Nationale NOVAmani~
melo. In zijn speech verwerkte hij
op speelse wijze de titels van de
films, dievoor een mooi én onver
getelijk weekend zouden gaan zor
gen.
Het NOVA festival trekt steeds
meer bezoekers want zowel opza
terdag als op zondag was de zaal
redelijk tot goed gevuld. Klaarblij
kelijk zijn de sfeer én de kwaliteit
vandit jaarlijkse evenement zoda
nig dat de enthousiaste reklame
van 'vaste" festivalgangers steeds
meer filmliefhebbers in beweging
zet om in een ander deel van het
land debeste films vanNederland
seamateurs tegaan ervaren. Twee
dagen iseen lange zit,maar deont
moeting met oude filmvrienden, én
het genieten van mooie en goede
films maken voorsteeds meer film
liefhebbers de NOVA Manifestatie
een nietmeer weg te denken jaar
lijkse happening.
HET PROGRAMMA

In het weekend van 12 en 13 No
vember vond de Nationale NOVA
Manifestatie voor Film en Video
1994 plaats in het Theaterhotel te
Almelo. Was de NOVA vorig jaarte
gast in derandstad inNoordwijker
hout- waarZuid-Holland I alsgast
heer optrad - nu was het podium
verplaatst naar het"verre oosten",
waar de Audio Visuele Vereniging
Oost (AV Oost) na een jaar van
voorbereiding onder debezielende
leiding van Johan Kuiper alles in
gereedheid had gebracht om haar
gasten een onvergetelijk filmweek
end te bezorgen.
Na een kort welkomstwoord door
Harry Teering, voorzitter van AV
Oost, werd de NOVA Manifestatie
officiëel geopend door de heer B.
Kuiper, loco-burgemeester van AIPAGINA 30

Voor deze Nationale NOVA Mani
festatie werden 40 films ter projec
tie aangeboden. Voor iedere filmer
is heteen grote eeromeen certifi
caat voordeelname te mogen ont
vangen, maar natuurlijk isnietvoor
elke filmeremetaal weggelegd. Dit
wil niet zeggen dat de filmers ons
teleurgesteld hebben. Integendeel,
het programma was meer dan het
aanzien waard. Het applaus na
elke filmwas danookeen terechte
beloning voorde filmers.
Jammer is hetdat nietalledeelne
mende videofilmers de moeite ne
men om zelf naar het festival te
gaan! Anders danindesmalfilmtijd
isnatuurlijk deprojektie nietofnau
welijks te beïnvloeden en kan vol
staan worden methetinzenden van
de videoband. Maar is naast het
projecteren van de eigen film ook
de discussie meten belangstelling
voor andere filmers/film- liefheb
bers nietbelangrijk?
In het filmaanbod is een geleide
lijke verandering waarneembaar.
Op de eerste plaats nemen
meer en meer filmmaaksters aan
de NOVA Manifestatie deel. Een
ontwikkeling die ongetwijfeld ook
door mannen met instemming be
groet zalworden. Verder lijktvideo
de klassieke indeling van filmin di
verse genres overhoop gehaald te
hebben. De "(muziek)clip" was al
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bekend, maar watdacht u van ''vi
deoprogramma" zoals Hans Plas
zijn film "Het geheim van dit alles"
kenschetste of van het genre "vi
deototaal" zoals Wim Wensink zijn
film"De vergeten plek" omschreef.
Opeen 4-tal uitzonderingen nawa
ren alle film op (S)-VHS gemaakt.
Video heeft duidelijk de slag van
smalfilm gewonnen en over enige
jaren zal wel geen smalfilm meer
vertoond worden (misschien enige
16 mm films als uitzondering). Dit
wil nietzeggen dat allefilmers ge
lukkig met deze ontwikkeling zijn.
In hetgesprekje metPiet van Eer
denstelde filmerTino Goedings dat
hij overweegt terug te keren naar
smalfilm omdat video hem niet de
kwaliteit levert die hij zoekt. lino
Goedings waswel zorealistisch om
smalfilm gelijk te stellen aan 16
mm! Desuper 8filmer pursang Ton
Reekers daarentegen was zo te
vreden overhetvideobeeld dateen
van zijn belangrijkste argumenten
voor super 8 verviel. Eerlijk gezegd
hebben dergelijke discussies geen
zin: hetmarktmechanisme bepaalt
wel water gaat gebeuren!
Navertoning vanhun film werd(en)
de ma(a)k(st)er(s) door NOVA
voorzitter Piet van Eerden geïnter
viewd. Opcharmante wijze weet hij
de mens achter de naam naar vo
ren te brengen zonder de jury te
beïnvloeden. Piet van Eerden over
handigde de deelnemers niet al
leen het "Diplöme d'Honneur",
maar hijbood hen namens AV Oost
ook een fles wijn aan. Sommige
deelnemers (maar dan moest hun
film wel een zeker aantal punten
verworven hebben) kregen ook
nog een dasvan de gemeente Al
melo.
Gelukkig was de projektie van de
films perfect! Metdeonaangename
ervaring van vorig jaar nog in vers
in hetgeheugen, was heteen ple
zierige ervaring alle films zonder
hapering ophetscherm te zien ko
men. Het uit Jan Epskamp, John
Miseré enJoWetzelaer bestaande
projektieteam verdient danookalle
lof voorhun werk. H. Koster verle
vendigde de projektie met op de
computer gemaakte tussentitels en
als extra service waren de uitsla
genalophetdoek tezien nog voor
dat de jurysecretaresse ze had
voorgelezen.
De films werden beoordeeld door

een uit Frans Alten (filmrecensent
Rotterdams Dagblad), Rob van
Maanen (oud amateurfilmer en nu
professioneel werkzaam), Co
Vleeshouwer (consulent Stichting
Beeldende Amateurkunst), Trude
Weeda (docente aan de Media
Academie en editor bij de omroe
pen) enElzo Witter (amateurfilmer)
bestaande jury. Opmerkelijk bij de
samenstelling vande jury was dat
amateurfilms door "professionals"
beoordeeld werden. De juryleden
hebben zich met steun van jury
coördinator JanvanWeeszenberg
enjurysecretaresse InaGroenland
metverve gekweten van hun altijd
moeilijke taak.
LAUREATEN

Piet van Eerden en Cor van der
Plaat verwierven met hun film
"MARTHA" hethoogste aantal pun
tenenwerden laureaat van de Na
tionale NOVA Manifestatie 1994.
De laureaten mochten een speci
aal voor de NOVA doorde Argen
tijnse beeldhouwer Marjan Grun
ontworpen bronzen plastiek in ont
vangst nemen. Pieten Corbetrok
ken hun technische medewerkers
énde acteurs enactrices inde eer.
De als enige met"goud" bekroon
de 20 minuten durende speelfilm
"MARTHA" gaat overeen sekreta
resse die hopeloos verliefd wordt
op haar baas. Ondanks hetfeitdat
zijernietopuitisomhem voorzich
te winnen, ontstaat er een relatie.
"Martha" is hier debet aan. Wie
"Martha" is, blijft tot het laatste
ogenblik geheim. Deontknoping is
even verrassend als onverwacht.
Dat de jury deze smaakvolle en
boeiende filmmet"goud" bekroon
de zal ongetwijfeld de instemming
van alle aanwezigen gehad heb
ben.
Opmerkelijk was dat NOVA voor
zitter Pietvan de Eerden laureaat
werd. Als "magistraten"al filmen,
dan is dat meestal op een be
scheiden niveau. Piet is de uitzon
dering diede regel bevestigd. Voor
hem zijn zijn filmaktiviteiten even
wel geen vreemde zaak. Alhoewel
hij gecharmeerd is van "bestuur
dertje spelen", zou hij zonder zelf
als filmer aktief te zijn niet in enig
bestuur willen zitten.
Naast de laureaten verdient Simon

statie voor film en video 1994
PARTIR C'EST MOURIR UN PEU
SMOs
SPANJE IMPRESSIE
CURAÇAO
VOOR DE DAG VAN MORGEN
AAN lJl: KUS! vAN CO
GODS WEGEN
NEELTJE KOMT TEKORT
CONTINUITl:11
MOET HET ECHT ZOVER
KOMEN?
ALSOF
St:.I-'UH I HETKUNST
REINIER
SUPl:H SPuRTlEF DAGl:N 93

ceso

I(Y"ANT
Hl: I Gl:HEIM VAN DIT ALLl:S
DOODGEWOON
SALMO IRIDEUS
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POWER FUNK GROEP JA YM
AUVAII A
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THEO DE u~~'" ,~~u~,
IIc.;Kt: I 10 HEAVEN
NOODLOT
MART HA
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SLAPENDE BERGEN
ZESKAMP
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Tino Goedings
r.J. Frank
Joop Amsen
Marc de Ligt
J.W. Nummerdor
Frank MOOY
Wil vruenhoek
Home Made Productions
Sirnon Lansdorp
r-reccy Spit
Film- & VIdeoclub Velsen
Cees van der Veer &
Kees Tervoort
Wobbe Gorter
Ciné-Leusden Clubfilm
door Hans van Draanen
Herman & Sonja
Loatenbero
C.Z.N.
Hans Plas
M. van der Velden,
P. van Erve & I. Broeren
Hans Dirix & Gerard Coenen
r-ions vvolvetang
Ton Kellner
t-rens vvolvetang
J.W. Nummerdor
Marc de Ligt
Aad & Bep Nieuwdorp
Huub Bervoets
Ron Hofman &
André van Maanen
Piet van Eerden &
Cor van der Plaat
nno Goedlngs
1-'. xeusers
ts. van der Heijden
Wim Wensink
-vc 'ue Honoe Venen
Utrechtse Smalfilm- &
Video Amateurs
Ton & Nel Reekers
HUUb tservoets
M. Narold

..
Tabel 1. Uitslag Nationale NOVA Wedstrijd 1994
Lansdorp hetommetnaam entoe
naam inditverslag vermeld te wor
den. Met zijn tekenfilm "Neeitje
komt tekort" behaalde hij "zilver".
Een mooi resultaat vooreen80ja
rige (!) die aan de NOVA Manifes
tatiedevoorkeur gafboven zijn53e
trouwdag éninzijnfilmblijkgafvan
een zeerjeudige geest.
UNICA MEDAILLE VOOR

de échte reden. Natuurlijk was en
is Ab ter Horst een bezielende fi
guurinAV Oost, maar zijnverdien
sten liggen vooral achter descher
men. Indetijdvan hetonstaan van
defederatie NOVA was AbterHorst
de initiatiefnemer en bezielende fi
guur. Het is vooral voor zijn "va
derschap" van de huidige organi
satievorm van de NOVA datAbter
Horst de Unica medialIe 1994 in
ontvangst mocht nemen.

AB TER HORST

Traditiegetrouw wordt opde NOVA
Manifestatie de Unica medaille uit
gereikt aan iemand die zich ver
dienstelijk heeft gemaakt voor
amateurfilmend Nederland. Ditjaar
viel deeerte beurt aanAbterHorst
vanwege "zijn grote inzet voor en
betrokkenheid met de NOVA".
Deze vage argumentatie verzwijgt

AFSCHEID VAN
JAN DEKKER

Enige maanden geleden werd de
sekretaris van de federatie NOVA
AriedeJong benoemd tot sekreta
risgeneraal van deUNICA envolg
de als vertegenwoordiger van Ne
derland in het UNICA bestuur Jan
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Dekker op. Natuurlijk werd bij het
afscheid van Jan Dekker even stil
gestaan. Jarenlang was hij samen
met zijn vrouw Mary de Klerk dé
ambassadeur van Nederland bijde
UNICA en heeft hij zich ingezet
voordepromotie van hetamateur
filmen opinternationaal niveau. Als
dank voor zijn grote verdiensten
werd Jan Dekker een foto van de
laatste UNICA Manifestatie aange
boden.
Inzijndankwoord memoreerde Jan
Dekker dat filmTAAL iets bijzon
ders heeft. De grote verscheiden
heid aan "gewone" talen bemoei
lijkt de communicatie tussen
mensen, maar iedereen verstaat
de filmtaal. Omdat de voor ieder
eenbegrijpelijk filmtaal demensen
samen brengt, was voorJanhetbe
zig zijn met filmen belangrijk. Bo
vendien heeft hij aan het filmen in
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8

17

zijn leven belangrijke zaken tedan
ken. Een UNICA zonder Jan Dek
kerzal even wennen zijn!
TOT SLOT

Fijne dingen gaan snel voorbij. Te
vlug moest afscheid van Almelo
genomen worden. We moeten
wachten op de nieuwe oogst aan
Nederlandse amateurfilms tot no
vember 1995 als NH '63 de Natio
nale NOVA Manifestatie in Bever
wijk organiseert. Er liggen
overigens nog meer leuke dingen
in het verschiet. In "Ia coeur de la
France" in Bourges vindt het UNI
CA95 plaats én in augustus 1996
wordt in dezelfde plaats en lokali
teitalsdeNOVA Manifestatie 1994
het UNICA 96 georganiseerd. Het
leven is toch best leuk.
LeoBaeten
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