
Er wordt hnrd gewerkt in Leiden

LEIDSE SMALFILM LIGA

om U op zaterdagmiddag 21 mei
zo gezellig mogelijk te ontvangen en '•<
U een weekend te bereiden, dat in
alle opzichten de moeite waard is
Als U op zaterdagmiddag in Leiden
aankomt is het druk in de binnen-
stad. Leiden heeft op zaterdag een
uitgebreide weekmarkt en om Uw
auto zo gunstig mogelijk te parkeren
dient U even het plattegrondje te
raadplegen dat in het programma
opgenomen wordt-
De ontvangst geschiedt in de foyer.
Hier bieden we U tijdens de begroeting thee aan en
daar is ook de plaats waar U een honderdtal amateur-
foto's kunt bekijken tegen een achtergrond, die ons lid,
de heer Starre, binnenhuisarchitect van professie, voor
ons heeft opgebouwd. De foto's zijn van de Leidse
Amateur Fotografen Vereniging en van de Nederlandse
Leica Kring. We hebben daar grote verwachtingen van.
In de kleine zaal van de stadsgehoorzaal draaien

O

van 15.30 tot 17 uur films van amateurs. Hier is o.a.
het typisch Leidse 3-october filmpje bij van Emile
Timan, dat U niet moet verzuimen te gaan zien en
verder een aantal films van het 1960-programma,
die in het zondagmiddag-programma niet opgeno-
men kunnen worden.
Het diner is bij Maison van der Heyden, een der
beste cuisiniers van de Sleutelstad. Er zal in het
programma duidelijk aangegeven worden waar men
zich kan kleden voor diner en feestavond.
Zoals U weet staat de feestavond in het kader van :
voor amateurs door amateurs. Het Leids Studenten
Cabaret, dat momenteel in het gehele land groot succes
heeft met zijn programma,komt o.a voor U optreden!
Om half twaalf gaan de stoelen aan de kant in de
grote zaal. We hebben nachtpermissie . . . Op zondag-
morgen zal er alleen tussen 11 en 12 uur nog iets te
doen zijn, waarna dekoffiemaaltijd volgt bij Maison van
der Heyden Om 2 uur begint de filmmiddag en voor
een vlotlopende projectie doen we ons uiterste best.
En dan nu maar weer uitkijken naar onze verdere
publikaties in het volgend nummer van Smalfilm
... en naar de aanmeldingskaarten!

Voor de commissie
NOVA-congres Leiden 1960
Herman Kleibrink,
Fagelstraat 24, Leiden.
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