
Traditionsenligt ordnas den anrika frågesporten 
under hösten. Samla ihop lag, svara på kluriga 
frågor och må den bäste vinna!
Uttagningarna i lokalförbunden: 2.11  
Final: 15.11 på Bygdehemmet!

Alla föreningar som spelat teater under 2014 bör fylla 
i teaterstatistiken. De föreningar som inte ännu lämnat 
in den bör göra det omgående, då FSU bör rapportera 
vidare statistiken inom vecka 8. Blanketten hittar ni här: 
http://www.teater.fi/sv/teaterstatistik

NSU:s grundkurs i DJ-konst riktad till ungdomar i åldern 13-16 år eller 16 år uppåt som föreningarna 
i hela Nyland kan arrangera i sitt eget föreningshus, får nu en uppföljare. Som kursdragare fungerar 
fortsättningsvis den professionella mycket omtyckta DJ:n och ungdomsledaren Mats Holmström. 
Kursen innefattar fortsättningsvis totalt tolv timmar diskussion och undervisning. 

Kursen kostar 150 euro för en medlemsförening och material, utrustning och alla resekostnader ingår. 
Rekommenderad deltagaravgift är 20 euro. 
Gruppstorlek: 5-6 pers. Datum som kan bokas: 18-19.4, 25-26.4 och 23-24.5
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Fortsättningskurs i DJ-konst

13 FEBRUARINylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

NSU startar musikcentrum på Bygdehemmet

Klicka här för mera information (www.nsu.fi)

Musik och rörelse för barn
för 9-11 åringar, Ons 16.45-17.45
 
Lyssnande, framträdande och hitta på 
egen musik. Max 10 deltagare.

Sångklinik för vuxna 
(17 år-) Ons 18.00-20.00 
 
Vi fokuserar på framträdande och 
teknik i en gruppsånglektion där 
deltagarna jobbar med sina egna 
sånger och följer med de andras 
sjungande. Max 6 deltagare.

Ledare: Sara Selenius, mus.ped.kand. 
Inga förhandskunskaper krävs. 
Förhandsanmälan senast 23.3 till: 
kansliet@nsu.fi, Start 8.4-27.5 www.nsu.fi

NSU:s musikdagkoloni
för åldern 7-10 år. 1–18.6 kl. 8.30-16.30 
Kom med i musikens underbara värld 
genom lek, sång och dans. www.nsu.fi

Låtskrivarkurs för ungdomar
i April för åldern 13-17 www.nsu.fi

Nybörjarkurs i breakdance
start 27.2 (13 år-) www.nsu.fi

Helsingfors ukulelefestival
22- 24.5 på NSU:s Musikcentrum i Botby 
Svenskfinlands första ukulelefestival. 
Workshops och konserter med bl.a. två 
av Europas främsta lärare och artister, 
Ken Middleton och Chris Hough 
(”Ukulele Uff”). www.uke.fi
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