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UF sommarevenemang  helsida i HBL
Vi samlar in material till vår helsidesannons i Myrstacken iHBL om UF sommarvenemang. Annonsen ger synlighet tillevenemangen som UFrörelsen erbjuder i Nyland. Annonsenär kostnadsfri för NSU:s medlemsföreningar. Vår helsidakommer synas i tidningen den 21.5 och vi vill ha ert materialsenast den 6.5. Materialet skickar ni till kansliet@nsu.fi.

När ni sätter ihop ert material, tänk på attfokusera på det viktigaste; vad, när, plats,arrangör och kontaktuppgifter. Vi somsammanställer infomationen har rätt attredigera materialet om det skulle behövas.

NSU ordnar i samarbete med Ung Kultur en journalistkurs för ungdomar.Kursen är en endagskurs och ordnas i Allianssihuset i Helsingfors den 6april 2013. Kursen är gratis och inkluderar material, frukost och lunch.Kursen dras av Kia Svaetichin som är journalist och programledare påradio x3m.
Under kursen får kursdeltagarna lära sig journalistiskt skrivande ocholika intervjutekniker. Det blir en dag fylld av inspirerande,kunskapsfyllda och givande stunder! Efter kursen får en del av deltagarnachans att pröva på att vara journalist på evenemanget Teatris 2013, den2426 maj.Mer information på www.nsu.fi

Journalistkurs för ungdomar

Ordkonstverkstad den 27.4
Tycker du om att använda din fantasi och hitta på roliga berättelser, sagofigureroch hemliga ställen? Då är ordkonst något för dig som är 79 år!Nu har du chansen att pröva på ordkonst. Vi åker tillsammans på en fantasiresagenom ordkonstens färgsprakande skrymslen! Vi hittar på egna sagofigurer,använder oss av våra sinnen, berättar berättelser tillsammans och pysslar ihopegna fantasiplatser.

Det blir en rolig dag fylld med massa nya upplevelser. Under dagen bjuder NSU påen lättlunch. Men ta med en egen frukt som mellanmål.Ordkonstdagen leds av certifierade ordkonstledare Helena von Schoultz.NSU har försäkring för barnen som deltar.Mer information på www.nsu.fi
SKÖN VÅR!

Sommarevenemang påEvenemax
Vill du få synlighet för dittsommarevenemangi tidningarnas sommarbilagor?(HBL, VN, ÖN, BBL)Skicka epost tillinfo@evenemax.fi eller ring040 19 6000 senast den 30.4.Mer information påwww.evenemax.fi

IT3 ordnar en avgiftsfri dropin verkstad i FSU:s mötesrum dit man kan komma och arbeta med
föreningens webbsajt, eller annat ITrelaterat. Under tillfället förekommer ingen föreläsning, utan man

kommer och går som man vill. Verkstaden ordnas den 16.4 mellan klockan 1520, ingen
förhandsanmälan behövs! Välkommen! Handledare: Jonas Lemberg, IT3

IT3 dropin verkstad 16.4




