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Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

Nu får ni rösta fram årets NSU pris vinnare 2016
Vinnarna koras under Nyländsk Aftongala 8.10 i Othallen i Esbo!
Här nedan presenterar vi årets kandidater i respektive kategori. Alla de
nominerade blir inbjudna som hedersgäster till Nyländsk Aftongalan. Nu är
det upp till er att gå in på länken nedan och rösta fram årets vinnare!
Observera att i år, i denna fas, röstar både privatpersoner och NSU styrelse.
‘Folkets röster’ utgör hälften av poängantalet och NSU:s styrelses röster
utgör den andra hälften av poängen. Vid ihopräkning av dessa röster får vi
fram vinnarna i alla kategorier.

Klicka här för att rösta! (senast 30.9) nomineringar.nsu.webbhuset.fi
Biljetter till Nyländsk Aftongala kan ännu köpas t.o.m. 27.9

www.nylandskafton.fi

Årets Eldsjäl
Björn “Bjösse” Sjögren
Brita Sundberg
Kaj Wikholm

Årets Ungdom

Årets Förening

Jennifer Karlsson
Emilia Kellokoski
Jonas Randers

HV i Snappertuna
Fallåker UF
Evitskog UF

Föreningsfestivalen:

En tisdag med Ukulele Express
Tid: Tisdag 4.10 kl. 18–21
Plats: Bygdehemmet, Borgfrökensgränd 1,
Helsingfors (Botbyåsen)
I ungefär tre års tid har ukuleleklubben Ukulele
Express regelbundet övat på Bygdehemmet i
Helsingfors. Under kvällen har alla en chans
att följa med orkesterns övningar och det finns
möjligheter att själv bekanta sig med detta
fantastiska lilla instrument. Medlemmarna
kommer vidare att berätta om ukulelens historia
och kända ukuleleartister. Ukulelerelaterad
litteratur finns tillgängligt. Kanske blir det även tid
för en liten konsert! Det bjuds förstås på en liten
kvällsbuffé i vilken även kaffe och te ingår.
Se mer om Ukulele Express på Facebook
Arrangör: Svenska föreningen Treväpplingen,
Ukulele Express

Årets Veteran
Kåre Collin
Kaj “Kajtsu” Nurmi
Raul Nyström

FSU informerar
Produktionsstöd och marknadsföringsstöd

Snart är det dags att ansöka om produktionsstöd
och marknadsföringsstöd för höstens och vinterns
produktioner. Läs mera om stöden och fyll i
blanketten här: http://www.fsu.fi/sv/teater/understod/
Poststämpel 4.11 och skannade dokument skickade
senast 4.11 beaktas.

Teaterkalaset 2017

Datum för nästa Teaterkalas är fastslaget. Nästa år
arrangeras Teaterkalaset i Nyland 12-15.6.2017

Teaterstatistiken för år 2016

Ni som redan har spelat färdigt för år 2016 kan
passa på att fylla i Teaterstatistiken för året. En
del av er har redan gjort det och behöver således
inte göra det igen. Teaterstatistiken för år 2016 bör
lämnas in senast 1.2.2017. Blanketten hittar ni här:
http://www.teater.fi/sv/teaterstatistik/
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