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NSU styrelse 2018

Storytelling verkstad

Styrelseordförande:

Bygdehemmet 24.3 klo. 10:30-17:00

Börje Henriksson

Ordinarie styrelsemedlemmar:
Kjell Westerholm (ÖNUF & Tessjö-Marby-Kulla uf)
Maria Sjöroos (EBUF)
Ann-Christin Ingman (HTU)
Johan Isaksson (SUF & Norra Sibbo uf)
Jörgen Backman (BUF och Drägsby-Tjusterby hf)
Heidi Jousmaa (VNUR)

Storytelling verkstaden ”From
darkness to light: the birth of story” hålls
av Carla-Rose Häkkinen. Rabatterat pris
för NSU anslutna föreningsmedlemmar.
Arr. NSU i samarbete med ALBA
SuomiFinland.
Mera info: https://www.facebook.com/

events/1121267788043221/

Fro

Suppleanter:
Per-Eriik Bergström (KNUF)
Jonas Randers (ÖNUF och Liljendal uf)
Jarl Åkerlund (EBUF)
Annika Gustafsson (VNUR)
Simon Djupsjöbacka (HTU)
Christian Starck (HTU)
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Teaterstatistiken

FSU informerar
Time and

place: Saturday 24 March 2018, 10.30
Linnanneidonkuja 1, Helsinki.

Teaterstatistikens sista inlämningsdag för amatörteatrar var den 1.2. De teatrar som inte ännu har lämnat
Prices: 50 € Alba members, 70 € others. Includes soup,
in, hinner ännu om de gör det omgående. Statistiken kan fyllas i här: https://teater.fi/sv/teaterstatistik/
touch. Registrations by e-mail to albasuomifinland@g
Understöd för amatörteatrar att ansöka

Nu är det igen dags för FSU-amatörteatergrupper att ansöka om understöd via FSU. Senast 4.4 har
amatörteatergrupper möjlighet att ansöka om produktions- och marknadsföringsstöd.
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