
Concours International en Congres.
Op het laatste oogenblik ontvingen wij na-

dere mededeelingcii over deze gebeurtenissen,
die wij nu nog aan onze leden bekend willen
maken.

Beiden hebben plaats op 12—21 JUNI a.s.
te WEENEN.

Wij ontvingen het volgende voorloopige pro-
gramma. Een meer gedetailleerd programma
wordt later aan de deelnemers verstrekt en
zal in 3 talen worden uitgegeven.

Voorloopig Programma:

Zondag 12 Juni. Ontvangst te Linz in den
vroegen ochtend.
Bezichtiging van Linz.
Vertrek per speciale boot naar Weenen
om 12 uur, aankomst ca. 20 uur.

Maandag 13 Juni. Ontvangst van de afgevaar-
digden, opening van het Congres, be-

Zaterdag 18 en Zondag 19 Juni. Vrijgehouden
voor een tweedaagsch uitstapje naar
Boedapest voor de deelnemers, die
hiervoor belangstelling hebben, zulks op
uitnoodiging van de Kinoclub te Boeda-
pest.

Maandag 20 en Dinsdag 21 Juni. Tocht in auto-
bussen van Weenen over Amstetten,
Gesause, Salzkammergut naar Salzburg,
alwaar overnacht wordt. Den volgenden
dag wordt een tocht gemaakt over de
Groszglocknerstrasze en daarna weder
in Salzburg teruggekeerd, waar de ex-
cursies, enz., eindigen.

Attentie: Leden, die aan het bovenstaande
willen deelnemen, worden verzocht, zich
tijdig aan het Algemeen Secretariaat
te willen opgeven.



noeming van speciale commissies, uit-
gifte insignes, enz. (10 uur).
Zitting der commissies om 14 uur.
Om 20 uur voordracht met demonstratie
van de stereoscopische film door de
firma Zeiss-Ikon.

Dinsdag 14 Juni. Om 10 uur bezichtiging van
Weenen per autobus, met om 11.30 uur
officieele ontvangst ten stadhuize.
Om 14 en 20 uur jury-keuring.

Woensdag 15 Juni. Om 10 en 14 uur jury-
keuring. -
Tegen den avond tocht over Kobenzl naar
de Kahlcnbcrg, waar om 19 uur het
diner gebruikt wordt.

Donderdag 16 Juni. Om 10 uur jury-keuring.
Om 14 uur idem, met eventueel nog
commi ssie-vergadering.
Om 21 uur Banket met bal na.

Vrijdag 17 Juni. 's Ochtends vrij.
's Middags slotzitting van het Congres,
bekendmaking der beslissingen van het
congres.
Om 17 uur prijsuitreiking.
20 uur Gala-voorstelling van de be-
kroonde films en publicatie der re-
sultaten.



Concours International en Congres.
Dit zal plaats hebben van 12—19 Juni te

Wcenen. Voor het Concours International heb-
ben wij ingeschreven met de film „Gedaante-
verwisseling" van J. d e K l e r k . Voor het
Congres worden voorstellen ingediend betref-
fende de organisatie van UNICA en de wed-
strijdbepalingen.

De Hongaarsche Kinoclub:
Magyar Amatörfilm Szövctség te Boedapest

heeft voor het extra uitstapje naar Boedapest,
behalve de bezichtiging van de stad zelf nog
een folkoristische excursie (volksdansen, enz.)
naar Kunsagpuszta op het programma staan.
Zij hoopt op een flinke deelname.


