
Goed nieuws van de NOVA
filmothecaris voor de filmclubs

Ze zijn er! Eindelijk is er dan, zij het
een bescheiden Nationaal Programma
1959 met geluid bij de films.
Dit programma, dat éénmaal gratis
door de Filmcluhs kan worden aange-
vraagd, bestaat uit:

EXPO 1958
van L. M. Hillen (H.S.L.).
Eervolle vermelding. Documentaire
film 8 mm zwart /wit zonder geluid.
Selectie-klasse.

MOORD ZONDER LIJK
van H. M. J. Hollanders (Limbra).
3e prijs Speelfilm met geluid, 8 mm
zwart/wit . Selectie-klasse.

SNERT
van G. Lasonder, J. Bos, J. Swaab,
ff. Reijers, C. te Kaat en A. van
Erk (A.S.A.).
Eervolle vermelding Speelfilm met
»e!uid, 8 mm zwart/wit. Selectie-
klasse.

. . . . IS GEBOUWD OP PALEN
van W. Baljet (Klaere Kimen).
2e prijs Documentaire film met ge-
luid, 8 mm zwart/wit. Selectie-kl.
(Ontving ook de Van Dorp-Wissel-
prijs) .

HANDEN
van J. H. G. Boiten en J. l'rijt
(Dubbel Acht).
3e prijs Genre-film met geluid,
8 mm zwart/wit. Selectie-klasse.

Het geluid is vastgelegd op geperfo-
reerde tape en bestemd om gebruikt te
worden met het ,.Metaj-Synt:hro-Box"-
systeem.
In de praktijk blijkt dit systeem zeer
goed te voldoen, en uit eigen onder-
vinding van Uw filmothecaris blijven
film en geluid nauwkeurig synchroon,
mits men zorgt dat:

Ie. men zeer nauwkeurig op de start-
tekens, aangebracht op de film en
de geluidsband, instelt.

2e. men zorgt dat projector en recor-
der van te voren goed warm gelo-
pen zijn.

Bovendien is een voordeel dat dit
systeem voor elke projector en recorder
gebruikt kan worden.
Nu het N.O.V.A.-bestuur dus definitief
is overgegaan om films met geluid in
de N.O.V.A.-filmotheek op te nemen,
wordt er wel van alle leden, ook de in-
dividuele leden van filmclubs aangeslo-

ten bij de N.O.V.A., verwacht dat men
een en ander zeer secuur en met de
uiterste zorg zal behandelen.
Alleen wanneer men' allemaal hieraan
meewerkt kan op deze voet worden
doorgegaan. Ook de individuele leden.
Want wanneer dit Nationaal Program-
ma 1959 langs de filmclubs heeft ge-
circuleerd, zal het aan de N.O.V.A.-
filmotheek worden toegevoegd en tegen
betaling van de huurprijs voor hen be-
schikbaar worden gesteld. Alleen zal
men dan over een Metaf Synrhro-Box
dienen te beschikken.
Aangezien het bovengenoemde pro-
gramma in totaal een projectieduur
heeft van 25 minuten, zijn er uit de
N.O.V.A.-filmotheek enige oudere films
aan toegevoegd, die de jongere clubs
misschien nog niet gezien hebben.
Tenslotte worden alle leden nog eens
opgewekt om toch een goed gebruik
te maken van de prachtige collectie
films, die in de N.O.V.A.-filmotheek
voor U beschikbaar zijn.
Uiterlijk 10 dagen vóór de projectie-
avond dient men het bovenstaande pro-
gramma, met een reservedatum, aan te
vragen bij de N.O.V.A.-filmothecaris:
K. van Rijsinge, Vondelstraat 181, Den
Haag. Telefoon 070-395271.


