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Tävlingen 1 25 ord

Elever från svenskspråkiga grundskolor, årskurserna 1 -6, får delta i tävl ingen ”1 25 ord” som kan knytas ti l l vissa
läroämnen, t.ex. modersmål el ler historia. Tävlingen kan kombineras med Svenska kulturfondens stödform
Kulturpaket, då lågstadieskolor kan ansöka om stöd och anstäl la en ledare ti l l hjälp. Ordtävl ingen (storyn) skall
anknytas ti l l ungdomsföreningsrörelsens verksamheter.

Elever har möjl ighet att skicka in en ”story” med maximalt 1 25 ord. Berättelsen kan beskriva t.ex.
fritidssysselsättning, medlemskap i förening, teaterengagemang eller annat som man sysslar med inom
ungdomsföreningarna.

FSU arrangerar senare ett disco i den skolan som eleven med det vinnande bidraget representerar. Vi
återkommer ti l l premieringen.

”Story-bidragen” kan skickas per post el ler elektroniskt via FSU:s hemsida.

Sista inlämningsdag är 1 3.1 2.201 3.

DJ-Kursen fortsätter!

NSU har i höst erbjudit ett färdigt kurspaket i form av en grundkurs i DJ-konst för ungdomar i åldern 1 3 uppåt

som föreningar kan arrangera i t.ex sitt eget föreningshus . Kursen kommer att fortsätta och kan bestäl las även

på våren. Som kursdragare fungerar Mats Holmström som är ungdomsledare och en professionell DJ. Kursen är

ett veckoslut långt (lö-sö) och ordnas under dagarna kl. 1 0-1 7 (lunch kl.1 3-1 4). Kursen står för material och

utrustning. Egen laptop är ett plus, men inget måste. Inga förhandskunsper krävs.

Kursen har ett subventionerat fast pris på 1 50 € för NSU:s medlemsföreningar!

Rekommenderat deltagarpris: 20 €

Gruppstorlek: 5-6 pers.

Kontakta kansl iet@nsu.fi för mer information!

Neata 201 4 (1 -6 jul i 201 4)

Finlands Svenska Ungdomsförbund söker teatergrupp som är intresserade av att uppträda på

Neata festivalen i jul i 201 4.

Neata 201 4 är en festival som samlar teaterentusiaster från alla de nordiska länderna och Baltikum för fem dagar

av teater, workshops och samvaro. Festivalen är ett ambulerande evenemang som arrangeras vartannat år.

Festivalen arrangeras nästa gång 201 4 för åttonde gången och då är det Finland som har äran att vara värdland

för festivalen. Sammanlagt samlar festivalen omkring 1 30 amatörskådespelare och ett 20 tal tjänstemän och

förtroendevalda som jobbar med amatörteater i Norden och Baltikum.

Finland i sin rol l som värdland får presentera två pjäser, en på finska och en på svenska. Nu söker FSU en pjäs

som skulle kunna representera de svenskspråkiga amatörteatrarna i Finland och delta i festivalen. Pjäsen får

högst vara 90 minuter lång.

Målet med festivalen är att dela upplevelser, knyta nya kontakter och samtidigt kunna visa upp för varandra och

för al lmänheten vad som händer inom amatörteater i de olika länderna. Vi vi l l visa upp det bästa Norden och

Baltikum har att erbjuda.

Mer info fås av sofia@fsu.fi och på www.teater.fi




