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Agenda

Alles over

24 februari
UNICA promotiedag
Zeist
17 maart
MN Regiofestival
Ugchelen
24 maart
NOVA Noord Filmfestival
Opende
14 april
ZH’12 Regiofestival
Zwijndrecht
21 april
NOVA 1-minuut Filmfestival
Gouda
2-9 september
UNICA-festival
Blansko, Tsjechië
3-4 november
NOVA Filmfestival
Vlissingen

UNICA 2018
Promotiedag

Het filmprogramma

Op 24 februari wordt in het Figitheater in Zeist de UNICA promotiedag gehouden.
Tijdens dit jaarlijkse evenement
wordt informatie gegeven over
het komende UNICA-festival en
is er gelegenheid tot terugkijken
op het vorige festival.
De Belgische filmer Werner Haegeman zal ‘s middags zijn films
vertonen.
Je kunt je aanmelden voor deze
dag tot 10 februari. De kosten
zijn € 40, inclusief koffie met
gebak en lunch.
Kijk voor meer informatie en gegevens over de aanmelding op
de website.

De films, die dit jaar Nederland
gaan vertegenwoordigen op het
UNICA-festival in Blansko zijn
geselecteerd door een selectiecommissie, bestaande uit Kees
Tervoort, Bouke Jasper, Jan Essing, Bianca van Gelderen en Leo
Smits.
Elk land heeft een uur projectietijd beschikbaar.
De volgende films zijn geselecteerd:
Dilemma (19 min.) van Auke de
Witte, Leentje en Bertus (10 min.)
van Ron Hofman en Jilles Koopmans en De afrekening (22 min.)
van Jef Caelen.
Er komen nog twee 1-minuutfilms bij, die op het 1-minuutfestival door de jury worden
geselecteerd. Dit gaat op 21 april
gebeuren.

Digital Movie biedt ook de mogelijkheid aankondigingen van
activiteiten, zoals cursussen en
workshops, op hun website te
plaatsen.

Kopij voor Digital Movie 120 kan
je inleveren tot 5 februari 2018.
Het e-mailadres is
dmkopij@novafilmvideo.org
www.novafilmvideo.org

Stuur een artikel van maximaal
100 woorden met foto naar
dmkopij@novafilmvideo.org.

Jeugdprogramma
Ook dit jaar wordt er weer een
jongerenprogramma georganiseerd tijdens het UNICA-festival.
De workshops zijn bedoeld voor
jongeren van 18 tot 25 jaar, die
bij voorkeur geen filmschoolstudenten zijn.
Er wordt een aantal animatie-
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workshops gegeven over platte
animatie, poppenanimatie, pixilation, 3D animatie op de computer en met de hand getekende
animatie.
Deelnemers moeten hun eigen
apparatuur, zoals camera, statief
en laptop meenemen.
Verder is het van belang dat
deelnemers Engels spreken en
verstaan.

De hotelkamer en maaltijden
worden door de organisatie betaald. Verder zorgt de organisatie
voor de helft van een congreskaart, die toegang geeft tot
excursies en banketten. De NOVA
vergoedt de ander helft voor één
deelnemer.
Verder zorgt de NOVA voor een
tegemoetkoming in de reiskosten.

Wie deel wil nemen aan de workshops en aan de voorwaarden
voldoet kan zich aanmelden voor
14 februari bij Bouke Jasper. Zijn
contactgegevens vind je op de
website onder UNICA promotiedag.
Alle informatie is in het Engels te
vinden op de NOVA-website.

Regiofestivals

Op 21 april is het zover. Dan
vindt het NOVA 1-minuut
filmfestival plaats. Het wordt
in Gouda gehouden in De Garenspinnerij. Filmclub Toverlint
bestaat 60 jaar en organiseert
het festival ter gelegenheid van
dit jubileum.
De eerste aanmeldingen zijn al
binnen, maar dat zijn er lang niet
genoeg. Tot 1 april kan je je film
aanmelden op de website www.

Het IBAN rekeningnummer van
de NOVA is

oneminutefilm.nl. De maker
krijgt voor iedere aangemelde
film een toegangskaart.
Het is mogelijk om lunches te bestellen en toegangskaarten. Vul
hiervoor het bestelformulier in.
Er is keus uit diverse stukken
stokbrood en ciabatta, inclusief
een drankje naar keuze.
De Garenspinnerij ligt in het
centrum van Gouda. De dichtsbijzijnde parkeergelegenheid
ligt op 100 meter lopen van het
theater, maar er zijn 6 parkeerlocaties beschikbaar.
Alle informatie vind je op de
website www.oneminutefilm.nl.

In de komende maanden zullen er in de regio’s weer festivals
worden gehouden, die tevens
een voorselectie zijn voor het
NOVA-filmfestival dat op 3 en 4
november wordt gehouden in
Vlissingen.
Vanaf dit jaar geldt er een
nieuwe regel. Films mogen niet
langer duren dan 30 minuten.
Vorig jaar duurde de winnende
film 75 minuten en er zijn meer
mooie lange films vertoond,
maar een lange film zorgt er ook
voor dat verschillende korte films
van andere makers vanwege
tijdgebrek niet vertoond kunnen
worden.
De NOVA streeft naar een gevarieerd en aantrekkelijk programma
en wil zoveel mogelijk filmers
in de gelegenheid stellen op dit
mooie festival hun film te tonen.
Vorig jaar is het voorstel aangenomen dat de filmlengte tot
30 minuten wordt beperkt. De
regiovertegenwoordigers waren
in meerderheid voor deze maatregel.
De ervaring leert ook dat films
aan kracht winnen door ze korter
te maken. 30 Minuten is een hele
tijd om je verhaal te vertellen.
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