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Hoe kom ik bij de festivaladministratie?
Inloggen op de website van NOVA MN – midnl.novafilmvideo.nl
Ga naar MIJN MIDNL – Login/loguit
Gebruik dezelfde inloggegevens als bij de NOVA website.

Uw wachtwoord kunt u aanpassen op de website van de NOVA Federatie.
Ga hiervoor naar: MIJN MIDNL – NOVA Site – Inloggen.
Als u hier bent ingelogd gaat u naar MIJN NOVA – Mijn profiel. Hier kunt u uw gegevens aanpassen.

Procedure
De procedure bestaat uit twee delen.

1. U moet deelname van uw club aanmelden via het formulier “Clubdeelname voorselectie”.
2. U moet de te vertonen films aanmelden via het formulier “Aanmelden film voorselectie”.

Per film vult u een exemplaar van dit formulier in.
Hoe u dit doet staat hieronder beschreven.
Een overzicht van de door u opgegeven films vindt u in “Mijn films regiofestival”.
Stuit u op problemen, neem dan contact op met de webbeheerder via
techniek.midnl@videofilmers.nl.

Deelname club aanmelden
Als uw club wil deelnemen aan het regiofestival dient het selectietraject zoals beschreven in het
wedstrijdreglement te worden doorlopen. U dient uw club aan te melden voor deelname.
Als u bent ingelogd gaat u naar: REGIOFESTIVAL – Clubdeelname voorselectie.
U komt dan in het volgende scherm, afhankelijk van uw keuzes worden regels toegevoegd/gewijzigd.

Na completering van de gegevens, vult u de beveiligingscode in en klikt u op Verzend. U komt dan in
een bevestigingsscherm.
U ontvangt een e-mailbericht ter bevestiging van de opgave.
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Films aanmelden
Als u bent ingelogd gaat u naar: REGIOFESTIVAL – Aanmelden film voorselectie.
U komt dan in het volgende scherm, hierop staat een keuzelijst met alle geregistreerde leden van uw
club. Kies hieruit de naam van de filmmaker. Bij meerdere filmmakers kies dan de naam van het lid
dat de groep vertegenwoordigd. Deze fungeert vanaf nu als contactpersoon voor de op te geven film.
Na uw keuze klikt u op “Ga door”.
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U komt nu in het tweede scherm.
Vul hier de gevraagde filmgegevens en technische gegevens in.
Let op! Het eerste blok is het resultaat van uw opgave op het eerste scherm en de inhoud van het
ledenbestand en kan niet worden overschreven.

Noot: De regel “Filmdrager” verschijnt alleen als er gekozen wordt voor MPEG2 of MPEG4 als bestandsformaat.

Na completering van de gegevens, vult u de beveiligingscode in en klikt u op Verzend. U komt dan in
een bevestigingsscherm. Volg de instructies op dit scherm voor het invoeren van een volgende film.

De vermelde contactpersoon ontvangt een e-mailbericht op het genoemde adres ter bevestiging van
de opgave. U ontvangt een kopie van dit bericht evenals het bestuur van Midden Nederland.

Overzicht van aangemelde films
U kunt een overzicht bekijken van de door u opgegeven films.
Ga hiervoor naar: REGIOFESTIVAL – Mijn films Regiofestival.
Desgewenst kunt u hier ook wijzigingen aanbrengen en/of een download maken.


