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Agenda
24 maart
NOVA Noord Filmfestival
Opende
8 april
Brabantse Film Manifestatie
Berlicum
14 april
ZH’12 Regiofestival
Zwijndrecht
15 april
Limburgse Filmdag
Sittard
21 april
NOVA 1-minuut Filmfestival
Gouda
2-9 september
UNICA-festival
Blansko, Tsjechië
7 oktober
Nationaal Speelfilmfestival
Sneek

Doe mee met het 1-minuutfestival.
Je kunt tot 1 april je film inschrijven.
Reserveer je kaarten op www.oneminutefilm.nl

3-4 november
NOVA Filmfestival
Vlissingen
24 november
Jury informatiedag
Zeist

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

9 december
De ronde cenen open
Vinkeveen

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

www.novafilmvideo.org

Kopij voor Digital Movie 121 kan
je inleveren tot 7 april 2018.
Het e-mailadres is
dmkopij@novafilmvideo.org

www.facebook.com/NOVAfilmvideo
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De NOVA kan leden weer een
nieuwe korting aanbieden.
Benél heeft een speciale regeling
voor NOVA-leden. Het is mogelijk
om bij Benél tegen inkoopsprijs
aankopen te doen. Alleen de

BTW komt daar nog bij. Daarvoor
moet je je bij Benèl registreren
als zakelijke klant. Dit kun je
doen via de NOVA-website.
Benél verkoopt van alles voor de

videofilmer, zoals statieven, (oprolbare) LED-panelen, draadloze
microfoons, reflectieschermen,
greenscreen, koffers, tassen,
noem maar op.

De
stad
vertelt
World Press Photo tentoonstelling 2018
Het academiehuis in Zwolle
organiseert een project voor filmers en fotografen. Er wordt een
aantal masterclasses gegeven en
er volgt in september een World
Press Photo tentoonstelling.
Wie deel wil nemen aan de
masterclass moet daarvoor een
deelnameformulier invullen op
de website van het Academiehuis.

Het IBAN rekeningnummer van
de NOVA is

NL64 TRIO 0198 5630 27

www.novafilmvideo.org

De masterclasses richten zich op
het maken van een beeldverhaal.
De kosten zijn € 25. Een masterclass duurt 3 uur.
Het is wel kort dag voor
de masterclasses, want
de laatste is al op 7 april.

zijn ingeleverd. De beelden mogen alleen gemaakt zijn in 2017
of 2018. De film moet worden
aangeleverd via Wetransfer.

Er wordt ook een fotoen videowedstrijd georganiseerd.
Het thema richt zich op
de stad, zijn historie en
ontwikkeling. Elke stad
kan het onderwerp van
de film zijn, maar het
moet wel een stad zijn,
dus geen dorp of gehucht.
De film mag niet langer
zijn dan 3 minuten en
moet voor 1 juni 2018
www.facebook.com/NOVAfilmvideo
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