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10 FEBRUARI

NSU:s Dagkoloni
421.6 Vi ordnar i år igen dagkolonier för barn i åldern 7-1 0 på

Bygdehemmet, Borgfrökensgränd 1 , 00950 Helsingfors.
Kolonin är 4 juni ti l l 21 juni, vardagar 8.30-1 6.30.

Programmet under kolonierna kommer variera beroende
på väder och vind. Men allt från lekar, pyssel, simning ti l l
bol lspel, teater och spännande utflykter utlovas!

Upplev världens bästa sommar!

Deltagaravgiften är 85 euro/vecka och inkluderar
försäkring, ett mål mat, ett lätt mellanmål samt program
och material .

Anmälningar vi l l vi ha senast 1 5 maj. Anmälningsblanketten
finns på http: //www.nsu.fi/evenemang_/dagkolonin/.

2012
Nyländsk Afton ordnas för 27:e gången i år! En
hejdundrande ti l lstäl lning utlovas med flera kända
och nya artister, teatergrupper och personligheter
från hela nyland. Evenemanget ordnas i år i Lovisa
bollhal l den 6 oktober. Arrangörer är Nylands
svenska ungdosmförbund i samarbete med Östra
Nylands Ungdomsförbund och Finlands Svenska
Ungdomsförbund.

Kom med och uppträd!
Som traditionen påbjuder vil l vi med detta
evenemang lyfta fram ungdomsföreningarnas egna
förmågor inför en större publik.

Så om just DU vil l sjunga, dansa eller har ett band
eller en teatergrupp som vil l uppträda på Nyländsk
Afton 201 2, anmäl er då genom att skriva ett mail
ti l l kansl iet@nsu.fi .Vi vi l l ha din anmälan senast 1 5
maj.

NSU ordnar kurser!
Kurs 1: Marknadsföring i sociala medier för
teaterproducenter
1 2.4 kl.1 3-1 8
Södra Esplanaden 20, Helsingfors
Föreläsare: Reidar Wasenius och Jesper
Koivumäki

Kurs 2: Innovativ marknadsföring
Kursen ordnas i oktober. Mer information
kommer snart.

Anmälningar ti l l kansl iet@nsu.fi vi l l vi ha senast
27.3 för kurs 1 . Kurs 2 meddelas senare.

Reidar Wasenius är utbi ldare och föreläsare
bl.a. inom utbildningssektorn för
kommunikation, media och digitala medier.
Reidars specialområden är social media och
marknadsföring. Jesper Koivumäki är IT expert
och Nylands IT3 representant. Kursen ordnas i
samarbete med IT3.




