
U.N.I.C.A.
In aansluiting aan het voorloopig be-

richt in het vorig nummer, kunnen wij
thans nadere bijzonderheden geven over
de Internationale bijeenkomst op 23-28
Augustus in Lugano (Zwitserland). Op



deze conferentie waren aanwezig verte-
genwoordigers van: Zwitserland, Italië,
Zweden, Tsjecho-Slowakije, België en
Luxemburg. De Oostenrijksche delegatie
kon op het laatste oogenblik niet komen
daar hen het visum werd onthouden;
Hongarije en Nederland waren, tot hun
spijt, eveneens verhinderd.

De huidige situatie van de U.N.I.C.AL
werd besproken alsmede de te volgen
gedragslijn tot het volgende congres, dat
in Augustus 1947 te Stockholm zal wor-
den gehouden met daaraan verbonden een
Internationaal Concours. De volgende
congressen zullen plaats vinden in 1948
te Praag, in 1949 te Milaan en in 1950 te
Ltixemburg.

Voorstellen voor het eerstvolgende con-
gres in Stockholm moeten uiterlijk in
Januari 1947 bij het Secretariaat in
Zürich ingediend worden.

De bijeenkomst had de officiëele be-
langstelling van de autoriteiten!

Aan het Film-Bïennale werd deelgeno-
men door 9 landen met totaal 28 films
in 3 categorieën. Deze landen waren:
Zwitserland, Zweden, Tsjecho-Slowakije,
Oostenrijk, Noorwegen, Spanje, Italië en
België. De uitslag was in het kort:

Categorie Speelfilms: (totaal 12 films).
1. Zweden, Film: ,,Att vara mor", van •

Berg.
2. Tsjecho-Slowakije, Film: „Depese M.

S.G.", van C h a l o u p k a .
3. Zwitserland, Film: „Seemühle", van

T u g g e n e r.



Categorie Documentaire films: (totaal 12
films).
1. Zwitserland, Film: „Quel mazzoli di

fiori", van A. T. C. D. L'ugano*.
2. België, Film: „Het boekbinden als

handwerk", van C r a e y b e c k .
3. Zweden, Film: „Skörd", van Teg-

s trö m.

Categorie Fantasiefilms: (totaal 4 films).

1. België, Film: „Knock-out", van F o u r-
ni er.

2. Zwitserland, Film: „La course d'éco-
le", van Schmid .

3. Zweden, Film: „Trill, Trall, Troll",
van E r i c s o n.

Wisselprijs van de stad Lugano voor
het beste resultaat door een land behaald,
is toegewezen aan Zwitserland.

Landenklasseering:
1. Zwitserland.
2. Zweden.
3. België.
4. Tsjecho-Slowakije.

De geheele bijeenkomst is een succes
geweest en heeft een bescheiden steentje
bijgedragen tot herstel van de vriend-
schappelijke internationale relaties en be-
ter wederzijds begrip. Wij hopen zeer,
dat wij in Stockholm weder van de partij
zullen zijn. Dat kan, indien allen daartoe
medewerken.

Algemeen Secretariaat.


