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Nyländsk Aftongala 2016

Biljettförsäljningen
Nyländsk Aftongala
2018 har startat!

Välkommen på tre rätters middag med program,

Årets Nyländsk Aftongala firas i Ingå Aktia
Arena den 13 oktober kl.17.00.
musik och dans mellan varven. Under kvällen får vi
Arr. Västnyländska Ungdomsringen och Nylands svenska ungdomsförbund.

njuta av uppträdanden av bl.a. Grani Big Band, Finns
sommarteater, Lurens sommarteater, Raseborgs

NSU priset 2018

Sommarteater, Evitskogrevyn, Rampfeber, Vanda

Vem vill du att skall få årets NSU pris?teaterförening m.m. Årets fest Nyländsk Aftongala
firas i samband med EBUF:s 110 års jubileum.
Nominera nu! Kategorierna är följande:
Årets talang

Årets eldsjäl

Årets ungdom

Årets förening

Årets veteran

Boka era biljetter här! (www.nylandskafton.fi)
Biljetter: 40e (inklusive 3 rätters middag med
program). Endast genom förköp t.o.m. 19.9.
Glöm inte att nominera din kandidat för årets NSU
pris. (Klicka på länken www.nylandskafton.fi)

Tre nominerade kandidater i respektive kategori blir inbjudna
som hedersgäster med avec till Nyländsk Aftongala (vid
årets föreningskategori inbjuds en representant med avec).
Vinnarna koras på Nyländsk Aftongalan 13.10.2018 i Ingå
Aktia Arena. Både privatpersoner och föreningar kan
nominera personer som de anser vara värda NSU priset 2018
Nylands
svenska kategori.
ungdomsförbund
anordnar
i respektive
Nomineringen
pågåren
tillukulelekurs
15.8.2018.

Ukulelekurs för nybörjare

för barn och ungdomar, men även föräldrar är välkomna!

härfem
för träffar:
att nominera
enkl.eller
fler kandidater!
KursenKlicka
omfattar
onsdagar
18–19.30.
Start
(www.nsu.fi)
7.9.2016.
Deltagaravgiften 20 euro inkluderar kursmaterial

och saft/kex/kaffe. Kursen hålls på Bygdehemmet,

Boka era
biljetterHelsingfors.
till årets
Borgfrökensgränd
1, Botbyåsen,
För Nyländsk

Aftongala!

Biljettförsäljningen
haruppgifter
startat! Boka
era biljetter
genom NSU:s kansli: 093254244, eller kansliet@
anmälningar
och närmare
kontakta
Christian

Nyländsk Aftongala biljetterna
kostarIsaksson,
40,00 €/vuxen och 30,00 €/barn(under 16 år). Biljetten
Starck,nsu.fi.
christian.starck@helsinki.fi.
eller Putte
inkluderar tre rätters middag med program under Nyländsk Aftongala den 13 oktober i i Ingå Aktia
Arena. Endast genom förköp t.o.m. 25.9. Mera info: www.nylandskafton.fi.

telefon 0500 616933

Kontoret är på sommarpaus mellan 22.6- 1.8.
önskari augusti!
er en skön sommar!
ViVi
återkommer

Kontoret är på sommarpaus mellan 24.6-1.8. Vi återkommer i augusti!
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