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7 MARS

Journalistkurs för ungdomar!
När: 2022 april 2012Var: S:t Michel, Suomen NuorisoopistoFör vem: Intresserade ungdomar i
åldern 1518
Nylands Svenska Ungdomsförbund ordnar i samarbete med Ung Kultur en journalistkurs för
ungdomar i åldern 1 5-1 8. Kursen ordnas på Suomen Nuoriso-opisto i S:t Michel den 20-22.4 201 2.
Kursen är gratis och inkluderar transport, mat, boende och material . Med på kursveckoslutet
finns förutom kursdragarna en ledare från Ung Kultur och två ledare från NSU.

Om kursen:
Undervisningen sker på svenska. Som kursdragare fungerar Matias Åberg och Laura Ikonen.
Matias Åberg är utbi ldad journalist och Laura Ikonen studerar fi lm på Konstindustriel la högskolan.
Matias lär ut grunderna i journalistik, hur man skriver bra journalistiska texter, gör bildreportage
och skil lnaden mellan att skriva webbtexter och tryckpress. Laura Ikonen lär ut tekniken ”Digital
berättelse”, dvs. hur man gör kortfi lmer t.ex. för youtube.

Under kursen lär du dig göra reportage, ta foton, göra bloggar och kortfi lmer. Efter kursen får du
din l ivs chans att pröva på att vara journalist på evenemanget Sounds 201 2, den 25-27 maj. Några
kursdeltagare får även möjl ighet att bl i svenska bloggare på Ung Kulturs hemsida, ett arbete som
det utlovas en liten ersättning för.

Anmälningar:
Du anmäler dig genom att skicka ett e-post ti l l kansl iet@nsu.fi . Vi vi l l ha ditt ful lständiga namn,
födelsedatum, adress, telefonnummer, e-post och möjl iga al lergier. Vi vi l l också att du skriver en
kort motivering om varför du vil l komma med på kursen. Deltagarantalet är begränsat ti l l femton
ungdomar från Nyland.

Anmälningar vill vi ha senast tisdagen den 3 april. Vi meddelar senast den 5 apri l om du fått en
plats på kursen eller ej. Bl ir du vald ti l l kursen får du även ett infobrev hem med en bekräftelselapp
med vilken du bekräftar din plats och din målsman skriver under och skickar ti l lbaka ti l l oss.

Frågor? Kontakta oss på NSU, kansl iet@nsu.fi el ler 0500-61 6933

Mer info om Ung Kultur och Sounds: http: //www.nuorikulttuuri. fi/sounds/pa-svenska/




