
7 t/m 16 september in Karl Marx Stadt

Organisatie doet alles om UNICA '84
tot succes te maken
Agendapunt op de UNICA-Komiteevergadering in Solothurn
in Zwitserland was UNICA 84 in Karl Marx Stadt. Rosmarie
Engel, de actieve vertegenwoordigster van de Oostduitse
NOVA, rapporteerde uitvoerig over de stand van zaken wat
betreft de organisatie.

Daarnaast kwam informatie
van een groot aantal UNICA-
bestuursleden die de stand
van zaken ter plaatse hadden
opgenomen.
Samenvattend krijgen we het
volgende beeld: Een organisa-
tie die al het uiterste doet om
van de UNICA 84 een succes
te maken. Projectiezaal van
grote klasse met ± 500 zit-
plaatsen. UNICA-gangers krij-
gen ditmaal de garantie er ook
in te kunnen en niet hun plaat-
sen bezet te zien door geïnte-
resseerden uit het organiseren-
de land zelf. Hiervoor zal zono-
dig een aparte projectiezaal ter
beschikking zijn, zoals o.a.
ook in Aken. Deze maatregel is
op uitdrukkelijk verzoek van
het UNICA-bestuur nadat we
nogal wat klachten te verwer-
ken kregen van collega's die
van ver kwamen en hun zit-
plaats bezet zagen.
Er is een keuze uit drie soorten
hotels. De kwaliteit is in orde
en Max Handel voegde er aan
toe 'zeer schoon'. Auto's gaan
in een bewaakte parkeergara-
ge. Kampeerterrein is aan-
wezig.

Excursies
De excursies zitten goed in
elkaar. Eén ervan gaat naar
het Erzgebergte, dat is de
plaats waar de Duitse speel-

goed-industrie bloeide. Haast
alle opwindspoortreintjes van
ons 'vooroorloggers' kwamen
daar vandaan.
Een cultureel visum ontvangt u
via uw inschrijving en dit wil
zeggen dat u een minimum
aan formaliteiten aan de grens
zult ondervinden.

Velen van ons zijn in allerlei
landen, oost en west, binnen-
gegaan om hun collega-film-
vrienden te ontmoeten en iets
van het land te ervaren. Er
waren landen bij waarbij het
vraagteken in ons was op de
heenreis. Het uitroepteken
was bij de terugreis ruim-
schoots voorhanden.
De meesten van ons, ik ook,
hebben een mening over
Oost-Duitsland. Een mening
die, althans bij mij, niet op
eigen ervaring is gebaseerd. Ik
wil dat nu wel eens zelf zien.
Objectief. Daarna praat ik van-
uit mezelf en niet via een an-
der. Uiteindelijk hebben de
Oostduitsers er ook een beetje
recht op.
Meer informatie en/of over-
schrijvingsformulieren voor
UNICA 84 zijn, zoals gewoon-
lijk, bij het NOVA-kantoor ver-
krijgbaar.

Jan Dekker


