
Nyländsk Aftongala 2016

Renoveringsbidrag

Renovera bra - rådgivningsdag för föreningshusrepresentanter 
Lö 15.10 på Thorstorp i Alberga, Esbo

13 SEPTEMBERNylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

Boka din biljett nu!
Välkommen på tre rätters middag med program, musik och dans mellan 
varven. Under kvällen får vi njuta av uppträdanden av bl.a. Grani Big Band, 
Finns sommarteater, Lurens sommarteater, Raseborgs Sommarteater, 
Evitskogrevyn, Rampfeber, Vanda teaterförening, AV-teatern, Postbackens 
sommarteater, Let Us Be Frank, Ukulele Express m.m. Konferencier: Simon 
Djupsjöbacka. Årets fest Nyländsk Aftongala firas i samband med EBUF:s 
110 års jubileum.

Boka era biljetter här! (www.nylandskafton.fi) 
Biljetter: 40e (inklusive 3 rätters middag med program). 
Endast genom förköp t.o.m. 19.9.

Nu är det igen aktuellt med ansökan om renoveringsbidrag för föreningshus gällande nästa år (2017). Kom 
ihåg att ansökningarna skall in under september senast 30.9! Information, direktiv, blanketter, etc. hittas på: 
www.kotiseutuliitto.fi

Suomen Kotiseutuliitto, tillsammans med de förbund som har många föreningshus inom sina medlemsfält, 
arrangerar nämnda tillfälle lördag 15.10 kl. 11 - 16 på föreningshuset Thorstorp (HV i Alberga) i Alberga, 
Esbo. Tillfällets språk är finska, men man får ställa frågor på svenska. Ingen avgift uppbärs för deltagande 
och anmälan bör göras enligt direktivet till Kotiseutuliitto. Länk till informationen om dagen:  
www.seurantalot.fi 

   Sök till den internationella amatörteaterfestivalen – mondial du théatre i monaco 2017
Mondial du Théatre – världens största amatörteaterfestival organiseras i Monaco 21.-20. augusti 2017. 
Festivalen organiseras var fjärde år. Finlands AITA/IATA-center söker nu representanter från Finland för 
att uppträda på festivalen. Gruppens storlek högst 10 personer och skådespelarna bör vara myndiga. 
Pjäsen kan vara upp till 60 minuter lång med 30 minuters förberedelsetid. Skicka oss information om 
er föreställning och en inspelning eller länk till en inspelning av föreställningen före 23.9 till adressen 
MIKKO@TNL.fi. Mer information: teater(at)fsu.fi

   Nominera och hylla en aktiv teater person
Det är dags att nominera årets Teaterprofil 2016. Skicka ett förslag på en person och en motivering till 
teater(at)fsu.fi senast 18.09.2016. bifoga gärna också kontaktuppgifter till personen i fråga. Detta är ett 
ypperligt tillfälle att tacka någon som gjort en extra insats i år, eller som varit aktiv redan i många år. Av 
de nominerade premieras en person under hösten till Årets Teaterprofil 2016.
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