4. SEPTEMBER

Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.
1. Bidrag för Teatersymposium

För att sporra teatergrupper inom UF-rörelsen gör
NSU i år ett pilotprojekt med understödet
"Samhörighet i teatergruppen". Idén är att bidrag kan
sökas för att under ett veckoslut hålla ett
teatersymposium med workshop och valfri
workshopledare på valfritt seminarieställe.
Alternativt ordnar NSU föreläsare och seminarieplats
för teatergruppen eller teatern. Bidrag för ett
teatersymposium med kostnader upp till 1 250€ kan
ansökas av NSU.

Skriv en kort, fritt formulerad ansökan där ni
berättar vilken teatergrupp ni representerar och
motiverar varför just ni vill ordna
teatersymposium. Skriv även om var ni ämnar
hålla semanariet och hur ni planerar resan dit.
Berätta också vilken workshopledare ni vill ha.
Bifoga även en uträkning av de uppskattade
kostnaderna.

Skicka en ansökan med rubriken "Samhörighet i teatergruppen" till kansliet@nsu.fi eller
per post till NSU, Nylandsgatan 17 b 27, 00120 Helsingfors. Teatersymposiet skall hållas
inom 2012. Ansökan skall vara på NSU: s kontor senast den 25.9. Styrelsen fattar beslut
om vilken teatergrupp som erhåller bidraget på basis av ansökans motivering.
2. Renoveringsbidrag för ufhus

Statligt renoveringsbidrag för föreningshus kan nu sökas för år 2013. Ansökningarna skall vara
Kotiseutuliitto tillhanda senast 30.9.2012. Obs! P.g.a. att 30.9 är en söndag är det säkrast att
poststämpla ansökningarna senast fredagen den 28.9! Mera information finns på websajten:
www.kotiseutuliitto.fi
3. FSU informerar
1.

Teaterprofilerna.

2.

Produktionsstödet

3.

Teaterdagarna

Det är dags att nominera årets Teaterprofiler 2012. Skicka ett förslag på en person eller flera personer och
en motivering till teater@fsu.fi senast 1.10.2012. Detta är ett ypperligt tillfälle att tacka någon som varit
extra duktig i år, eller som varit aktiv redan i många år. Varje år belönas en man och en kvinna med priset.
Det är igen aktuellt för FSU-amatörteatergrupper att ansöka om produktionsstöd från FSU för höst- och
vinterpjäser som uppförs under tiden 1.9.2012–28.2.2013. Produktionsstödet sökes för behov av
yrkeskunnig hjälp, till exempel för regissör, koreograf, musiker, dramaturg, etcetera. Föreningar, vilka är
anslutna till FSU, kan ansöka om produktionsstöd. Till ansökan bifogas noggrant uppgjord budget för
uppsättningen. Ansökan bör inlämnas senast 2.11.2012 på för ändamålet tryckt blankett, som hittas på
FSU:s egen hemsida och på Teater.fi. Närmare information från teater(at)fsu.fi.
FSU arrangerar Teaterdagar i samband med höstmötet. Program arrangeras både för skådespelare och
producenter inom Uf. Reservera redan nu tid i kalendern. Teaterdagarna kommer att arrangeras 16–17.11 i
Åbo. Program följer snart.
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