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SöU ordnar kurs
i att skriva revy
Under två kvällar i december berättar revyproffset Mats Eklund om hur arbetsprocessen kring ett revynummer kan se ut. Kursen
Att skriva revy - från idé till färdigt manus
ordnas online 8.12 och 15.12 kl. 19.
Hur får man en idé och hur förvaltar man
den på bästa sätt? Hur vet man vilket format
idén gör sig bäst i: ska den bli en sketch, en
sång eller en dans?
Mats berättar om sin skrivprocess från den
första anteckningen till den sista finputsningen. Föreläsningarna passar dig som är relativt ny och behöver hjälp att komma igång
med manusskrivandet, och dig som är en
van revyförfattare men som är i behov av en
nystart och lite inspiration. Föreläsningarna
hålls på Zoom.
Läs mera HÄR.

Fördjupad webbkurs
med Reidar Wasenius
Måndag 30.11 kl. 12-14
och 7.12 kl. 12-14

NSU i samarbete med HTU arrangerar en
fördjupad webbkurs i hur man använder
sociala medier för att nå sin målgrupp.
Kursdragaren är expert på digitala medier
och utbildare: Reidar Wasenius, Breaks Finland. Anmäl ert deltagande senast 26.11 till
kansliet@nsu.fi. Kursdeltagarna får
förhandsuppgifter per e-post innan kursstart.

23 NOVEMBER

Suomi.fi-identifikation
Behöver din förening fullmakter i
Suomi.fi?
Sfv har sammanställt en manual.
Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020
och ersätts av suomi.fi-identifikationen. De fullmakter som finns i Katso
överförs inte utan man måste skapa
nya.
Här finns en manual sammanställd för
hur en förening ska gå till väga för att
ansöka om suomi.fi-fullmakter.
Länk till manualen HÄR!

Höstmöte &
NSU Pris utdelning
I samband med NSUs höstmöte 25.11
uppvaktar vi vinnarna av NSU Prisen
2020. Evenemanget streamas live på
NSUs youtubekanal (länk kommer finnas på vår facebook- samt webbsida).
Prisutdelningen börjar 17.30, höstmötet äger rum kort efter uppvaktningen kl. 18.00. Föredragningslista samt
fullmakt finner ni HÄR.

Kursen kostar 50 €/person. Kursen är gratis för alla NSU och HTU anslutna föreningsmedlemmar.
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