
. . .TOT ZIENS IN LOCHEM! en succes in het NOVA-concours

Bepaald een omwenteling in de orga-
nisatie van het NOVA-congres was vo-
rig jaar de projectie in Leiden volgens
één systeem, niet onderbroken voor een
verwisseling van projectoren en recor-
ders, niet gestoord door technische ha-
peringen. De aankondiging ,Storing!',
die éénmaal op het doek verscheen,
werd met applaus begroet, als een on-
derstreping van het perfecte verloop
van de vertoning van de bekroonde
films.

De heer Pieëte, die dit kunststukje
volbracht, zal ook op het NOVA-con-
gres 1961 in mei te Lochem voor de
projectie zorgen. De kern van zijn appa-
ratuur is inmiddels, zoals men weet,
door de NOVA overgenomen en zal
weer dienst doen.
De organisatie van de andere onder-
delen van het congres is in handen
van de Achterhoekse Smalfilm Ama-
teurs. Achter deze wijdse naam ver-
schuilen zich zes Lochemers: een we-
genbouwer, een grossier in banden, een
betonfabrikant, een bedrijfsleider, een
arts en een journalist.
Het congres kan dus over gladde weg
op rolletjes verlopen, na financiële stor-
ting goed geleid en zonder ongeluk-
ken .... zij u bij dezen bericht!
Enthousiast teruggekeerd uit Leiden

met de idee de stroomlijning van de
projectie ook toe te passen op de an-
dere delen van het congresprogramma,
rees de vraag: maar wat heeft de Ach-
terhoek dan te bieden? Of liever: wat
zoekt de westerling als hij zich in de
binnenlanden waagt, wat zal de noor-
derling hier doen als hij zich uit de
klei heeft losgetrokken, de zuiderling
die zijn eigen leut eens even de rug
heeft toegekeerd?
Komen zij in de zomer, dan gaat het
om een rustige vakantie, in de herfst
dan willen zij vast jagen en 's winters
is het allicht een van de vermaarde eet-
huisjes achter de IJssel die hen lokt.
En in het voorjaar? Eind mei is de
Achterhoek op zijn schoonst, dan
bloeien de appels, de bossen prijken
met alle kleuren van jong groen en
bij de kastelen staan de rododen-
drons in volle gloed. Van welke kant u
zaterdag 27 mei ook richting Lochem
rijdt, u zult er wat van zien en alle tijd
hebben om er van te genieten.

Wij verwachten u laat in de middag
(zo tegen de tijd dat de tong droog
wordt) bij ,Bosch in Barchem', dat is
vijf kilometer van Lochem. Daar, in
hotel ,In de Groene Jager', zal zich
het hele programma van de zaterdag
afspelen: ontvangst, diner en nacht-

feest. Eenmaal de jassen uit, behoeft
u ze niet weer aan te trekken voor u
eindelijk uw bed opzoekt. Het hotel is
nieuw, modern ingericht en berekend
op .bruiloften en partijen', en omdat
we hier in de Achterhoek, als we dan
al eens feestvieren, graag dubbelop
doen, springt voor de keuken in Paul
Finster van 't Hof van Gelre te Lo-
chem, de propriëtaire van een van die
eethuisjes bovengenoemd. Muziek, at-
tractie en grapjes halen we helemaal
uit het westen, want ons dialect ver-
staat u toch niet. Maar aan onze boe-
rendans mag u meedoen, eventjes.
Het zondagse programma speelt zich
in Lochem af, in de Schouwburg annex
congreszaal, twee aan elkaar gebouwde
zalen, een voor de filmvoorstelling en
een voor de koffietafel. Ook hier weer:
eenmaal in en eenmaal uit.
Zondagochtend zullen we voor de lief-
hebbers een kleine rondrit langs de
kastelen uitstippelen, met een bezoek
aan een van de fraaiste parken van
Nederland.
In deze winterse dagen een mooi voor-
uitzicht? Dan verwachten wij u 27 mei
in Barchem en 28 mei in Lochem. We
staan met open armen klaar om u te
ontvangen!

De Achterhoekse Smalfilm
Amateurs



Tot ziens op het NOVA congres in Lochem

PROGRAMMA NOVA-CONGRES 27 EN 28 MET

Zaterdag Barchem
6 uur Ontvangst en Borrel

7.30 Diner-dansant
10.15 Bij de boerendansers op

de kof f ie

11—2 FEEST
Muziek:
het Cocktail Trio
Ad van der Gein
Tonny More
Karel Alberts

van 11—2 versterkt met drums

Zang:

Sonja Oosterman
Franse ehansons
Maitre de plaisir:
Alex de Haas
Liedjes, oud en nieuw,
uit café-ehantant, variété
en Nederlandse film

Intermezzo: Boerendansers

Zondag Lochem-Vorden-Ruurlo
10.30 Acht Kastelen Tocht

Koffiepauze op den Bui-
ten

Lochem

12.30 Koffietafel
1.30 Prijsuitreiking NOVA-

wedstrijd
Vertoning van bekroon-
de films

Alle NOVA-leden ontvangen een pro-
gramma met nadere bijzonderheden en
een inschrijfformulier. Inschrijvers krij-
gen bij hun deelnemerskaart een gids
voor de Achterhoek met tips voor de
mooiste route naar Barchem. Voorts
een hotelgids van Lochem en Barchem
(5 km van elkaar gelegen). Desgewenst
zorgt de congrescommissie voor de re-
servering. Het is de bedoeling dat de

bezoekers zaterdag zich eerst naar hun
hotel begeven. Zij worden om 6 uur
in Barchem verwacht, waar ontvangst
diner en feest zich onder een dak af-
spelen. De zondagochtend kan men naar
wens doorbrengen. Voor de liefheb-
bers zullen we een tocht langs de kas-
telen uitzetten met een bezoek aan een
bijzonder fraai particulier landgoed.
Aan de koffietafel in Lochem vereni-
gen zich dan alle deelnemers aan het
congres, waarna in hetzelfde gebouw
het hoogtepunt van het congres plaats-
vindt: de prijsuitreiking en de filmver-
toning. Het aanvangsuur hiervan is zo
gesteld dat men bijtijds de terugreis
kan beginnen. Nadere inlichtingen:
NOVA-congrescommissie, Dr. ten Bok-
kel Huininkweg 13, Lochem.

Tot ziens in Lochem!

De Achterhoekse Smalfilm
Amateurs.


