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36ste Internationaal Congres

39ste Wereldfestival voor Amateurfilmers



Geachte Filmvriend(in),

H et kijken naar films geeft ons, als echte f il m lief hebbers, minstens zo veel genoegen,
a Is hetzelf bezig zijn met het maken vanfilms. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat vele
honderden jaarl i jks de Nationale N.O.V.A. Filmmanifestatie bezoeken, waar de „Ten
Best" van het jaar gekozen worden. Eenselectie uit deze „Ten Best" gaat vervolgens
naar h et U N IC A Wereldfestival voor Amateurfilmers, dat iederjaar in een ander land
georganiseerd wordt en vaak zó ver weg, dat weinigen in de gelegenheid zijn zo'n
wereldfestival eens mee te maken.

H et doet m i j, a Is voorzitter va n de N.O. V. A., de Nederland se O rg a n isat ie va n Amateur-
filmers, dan ook bijzonder veel genoegen U te kunnen uitnodigen voor het UNICA
Wereldfestival voor Amateurfilmers 1977, dat van 2 tot 11 september 1977 in
Nederland zal worden gehouden en wel in de gezellige Stadsschouwburg van
Maastricht.

Natuurlijkzult U in de eerste plaats naar Maastricht willen komen om amateurfilms op
internationaal niveau te zien en om filmvrienden uit de gehele wereld te ontmoeten,
ma a r dat onze oudste Nederlandsestad, bovendien het prachtige en gezel l ige centrum
vormt van één van de mooiste stukjes Nederland geeft U de unieke kans, het
meemaken van U NICA77 te combineren meteen nazomervakantieinZuid-Limburg.

Een UNICA Wereldfestival bestaat traditiegetrouw niet alleen maar uit films kijken en
congresseren. Veel aandacht wordt altijd besteed aan het ontmoeten en leren kennen
van buitenlandse f i l m vrienden. Een u itgebreidfeest-en excursieprogramma stelt U in
staat i n een prettige, ontspannen sfeer ken n is te ma ken met amateurfilmers uit zo'n 22
landen. De Co ngreskaart, waarover U in deze folder a l les kunt lezen, geef t U rechtop
deelname aan alle randevenementen.

In nauwe samenwerking met onze Limburgse N.O.V.A.-leden, die hun uiterste best
zullen doen UNICA 77 tot een onvergetelijke gebeurtenis te maken, hebben wij
geprobeerd een programmasamen te stel l en, waaraan ieder naareigen mogelijkhe-
den zal kunnen deelnemen.

Ik hoop van h arte, dat U indien enigszins mogelijk naar Maastricht zult kunnen komen,
waar U als N.O. V. A.-lid of a Is a bon nee op Film beeld gratis al Ie projecties zult kunnen
bezoeken.

Met vriendelijke groeten,

Wim Oosterman,
voorzitter N.O.V.A.



DE CONGRESKAART

Vrijdag 2 september 1977:
Kennismakingsavond in het Unica-café. Koud buffet.

Maandag 5 september 1977:
Dagexcursie. Per luxe touringcar naar Kinderdijk, bekend om zijn vele
windmolens. Vervolgens naar Rotterdam, boottocht door de grootste ha-
ven ter wereld. Lunch aan boord.
Per luxe touringcar naar de provincie Zeeland waar de „Deltawerken"
worden bezichtigd, de gigantische zeewering, met de bouw waarvan be-
gonnen is na de stormramp van 1953. Bezoek aan Zierikzee, een prachtig
eeuwenoud vissersplaatsje. Terug via de Zeelandbrug (5 kilometer lang)
naar Maastricht.
Diner onderweg.

Woensdag 7 september 1977:
„Drielanden-excursie". Vanuit Maastricht naar Aken via het drielanden-
punt op de grens van West-Duitsland, België en Nederland. Ontvangst op
het prachtige raadhuis van de oude keizersstad Aken (West-Duitsland).
Vervolgens naar Luik in België, centrum van het Franstalige deel van
België, vaak genoemd de meest Franse stad na Parijs, waar het diner zal
worden genuttigd.

Zaterdag 10 september 1977:
Excursie door Zuid-Limburg. Bezoek aan een Zuidlimburgs dorp met fol-
kloristische evenementen.
Feestelijke afsluiting van Unica 1977 meteen diner in een landelijke omge-
ving en talrijke verrassingen.

Prijs van de congreskaart ƒ 185,—.
Om organisatorische redenen, alsmede om teleurstellingen te voorkomen
verzoeken wij U Uw wens tot deelname aan het gemeenschappelijke
excursieprogramma kenbaar te maken door inzending van de bijge-
voegde bestelkaart.



PROGRAMMA
van het 36ste Internationaal Congres en het

39ste Wereldfestival van Amateurfilmers
van 2 tot 11 september 1977 in de

Stadsschouwburg te Maastricht

Vrijdag 2 september:
Vanaf 12 uur ontvangst van de deelnemers en verwijzing naar de hotels
15.00 uur: Bijeenkomst van het Unica-commitee.
19.00 uur: Opening van Unica 77 in de Redoute van de Stadsschouwburg
20.00 uur: Opening van het Unica-cafe en kennismakingsavond (congres-

kaart)

Zaterdag 3 september:
13.30 uur: Officiële opening in de Stadsschouwburg
14.00-18.00 uur: filmprojectie
20.30-22.00 uur: filmprojectie

Zondag 4 september:
9.00-12.30 uur: filmprojectie

15.00-18.30 uur: filmprojectie
20.30-22.00 uur: filmprojectie

Maandag 5 september:
8.00 uur: Vertrek voor de excursie naar Kinderdijk, Rotterdam, Zeeland

(congreskaart)

Dinsdag 6 september:
9.00-12.30 uur: filmprojectie

15.00-18.30 uur: filmprojectie
20.30-22.00 uur: filmprojectie

Woensdag 7 september:
's Morgens vrij, mogelijkheid tot het bezoeken van de grote weekmarkt in
Maastricht
13.00 uur: Vertrek „Drie-landen". Excursie Maastricht-Aken-Luik (con-

greskaart)



Donderdag 8 september:
9.00-12.30 uur: filmprojectie

15.00-18.30 uur: filmprojectie
20.30-22.00 uur: filmprojectie

Vrijdag 9 september:
Vanaf 9.00 uur Algemene Vergadering van de Unica
20.00 uur: Openbare zitting van de jury

Zaterdag 10 september:
9.00 uur: Eventueel voortzetting van de openbare jury-zitting. Prijsuit-

reiking en afsluitingsceremonie
13.00 uur: Vertrek Excursie door Zuid-Limburg (congreskaart)
19.00 uur: Vertrek naar een Limburgs dorp voor het sluitingsfeest met

diner (congreskaart)

Zondag 11 september:
Vertrek van de gasten

Wijzigingen in het programma voorbehouden.



VVV-Maastricht
Vissersmaas 4-6
Tel. 043-19363

Hotelreservering

Indien u via de VVV-Maastricht een hotelkamer wenst te reserveren voor
de duur van het congres dan kunt U daartoe gebruik maken van bijgaande
inschrijfkaart.

Wij zijn daarbij genoodzaakt een aanbetaling te vragen van ƒ 20,— per
reservering voor maximaal 2 personen. In dit bedrag zijn ƒ 2,50 inbegre-
pen als administratiekosten voor de VVV. Bij het vertrek uit Uw hotel zal bij
de afrekening het vooruitbetaalde bedrag ad ƒ 17,50 in mindering worden
gebracht.

Na ontvangst van Uw inschrijfkaart en van het bedrag van ƒ 20,— zenden
wij U een logiesbon, waarop o.a. de naam en het adres van Uw hotel, de
gereserveerde accommodatie, de logiesprijs per persoon per nacht en het
vooruitbetaalde bedrag staan vermeld. Een kopie van dit bewijs zenden
wij naar het hotel. U wordt verzocht Uw logiesbon in het hotel af te geven.
Eventuele wijzigingen naderhand dient U met de hotelreceptie te regelen.

Het bedrag van ƒ 20,— gelieve U te storten op giro nr. 103.48.11 t.n.v.
VVV-Maastricht, onder vermelding van het 36ste internationale congres,
39ste Wereldfestival voor Amateurfilmers.
Pas na en in volgorde van ontvangst van de betalingen kunnen wij de
reserveringen bevestigen.

Inschrijvingen of betalingen welke ons drie weken of korter voor de datum
van aankomst bereiken, kunnen-in verband m et gemaakte afspraken met
de hotels - niet meer door ons behandeld worden. Voor zover mogelijk
geven wij U vanaf die datum wel telefonisch informatie over eventueel
nog beschikbare accommodatie, waarna U zich rechtstreeks met de betref-
fende hotels in verbinding kunt stellen.



maastricht

UflIOF
nederland.

Annulering:
(Uittreksel uit de Uniforme Voorwaarden Hotellerie 1972).

In geval van annulering is de gast verplicht tot schadeloosstelling. Deze
bedraagt 80% van de logiesprijs en wordt berekend over de dagen, waar-
voor de reservering is gemaakt.
Ingeval door het vrijkomen van kamers geen schade geleden wordt, is
geen schadeloosstelling verschuldigd. De VVV zal trachten, in samenwer-
king met de hotelier, de schade zoveel mogelijk te beperken.
Voornoemde regels gelden op overeenkomstige wijze als de gast vóór
afloop van de gereserveerde periode vertrekt.

Aankomsttijd: Reserveringen gaan in om 13.00 uur op de dag van aan-
komst. Indien U verwacht dat U niet voor 19.00 uur in het hotel aankomt
voor inschrijving, vermeldt U dan tevens op de kaart de verwachte aan-
komsttijd.

Vertrek: Op de dag van vertrek dienen de kamers vóór 12.00 uur ont-
ruimd te zijn.

Alle informaties en bemiddelingen worden door de VVV-Maastricht zo
nauwkeurig mogelijk gegeven en uitgevoerd, echter zonder aansprake-
lijkheid harerzijds.



maastricht

nederland.

Adres Stadsschouwburg: Stadsschouwburg,
Achter de Comedie 8,
Maastricht.

Voor nadere informatie kunt U zich richten tot het secretariaat UNICA 77:
Postbus 23003, Voerendaal - Nederland.

Prijs congreskaart UNICA 1977 ƒ 185,—

De mogelijkheid bestaat een keuze te maken uit de afzonderlijke elemen-
ten van het congreskaart-programma, waarvoor de volgende prijzen gel-
den:

2-9-1977 Openingsavond
5-9-1977 Excursie Kinderdijk - Rotterdam - Zeeland
7-9-1977 Drielanden-excursie

10-9-1977 Excursie door Zuid-Limburg
10-9-1977 Sluitingsfeest

ƒ25,
ƒ 85,-
ƒ 35,-
ƒ35,
ƒ30,-


