
Buitenlandsche relaties:
FRANKRIJK. De Fédération Francaise des Clubs de Cinéma d'Amntcurs
Parijs heeft thans de reglementen voor het Troisième Concours Inter-
national uitgezonden. De data van het Concours zijn vastgesteld op
8, 9 en 10 December 1933. De Jury, die bestaan zal uit afgevaardigden
van alle deelnemende landen (2 per land), staat onder voorzitterschap
van den bekenden Franschcn industrieel L o u i s L u m i è r c , lid van het
„Institut de France", een der uitvinders van de kinematografic. Aan de
Nederlandsche Smalfilmliga is het alleen-deelnemingsrecht voor Nederland



gereserveerd, waartoe een keuze gedaan zal worden uit de inzendingen
van onzen loopenden Nationalen Kinowedstrijd 1933.

Collectieve reis naar Parijs op 8, 9 en 10 December 1933:
Ligalcden, die zich wenschen aan te sluiten bij een reisgezelschap naai
Parijs, op bovengenoemde data, ter bijwoning van het Troisièmc Concours
International, gelieven zich op te geven aan den Secretaris van het Hoofd-
bestuur. Bij voldoende deelneming zal gebruik kunnen worden gemaakt van
een goedkoopc reisgelegenheid en reductie op hotelkosten. Bij deelneming
van minstens 10 a 15 personen bedragen de kosten incl. reis tweede klas,
slaapwagens, hotel, maaltijden en fooien f 62.50 per persoon. Dranken niet
inbegrepen.
Vertrek Amsterdam, of van tusschcnliggcnde stations der route Amsterdam-
Roozcndaal, Donderdagavond, 7 December 1933, met nachttrein, vertrek uit
Parijs Zondagavond, 10 December 1933, eveneens met nachttrein. Maandag-
morgen, 11 December 1933, vroeg in Holland terug. De Secretaris belast
zich met de gehcele reisrcgcling. Teneinde een overzicht te krijgen van
het eventueel te vormen reisgezelschap, zal de Secretaris gaarne reeds
thans een voorloopige aanmelding ontvangen.



COMMUNIQUÉ OVER HET INTERNATIONALE CONCOURS.
Het 3de Internationale Concours voor de beste amateurfilm zal gehouden
worden te Parijs op 8, 9 en 10 December a.s.
De F.F.C.C.A. acht zich gelukkig, te kunnen mcdcdeelen, dat deze groote
gebeurtenis, waar het beste werk van de kinoamateurs over heel de
wereld zal worden bij elkaar gebracht, te Parijs wordt gehouden. Dit
succes is voor een groot deel te danken aan de buitenlandsche vereeni-
gingen, die zoo vriendelijk zijn geweest aan onzen oproep gehoor te
geven en ook aan de verschillende tijdschriften, die zoo welwillend de
onderscheidene mcdcdeelingen, betreffende dit concours hebben geplaatst;
aan allen, die op deze wijze medewerkten onzen hartelijken dank.
Wij hebben op dit oogenblik officicelc adhcsicbetuigingen ontvangen uit
Duitschland, Nederland, Engeland, Zwitserland, Italië, Zweden, Oosten-
rijk, Hongarije, Jocgo Slavië, Tsjecho Slowakije, Portugal, Japan en
Argentinië.
Het mcereiidcel van deze verccnigingcn hebben ons medegedeeld, dat
hun land vertegenwoordigd zal zijn door een of meer afgevaardigden, om
getuige te zijn van 't werk der jury. Wij stellen de aanwezigheid van
deze afgevaardigden zeer hoog op prijs, om het uitwisselen van ideeën
te bevorderen van allen die deel uitmaken van een kinoclub en eventueel
de grondslagen te leggen van een internationale organisatie, die het
imogclijk maakt, dat de buitenlandsche vereenigingcn in een geregeld
nauw contact met elkaar staan, wat ons allen slechts ten goede kan komen.
Tot vertegenwoordigers van Nederland zijn op de laatste H.B. vergadering
benoemd de heeren L e o R. K r ij n en J a n C. W. P o l a k , terwijl als
plaatsvervanger benoemd is de heer Fr. E u l d e r i n k.

Aan onze vrienden Smalfilmers.
Ter gelegenheid van het 3de Internationale Concours, dat gehouden zal
worden te Parijs, December a.s., brengt de F.F.C.C.A. haar beste
wenschen aan al haar vrienden en hoopt, dat de kino-amateurs van
hun respectievelijke landen zonder moeite toestemming zullen krijgen,
hun films, het resultaat van hun werken, uit te wisselen. Wij streven het
zelfde ideaal na, n.l. het ontwikkelen van de kunstzinnige amateurfilm



zonder andere bedoelingen. Het wederkeerig uitwisselen van deze films,
die ons leven, onze gewoonten en zeden weergeven, brengt met zich mee
een uitwisseling van onze ideeën en gedachten en maakt, dat wij elkaar
beter lecrcn verstaan. Wij dienen nederig maar oprecht een groote zaak,
die ons en allen lief is, die de volkeren tot elkaar tracht te brengen, de
volkeren die moeten begrijpen, dat zij op aarde zijn om elkaar te helpen.

RAYMOND BRICON,
Voorzitter van de F.F.C.C.A.


