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De nieuwe N.O.V.A. filmotheek catalogus is gereed!!
In deze nieuwe losbladige catalogus vindt u, behalve een
opsomming van 92 8 mm en 16 mm films, gegevens met pro-
jectieduur, de namen van de makers, de prijzen die met de
films nationaal en internationaal zijn behaald, een korte
omschrijving, maar ook een verwijzing naar de literatuur die
over de films in het vroegere VEERWERK, thans SMAL-
FILM is te vinden.
Vooral deze laatste verwijzingen acht ik voor jonge clubs van
groot belang omdat men dan na de projectie in de club
aan de hand van juryrapporten, artikelen van de maker enz.
een film kan bespreken en een discussie kan uitlokken resp.
opbouwen.
De catalogus is losbladig zodat t.z.t. aan de bezitters aan-
vullingsbladen kunnen worden toegezonden en men de cata-
logus altijd up to date kan houden.
Hoe u in het bezit van deze 21 pagina's tellende catalogus
kunt komen? Wel, zend onderstaand invulformulier ingevuld
met blokletters of met de schrijfmachine in duplo in.

Formulieren in open enveloppe als drukwerk, gefrankeerd
met 4 cent porto, zenden aan:

N.O.V.A. Filmothecaris K. van Rijsinge,
Vondelstraat 181,

Den Haag.
Vult u vooral BEIDE delen in, daar l exemplaar wordt ge-
bruikt als adressering voor uw exemplaar van de N.O.V.A.
catalogus en het andere deel wordt gebruikt voor een adres-
sen archief t.b.v. de filmothecaris, zodat u t.z.t. de aanvul-
lingsbladen kunnen worden toegezonden.
Maak een goed gebruik van uw catalogus en van de unieke
N.O.V.A. filmotheek.
U weet toch dat niet alleen de filmclubs aangesloten bij de
N.O.V.A. films kunnen huren, doch ook alle individuele
leden van deze aangesloten clubs?
Zend per omgaande uw ingevulde formulier!!!
DOE HET NU!!!!
Invullen met blokletters of met schrijfmachine. In tweevoud
inzenden!!!

NAAM:

ADRES:

PLAATS:

LID FILMCLUB:

Stuur mij de nieuwe N.O.V.A. Filmotheek Catalogus:

NAAM:

ADRES:

PLAATS:

LID FILMCLUB:

Uitknippen en in open enveloppe gefrankeerd met ƒ 0,04 porto inzenden.


