
Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f. Nylandsgatan 1 7 B 27, 001 20 Helsingfors tfn 0500-61 6933 www.nsu.fi

7 FEBRUARI

Teaterstatistiken
I helgen var det deadline för att lämna in teaterstatistiken för år 201 3. Om ni spelade teater 201 3 och

inte ännu har skickat in statistiken, så bör det göras med det snaraste. Blanketten hittar ni på

www.teater.fi sidan. Notera att ni bör vara inloggade för att se blanketten. Användarnamn:

teater@webbhuset.fi och lösenord: medlem. Passa på att uppdatera era uppgifter på hemsidan på

samma gång!

Frågesport 2014

Traditionsenligt ordnas frågesporten nu
igen under hösten. Samla ihop lag, svara
på kluriga frågor och må den bäste vinna!
Uttagningarna i lokalförbunden: 1 3.1 0

Final: 26.1 0

DJKursen fortsätter!

NSU har i höst erbjudit ett färdigt kurspaket i

form av en grundkurs i DJ-konst för ungdomar i

åldern 1 3 uppåt som föreningar kan arrangera i

t.ex sitt eget föreningshus . Kursen kommer att

fortsätta och kan bestäl las även på våren.

Kursen har ett subventionerat fast pris på 1 50 €

för NSU:s medlemsföreningar!

Rekommenderat deltagarpris: 20 €

Gruppstorlek: 5-6 pers.

Kontakta kansl iet@nsu.fi för mer information!

Nyländsk Afton ordnas i år för 29:e

gången! Festl igheterna äger rum lördagen

den 11 .1 0 i Ekenäs bollhal l .

Evenemanget arrangeras av Nylands

Svenska Ungdomsförbund i samarbete

med Västnyländska Ungdomsringen.

Vil l DU vara med och uppträda?

Som traditionen påbjuder vi l l vi med detta

evenemang lyfta fram ungdomsföreningarnas

egna förmågor inför en större publik.

Så om just DU vil l sjunga, dansa eller har ett

band eller en teatergrupp som vil l uppträda på

Nyländsk Afton 201 4, anmäl er då genom att

skriva ett mail ti l l kansl iet@nsu.fi .Vi vi l l ha din

anmälan senast 1 3 maj.

NSU:s Dagkoloni, världens bästa sommar!

Vi ordnar i år igen dagkolonier för barn i åldern
7-1 0 på Bygdehemmet, Borgfrökensgränd 1 ,
00950 Helsingfors. Kolonin är 2 juni ti l l 1 9 juni,

vardagar 8.30-1 6.30.

Programmet under kolonierna kommer variera
beroende på väder och vind. Men allt från
lekar, pyssel, simning ti l l bol lspel, teater och

spännande utflykter utlovas!
Deltagaravgiften är 85 euro/vecka och
inkluderar försäkring, ett mål mat, ett lätt
mellanmål samt program och material .

Anmälningar vi l l vi ha senast 1 5 maj.
Anmälningsblanketten finns på

http: //www.nsu.fi/evenemang_/dagkolonin/.
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