
Nieuws van de N.O.V.A. Filmotheek
Aan de NATIONALE PROGRAMMA'S 1960 en
1961 wordt hard gewerkt.
De volgende 16 mm films van deze program-
ma's zijn nu van geluid op ,stripe' voorzien,
n.L:
1960 - ,NACHT IN DE AVOND' van A. den
Besten, J. Harmsma en J. Stolk (R.S.L.). 3e prijs
HOOFDKLASSE, speelfilm met geluid, zwart/
wit.
,2 ETUDES'... van E. Brumsteede (H.A.F.). 1e
prijs HOOFDKLASSE + WISSELPRIJS voor de
best geklasseerde film in de hoofdklasse,
zwart/wit en kleur.
1961 - ,THE LAST SPIN'... van W. J. H. Verbon
(R.S.L.). 3e prijs Selectie-klasse, zwart/wit.
.OMSTREEKS MIDDERNACHT' van A. J. Hen-
driks (De Gron. Smalfilmers). 1e prijs HOOFD-
KLASSE + WISSELPRIJS voor de best ge-
klasseerde fi lm in de Hoofdklasse + DE CINE-
PA-WISSELPRIJS voor de best geklasseerde
film, gemaakt met Paillard camera. Kleur.
Teneinde de clubs zo spoedig mogelijk van een
NATIONAAL PROGRAMMA te laten profiteren
is besloten eerst het 16 mm NATIONAAL PRO-
GRAMMA en daarna het 8 mm NATIONAAL
PROGRAMMA 1960/1961 te laten circuleren.
Aan het 8 mm programma dat van geluid vol-
gens het ,METAF SYNCHRO BOX SYSTEEM'
zal worden voorzien wordt nog gewerkt. Er
volgen hierover t.z.t. nadere berichten.



Een complete copie van de film .DOEDELDIE-
DOL' die in de NATIONALE WEDSTRIJD 1958
een 1e prijs HOOFDKLASSE + de NATIONALE
WISSELPRIJS voor de best geklasseerde film
in de hoofdklasse ontving, welke de heer A.
J. Hendriks aan de filmotheek heeft geschon-
ken (waarvoor veel dank!) wordt aan het pro-
gramma toegevoegd.
Bovengenoemd 16 mm programma staat vanaf
15 maart 1962 één maal gratis ter beschikking
van de aangesloten clubs.
Willen de heren secretarissen dit programma zo
spoedig mogelijk aanvragen onder opgave van
een voorkeurs-datum en enige reserve-data, zo-
dat voor een soepele rondzending kan worden
gezorgd, bij de N.O.V.A. Filmothecaris K. van
Rijsinge, Vondelstraat 181, Den Haag.
Denkt u er wel om dat men voor projectie
van dit 16 mm NATIONAAL PROGRAMMA
1960/1961 over een 16 mm stripe-projector dient
te beschikken!!!!

De Filmothecaris


