
UNICA-CONGRES

.Ongetwijfeld zullen vele Nederlandse amateurfilmers
van de gelegenheid dat het eerstvolgend UNICA-
congres om zo te zeggen naast de deur wordt ge-
houden, gebruik willen maken dit geheel of gedeelte-
lijk bij te wonen. Het gebeurt niet vaak dat dit be-
langrijkste Amateurfilm-evenement binnen enkele uren
reizen van onze grenzen wordt georganiseerd.
Hieronder volgt het voorlopige programma van de
gebeurtenissen die van 4-11 oktober in Bad Ems
zullen plaats vinden:

Zaterdag 4 oktober 19.30 uur: Aperitief in het
Kurhaus Bad Ems.
20.30 uur: Openingsbanket in het Kurhaus.
Zondag 5 oktober n uur: Ontvangst door de Be-
schermheer van het Congres, de Minister van Bin-
nenlandse Zaken Dr. Gerhard Schröder.
15-19.30 uur: Gedelegeerden- en Jury-vergadering.
Voor de andere deelnemers tocht op de rivier de Lahn.
20.30-23 uur: Gedelegeerdenvergadering.
Maandag 6 oktober 9-12.30 uur: Projectie.

15-17.30 uur: „
21-23 uur: »



Dinsdag 7 oktober 9-12.30 uur: ,,
15-19.30 uur:
21-23 uur: ,,

Woensdag 8 oktober 9-22 uur: Tocht op de
Rijn van Niederlahnstein naar Rüdesheim. Bezoek
aan de bekende wijnlokalen in Rüdesheim en uit-
stapje in de omgeving. Terug naar Bad Ems.
Donderdag 9 oktober 9.30-12.30 uur: Projectie.
15-19.30 uur: Juryzitting. Voor de overige deel-
nemers uitstapje in de omgeving van Bad Ems.
21 uur: Gezellig samenzijn in het Kurhaus.
Vrijdag 10 oktober 9 uur: Zitting van het Congres.
10-12.30 uur: Uitstapje voor de overige deelnemers
naar Koblenz. 's Middags vrij.
20 uur: Slotbanket met prijs-uitreiking en bal.
Zaterdag 11 oktober Einde van het Congres.
Inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar bij Ir. W.
Brusse, Keizer Karelweg 483, Amstelveen. Zij moe-
ten ten spoedigste worden ingestuurd, om dat anders
moeilijkheden met de huisvesting kunnen worden
ondervonden.
De kosten bedragen DM 100,- per persoon waar-
door men recht heeft op deelneming aan alle pro-
grammapunten, inclusief de maaltijden voor zover
deze in het programma zijn vermeld. Hotelkosten en
de maaltijden die niet in het programma voorkomen
zijn voor eigen rekening'.
Prijs voor de filmvoorstellingen alléén: DM 10,- per
dag'.

,De Italiaanse Federatie van Amateurfilmclubs
(FEDIC) heeft ons een programma van de inter-
nationale manifestaties toegezonden die in de loop
van een jaar onder de auspiciën van de FEDIC in
Italië worden gehouden. Voor hen die daarin be-
langstellen volgt hieronder een verkorte weergave
daarvan.
Februari: Concours International de Cinématogra-
phie Sportive de Cortina d'Ampezzo.
Mei: Festival International du Film d'Amateur de
Merano.
Juni: Festival International de Cinématographie de
Milano.
Juli: Festival International de Cinématographie de
Montecatini.
Augustus: Festival International de Cinématographie
de Olbia.
Oktober: Festival International du Film de Montagne
et de Exploration de Trento.
December: Concours International de Cinématogra-
phie de Rapallo.
Met uitzondering van het festival te Montecatini,
dat door de FEDIC rechtstreeks wordt georgani-
seerd, worden al deze gebeurtenissen door plaatse-
lijke clubs op touw gezet.
Welke Nederlandse club zal de eerste zijn om zich
aan iets dergelijks te wagen?'

W. Brusse,
NOVA-vertegenwoordiger voor het Buitenland


