
UNICA 2006 
 
De UNICA promotiedag  werd dit jaar niet georganiseerd, omdat er op de 
promotiedag  in 2005 – met aanwezigheid van de president van Unica Max Hänsli als 
gast van de NOVA – zowel het Unica festival 2005 in Blankenberge als dat in Zuid-
Korea in 2006 behandeld werden.    
• Het UNICA congres 2006 werd dit jaar gehouden in Daegu en Gyeongju in 
ZuidKorea.  
In totaal waren er 280 bezoekers, waarvan 35 deelnemers uit Nederland.  
Er werd centraal een groepsreis naar Korea georganiseerd vanuit Zwitserland, door 
de president van UNICA Max Hänsli.  
Voor het begin van het UNICA festival hebben de meeste deelnemers een rondreis 
door Korea van 5 dagen gemaakt.    
• Nederland was in de internationale jury van het Unica 2006 festival in Korea 
vertegenwoordigd door Kees Tervoort. Het oorspronkelijke jurylid Vladimir Murtin kon 
wegens ziekte niet deelnemen. Als gedelegeerde van Nederland trad Bouke Jasper 
op tijdens het congres.    
• Nederland heeft 2 schriftelijke voorstellen ingediend. Deze zijn door het congres 
goedgekeurd:  
De melding van de naam van de ontvanger van een jaarlijkse UNICA medaille vooraf  
is afgeschaft. Men moet na de uitreiking melden wie de ontvanger was.  
De oude naam UNION INTERNATIONALE DU CINEMA NON PROFESSIONNEL, 
komt nog voor in verschillende documenten, terwijl de omschrijving “NON 
PROFESSIONNEL” al enige tijd uit de officiële naam is verwijderd.  
Mondeling is een voorstel gedaan aan het UNICA comité om een invoering van een 
duidelijke kiesperiode voor het lidmaatschap van het Unica comité te overwegen – 
b.v. voor drie perioden van 3 jaar.   
Dit was een verkiezingsjaar voor het UNICA comité.  
De nieuwe Vice-Président van Unica is Jeanne Glass (Frankrijk), een nieuw lid is 
Wolfgang Freier (Duitsland).   
• Het nationale programma van Nederland bestond in Zuid-Korea uit 4 films met 
de volgende resultaten:   
NNM GISTEREN  VANDAAG EN MORGEN van Filmteam Het Toverlint 
INPAKKEN EN WEGWEZEN    van T.Off Producties 
VISITORS OF BROOKS RIVER  van René Roeken 
ELK EINDE HEEFT EEN BEGIN   van Steven Geldof & Han van der Stok  
De film INPAKKEN EN WEGWEZEN heeft een bronzen medaille gewonnen met 7 
stemmen.  
De film ELK EINDE HEEFT EEN BEGIN heeft een zilveren medaille gewonnen met 6 
stemmen.  
In de UNICA “World Minute Movie Cup 2006” wedstrijd had Nederland 2 films:   
INTONATIE   van Ruud Besjes, Piet van Eerden, Niek Mannes, Bert Nieboer  
GEEN WOORD TEVEEL van Lex Burkunk, Joost Groot, Lianne Diederen, Bert 
Weijers – deze film heeft de derde prijs gewonnen.  
 • Nederland heeft ook met veel succes een introductiefilm van het nationale 
programma “Klompen in de storm” vertoond. De film duurt 3 min. en is gemaakt door 
Piet van Eerden en Vladimir Murtin.  


