
Concours International du Meilleur Film d'Amateur 1932: Thans kan
over de regeling van dit internationaal concours het volgende worden
medegedeeld:
Deelnemende landen: Duitschland, Oostenrijk, Hongarije, Tsecho- Slo-
wakije. Yougjoslavië, Frankrijk, België, Spanje, Engeland en Nederland.
Keuring der inzendingen op 6 en 7 Januari 1933 te Haarlem (pro-
jectiezaal van den heer M o 1) Vertooning van de vier met den
eersten prijs in elke klasse bekroonde films op een Soiree te houden
te Amsterdam op Zaterdag 7 Januari 1933 in de Lichtzaal van
de Philips' Demonstratiezalen te Amsterdam, voor dat doel welwillend
beschikbaar gesteld door de N.V. Philips Radio Eindhoven. Uitge-
noodigd zullen worden de besturen aller afdeelingen, de pers en
enkele invité's uit cinematografische kringen.
In hef tijdvak van 9 tof 30 Januari zijn deze 4 bekroonde films
ter beschikking voor verfooning in de afdeelingen. Zie de speciale
aankondiging hiervan in deze O.M. op blz.
Algemeene leden (niet in afdeelin,gsverband aangesloten), welke dit
internationale- programma wenschen te zien, kunnen bij het Hoofd-
bestuur een introductie aanvragen. Voor zoover de beperkte plaats-
ruimte het toelaat, kan introductie worden verleend.



Belangrijke Mededeeling
aan

Meeren Afdeelings-Secretarissen
Wij deeien mede, dat de vier, elk met den EERSTEN PRIJS
bekroonde films van het

Concours International derMeilleurFilmd'Amateurl932

georganiseerd door de auspiciën van de Nederlandsche

Smalfilmliga, namelijk:

Ie prijs 9.5 m.m. speelfilm
Ie prijs 16 m.m. speelfilm
Ie prijs 9.5 m.m. documentaire
Ie prijs 16 m.m. documentaire

tusschen 9 en 30 Januari 1933
ter beschikking zijn van de afdeelingen.

Daarna worden de films ONHERROEPELIJK naar

de betreffende prijswinnende landen geretourneerd.

Geen enkele afdeeling mag dit programma, het allerbeste

werk dat heden in Europa op amateur-smalfilmgebied te zien is,

verzuimen.

Ten einde voor de toerbeurt vroegtijdig de data te kunnen

vaststellen, gelieve de afdeelingen REEDS THANS de datum

van hare bijeenkomsten tusschen 9 en 30 Januari a.s. te

bepalen en deze opgave ten spoedigste aan het algemeen

secretariaat, Ooievaarslaan 8, Eindhoven, te zenden.

De films worden aan de afdeelingen ter beschikking gesteld,

tegen tarief en voorwaarden van het filmarchief. (9,5 m,m,

l cent per M., 16 m.m. 2 cent per M., vooruit te voldoen !)


