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Rapportblanketten

DJKursen fortsätter!

NSU erbjuder det omtyckta färdiga kurspaketet i form av en grundkurs i DJ-konst för

ungdomar, i åldern 1 3 år och uppåt som föreningar kan arrangera t.ex. i sitt eget

föreningshus . Kursen kan ännu bestäl las för hösten. Som kursdragare fungerar Mats

Holmström som är ungdomsledare och en professionell DJ. Kursen är ett veckoslut långt

(lö-sö) och ordnas under dagarna kl. 1 0-1 7 (lunch kl.1 3-1 4). Kursen står för material och

utrustning. Egen laptop är ett plus, men inget måste. Inga förhandskunsper krävs.

Dessa datum

går att boka:

2021.9

1819.10

89.10

UF sommarevenemang helsida i HBL

Vi samlar in material ti l l vår helsidesannons i
Myrstacken i HBL om UF sommarvenemang.

Annonsen ger synlighet ti l l evenemangen som UF-
rörelsen erbjuder i Nyland. Annonsen är kostnadsfri
för NSU:s medlemsföreningar. Vår helsida kommer
synas i tidningen den 20.5 och vi vi l l ha ert material

senast den 6.5. Materialet skickar ni ti l l
kansl iet@nsu.fi .

Sommarevenemang på Evenemax

Vil l du få synlighet för ditt sommarevenemang i

tidningarnas sommarbilagor? (HBL, VN, ÖN,

BBL) Skicka epost ti l l info@evenemax.fi el ler

ring 040 1 9 6000 senast den 30.4. Mer

information på www.evenemax.fi .

När ni sätter ihop ert material , tänk på att

fokusera på det viktigaste; vad, när, plats,

arrangör och kontaktuppgifter. Vi som

sammanstäl ler infomationen har rätt att

redigera materialet om det skul le behövas.

Ordkonstverkstäder
NSU ordnar ordkonstverkstäder för 9-1 2 åringar på Bygdehemmet i Botby den 1 6.5 kl. 1 6-1 8 och 1 8.5

kl. 1 3-1 5. Verkstäderna är ol ika så barnen kan delta i båda om de vil l . Anmälningar tas emot på

kansliet@nsu.fi senast den 9.5.

Påminnelse om att fyl la i rapportblanketten (för dem som ännu inte gjort det).
Anmälan om verksamhet och medlemmar gäller för verksamhetsåret 201 3
(kontaktuppgifter däremot för 201 4).
Det är av yttersta vikt att al la NSU: s medlemsföreningar fyl ler i blanketten senast 7.4, se
bulletin nr. 4 från 31 .3 för instruktioner (finnes på www.nsu.fi).

Musikklubb för barn på Bygdehemmet

Sedan hösten 201 3 erbjuder NSU musikundervisning för barn och ungdomar i föreningshuset

Bygdehemmet i Botby, i Helsingfors. Nu utvecklar vi verksamheten med att starta en musikklubb för 7-

1 0 åringar. Musikklubbens syfte är att introducera barn ti l l musikens värld och alla dess genrer genom

att lyssna, leka och spela instrument ti l lsammans. Anmälningar och frågor kan skickas ti l l

kansl iet@nsu.fi

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!

NSU erbjuder sina medlemsföreningarna möjl ighet att ordna ordkonstverksamhet i respektive

föreningshus under veckoslut ti l l det subventionerade priset 40€ som inkluderar ordkonstledare, material

och resekostnader. Kontakta kansl iet@nsu.fi för mera info.




