
NSU erbjuder berättarverkstäder kostnadsfritt 
till sina medlemsföreningar!
En berättarverkstad som riktar sig till 5 - 12 åringar. Barnen 
får ta del av berättarverkstaden genom att lyssna, rita och 
sedan fritt återberätta sina egna tolkningar av sagan. Sagan 
uppträder under verkstadens gång i manga nya versioner!  
Berättandet går i huvudsak på svenska, men alla språk 
välkomnas! Berättarverkstadens metod är skapad- och leds av 
Ca Cedercreutz-Bäck storyteller, filosof och bibliotekarie.

Bokningar: kansliet@nsu.fi 
Mera info på www.storytelling.nsu.fi

Målgrupp: 5-12 åringar.  Längd: 1,5h. 
Deltagare: minst: 8st, max: 25st. Material: 
Papper - vitt A4 och blyertspennor eller 
färgpennor/kritor. Utrymme: En berättarplats, 
gärna så att vi sitter på golvet i halvcirkel med 
en berättarstol. Ett arbetsbord och stolar 
för alla deltagare att rita vid. Traktering: Vi 
bjuder på inhemska äpplen, gurka och morot.

Teaterstatistiken för år 2016

Ni som redan har spelat färdigt för år 2016 kan 
passa på att fylla i Teaterstatistiken för året. En del 
av er har redan gjort det och behöver således inte 
göra det igen.
Teaterstatistiken för år 2016 bör lämnas in senast 
1.2.2017. Blanketten hittar ni här:
http://www.teater.fi/sv/teaterstatistik/

Interkulturell Storytelling

NSU frågesport finalen 2016

FSU informerar

15 NOVEMBERNylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

NSU vill gratulera frågesport finalisterna i deras framgång i de lokala uttagningarna, samt hälsa er 
hjärtligt välkomna till Nyländska finalen på Furuborg i Kuggom 20.11.2016 kl.15.00! Om Ditt lag av någon 
anledning inte kan ställa upp i finalen eller om någon av lagets deltagare har fått en ”stand in” så meddela 
det gärna snarast möjligt, per e-post: kansliet@nsu.fi eller tfn 0500 616 933. Finalen arrangeras av Östra 
Nylands Ungdomsförbund och fjolårets vinnare i allmän klass: Bildande Nöjen i Kuggom tillsammans med 
NSU. Adressen är: Furuborg, Lappträskvägen 492, KUGGOM. 
Resultaten från uttagningarna hittar ni här: www.nsu.fi

Skärpta regler gällande upphovsrättigheter

Notera att reglerna för upphovsrättigheter har 
skärpts. Agenturerna som bevakar rättigheterna 
har meddelat att ifall ansökan kommer in för sent, 
så kommer den inte ens att behandlas utan direkt 
få avslag. Kom ihåg att ansöka om rättigheterna 
före ni börjar öva! Notera också att det kan ta upp 
till en månad att få svar på sin ansökan.

nr 11 / 2016

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

http://www.teater.fi/sv/teaterstatistik/
http://www.nsu.fi/start/article-24782-54630-nsu-fragesportuttagningarnas-resultat-2016

