
Mededelingen van onze correspondent voor
het buitenland.

Over het Unica-congres 1950 te Luxemburg kan
het volgende worden medegedeeld.

Door het bestuur der N.O.V.A. werd besloten met
de navolgende films aan de wedstrijd deel te nemen:

Categorie A Speelfilms: Een vreemde Ontmoeting
(Une Rencontre bizarre — Strange Encounter).
Auteur: W. A. Goosen. Gaslucht (Odeur de Gaz •—
Escaping Gas). Auteur: W. A. Goosen.

Categorie B Genrefilms: Stil Leven (Le Musée
de Peinture — Moving Pictures). Auteur: C. Icke.

Categorie C Documentaires: Moederhanden (Mains
de Mère — Mother's Hands). Auteur: Mevrouw H.
de Jong- Kleiweg de Zwaan.

Op ons herhaald verzoek ontvingen wij het na-



volgend, voorlopig, programma van het congres.
Het congres wordt geopend en gesloten met een

banquet op Zondag 20 Aug. en Zondag 27 Aug. a.s.
Zaandag 21, Dinsdagmorgen 22, Woensdag 23 en

Vrijdag 25 Augustus zijn zgn. werkdagen.
Dinsdagmiddag 22 Augustus wordt een nog niet

nader omschreven excursie gehouden. Eveneens
staat er een excursie op het programma voor Don-
derdag 24 Augustus.

De bekroonde films zullen worden vertoond op
het eind van de week, hetzij Vrijdag of Zaterdag,
wellicht ook Zondagochtend.

Omtrent de juiste dagindelingen werden ons
spoedig verdere gegevens toegezegd. Bij tijdige
ontvangst zullen wij deze nog in het eerstvolgend
nummer van „Het Veerwerk" plaatsen. Mocht dit
niet meer mogelijk zijn, dan zullen wij aan de
deelnemers, voor zover ons bekend, deze gegevens
toezenden. W. F.



UNICA-Congres.
In het vorige nummer van „Het Veer-

werk" werd reeds het een en ander
medegedeeld over het Unica-Congres te
Luxemburg. Hierin werd bericht, met
welke films Nederland zal deelnemen aan
het Internationaal tournooi. Daar nu 4
films ingezonden worden, zal onze plaats
in het Landen-classement wel beter zijn
dan het vorige jaar, toen slechts twee
van ons mededongen en de rangschikking
geschiedt naar het totaal der punten van
de 3 beste films. En 3 60 is nu eenmaal
minder dan 3 41! Hoe onze verwachtingen
zijn? Met een goede plaats in de mid-
denmoot zijn wij al tevreden.

Aan het programma kan worden tóe-
gevoegd dat Zaterdag 26 Augustus de
Jury haar slotzitting houdt. Zaterdag-
avond te 18 uur 30 is er een bijeen-
komst in de Clublokalen van de C.A.L.
(Cinéastes Amateurs Luxembourgeois) in
het Café „Du Commerce" te Luxembourg
(stad) en te 20 uur 30 vertoning van



de bekroonde films in 't Palais Municipal
te Luxembourg.

Zondag 17 Augustus bij het afscheids-
diner uitreiking der prijzen.

Als afgevaardigden van Nederland wer-
den aangewezen de heren J. A. R o d-
b a r d , Secretaris van de N.O.V.A., die
ook ons land in 1947 te Stockholm ver-
tegenwoordigde en J. J. de J o n g die
in 1949 te Milaan aanwezig was.

Een uitgewerkt verslag kunt U in het
S eptemb er-nummer nog niet verwachten,
wel hoop ik de uitslag bekend te kunnen
maken.


