
UNICA 2007   
De UNICA promotiedag werd gehouden op 3 maart in “De Rotonde” te 
Enspijk. Er waren uitnodigingen gestuurd naar 86 bezoekers van het 
UNICA festival in de laatste jaren. Er waren 36 deelnemers aanwezig.   
Er zijn 4 films van de UNICA bezoekers in Korea vertoond.   
Jan Essing heeft de aanwezigen geïnformeerd over de ontwikkelingen in 
het UNICA comité.   
Verder werd ook een film vertoond, die bekroond was in Korea met een 
gouden medaille  – Darrera la porta (Achter de deur) van Jan Baca 
(Spanje), alsmede de introductiefilm van het Nederlands programma voor 
UNICA 2006) Klompen in de storm.  
Wij hebben informatie gegeven over het UNICA festival 2007 in Liptovský 
Mikuláš, Slowakije   
Tot slot werd een promotiefilm voor dit festival vertoond.   
• Vladimir Murtin heeft in de Federatieraad voorgesteld om een bekende 
internationale amateurfilmer (zoals Jan Baca uit Spanje) uit te nodigen om 
bij een aantal AO’s zijn producties te vertonen.   
• Het UNICA congres 2007 werd dit jaar gehouden van 1 t/m 9 
september in Liptovský Mikuláš, Slowakije.  
In totaal waren er circa 300 bezoekers, waarvan 30 deelnemers uit 
Nederland.  
Er werd centraal geen groepsreis vanuit Nederland naar Slowakije 
georganiseerd.  
Als gedelegeerden tijdens het congres was Nederland door Vladimir Murtin 
en Piet van Eerden vertegenwoordigd.  
Ongeveer 130 films zijn vertoond.  
Twee jeugdleden waren namens Nederland aanwezig: Danny Maas (ZH II) 
en Tijmen Wolf  (NOVA Noord). Zij hebben met de andere Jeunesse-
deelnemers het UNICA-journaal samengesteld plus een korte speelfilm.   
• Het nationale programma van Nederland bestond in Slowakije uit 3 
films met de volgende resultaten:  
VERONIQUE       van Jef Caelen     
HET MEISJE IN DE TOREN van Tony Torn 
HANNAH (DE SPEELBAL) van Urbain Appeltans & Magda Verbist 
Alleen HET MEISJE IN DE TOREN werd door de jury besproken en 
behaalde een bronzen medaille. 
Huub Bervoets (uit Limburg) was met zijn film ANTON vertegenwoordiger 
van België en behaalde eveneens een bronzen medaille.   
 
In de UNICA “World Minute Movie Cup 2007” wedstrijd had Nederland 
2 films:   
GLOBAL WARMING van Dirk Willem Wonnink en  
VERKOELING van Han van der Stok, Arend Boer en Marcel Hoekveld.  
Geen van deze films heeft de laatste 16 bereikt. 
 
Nederland heeft ook met succes een 3 minuten introductiefilm van het 
nationale programma “De anatomische les” (van Piet van Eerden en 
Vladimir Murtin) vertoond. 


