrijpelijk, het evenement is dé amateurfilm-

competitie van Nederland. Bovendien is het, zoals de or-

ganisatoren - de Limburgse Organisatie van Audiovisuele

Amateurs (LOVA) - dit jaar hebben besloten: 'Het leukste

evenement in het donker'.

De vele kilometers worden vooral gemaakt voor de vele

mooie millimeters die te zien zullen zijn. De lijst van genomi-

neerden voor 2007 is weer veelbelovend. De spanning van

de wedstrijd doet vele filmharten sneller kloppen. Gelukkig

maar. Een kloppend hart is een teken van leven. En het leven

is, net als film, een beweeglijke gebeurtenis. Het definitieve

filmprogramma staat dus ook nog niet vast. Dat is afhanke-

lijk van de jurering, die in augustus in Roermond plaatsvindt,

in het Huis voor de Kunsten Limburg, hoofdsponsor van de

NNM 2007. Een voorproefje is overigens wel te krijgen, via

www.nationalenovamanifestatie.nl

Dat het filmprogramma smakelijk zal zijn, staat als 'een ca-

mera op een statief'. Het volledige festivalprogramma heeft

echter nog meer te bieden: videokunst kijken middels de

'Maria-installatie'; van een heerlijk diner genieten op de za-

terdagavond; pauzes en lunches om lekker bij te praten; en

als je niet zo'n prater bent en gewoon wat luchtig entertain-

ment wilt op de zaterdagavond, dan kun je met nepfiches

oefenen hoe het voelt om miljonair te worden of alles te ver-
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liezen op de casino avond. Last but not least: er is ook nog

een geheime openingsact...

Wie lid is van de NOVA, houdt van film. En wie van film

houdt, zal het festival erg leuk vinden. Maar of je nou komt

om de beste amateurfilms van Nederland te zien, eigen

productie(s) in de prijzen te zien vallen, je collega's, partner,

familie of vrienden te steunen in de spannende strijd, ge-

lijkgestemden te ontmoeten, geïnspireerd te raken door al

die mooie filmmomenten of gewoon een gezellig weekend

te beleven, iedereen is van harte welkom. Laat je in 2007

meenemen naar een gezellige en fervent filmende Limburg-

se 'uithoek van de wereld', Elsloo, om daar ons filmplezier en

de strijd met elkaar te delen, op 'Het leukste evenement in

het donker'.


