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Ett nytt verksamhetskoncept för föreningar som villordna kurser för ungdomar.
I höst erbjuder NSU färdiga kurspaket i form av engrundkurs i DJkonst riktade till ungdomar i åldern1316 eller 16 år och uppåt som föreningar kanarrangera i t.ex sitt eget föreningshus. Somkursdragare fungerar Mats Holmström som ärungdomsledare och en professionell DJ. Kursen ärett veckoslut långt (lösö) och ordnas underdagarna kl. 1017 (lunch kl.1314). Kursen står förmaterial och utrustning. Egen laptop är ett plus,men inget måste. Inga förhandskunskaper krävs.Gruppstorlek: 56 pers.

Kursen har ett subventionerat fastpris på 150 € för NSU:smedlemsföreningar!Rekommenderat deltagarpris: 20 €

NSU erbjuder medlemsföreningarna möjlighet att ordna
ordkonstverksamhet i respektive föreningshus till ett
subventionerat pris.

Pris: 40 euro/gång (inkluderarkursdragare, resor och material).(Om ni önskar kan ni ta en litendeltagaravgift, rekommenderat pris:35 euro)Datum kan bokas lördags ellersöndagseftermiddagar under hösten.Ta kontakt så slår vi fast ett datum!Tfn 093254244 eller kontaktaHelena direkt, epost: helena@nsu.fi

Ordnar ni ett större evenemang påföreningshuset och vill ha program förbarnen? Då kan ordkonstverkstadenformas om så att det passarevenemanget. Detta bör dock avtalasom på förhand.

Arrangera ordkonstverkstad i er förening!

Det är igen aktuellt med ansökan om renoveringsbidrag för föreningshusgällande nästa år (2014). Ansökningarna skall in under sepetember senast 30.9! Information, direktiv,blanketter, etc. hittas under följande adress:
http://www.kotiseutuliitto.fi/renoveringsbidragforar2014
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Renoveringsbidrag

Ordkonstverkstaden riktar sig till 912 åringar eller 1316 åringar,
är 2 timmar lång och hålls i era utrymmen på en lördags eller
söndagseftermiddag. Max 10 deltagare. Material ingår i priset.

Arrangera DJkurs i er förening!

Grundkursen i DJkonst lämpar sig för alla åldrar. Åldersgruppen
kan även skräddarsys enligt era behov.

Tillsammans med certifierade ordkonstledaren Helena von
Schoultz får barnen upptäcka ordkonstens värld. Under en
ordkonstverkstad inspireras vi att ta fram berättelser vi har inom
oss och får utlopp för vår fantasi och kreativitet. En berättelse
kan berättas på så många olika sätt; kanske kommer den fram i
form av en muntlig berättelse, en sång, kanske en dikt eller
varför inte en liten teaterpjäs? Möjligheterna är nästan
oändliga! Ordkonsten ger också möjlighet att upptäcka olika
konstformer i samspel med varandra.




