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Nyländsk Afton 2012  artistanmälning senast 15.5
Nyländsk Afton är ett av NSU:s största evenemang som i år går av stapeln
i Lovisa Bollhal l den 6.1 0. Til lstäl lningen har bl ivit en tradition som ger
möjl igheter för oss att visa upp den mångsidiga levande svenskspråkiga
kultur som finns här i Nyland. Det är också en plats och en knutpunkt där
vi kan träffa andra inom UF-rörelsen och skapa nya kontakter.

Vi vi l l påminna er om att det är dags att anmäla sig ti l l Nyländsk Afton
201 2, om ni vi l l vara med och uppträda på festen. Sista anmälningsdagen
är den 1 5 maj. Skicka anmälningarna ti l l kansl iet@nsu.fi
Nyländsk Afton 201 2 arrangeras i samarbete med ÖNUF.

Nyländsk Afton 2011

Vil l du få synlighet för ditt sommarevenemang
i tidningarnas sommarbilagor?

Då skall du anmäla det ti l l www.evenemax.fi
senast den 6 maj.

Skicka e-post ti l l info@evenemax.fi el ler ring
040 1 91 6000

Evenemangen publiceras i sommarbilagorna
i HBL, VN, ÖN och Borgåbladet i enl ighet
med tidningens spridningsområde. För att
komma med i sommarbilagorna skall ditt
evenemang finnas hos evenemax senast
den 6 maj.

De evenemang som förs in senare
kommer endast att publiceras på webben

En lyckad journalistkurs i
S:t Michel

Fredagen den 20 apri l steg 1 5 förväntansful la

ungdomar och 2 ivriga ledare på bussen som skulle ta

oss ti l l S: t Michel där vi ti l lsammans under en helg fick

chansen att förkovra oss i journalismens värld. Efter en

spännande resa med bl.a. ett söndrigt bussdäck, kom

vi äntl igen fram ti l l Suomen Nuoriso-opisto. Helgen

fyl ldes av intensiva timmar, rol iga stunder, god mat och

nya vänskapsband.

Matias och Laura var duktiga lärare, och när slutet av

helgen kom uttrycktes mycket god feedback på kursen

och önskan om att fler l ikande ti l lfäl len borde ordnas

snart igen. Arrangörerna Ung Kultur och NSU var också

mycket nöjda med kursen.

En mer ingående berättelse om kursen och en länk ti l l

en del av de arbeten som utfördes av ungdomarna

under helgen kommer snart att finnas på NSU:s

hemsida.




