
UNICA NIEUWS
UNICA 1975 zal in Polen plaats vinden van 22 tot 31 augus-
tus 1975 in de stad Torün.
De president van de Poolse federatie, JosefMilka, deelde ons
mede, dat het festival zal plaats vinden in het nieuwe Con-
gresgebouw van deze stad.
Het verkrijgen van een visum zal voor de buitenlandse gasten
geen probleem zijn.

Op 10 september overleed in zijn hotelkamer tijdens het
UNICA festival in Keulen, de heer Hans Kramp. Hans
Kramp was ook in Nederland een bekende figuur. Velen van
ons zullen zich hem herinneren als de humorvolle, forse
Deen, die immer aanleiding gaf tot algemene vrolijkheid.
Zijn optreden als koetsier op de Heineken bierwagen op de
Afsluitdijk tijdens het UNICA kongres '64 in Nederland, is
door ontelbaren op film vastgelegd. Wij verliezen in hem een
man die zich enorm inzette voor de amateur filmerij over de
gehele wereld.

Het UNICA filmarchief is terug in Zwitserland. Max Hdnsli
in Zürich is de nieuwe archivaris. Hij verklaarde dat het min-
stens 4 maanden in beslag zal nemen om het verwaarloosde
archief weer op orde te brengen, zodat men na april 1975
weer films bij hem kan bespreken.

Midden dit jaar overleed in Duitsland Wilhelm Herrmann,
vele jaren UNICA president.
Zijn opvolger in 1967 Gianni de Tomasi overleed oktober l.l.
Hij was president tot 1972.

Op de UNICA commité vergadering in Frauenfeld, welke van
29 november t/m l december werd gehouden, heeft Jan
Dekker een lezing gehouden over het Nederlandse Ten best
jurerings systeem.
De afgevaardigden van 10 landen waren zeer enthousiast en
in principe heeft men besloten op het festival '75 in Polen
dit systeem ook toe te passen.

Van 3. tot 10 april wordt door Interkamera in Praag een
internationale foto- en film tentoonstelling gehouden. Naar
men ons mededeelde zullen ook vele westerse merken akte
de presence geven.


