
L.N.I.C.A.: Daar het algemeen secreta-
riaat in Berlijn door de oorlogsomstan-
digheden is uitgeschakeld, is een nieuw,
voorloopig secretariaat opgericht in
Zürich, waarmede wij reeds in verbinding
staan.

Dit jaar is liet niet mogelijk een inter-
nationaal congres te organiseeren, maar
voorloopig bestaat het plan dit in 1947
in Stockholm en in 1948 in Praag te
houden. Teneinde nu reeds het interna-
tionaal contact te stimuleeren, zal op
25 Augustus a.s. in Zwitserland een inter-
nationaal filmconcours, een soort be-
scheiden „Bienale", worden gehouden.

Aan dit concours kunnen ook oudere
films mede doen, mits zij nog niet aan
een UNiCA-wedstrijd hebben medege-
dongen. Per aangesloten land kunnen
maximaal 4 films •worden ingezonden in
3 categoriën nml.

A. Speelfilms,

B. Documentaire films,

C. Absolute en fantasie-films.

Per categorie zal een Ie en een 2e prijs
beschikbaar gesteld worden.

Aanmelding tot deelname dient uiterlijk
20 Juni aan ondergeteekende bericht te
worden onder opgaaf van de volgende
gegevens:

Titel v. d. film, formaat, lengte, cate-
gorie, naam en adres van den maker.

De films moeten dan uiterlijk l Juli
in het bezit zijn van ondergeteekende.
De beste wijze van verzending wordt nog
nagegaan; medewerking van het Zwit-
sersche eonsulaaat of gezantschap is niet
uitgesloten.
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U.N.I.C.A. Zeer tot ons leedwezen heeft

voor de „Biennale" op smalfilmgebied,
die op 25—26 Augustus in Lugano zal
worden gehouden, geen belangstelling be-
staan. Wij ontvingen n.l. op onze oproep
in Juni-nummer van „Het Veerwerk" geen
enkele film! Het spijt ons, dat wij onze
Zwitsersehe vrienden in deze moesten te-
leurstellen. Het volgend jaar hopen wij
op een beter resultaat.

In aansluiting aan de Biennale vinden
besprekingen tusschen de verschillende
landelijke vertegenwoordigers plaats over
organisatorische kwesties en de voorbe-
reiding van de congressen in 1947 en
1948. Het is nog lang niet zeker, dat
Nederland daar vertegenwoordigd zal zijn.
Mochten leden bepaalde ideeën van alge-
meene strekking hebben, wil deze dan
zoo spoedig mogelijk aan ondergetee-
kende kenbaar maken, aangezien hij het
contact met het buitenland onderhoudt.
Het contact met de verschillende landen
groeit geleidelijk.
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