
Arnhem, NOVA-stad 1963
Zodra de laatste uren van het jaar 1962 waren weggetikt, was het tweede lustrum van de Arnhemse
Smalfi lm Amateurs ingeluid. In ons lustrum j aar 1963 zet Arnhem haar poorten open voor het
N.O.V.A. congres!
Het Gelderse Haagje zal met veel enthousiasme de congresgangers ontvangen en kennis laten maken
met de prachtige omgeving. Bos, heide en water omgeven de stad Arnhem, die aan de hoogste oever
van de Rijn is gelegen. De bossen en de heidevelden van de Veluwe houden Arnhem in een groene
omarming; het is een bijzonder aantrekkelijke stad.
De landgoederen Sonsbeek, Zijpendaal.Mariëndaal, Vijverberg, Klarenbeek, Angerenstein en Warns-
born behoren tot de trots van de Arnhemse natuurvrienden. In alle jaargetijden vormen deze parken
een dankbaar object voor foto- en filmcamera's. Ook het mooie Aquarium van de Nederlandse
Heidemaatschappij is een grote trekpleister.
Aan de Noordelijke rand van de stad ligt het Burgers-dierenpark en het Nederlands Openluchtmuseum,
waarvan het eerste dieren uit alle werelddelen, en het tweede een schat aan historische gebouwen
en gebruiksvoorwerpen bezit.
Verder naar het Noorden is het prachtige park ,De Hoge Veluwe' gelegen. Dit brok natuurschoon
van 6500 ha. oppervlakte bestaat uit heidevelden, bossen en zand verstuivingen. Het is bevolkt
met wilde zwijnen, herten, moeflons en verschillende soorten vogels. Een bezienswaardigheid is
het jachtslot St. Hubertus en het Rijksmuseum Kröller - Muller, dat de mees'.e werken van Vincent
van Gogh herbergt.
Naast de onvolprezen natuur is Arnhem ook een gezellige stad met moderne winkelstraten, terrasjes.
een schouwburg en het concertgebouw ,Musis Sacrum'. Op 18 en 19 mei a.s. staat ,Musis' in het teken
van de N.O.V.A. 's Zaterdags vindt hier de ontvangst, het diner en de feestavond plaats. Ook de
koffiemaaltijd en de prijsuitreiking van de Nationale wedstrijd op zondag zullen in dit gebouw worden
gehouden. Wij Arnhemmers wensen u veel succes met uw wedstrijdfilms en zeggen: Tot ziens in
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ARNHEM VERWACHT OOK U!
Zaterdag 18 en zondag 19 mei a.s. zet Arnhem
haar poorten wijd open voor honderden smal-
filmers. Arnhem staat dan in het teken van
het NOVA-congres 1963!
Arnhem, de stad waar in september 1944 zo
zwaar om gestreden werd. heeft zich in de
afgelopen jaren hersteld tot een moderne stad
met brede singels en prachtige woonwijken.
Het zijn niet alleen de woonwijken en singels
die de binnen- en buitenlandse toerist naar
Arnhem lokken! Op enkele minuten gaans van
het centrum vindt hij prachtige parken en
bossen, terwijl de Rijn ook voor de water-
sportliefhebbers gelegenheid biedt het hart
op te halen. In dit dorado houdt de NOVA
in 1963 haar congres.

De leden van de Arnhemse Smalfilm Amateurs,
die dit jaar het congres organiseren, hebben
de afgelopen maanden veel voorbereidend
werk verricht. Voor hen is een geslaagd con-
gres, een congres met veel deelnemers.
Eén dezer dagen ontvangt u het programma
en de inschrijfkaart. Aarzelt u niet, maar vult
u deze kaart direct in en stuur hem op. U bent
dan verzekerd van goede hotelruimte, een
plaats bij het diner en u kunt tevens het ge-
zellige cabaret-dansant bijwonen, terwijl u ook
een gereserveerde plaats tijdens de filmvoor-
stelling heeftl
Verzuimt u dus niet voor het beste congres,
het NOVA-congres 1963, direct in te schrijven.
Want,

ARNHEM VERWACHT OOK U
op het NOVA-congres!
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