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De organisatie van het UNICA-

Agenda 2019

filmfestival is goed op stoom.
Er zijn inmiddels al enkele activiteiten georganiseerd.
Zo is op 17 mei de avond Best of
UNICA georganiseerd. 7 topfilms
van vroeger tot nu en 4 1-minuutfilms zijn vertoond in Figi.
Verder zijn er twee succesvolle
filmavonden gehouden bij de
Filmliga in Zeist.
Franka Stas gaat gastlessen
geven op basisscholen, er is een
verhalenschrijfwedstrijd uitge-
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Van de redactie

Eindelijk is er weer een nieuws-

brief van de NOVA. Het is een
poosje stil geweest, maar dat wil
niet zeggen dat er niets gebeurt.
Integendeel. Er wordt heel hard
gewerkt aan UNICA 2019.

Het IBAN rekeningnummer van
de NOVA is

NL64 TRIO 0198 5630 27
www.novafilmvideo.org

schreven. Voor de cursus scenarioschrijven is inmiddels een
wachtlijst.
José Bibián heeft op het militair
oefenterrein Leusderheide met
een aantal kinderen in één dag
een film opgenomen.
Naast al deze activiteiten moet
er natuurlijk nog een filmfestival
met excursies, diners, workshops,
seminars en masterclasses worden georganiseerd.
Alle regio’s krijgen de gelegenheid zich te presenteren op het
UNICA-festival.
Dit alles kost veel geld. Er is flink
wat subsidie van de gemeente
Zeist gekregen en diverse fondsen steunen het project. Het
organisatiecomité is ook heel blij
met donaties van NOVA-leden en
clubs.
Wij hebben twee schenkingen
van € 1000 gekregen van personen, € 1000 van een Brabantse
filmclub, 2 clubs hebben elk €
250 geschonken en nog eens
twee clubs € 150.

Dan zijn de schenkingen van
leden van het comité nog niet
eens genoemd: € 15.500 van
Franka Stas, € 7.550 van Kees Tervoort en € 5.000 van Jan Essing.
Schenken is fiscaal aantrekkelijk omdat de stichting, die het
festival organiseert een culturele
ANBI is.
Je mag 25% meer aftrekken dan
het schenkingsbedrag. Als je de
schenking over 5 jaar uitsmeert
voor de belasting geldt er zelfs
geen drempelbedrag. Alles over
het schenken aan de Stichting
UNICA Filmfestival in Nederland
vind je op de UNICA-website.
Ieder bedrag is welkom, want wij
komen nog steeds geld tekort.
Steun het UNICA-festival met een
schenking.
Het festival is gratis toegankelijk.
Iedereen is welkom tijdens de
projectiedagen. Kijk op de website van UNICA 2019 voor het
programma.

www.facebook.com/NOVAfilmvideo
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Het Nationaal Speelfilmfestival
wordt voor de 11e keer georganiseerd door filmclub Windjammer.
Inschrijven is vanaf nu mogelijk
tot en met 31 augustus. Het inschrijfformulier vind je hier.
Het festival vindt plaats op 6
oktober in de fraaie bioscoop
Cine-Sneek.

Het NOVA Jongerenfestival
vindt plaats op 31 augustus in
Hotel Theater Figi in Zeist.
Juul Rikkers heeft een prachtig
nieuw logo ontworpen en er is
een nieuwe website:
www.novajongefilmers.nl.
De trailer op de website is ook

door Juul gemaakt.
Jongeren tot en met 24 jaar
kunnen aan dit festival meedoen. Je hoeft geen NOVA-lid
te zijn en deelname is gratis.
Inschrijven is mogelijk tot 1
juli 2019. Het inschrijfformulier
kun je hier downloaden.

De voorbereidingen voor het
NOVA Filmfestival zijn in volle
gang.
Toegangskaarten zullen vanaf
half juli besteld kunnen worden.
Houd de website in de gaten.
De films zijn inmiddels ingeschreven. De jury gaat zich er nu
over buigen. Zodra de uitslag
bekend is zal het programma
worden samengesteld.

www.novafilmvideo.nl

Filmclub De Ronde Venen is
ook al jaren actief met een
eigen filmfestival. De Ronde
Venen Open wordt op 8 december 2019 gehouden in De
Boei te Vinkeveen.
Het is het vierde lustrum, want
dit is het twintigste festival.
Inschrijven is binnenkort mogelijk. Houd de website in de
gaten.

Kopij voor Digital Movie 129 kan
je inleveren tot 10 augustus
2019.
Het e-mailadres is
dmkopij@novafilmvideo.org.
Digital Movie biedt ook de mogelijkheid aankondigingen van
activiteiten, zoals cursussen en
workshops, op hun website te
plaatsen.
Stuur een artikel van maximaal
100 woorden met foto naar
dmkopij@novafilmvideo.org.

www.facebook.com/NOVAfilmvideo
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