
UNICA-nieuws
Het UNICA-wereldamateurfilm-
festival vindt dit jaar plaats in Tal-
linn, de hoofdstad van de Sovjet-
republiek Estland, en wel van 29
augustus t/m 7 september. Het
voorlopige programma ziet er als
volgt uit: vrijdag 9-8: Feeste-
lijke opening, Openingsdiner (c),
zaterdag 30-8: Filmprojectie,
Concert (c), zondag 31-8: Film-
projectie, Discussie, maandag
1-9: Excursie (c), dinsdag 2-9:
Filmprojectie, UNICA-JEUNES-
SE, Discussie, woensdag 3-9:
Filmprojectie, UNICA-AVANT-
GARDE, Boottocht (c), don-
derdag 4-9: Algemene Verga-
dering, Receptie (c), vrijdag 5-
9: Openbare juryzitting, Ontmoe-
ting met vissers.

UNICA-forum (c)
zaterdag 6-9: Prijs-uitreiking,
Slotbanket (c), zondag 7-9: Te-
rugreis.
(c) = Congreskaart a $ 110,-.
UNICA organiseert een zestal
groepsreizen naar Tallinn:
1. 28/8 Frankfort-Moskou;

29/8 Moskou-Tallinn;
7/9 Tallinn-Moskou-
Frankfort DM 2200

2. reis l + 7/9 bus naar
Leningrad;
9/9 Leningrad-Erewan;
12/9 bus Jerevan-Tbilisi;
15/9Tbilise-Moskou;
16/9 Moskou-
Frankfort DM 3350

3. 25/8 Frankfort-Moskou;
28/8 Moskou-Tallinn;
7/9 bus naar Leningrad;
8/9 nachttrein naar Moskou;
9/9 Moskou-
Frankfort DM 2900

4. reis 3 + reis 2: vertrek 25/8;
terug 16/9 DM 4100

5. 28/8 Amsterdam-Helsinki;
29/8 veer naar Tallinn;
7/9 veer naar Helsinki;
8/9 Helsinki-
Amsterdam DM 2000

6. 24/8 boot Travemünde-26/8
Helsinki; 29/8 veer naar
Tallinn; 7-9 veer naar
Helsinki; 9/9 boot Helsinki-
11/9 Travemünde DM 2300

Bovenstaande prijzen zijn per
persoon, gebaseerd op logies en
ontbijt en exclusief een Congres-
kaart. Voor een aansluitvlucht
van Amsterdam naar Frankfort
moet op een bedrag van ca. 300
DM gerekend worden.
De NOVA tracht een goedko-
pere groepsreis te organiseren,
welke gelijkenis vertoont met reis
5: 28/8 vlucht met Finnair 17.25-
21.40; overnachting Helsinki,
29/8 overtocht Helsinki-Tallinn
10.30-15.00, 29/8 t/m 8/9 ver-
blijf in Tallinn op basis volpen-
sion (op 7/9 zijn er geen over-
tochten!), 8/9 overtocht Tallinn-
Helsinki 19.30-22.30; overnach-
ting Helsinki, 9/9 vlucht Helsinki-
Amsterdam 09.25-11.45.
Deze reis zou minder dan
ƒ 1500,- op basis van volpension
gaan kosten. Tot op heden heb-
ben wij helaas nog geen bevesti-
ging kunnen krijgen, dat de deel-
nemers aan deze reis een Con-
greskaart kunnen krijgen. In
ieder geval hebben onze pogin-
gen ertoe geleid, dat ook UNICA
een reductie op bovenstaande
prijzen heeft weten te verkrijgen
van minimaal DM 100,—, terwijl
het verblijf nu op basis van vol-
pension wordt aangeboden.
Indien u belangstelling heeft voor
één der bovenstaande UNICA-
reizen kunt u contact opnemen
met het NOVA-kantoor. Gaat uw
belangstelling uit naar de reis die
door de NOVA wordt georgani-
seerd, dan dient u dit vóór 15
april a.s. kenbaar te maken aan
ondergetekende. U wordt dan op
de hoogte gehouden van de ver-
dere ontwikkelingen. (Voor
adressen en telefoonnummers
zie elders in dit nummer).
Arie de Jong, Secretaris NOVA.


