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FSU-styrelsen
Förbundsstyrelsen sammanträder 
nästa gång lördag 9.6 i Ekenäs i 
samband med Popkalasfestivalen 
där. Närmare information senare.

På Svenska
FSU:s gratistidning,  På Svenska, 
skall komma ut nästa vecka, dvs 
vecka  22.  Denna gång finns  det 
tre teman i tidningen; teater, IT3 
och  ”läs  en  bok-kampanjen”. 
Popkalasfestivalerna  marknads-
förs med en stor annons på bak-
sidan. FSU hoppas att  så många 
som möjligt  skall  få  tidningen  i 
sin  postlåda/-lucka.  Tidningen 
sätts  också  in  på  webben  då 
pappersversionen utkommer.

Sommarteatrar 2012
Information  om  vilka  uf-teater-
grupper som spelar sommarteater 
i år hittas bla i kommande FSU-
gratistidning På Svenska.  En del 
av grupperna har också laddat in 
sina pjäser på webbsidan teater.fi. 
Självfallet hittas även info tex på 
föreningarnas egna webbsidor.

Produktionsstöd
Följande  föreningar  som  hade 
ansökt  om  produktionsstöd  för 
teaterpjäs från FSU på våren blev 
beviljade:
ÖNUF/Lurens sommarteater 500 
EBUF/Finns sommarteater 400 e 
Vanda  Teaterförening  400  e
Teater Rampfeber (Vanda) 400 e
Teaterboulage  (Pargas)  400  e
Petalax hembygdsförening 400 e

Popkalaset
FSU arrangerar som bekant Popkalaset i år med två festivaler, lördagarna 9.6 
i Ekenäs och 16.6 i Jakobstad. Det kommer att bli nonstop musik på de två 
scenerna (stora och lilla) från kl. 14 – 24 på bägge orterna. Artisterna har 
redan varit klara en längre tid och som huvudartist på bägge festivalorterna 
uppträder  Timbuktu  &  Damn!  från  Sverige.  Närmare  information  om 
evenemanget och artisterna hittas under www.popkalaset.com. 

Biljettförsäljningen sker via Lippupiste, www.lippu.fi samt Jerry´s music 
i  Ekenäs  och  Jakobstads  musik.  Biljetter:  Vuxen  (över  20  år)  -  32€  + 
exp.avg. Ungdom (13-19 år)/studerande (max 29 år) - 26€ + exp.avg. Barn 
t.o.m. 12 år - 10 euro + exp.avg. Barn under 6 år gratis. Det är möjligt att  
delta  enbart  på  Barnkalaset  kl.  14-16,  varpå  biljettpriset  vid  förköp  är 
betydligt förmånligare. 

Popturnén
FSU har under vintern och våren arrangerat  en Popturné som besökt fem 
orter  i  Svenskfinland  och  med  en  final  i  Vasa  i  samband  med  Svenska 
Talande Klubben som arrangerades 11 maj. 

Popturnén  arrangerades  av  FSU  med  avsikten  att  ge  finlandssvenska 
musikaliska  förmågor  chansen  att  få  uppträda.  15  finlandssvenska  band 
deltog, fördelat på tre per uttagningsort, och en finalist utsågs på respektive 
ort.

I finalen deltog således fem band och Satin Circus från Helsingfors utsågs 
till  vinnare  i  Vasa  den  11 maj.  Vinnaren  kommer  nu  att  få  uppträda  på 
Popkalasets  stora  scener  i  Ekenäs  och  Jakobstad,  medan  de  övriga 
finalisterna får spela på den mindre scenen på Popkalasfestivalerna. 

Enligt FSU:s verksamhetsledare  Tomas Järvinen, var standarden på de 
uppträdande orkestrarna och artisterna otroligt bra. ”Det är roligt att se att 
det finlandssvenska musiklivet lever och mår bra”.

 Närmare info om Popturnén hittas på FSU:s webbsida.

MGP-finalisterna utvalda
Årets tio finalister till MGP-finalen, lördag 6.10, är utsedda. Sammanlagt 67 
bidrag lämnades in och juryn hade igen ett hårt jobb för att utse finalisterna.
Nu väntar Camp-MGP för finalisterna, dvs övningslägret direkt i början på 
juni. Senare på sommaren blir det skivinspelning.
Årets finalister och deras låtar: 
-Axel från Kvevlax med låten ”Ge någon en chans”
-Céline, Smedsby/Korsholm, ”Sommarfeelis”
-Ellen o Catarina, Kyrkslätt-Esbo, ”Fantasivärlden”
-Emilija, Saltvik/Åland, ”Du & jag”
-Jojjo, Jakobstad, ”Du kan om du vill”
-Linnéa; Malax, ”Ängeln”
-Mayah, Grankulla, ”Hej”
-Pop-SELLA feat.Ode, Esbo, ”Hemlighet”
-Psycho Rabbits, Åbo, ”Superkrafter”
-The Dreamers, Grankulla, ”Drömmen om dig”
MGP är ett  samarbete  mellan FSU, Five Corners  och Yle Fem. Närmare 
information hittas under svenska.yle.fi/mgp. 

http://www.popkalaset.com/
http://www.lippu.fi/


Teaterkalaset i Kronoby
FSU:s  årligen  återkommande  barnteaterevenemang, 
Teaterkalaset, arrangeras i år i Kronoby under tiden 12-
15  juni.  Sammanlagt  93  barn  har  anmälts  till 
evenemanget och de kommer att få ta del av ett digert 
program.  FSU:s teaterutskott,  med representanter  fån 
de olika landskapsförbunden samt Marica Fagerholm-
Åsten från  FSU  som  koordinator,  ansvarar  för 
Teaterkalasets arrangemang.

Kurs i teaterkonst
Den 14 juni, i samband med FSU:s Teaterkalas, ordnas 
en  fortbildningskurs  för  lärare  inom  grundläggande 
konstundervisning  i  Teaterkonst.  Kursen  hålls  på 
Kronoby folkhögskola. 

Kursen  ordnas  av  SÖU:s  projekt  Teaterkonst  i 
Österbotten och är helt gratis att delta i. Kursen riktar 
sig till  lärare  inom Teaterkonst  i  hela Svenskfinland. 
Även övriga teaterintresserade har möjlighet att delta!

Anmälan  till  kursen  bör  göras  senast  31  maj  till 
Jenny Holm, jennyh[at]sou.fi eller 050-575 88 40.

Grönland 1-12 augusti
Nordisk ungdomsvecka 2012
Arsarnerit är titeln på Nordisk Ungdomsuge 2012 och 
det  betyder  norrsken  på  grönländska.  Med  namnet 
hänvisas till  de ca 50 nordiska ungdomar som skiner 
upp Nuuk den  1-12  augusti  med en  mängd  kreativa 
aktivteter. Målet med Arsarnerit är att anknyta nordiska 
ungdomars vardag till deras gemensamma traditionella 
kultur och moderna samhälle.  Deltagarna kommer att 
arbeta med teman som historia, mat, hantverk, politiska 
instutitioner, miljö, idrott, utbildning och ekonomi, allt 
ur ungdomars  synvinkel och metoder.  Under utbytets 
gång  byggs  tillsammans  ett  traditionellt  grönländskt 
vinterhus av naturens egna material.  Arbetsspråket  är 
nordiska och engelska.
Anmälningstiden har utgått, men intresserade kan ännu 
kolla  med  Pia  Nurmio-Perälä på  FSU,  pia[at]fsu.fi, 
om platser  finns kvar.  Notera att på FSU:s webbsida 
hittas info om internationella ungdomsevenemang i år 
och Pia på FSU skall kontaktas gällande intresse och 
frågor om dessa evenemang.

Statliga renoveringsbidrag 2012

Årets  fördelning  av  de  statliga  renoveringsbidragen 
följer nedan. Ansökan för nästa års (2013) bidrag skall 
lämnas in senast 30 september i år. Kolla direktiv och 
blanketter via Suomen Kotiseutuliittos webbsidor.
Fördelningen till FSU-föreningar 2012:
Barösunds uf, Ingå, 2 550,00 €
Evitskog uf, Kyrkslätt, 5 650,00 €
Föreningen Nytta o Nöje i Noux, Esbo, 2 850,00 €
Hembygdens Hopp, Lappträsk, 11 050,00 €

Järsö uf, Kyrkslätt, 28 250,00 €
Karis Östra uf, Raseborg, 9 450,00 €
Kullo-Mickelsböle af, Borgå, 1 900,00 €
Kyrkslätt Skärgårds uf Runhälla, 13 200,00 €
Liljendal uf, Lovisa, 4 700,00 €
Malm Svenska uf, Helsingfors, 2 350,00 €
Sannäs uf, Borgå, 8 900,00 €
SV i Pyttis, 16 450,00 €
Svenska Föreningen i Lojo, 2 850,00 €
Uf Bildande Nöjen i Kuggom, Lovisa, 1 400,00 €
Korpo uf, Pargas, 2 100,00 €
Nötö hf, Pargas, 3 200,00 €
Västanfjärds uf, Kimitoön, 15 950,00 €
Hellnäsnejdens uf, Vörå, 5 300,00 €
Markby uf, Nykarleby, 5 300,00 €
Pedersöre uf, 4 250,00 €
Pörtom uf, Närpes, 14 350,00 €
Rönnvik hf, Korsholm, 3 200,00 €
Smedsby uf, Korsholm, 1 600,00 €
Sv Fören Brahegården, Kristinestad, 3 200,00 €
Sammanlagt 170 000 € till FSU-föreningarna.
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