
STEEDS MEER NEDERLANDERS
NAAR UNICA-FESTWAL
UNICA-secretaris-generaal Arie
de Jong is een nauwgezet man
en hij houdt precies bij hoeveel
bezoekers er naar de UNICA-fes-
tivals komen.
Die aantallen kennen hun ups
and downs. Een belangrijke rol
spelen daarin het land en de
plaats waar het festival wordt
gehouden en uiteraard de reis-
kosten.
Uit een overzichtje van de laat-
ste zes jaar zou je op kunnen
maken dat het bezoek wat
terugloopt.

Dat ligt in ieder geval niet aan
de Nederlanders die in steeds
grotere getale op dit tiendaagse
filmfestijn afkomen. Uiteraard
zijn er ook afvallers, doch die
worden ruimschoots vervan-
gen.
Zo bestaat de Hollandse equipe
dit jaar uit 43 bezoekers en
deelnemers!

http://unica-web.com/archive/congress.pdf


Ten opzichte van de afvaardi-
ging uit andere landen is dit
zeer hoog.
Ter vergelijking zomaar een
greep uit het aanbod van ande-
re landen: Oostenrijk 12, België
8, Duitsland 35, Spanje 2,
Estland 2, Frankrijk 23,
Luxemburg 8, Polen 5, Zweden
2, Groot Britannië 16.

De reden dat er zoveel belang-
stelling vanuit ons land is, zou
kunnen zijn dat er jaarlijks een
UNICA-promotiedag wordt
georganiseerd en een groot
aantal districten het UNICA-
rondzendprogramma aan hun
leden presenteert.

Max Hansli, voorzitter van het
UNICA-comité, maakt zich wat
zorgen over het teruglopende
bezoekersaantal, de vergrijzing,
de kosten, de aantrekkelijkheid
van het programma, enz.
Of die zorgen terecht zijn, valt
te bezien. Vladimir Murtin, de
Nederlandse afgevaardigde bij
UNICA en Piet van Eerden,
NOVA-voorzitter, hebben schrif-
telijk gereageerd op zijn aan de
aangesloten landen gestuurde
notitie. Tijdens de Algemene
vergadering in Luxemburg zal
er aan dit onderwerp aandacht
worden besteed.



Land en plaats Bezoekers Prijs congreskaart

Nederland - Almelo
Polen - Warschau
Oostenrijk • Mayerhofen
Finland - Lapeenranta
Nederland • Roermond
Estland - Tallinn

2002 Luxemburg - Luxemburg ?
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