
Nieuws van de
NOVA-
filmothecaris

De volgende films — afkomstig uit de
Nationale Programma's 1960, 1961 en
1962 — zijn thans aan de NOVA-Filmo-
theek toegevoegd. Deze kunnen nu dus op
aanvraag gehuurd worden door de aange-
sloten clubs en de individuele leden van
deze clubs.
Bij de films waaraan geluid is toegevoegd
is dit aangegeven door een extra ,G' aan
het nummer toe te voegen. Bij de 16 mm
films is dit geluid op STRIPE en bij de
8 mm op tape. (Wanneer dit geluid staat
op geperforeerde tape voor het ,METAF
SYNCHRO BOX' systeem is dit extra ver-
meld. Deze tapes kunnen ook gebruikt
worden met de synchronisatiesystemen van
Bauer, Noris, Eumig. Anders is niet geper-
foreerde tape gebruikt en dus alleen ge-
schikt voor de laatstgenoemde systemen.)

8 mm.
8/S/30/G (Metaf)

,IK WERD 16'
van C. W. Mandersloot
(zwart-wit) ƒ 1.—.

8/S/31/G (Metaf)
,DE ONTMOETING'
van Mr. F. Huyse (kleur)
ƒ 1.25.

8/S/32/G .MORBOPHOBIE'
van M. P. Bruijn en J. de Jong
(zwart-wit) f 1.—.

8/S/33/G .DIEFSTAL VAN EEN DROOM'
van H. Boiten (kleur) ƒ1.75.

8/S/34/G ,THE DAY AFTER THE
NIGHT BEFORE'
van K. de Vries (zwart-wit)
f 1.-.

8/S/35/G ,DOE HET ZELF'
van J. Keunen (kleur) ƒ1.75.

8/S/36/G .DIALOGUE INTIME'
van Ir. W. Brusse (zwart-wit)
ƒ!.-.

8/D/18 .STURTZHAHN'
van W. Baljet (zwart-wit)
ƒ 1.25.

8/D/19/G .CREATIE IN 3 D'
van J. v. Weeszenberg
(zwart-wit) ƒ 1.75.

8/D/20/G .POTTERIE'
van H. Otto (kleur) ƒ 1.25.

8/G/07/G (Metaf)
.BELLEN BLAZEN'
van Th. Jansen (zwart-wit)
ƒ 1.25.

8/G/08/G (Metaf)
,CRAZY TINE AGERS'
van G. Thissen (kleur) ƒ1.—.

16 mm
16/S/21/G .NACHT IN DE AVOND'

van A. den Besten, J. Harms-
ma en J. Stolk. (zwart-wit)
ƒ 3.50.

16/S/22/G ,THE LAST SPIN'
van W. J. H. Verbon (zwart-wit)
ƒ 3.50.

16/S/23/G .OMSTREEKS MIDDER-
NACHT'
van A. J. Hendriks (kleur)
ƒ5.-.

16/G/13/G .DOEDELDIDOL'
van A. J. Hendriks (kleur)
ƒ2.-.

16/G/14/G ,2 ETUDES'
van E. Brumsteede (zwart-wit
en kleur) ƒ3.—.

Bovenstaande prijzen worden op de totaal-
nota verhoogd met 10% (hetgeen ook
wordt toegepast op de prijzen van de
films die reeds in de NOVA catalogus -
uitgave sept. 1960 - zijn opgenomen).
Aan een supplement op deze catalogus
wordt gewerkt en deze zal t.z.t. aan de
bezitters van de catalogus worden toege-
zonden.

K. van Rijsinge
Filmothecaris N.O.V.A.
Vonde^straat 181,
D e n H a a g (4).


