
Internationaal Concours en Congres te Parijs.
Zooals reeds vroeger voorloopig is medegedeeld zal het 6e Concours Inter-
national alsmede het 3e Congres International dit jaar te Parijs worden
gehouden en wei:

van 6 tot en met 12 September.

Het programma is als volgt:
Maandag 6 September: 15 uur, Ontvangst der deelnemers op het „Maison du Chimie;

samenstelling van de jury.
21 uur, bezoek aan de tentoonstelling.

Dinsdag 7 September: 11 uur, openingszitting van het Congres aan boord van de
„Normandie" te Le Havre; bezichtiging van dit mailschip.

Woensdag 8 September: 9 uur, tot 18 uur, zitting van de jury;
21 uur, receptie in „Palais du Cinéma" op de tentoonstelling.

Donderdag 9 September: 9 tot 18 uur zitting van de jury;
21 uur, bezoek aan de tentoonstelling.

Vrijdag 10 September: 9 tot 18 uur zitting van het Congres.
21 uur, officieel banquet.

Zaterdag 11 September: 11 uur, ontvangst door het gemeentebestuur van Parijs ten Stadhuize.
21 uur, Soiree.

Zondag 12 September: 21 uur, Gala-projectie van de bekroonde films in Palais du
Cinéma op de tentoonstelling.

Tijdens dit Concours en Congres zal het Secretariaat gevestigd zijn in het gebouw van de
„Société Franfaise de Photographie", 51 Rue de Clichy. Het „Maison du Chimie" is gevestigd
in het „Centre Marcelin Berthelot", 28 bis Rue Saint Dominique.
Alle deelnemers ontvangen een vrijbiljet voor de tentoonstelling, geldig van 6 t/m 12 September
en kaarten voor eventueele excursies en bezoeken.
Voor het overige kunnen de andere deelnemers (niet-afgevaardigden) de verschillende feeste-
lijkheden mede maken tegen betaling der daarvoor beschikbaar gestelde speciale toegangs-
kaarten. Nadere inlichtingen verstrekt het Algemeen Secretariaat, Lambertweg 30.
Voor het overige zij nog opmerkzaam gemaakt op de „Cortes de Légitimation", die bij de
reisbureau's verkrijgbaar zijn.

Voor het Concours International worden door ons een drietal films ingezonden en wel:

voor klasse A (Speelfilms): „Resignation" van R. Hornecker.
,, ,, B (documentair): „Van draad tot weefsel" van A. Carré.
„ „ C (kleurenfilms): „Herfst" van A. Carré. .;

Als afgevaardigden voor dit Concours en het Congres zullen naar Parijs gaan de heeren
L. R. Krijn en ir A. F. E. Jansen.
Wij hopen dat in Parijs definitief een internationale Federatie tot stand komt, waartoe onzer-
zijds wederom voorstellen zijn ingediend, evenals door andere landen.

Rotterdam, Augustus 1937 De Algemeen Secretaris,

Ir A. F. E. JANSEN.
Het Algemeen Secretariaat zal van 4—15 Sept. g e s l o t e n zijn.


