
HET NOVA-CONGRES 1955
TE TILBURG (KAATSHEUVEL)

NOVA-congressen behoren ieder jaar tot de hoogtepunten
in het leven van de enthousiaste smalfilmer

De uitreiking van de gewonnen prijzen
doet bij velen het hart sneller kloppen -
zou het dit jaar gelukt zijn, of niet? -
Dat onderwerp vindt U dan ook als hoofd-
programmapunt terug in ons congresme-
mi, maar voor-en-aleer we zover zijn, is
er al heel wat gebeurd.
Allereerst hebt U dan heel vlijtig (voor-
al vlijtig) en netjes (leesbaar) de bijge-
voegde kaart ingevuld en teruggestuurd
naar ons administratie-adres, waarbij U
niet vergat gelijktijdig het verschuldigde
bedrag over te maken. Daarna hebt U nog
een tijd zitten popelen, tot het 14 Mei
werd, waarna U per trein of auto naar
Tilburg respectievelijk Kaatsheuvel bent
gereisd. Ja, Kaatsheuvel, want daar ligt
naast de mooie en overbekende sprookjes-
tuin het restaurant van de Efteling, waar
dit jaar het Congres gehouden wordt.
Denkt U nu niet, dat die sprookjestuin
zelf er buiten blijft, want U ziet in ons
program, dat U de kans krijgt van al dat
moois, wat daar te zien is, te proeven.
Nu zitten we eigenlijk midden in een pro-
bleem, want Tilburg heeft geen zalen, die
groot genoeg zijn en Kaatsheuvel geen ho-
tels, dus moesten wij de congressisten, die
dat wensen, onderbrengen in Tilburg.
Vandaar voor diegenen onder U die per
trein gaan, het buskaartje extra, hetgeen
U moet zien als een service, om U het
reizen goedkoper en gemakkelijker te ma-
ken. Voor diegenen, -die per auto komen
is dit geen probleem, want die komen er
dank zij het in het programma bijgevoegde
kaartje vanzelf.
Na deze afdwaling zijn we dan weer terug
op de Efteling, waar de gedelegeerden
gaan vergaderen, en de rest kijkt naar Cia
van Boort's Poppentheater, waar zij geen
spijt van zullen hebben. U spreekt er na
maanden nog over!
Het borreluurtje is er altijd om oude
vrienden te ontmoeten en kennismakingen
te hernieuwen, trouwens, tijdens de feest-

avond kunt U die gesprekken nog voort-
zetten, want dan is er in de Bodega gele-
genheid om gezellig te zitten praten, ter-
wijl aan de andere kant het feestrumoer
toeneemt, naarmate het einde van het feest
nadert. Dat rumoerige komt natuurlijk niet
in 'het minst van Benny Vreden en zijn me-
dewerkers, terwijl af en toe het geschuif el
van dansende voeten op het rhythme van
de showband door de geopende vensters
naar buiten komt. De inwendige mens
werd reeds van tevoren versterkt tijdens
het gezamenlijke diner, waar ook nog wel
het no'dige gezegd zal worden.
Zondagmorgen krijgt U maar een matige
gelegenheid om uit te slapen, want een
Smalfilmforum vraagt reeds vroeg Uw
aandacht, terwijl diegenen die nog wat
van de buitenlucht willen genieten, de
sprookjestuin opzoeken. U ziet, voor elk
wat wils!
Nu volgen een paar dingen, die U weer
eraan herinneren, dat U in Brabant bent,
waarvan de uitgebreide Brabantse Koffie-
tafel het sluitstuk vormt (ook voor Uw
maag).
En dan zijn we weer aan het uitgangspunt
van dit verhaal, n.l. het hoogtepunt - de
prijsuitreiking waarna vertoning van be-
kroonde films.
Vervolgens gaat U in alle rust nog even
zitten nacritiseren in het kleine restau-
rant van de Efteling. En dan weer naar
huis, vol filmideeën en goede voornemens
ze ook te verwezenlijken.
Maar dat kunt U alleen maar, als U nu
direct de ingevulde kaart op de brievenbus
doet (waarvoor U zelfs geen postzegel
hoeft te plakken), want geen rechtgeaarde
smalfilmer zal dit Congres, georganiseerd
door de Tilburgse Amateur Filmclub ,Tri-
borgh' willen missen.
Mogen wij ook U begroeten op 14 Mei a.s.?
Tot dan-dan!

NOV A-Congres-Commissie '55
J. Buter



PROGRAMMA
van het NOVA-CONGRES op 14 en 15 Mei 1955 in Café-

Restaurant ,DE EFTELING' te Kaatsheuvel

Georganiseerd door de Tilburgse Amateur Filmclub ,Triborgh'

ZATERDAG 14 MEI:

14 — 14.45 uur: AANKOMST der treinen in Tilburg, gezamenlijk per bus (per ei^en
auto gaat men natuurlijk rechtstreeks) naar de Efteling.

15 uur: ONTVANGST der gasten.

15.15 uur: JAARVERGADERING van de gedelegeerden in de Bodega.
Voor de dames en overige Congresbezoekers voert de bekende poppen-
speelster Cia van Boort haar poppen ten tonele in een stuk van
Felix Timmermans (Panoramazaal).

17 uur: HOTELS in Tilburg opzoeken (opfrissen en verkleden) per bus
of eigen gelegenheid.

18 uur: BORRELUURTJE in de Efteling.

19.30 uur: GEZAMENLIJK DINER in de Vijverzaal, daarna in de Panorama-
zaal een ongedwongen samenzijn met Benny Vredien en zijn mede-
werkers, afgewisseld met dansen en wat verder ter vloer wordt
gebracht.

02 uur: SLUITING met de NOVA-mars.

ZONDAG IS MEI:

10 uur: VERTREK der bussen uit Tilburg.

10.30 uur: SMALFILMFORÜM in de Panoramazaal, of een bezoek aan het
,sprookjesbos' van de Efteling.

11.45 uut: VENDELZVVAAIEN op het terras voor de Vijverzaal.

12.30 uur: ORIGINELE BRABANTSE KOFFIETAFEL,gezamenlijk te genieten
in de Vijverzaal.

14 uur: PRIJSUITREIKING voor de bekroonde films in de Panoramazaal,
daarna vertonen van bekroonde films.

18 uur: SLUITING van het Congres '55 met de NOVA-mars.

N.B. Betalingen gelieve U uitsluitend te verrichten via Ned. Handel
Mij te Tilburg ten name van NOVA-Congres '55 of via het giro-
nummer van deze bank no 2378.


