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NATIONALE NOVA MANIFESTATIE 2008

Passie S inspiratie
kuuamen samen

Op 8 en 9 november vond in Heerenveen de Nationale NOVA Manifesta-

tie 2008 (NNM 2008) plaats. In de sfeervolle ambiance van het Posthuis

Theater genoten de circa 300 bezoekers van de 39 mooiste amateurfilms

die het afgelopen jaar gemaakt werden. NOVA-Noord was verantwoor-

delijk voor de organisatie en had 'waar passie en inspiratie samenkomen'

gekozen als motto voor de NNM 2008. In Heerenveen kwamen inderdaad

passie en inspiratie samen: alle films waren van hoge kwaliteit en de be-

zoekers kunnen terugzien op een interessant en geslaagd festival.

De NNM werd geopend door Pieter

Verhoeff, een van de meest bekende

Nederlandse regisseurs. Hij heeft veel

documentaires, televisiedrama's en

speelfilms geregisseerd; zijn nu in de

bioscopen draaiende film 'de brief voor

de koning' is zijn zesde speelfilm. Pieter

Verhoeff heeft meerdere gouden kalve-

ren, een Nipkowschijf en Unesco Prijs

Berlijn gewonnen. Tijdens zijn openings-

toespraakje vertelde Pieter Verhoeff on-

der andere over de twijfel die hij bij elke

productie weer had of de film wel goed

genoeg zou worden. Niet alleen voor

hem maar voor alle filmers geldt dat

door te luisteren naar kritiek van ande-

ren een productie aanzienlijk verbeterd

kan worden. Daarom wist hij te waarde-

ren dat de NOVA na vertoning van elke

film een juryrapport voorleest.

Na de opening werd een begin gemaakt

met de vertoning van de 39 films. Voor

de deelnemende filmers het moment

waarop de transpiratie uitbrak. Na in het

afgelopen jaar met passie en inspiratie

aan hun producties gewerkt te hebben,

was het moment van de waarheid aan-

gebroken. Komt de film over? Wat is het

oordeel van de jury? Conferencier Atze

Lübach praatte de films aan elkaar en

las de juryrapporten voor. Aanvankelijk

leek het alsof de spreekstalmeester zich

een kat in een vreemd pakhuis voelde,

maar naarmate het programma vorder-

de kwam hij er steeds meer in. Om de

spanning niet helemaal ten top te voe-

ren amuseerden actrice Heleen Zoet-

hout met haar partner tussen de projec-

ties en tijdens de pauzes de bezoekers

op aangename wijze.

Bloed zweet en tranen

In het voorjaar werden tijdens de voor-

jureringen bij de Aangesloten Organisa-

ties 64 films genomineerd voor deelna-

me aan de NNM. Al deze films werden

in augustus beoordeeld door de geac-

cordeerde juryleden lem Kieviet, Gabriel

de Leeuw en Henri Schuurmans aange-

vuld met Hay Joosten, provinciaal con-

sulent Audiovisuele Media van het Huis

voor de Kunsten Limburg en de Belgi-

sche filmer Willy van der Linden. Door

het grote aantal films waren de juryle-

den vier dagen te gast in het Roermond-

se Huis voor de Kunsten om de films te

bekijken, bediscussiëren en bespreken.

Het was hard en geconcentreerd wer-

ken voor de juryleden. Onder het toe-

ziend oog van jurysecretaris Henk Siek-

mans kregen zij na iedere film maximaal

zeven minuten de tijd om hun bevindin-

gen aan het papier toe te vertrouwen.

Als daar aanleiding toe was kregen zij
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aansluitend gelegenheid om met elkaar te discussiëren, maar na

zeven minuten maakte de jurysecretaris hier onverbiddelijk een

einde aan. Bloed, zweet en tranen voor de juryleden dus! Tijdens

de discussies noteerde Ineke Siekmans op haar laptop de op-

merkingen. Na ampel beraad werden 6 gouden, 11 zilveren en 22

bronzen medailles toegekend (voor de volledige palmares wordt

verwezen naar de vorige uitgave van Video Emotion).

Op voorhand was besloten dat alle bronzen films en hoger ver-

toond zouden worden. Het plannen en voorbereiden van de N N M

heeft JCC-secretaris Jan Schoonen dan ook de nodige zweet-

druppeltjes gekost. Omdat de projectietijd nu eenmaal aan een

maximum is gebonden, konden helaas de 25 films met een 'eer-

volle vermelding' niet vertoond worden. Dat blijft spijtig voor de

filmers maar het is niet anders.

Na de voorjurering had Henk Siekmans de moeilijke taak om jury-

rapporten te schrijven aan de hand van de schriftelijke opmerkin-

gen van de juryleden en de aantekeningen van de discussies. En

dat voor 64 films. Ga er maar aanstaan!

Over het oordeel van de jury kan men van mening verschillen. De

beoordeling van de films en de juryrapporten maakten vele ton-

gen los. In de wandelgangen voerde soms de passie de boven-

toon. Maar zoals NOVA-voorzitter Ruud van der Horst het in het

programmaboekje verwoordde: 'we leren allen van de gemaakte

opmerkingen en komen hierdoor wellicht tot nieuwe inspiraties.'

UNICA medaille voor Rob Nijhuis

De jaarlijks door de UNICA beschikbaar gestelde medaille voor

een filmer(ster) die zich meer dan verdienstelijk heeft gemaakt

voor het amateurfilmen werd toegekend aan Rob Nijhuis. Rob is
alweer vele jaren voorzitter van NOVA-Noord en verzorgde daar-

naast een aantal jaren ook nog het secretariaat. Rob is een orga-
nisator in hart en nieren en heeft statuten en huishoudelijk regle-

ment opgesteld voor NOVA-Noord, vele nieuwe clubs opgericht

en de kar getrokken voor het speelfilmproject NOVA-Noord. Ook

zorgde hij ervoor dat de bodem van de schatkist van NOVA-

Noord niet in zicht kwam door subsidies binnen te halen en spon-

soren over de streep te trekken. Niet op de laatste plaats heeft

Rob als voorzitter van het organisatiecomité zijn beste beentje
voorgezet voor de NNM 2008. Met de toekenning van de UNICA

medaille heeft de NOVA haar waardering laten blijken voor het

vele werk dat Rob voor de amateurfilmers in Noord-Nederland

heeft gedaan.

Tot slot

In het aan de NNM voorafgaande jaar was het organisatiecomité

druk in de weer geweest om alles op de rails te krijgen. Zonder

de vele medewerk(st)ers op de achtergrond tekort te doen, moe-

ten met naam en toenaam genoemd worden: Rob Nijhuis, Bianca

van Gelderen, Auke de Witte, Jansje Bouwkamp, Henk Siekmans,

Ger Poppema en Herman Kemp. Ook het uit Ton Boxhoorn, Cor

van der Plaat en Kees Tervoort bestaande projectieteam verdient
een woord van dank voor de verzorgde vertoning van de films. Aan

leuke dingen komt veel te vlug een einde. Deze NNM was dan ook

alweer voorbij voordat je er erg in had. Gelukkig hebben we de ze-

kerheid dat er in 2009 weer een NNM komt. Op 1 4 en 15 novem-

ber 2009 organiseert de Aangesloten Organisatie NB'80 in het

Cultureel Centrum de Enckte Oirschot de NNM 2009. Ook in het

Brabantse zullen passie en inspiratie weer samenkomen.

Leo Basten


