
UW N.O.V.A. CONGRES

Een dezer dagen ontvangt U persoonlijk van ons een uitnodi-

ging om deel te nemen aan de viering van het 2e lustrum

van het N.O.V.A.-congres.

Deze uitnodiging gaat vergezeld van een formulier met de

aanwijzingen, hoe U op de eenvoudigste manier één of meer-

dere plaatsen kunt reserveren in de kring van filmenthousiasten,

om dit „Spektakel" mee te beleven.

ZORGT DAT UW AANMELDING TIJDIG BINNEN IS.

De aankondiging in onze vorige publicatie, van een continue

filmvoorstelling op zaterdagmiddag van 2e en 3e prijzen en

eervolle vermeldingen, heeft een onverwachte reactie te weeg

gebracht. Door verschillende clubs uit het land werd dit plan

met instemming begroet.

OVER LOGIES GESPROKEN.

Het VVV. brengt U gegarandeerd onder dak, onder voor-

waarde dat Uw kaart met wensen wat betreft prijs, aantal bed-

den, kamers enz. uiterlijk 3 weken, dus voor 10 mei, in het

bezit van VVV. is.

DE FEESTAVOND VALT IN TWEEËN.

Een deel wordt zittend genoten. Hier zullen anderen zich inspannen om U te

vermaken. Dit zijn o.a. De Selvera's. ]an Oradi, André Meurs, Rexis en Joop

Reynolds. Laatstgenoemde brengt zelfs zijn (Hammond) orgel mee.

Aan het tweede deel kunt U actief deelnemen. Het Ballroom orkest van Willy

Schobbe zal deze activiteit steunen, terwijl het bekende danspaar Gelderman de

leiding van het bal op zich neemt en ook enkele demonstraties zal geven.

Nachtpermissie is verleend.

De classementsproefjes op zondagmorgen zijn zo georganiseerd, dat we er alle-

maal om heen kunnen staan, en zijn zo grappig, dat wij U sterk adviseren de

camera, mee te nemen.

HET SLUITSTUK.

De climax van het congres, het hoogtepunt van het filmseizoen, de prijsuitreiking

en vertoning van bekroonde films, hierover nog dit: De belangstelling hiervoor

groeit met ieder congres. DU jaar is er voor 800 mensen plaats. We zijn benieuwd

of de ruimte toereikend zal zijn.

Denk aan uw congres in Utrecht op 30 en 31 mei a. s.


