
Påminnelse Teater-info
Produktionsstöd
 Nu är det åter dags för FSU-amatörteatergrupperna att ansöka om produktionsstöd för höst- 
och vinterpjäser som uppförs under tiden 1.9.2014 – 28.2.2015. Föreningar, vilka är anslutna 
till FSU, kan ansöka om produktionsstöd. Till ansökan bifogas noggrant uppgjord budget för 
uppsättningen. Ansökan bör inlämnas senast 3.11.2014 på för ändamålet tryckt blankett som 
hittas på FSU-hemsidan under blanketter! Närmare information från FSU-kansliet.
 
Teaterprofilerna
Det är dags att börja nominera årets Teaterprofiler 2014. Skicka ett förslag på en person eller 
flera personer samt en motivering till e-postadressen; teater@fsu.fi, senast 15.10.2014. Detta 
är ett ypperligt tillfälle att tacka någon som varit extra duktig i år eller som varit aktiv redan i 
många år. Varje år premieras en man och en kvinna som årets teaterprofiler.

Höstkonsert på NSU:s föreningshus 
Bygdehemmet 
Autumn Leaves med Let Us Be Frank och Ukulele- 
klubben

Kom och lyssna på en skön konsert som får dig att värmas 
av röster och strängar i rött och guld! 

Torsdag 30 oktober kl. 19.00 på Bygdehemmet, 
Borgfrökens gränd 1, Helsingfors

Biljetter 15 € / 10 € (studerande och pensionärer) säljs vid 
ingången.

Nyländsk Afton Goes Gala - 
 
Endast 400 biljetter finns till salu. Boka din biljett nu! Nyländsk Afton Goes Gala den 8.11 i Ekenäs 
Bollhall. För mera information gå in på www.nsu.fi eller kontakta oss via kansliet@nsu.fi

Breakdance kurs 
I höst erbjuder NSU färdiga kurspaket i form av en grundkurs i Breakdance riktade till 
ungdomar i åldern 12 och uppåt som föreningar kan arrangera i t.ex sitt eget föreningshus. 
Datum som kan bokas: 15-16.11, 22-23.11, 13-14.12 
För mera information kontakta kansliet@nsu.fi   

Boka din biljett här!

13 OKTOBERNylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f. Borgfrökensgränd 1, 00950 Helsingfors tfn 0500-61 6933 www.nsu.fi

(www.biljett.fi)

Autumn Leaves 
med 

Let Us Be Frank & 
Ukulele-klubben  

Torsdagen 30 oktober 2014 kl. 19
 Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors

Biljetter 10/15e

Autumn Leaves 
med 

Let Us Be Frank & 
Ukulele-klubben  

Torsdagen 30 oktober 2014 kl. 19
Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, Helsingfors

Biljetter 10/15e

nr.9 / 2014

http://biljett.fi/index.php?page=events&subpage=eventdesc&childfrom=20509&eventid=20511&showmap=0

