
NSU priset 2016

Interkulturell Storytelling - i berättandets skugga!

7 JUNINylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

Vem vill du att skall få 
årets NSU pris? 
Nominera nu!

Tre nominerade kandidater i respektive kategori blir inbjudna som 
hedersgäster till  Nyländsk Aftongala (vid årets föreningskategori 
inbjuds en representant). Vinnarna koras på Nyländsk Aftongalan 
8.10.2016 i Othallen i Esbo. Kategorierna är följande: 

1. Årets talang – En person eller grupp som utmärkt sig speciellt 
inom teater, musik eller dans.

2. Årets eldsjäl – En person som inspirerar och engagerar folk i 
sin omgivning, som aktivt får personer att delta.

3. Årets ungdom – En resursperson (under 30 år) som nyligen 
aktivt engagerat sig för föreningsverksamhet.

4. Årets förening – En grupp som har vidareutvecklat verksamhet 
och där målmedvetenhet kännetecknar arbete.

5. Årets veteran – En person som under lång tid troget arbetat 
och slitit för sin förening. 
I år kan både privatpersoner och föreningar nominera personer 
som de anser vara värda NSU priset 2016 i respektive kategori. 
Nominera din kandidat genom klicka på länken nedan. 
Nomineringen pågår till 15.8.2016 

Klicka här för att nominera en eller fler kandidater!
(Där hittar du även reglerna för hur NSU-priset väljs) www.nsu.fi

NSU fortsätter med Storytellingverksamheten efter 
sommaren. Höstens första verkstad äger rum på 
LillaLuckan i Helsingfors 10.9. Evenemanget som är 
riktat till 6 -12 åringar erbjuder ett berättarforum där 
de medverkande under ledning, får berätta fritt samt 
lyssna till spännande historier. Under evenemanget 
hålls också ett verkstadsrum där barnen kan rita 
sina berättelser. Frukt och grönsaker bjuds. Alla 
språk välkomnas. Fritt inträde! Mera info: kansliet@
nsu.fi. Projektet är ett samarbete mellan NSU, 
ALBASuomiFinland och LillaLuckan.

Övriga datum för hösten:
Mårtendsdals bibliotek: 31.10 och 1.11.  kl. 9.00-10.30
Dickursby bibliotek: 2.11 och 3.11 kl. 9.00-10.30

Lördagen 10.9 LillaLuckan kl. 13-14.30 Simonsgatan 9, Helsingfors.
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