
UNICA-CONGRES 1969
27 augustus - 7 september
te LUXEMBURG.

PROGRAMMA:
Woensdag 27 augustus:
voor- en namiddag ontvangst der deelnemers
21.00 openings-cocktail
Donderdag 28 augustus
9.00-12.30 algemene vergadering

15.00-20.00



Vrijdag 29 augustus:
9.00-12.30 algemene vergadering

15.00-20.00
zaterdag 30 augustus:
9.00-12.30 algemene vergadering

15.00-20.00
zondag 31 augustus:

— •— vrije dag
(Kermis in de stad Luxemburg)

Maandag 1 september:
9.00-10.30 bijeenkomsten van de jury.

11.00-12.00 ontvangst op het stadhuis.
15.00-24.00 bezichtiging van de stad Luxem-

burg, concert in de studio van Ra-
dio-Tele-Luxemburg, diner-dansant
op de Schobermesse met attrac-
ties.

Dinsdag 2 september:
9.00-12.30 filmprojectie

15.00-19.00
21.00-23.00
Woensdag 3 september:
9.00-12.30 filmprojectie

15.00-19.00
21.00-23.00
Donderdag 4 september:
9.00-12.30 filmprojectie

15.00-19.00
21.00-23.00
Vrijdag 5 september:

— •— vrije morgen
9.00-13.00 jury-zitting.

15.00-20.00 forum.
Zaterdag 6 september:
7.30-24.00 excursie naar de stuwen te Esch/

Sauer en Vianden, boottocht op
de Moezel, bezoek aan een wijn-
kelder en het Staatsbad Mondorf.

Zondag 7 september:
10.00-13.00 forum
18.00-20.00 uitslag en prijsuitreiking.
21.00- gala-diner en slotbal.

Inlichtingen verstrekt het: UNICA KONGRESS
1969 - Postfach 444 - Luxemburg-Stadt.



UNICA-CONGRES 1969 LUXEMBURG
Van 27 augustus tot en met 7 september a.s.
zal in de stad Luxemburg het 28e UNICA-Con-
gres en het 31e Concours worden gehouden.
In het eerste nummer van dit jaar vermeldden
wij in deze rubriek reeds het programma. On-
langs ontvingen wij van het zeer aktieve con-
grescomité nadere informatie.
Om Luxemburg te bezoeken kunt u eventueel
volstaan met een toeristen- of verlopen inter-
nationale pas. U mag vrij invoeren: 200 siga-
retten of 50 sigaren of 50 kleine sigaartjes of
250 gram tabak. Aan filmcamera's en fototoe-
stellen mag u er twee meenemen, elk met 10
films. Ook uw bandrecorder plus twee ban-
den mag u vrij invoeren.
Wat kost het?
De prijs van een volledige congreskaart is op
2000,— fr. (14,— fr. = fl 1,—) vastgesteld.
Hierbij is inbegrepen: A 27.8 Openings-cock-
tail, B 1.9 Stadsrondrit, C 6.9 Excursie, D
7.9 Galadiner en bal.
Uiteraard verschaft deze kaart u toegang tot
de projecties, filmvoorstellingen, enz. Het is
voorts mogelijk ook gedeeltelijke congreskaar-
ten te verkrijgen.

Als richtprijzen
klasse 1 pers.

kamer
z. bad

luxe 340 - 460
1 A 230 - 320
1B 120-180

voor de hotels gelden:
1 pers.
kamer
m. bad

480 - 640
310-420
180-260

2 pers.
kamer
2. bad

460 - 540
380 - 460
260 - 300

2 pers.
kamer
m. bad
580 - 950
460 - 560
320 - 380

De prijzen in Luxemburgse fr. gelden voor een
verblijf van minimaal 3 dagen; de aanmelding
dient voor 15 mei a.s. te geschieden.
Kamperen is - zonder kampkaart, enz. - mo-
gelijk op 3 km afstand van het congres. Men
beveelt de camping ,Plage Grünewald' aan.
Deze camping biedt veel comfort, w.o. zwem-
bad, speelplaats, enz. en de prijzen per nacht
bedragen: volwassenen 25,— fr., kinderen
15,— fr., auto en caravan 25,— fr. Reservering
is niet nodig.
Nog wat gegevens
Voor de projectie wordt gebruik gemaakt van
BAUER 8, super-8 en 16 mm stripe projecto-
ren. Voor de films met losse geluidsband geldt
het E.T.S.- en BAUER-systeem. Ten behoeve
van de geluidsweergave zijn 2 en 4 sporen
UHER recorders ter beschikking. Er wordt op
een scherm van 4.80 x 3.60 m geprojekteerd.



Nadere inlichtingen verschaft het UNICA-con-
gres-Bureau, Square Robert Schuman te Lu-
xemburg. Hier kunt u ook het informatieboekje
en deelnemingskaarten aanvragen.
Tot slot nog dit: in een aantal publicaties werd
gesproken van de te geringe deelname van
Nederlandse zijde aan de UNICA-Congressen.
Nu is zo'n congres dichtbij! Wij Nederlanders
kunnen dus met een flinke afvaardiging voor
de dag komen. Houdt u bij het maken van
uw vakantieplannen eens rekening met dit film-
festijn. En dan nog wat: het is in de nazomer
vanwege de niet grote drukte ook prettiger om
met vakantie te gaan!


