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Frågesporten
Traditionsenligt ordnas frågesporten nu igenunder hösten. Samla ihop lag, svara påkluriga frågor och må den bäste vinna!Uttagningarna i lokalförbunden: 21.10Final i Esbo på Mårtensbro skola: 3.11 kl. 15.

Teaterkalaset
Teaterkalaset blir i år i Nyland, närmare

bestämt Sibbo. Datumet för årets Teaterkalas
är 17–20.10.2013 under höstlovet.
Teaterkalaset är ett läger för

teaterintresserade barn i åldern 7‐12 år.
Anmälningen för årets teaterkalas är nu igång
och du hittar blanketten via FSU:s hemsida.

PRODUKTIONSSTÖD
Det är igen aktuellt för FSU‐amatörteatergrupper
att ansöka om produktionsstöd från FSU för höst‐

och vinterpjäser som uppförs under tiden
1.9.2012–28.2.2013. Produktionsstödet sökes för
behov av yrkeskunnig hjälp, till exempel för regissör,
koreograf,musiker, dramaturg, etcetera. Föreningar,

vilka är anslutna till FSU, kan ansöka om
produktionsstöd. Till ansökan bifogas noggrant
uppgjord budget för uppsättningen. Ansökan bör
inlämnas senast 1.11.2013 på för ändamålet tryckt
blankett, hittas på FSU:s egen hemsida och på

Teater.fi.Närmare information från teater(at)fsu.fi.

Teaterprofilerna
Det är dags att nominera årets Teaterprofiler

2013. Skicka ett förslag på en person eller flera
personer och en motivering till teater@fsu.fi
senast 15.10.2013. Detta är ett ypperligt

tillfälle att tacka någon som varit extra duktig i
år, eller som varit aktiv redan i många år. Varje
år belönas en man och en kvinna med priset.

OrdkonstNSU erbjuder medlemsföreningarna möjlighet att ordna ordkonstverksamhet irespektive föreningshus till ett subventionerat pris.Ordkonstverkstaden riktar sig till 9‐12 åringar eller 13‐16 åringar, är 2 timmar lång ochhålls i era utrymmen på en lördags‐ eller söndagseftermiddag.Max 10 deltagare.Material ingår i priset.Pris: 40 euro/gång (inkluderar kursdragare, resor och material).(Om ni önskar kan ni ta en liten deltagaravgift, rekommenderat pris: 3‐5 euro)Datum kan bokas lördags‐ eller söndagseftermiddagar under hösten. Ta kontakt så slår vifast ett datum!Tfn 09‐3254244 eller kontakta Helena direkt, e‐post: helena@nsu.fi




