
Op 8 en 9 november 1975 in Schouwburg 'Orpheus' te Apeldoorn

NOVA-f ilmmanif estatie 1975

Eén van de hoogtepunten of 'hét' hoogtepunt — net hoe men het noemen wil —
in smalfilmend Nederland is de jaarlijkse NOVA-manifestatie met daaraan gekop-
peld de Nationale (Film)Wedstrijd.
Dit jaar vindt de NOVA-Manifestatie plaats op 8 en 9 november, in de Schouw-
burg 'Orpheus' te Apeldoorn, evenals in het vorige jaar.
Niet iedere keer zijn de 'nevenaktiviteiten' gelijk; vorig jaar was er op de zaterdag-
ochtend een filmprogramma van middelbare scholieren, terwijl op de zaterdag-
avond de operette 'Geisha' werd uitgevoerd. De zaterdagmiddag en de zondag
waren gereserveerd voor de Nationale Wedstrijd.

Dit jaar is er voor de zaterdagavond
een rommelmarkt gepland onder de
noemer 'Grand Bazar'. Iedereen die
smalfilmspullen wil ruilen, verkopen
of kopen, of alleen maar aan anderen
wil laten zien kan er terecht. En wie
weet kan men er nog leuke antieke
kameraatjes of andere grappige spul-
letjes tegenkomen!
Verder is er voldoende gelegenheid
om smalfilmvriend(inn)en en -kennis-
sen te ontmoeten onder het genot van
een goed glas: het ligt in de bedoeling
om zelf wijn te tappen.
Maar voor het zover is, moeten er in
het land nog heel wat films worden
gejureerd.

Goedkeuringscertifikaat
Voor de nieuwe lezers van 'Filmbeeld'
volgt nog even in het kort een uiteen-
zetting over de gang van zaken. Een
film die aan de Nationale Wedstrijd
1975 wil meedoen dient eerst geju-
reerd te worden, ter verkrijging van
een goedkeuringscertifikaat. Zonder
dit certifikaat — of men nu wel of
geen NOVA-lid is en al of niet een lid
van een bij de NOVA aangesloten
filmklub is — kan een film niet mee-
doen. In de meeste gevallen worden
de films gejureerd op een NOVA-
distriktswedstrijd; daarbij gaat het om
films van leden van een bij de NOVA
aangesloten filmklub. Individuele le-
den van de NOVA alsmede niet-leden
dienen hun films aan de NOVA in te
sturen ter verkrijging van een goed-
keuringscertifikaat.
Zonodig kan een voorselektie van de
films worden gemaakt die voor deel-
name aan de Nationale Wedstrijd wor-
den ingezonden.

Nationale Wedstrijd
De Nationale Wedstrijd vindt plaats

op de NOV A-Manifestatie 1975 te
Apeldoorn.
Een jury van 7 door de NOVA aange-
wezen leden zal zich openbaar met de
jurering van de films bezighouden.
Daarbij gaat het niet om de eerste,
tweede en derde plus plus nog een he-
le serie troostprijzen, maar gewoon
om de 'Ten Best', de tien beste films.
Dat dit een spannende aangelegenheid
is, spreekt welhaast vanzelf.

Verdere bepalingen
Er zijn nog een aantal andere bepalin-
gen ten aanzien van de films die aan
de Nationale Wedstrijd deelnemen,
maar het is beter om daarvoor te ver-
wijzen naar het Reglement van deze
wedstrijd, dat hierbij is afgedrukt
De kosten van deelname aan de twee-
daagse manifestatie waren op het mo-
ment dat 'Filmbeeld' werd afgesloten
nog niet bekend; deze zullen echter zo
spoedig mogelijk bekend worden ge-

Willy Salomons bezig met het 'bij-
houden ' van de stand op de overhead-
projektor.

Beelden van de vorige NOV A-Manifes-
tatie: zelfs bij de meest ervaren opera-
teur kan de filmspoel nog wel eens
van de projektor aflopen.

maakt evenals de wijze waarop kaar-
ten voor het evenement kunnen wor-
den besteld. Ook ten aanzien van
eventuele hotelakkomodatie en -reser-
vering zullen nog nadere gegevens in
het komende 'Filmbeeld'- nummer
worden bekendgemaakt.

NOV A-voorzitter Wim Oosterman
feliciteert Bob Jansen (inmiddels
'Filmbeeld'-medewerker) met het be-
reiken van een plaatsje in de 'Ten
Best' van zijn film 'Tussen groen en
wit licht', die ook goed was voor de
publieksprijs.


