
UNICA 2000 NADERT MET RASSE SCHREDEN

Nog maar enkele weken en het internationale filmfeest dat
UNICA 2000 heet, barst los in Roermond. Er hebben zich
reeds een kleine 300 deelnemers vanuit de gehele wereld
aangemeld en het organisatiecomité draait op volle toeren.

Houben Mediatechniek uit Haelen (L) heeft haar eerdere toe-
zegging, om UNICA 2000 geheel gratis de professionele ap-
paratuur voor de videoprojectie te leveren, ingetrokken. Vol-
gens de directie behoren amateurfilmers niet tot haar doel-
groep.
Heuvelman B.V. uit Maarssen is nu bereid gevonden de
sponsoring op zich te nemen. Uiteraard is het comité met dit
laatste zeer content!

Op zo'n 20 kamers na zijn de hotels in Roermond volgeboekt
en volgens de laatste berichten wordt het ook gezellig druk
op de speciaal voor UNICA 2000 gereserveerde camping
Hatenboer op 20 minuten loopafstand van het Theaterhotel.

Hay Joosten en Steven Geldof hebben de jeugdige Willem
Hoeben uit Sittard in de gelederen van de jeugdbegeleiding
opgenomen onder het motto: 'Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst'.

De Venlose schilderes Marina Otten zal tijdens het evene-
ment een aantal van haar kunstwerken exposeren en Arie en
Ella de Jong voegen daar nog eens een twintigtal ingelijste
UNICA-posters van vorige festivals aan toe.

Alle excursies zijn rond en op de laatste vrijdagmiddag zullen
alle deelnemers door het Gemeentebestuur van Roermond
worden uitgenodigd voor een receptie in het stadhuis.

Nederland vaardigt twee juryleden af: Gülay Orhan, profes-
sioneel filmregisseuse uit Utrecht, en de welbekende ama-
teurfilmer Vladimir Murtin uit Krimpen aan de IJssel.

Tijdens het festival zullen de NOVA-districten zich dagelijks
presenteren met een attentie voor alle deelnemers. Deze ge-
ste wordt door iedereen bijzonder op prijs gesteld. De Ne-
derlandse amateurfilmers tonen hierbij hun betrokkenheid bij
het internationale gebeuren.

Wat tot op heden een beetje tegenvalt, is het aantal dona-
teurs dat zich heeft opgegeven. Indien u de UNICA-jeugd
wilt ondersteunen, stort dan éénmalig een bedrag van f
50,00 op girorekening 523303 t.n.v. UNICA 2000 in Dor-
drecht.
U ontvangt dan per omgaande een donateurskaart en bent
daarmee te allen tijde verzekerd van een plaats tijdens de
filmvoorstellingen. Gelijk even doen!

Alle verdere informatie is te vinden op de UNICA-website: ht-
tp://come.to/unica2000 of bij de secretaris van het Organisa-
tiecomité: Arie de Jong, 045-5660390.


