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SMALFILMERS IN GRONINGEN VIERDEN FEEST!

Tienjarig bestaan op waardige wijze herdacht

Op i november jl. vierden de Groninger Smalfümers feest ter gelegenheid
van het i o-jarig bestaan van hun vereniging. De leden en hun huisge-
noten waren daarvoor samengekomen in de feestelijk versierde zaal
van Het Boschhuis aan de Hereweg, waar het glunderende bestuur
menig gelukwens in ontvangst mocht nemen. Voorzitter Van Schreven
bracht daarna verschillende hoogtepunten uit de afgelopen jaren in her-
innering en memoreerde vervolgens, dat de vereniging in feite een
voortzetting is van de toenmalige Afdeling Groningen der Nederlandse
Smalfilmliga, waarvan de oprichting geschiedde in de dertiger jaren.
Na dit officiële gedeelte volgde de vertoning van de NOVA-Congresfilm
1953, welk congres indertijd door de vereniging werd georganiseerd. En
als hoofdfilm, de bekende humoristische film van Alexander Macken-
drick: ,Whiskey Galore'.
Een aperitiefje in de voorzaal verhoogde de eetlust en de stemming,
zodat het smakelijke souper onder de meest prettige omstandigheden
werd genuttigd. Ook de dichtaders werden op deskundige wijze aange-
boord, waardoor menig Jimerick' groot succes oogstte. Een beschaafd
muziekje ,vulde' de achtergrond. Dansen, een hersengymnastiek (waarbij
de leden op hun filmkennis werden getoetst) en enkele attracties (waar-
onder het opblazen van een enorme ballon - uiteraard onder grote
hilariteit) completeerden het feest. De avond is dan ook zo in de smaak
gevallen, dat er stemmen zijn opgegaan, dit tenminste ééns in het jaar
te herhalen!
De fraaie bloemstukken, welke van de Filmclub Oostelijk-Groningen
en de Haagse Amateur Filmclub, alsmede van enkele leden-handelaren
werden ontvangen mogen beslist niet onvermeld blijven! H.

Bij de foto's

1. Voorzitter Van Schreven aan het woord
2. Borrel en babbeluurtje
3. ...dus, dat doen we zo...
4. Tqdens het souper
5. Dichtaders vloeiden rijkelijk
6. Er was stemming
7. Hersengymnastiek
8. De man die ,even' een ballonnetje wilde opblazen...
9- ...was wel ,ei>en' bezig!

Foto's: Firma Wedema & Dyk-Groningen

FILMMENU
Eerst zwellen door:

TROEBELE FILMKIT

Dan besmeren met:
EMULSIE-PASTA

En langzaam toevoegen:
PERMANGANAAT MET ZUURFIXEER
GROFKORRELIGE GEELFILTERTJES

BRUINGECOATE LENSJES

Diverse soorten
GROEN-ZWEEM

En afwerken met:
(CELLULOID-POEDER)

(Tussentijds spoelen met alcohol kan worden
aanbevolen)

Lichtdosering: Getemperd kaarslicht

Werkavond: i november 1956 9



F E E S T A V O N D
op donderdag l november 1956

in de Bimgalowzaal van het. Boschhuis
Aanvang 8 uur.

Na het welkomswoord van Voorz i t te r
Z . J . W . v a n Schreven, beginnen wij met de

(1) VERTONING VAN DE CONGRESMLM 1953

Vervolgens gaan wij genieten van de zeer ko-
mische hoofdfilm:

(2) W H I S K E Y G A L O R E
van Alexander Mackendrick.

Pauze
(welke wordt benut om de tafels klaar te maken
voor het souper). Dit is voor o'ns een pracht
gelegenheid om in het restaurant de gekregen
dorst te lessen en de stemming op te voeren met

5 f een
6 (3) APERITIEF

( waarna met grote eetlust kan worden begonnen aan het

( 4 ) S O U P E R

dat ^zal plaats vinden bij "candlelight" om de
tieme sfeer te verhogen.
Tenslotte zullen ook de danslustigen op de muziek
van Ab Verwer aan hun trekken komen, terwijl Uw film-
kennis grondig getoetst zal worden tijdens een:

(5) HERSENGYMNASTIEK

Heeft U zelf nog suggesties voor eventuele attrac-
ties gedurende het dansen, wilt U zich dan gaar-
ne zo spoedig mogelijk even in verbinding stel-
len met Tiet Bestuur of de Commissie"3

En, heeft U Uw aanmeldingsformulier al in-
geleverd? Nog niet? Haast U dan, het

O) kan nog net l
Het Bestuur.

HENDRIKS


