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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

sammanställer infomationen har rätt att

redigera materialet om det skulle behövas.

De sista DJkursgångerna

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. Det gäl ler att boka snabbt, de

sista kursgångerna är nu på hösten! Kontakta per e-post;

kansl iet@nsu.fi el ler ring 0500-61 6933 för mera information.

Lediga datum:

2021.9

1819.10

89.10

Jounalistikkurs

NSU och Finlands AITA/IATA-center ordnar i samarbete med Ung Kultur en gratis
journalistikkurs för ungdomar i åldern 1 6-29 år. Kursen ordnas under veckoslutet 9-11 .5 på
Borgå folkakademi och inkluderar inkvartering och måltider. Föreläsare: Stefan Holmström,
chefredaktör för Östra Nyland.

Ordkonst

NSU ordnar igen ordkonstverkstäder för 9-1 2 åringar på Bygdehemmet,
Borgfrökensgränd 1 , 00950, Botby den 1 6.5 kl. 1 6-1 8 och 1 8.5 kl. 1 3-1 5.
Anmälningar tas emot per e-post: kansl iet(a)nsu.fi senast den 9.5.

Sista anmälningsdagen för Nyländsk Afton!

Som traditionen påbjuder vi l l vi med Nyländsk Afton 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.




