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Många anmälda till 

Framtidskonferens  
Uf-rörelsens Framtidskonferens 

arrangeras lördag 30.1 i 

Tammerfors, med början kl. 

12.30 (lunch från 11.30) på 

Hotell Rosendahl, Pyynikintie 

13. Glädjande många, 27 per-

soner, har anmält sitt del-

tagande. Syftet med konferens-

en är att presentera och 

diskutera strategigruppens 

arbete samt tillsammans 

fundera på framtida riktlinjer 

och gemensamma strategier.  

 

FSU-styrelsen  
Förbundsstyrelsen samman-

träder inkommande lördag 30.1 

i samband med framtids-

konferensen som arrangeras i 

Tammerfors. Mötet inleds cirka 

kl. 16 eller efter att konferens-

en är undanstökad. 

 

Allianskryssning 
Allianskryssningen arrangeras 

17-18.3.2010. Anmälningar 

och hyttreserveringar senast 

29.1.2010! Närmare informa-

tion: www.alli.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonatan Fogelholm projektledare  

Melodi Grand Prix hålls igen 2010 
I den redan bekanta låtskrivartävlingen MGP får 8–15-åringar uppföra 

sina egna låtar! Gör du heavy, rap, pop, rock eller schlager ensam eller i 

grupp spelar ingen roll, skicka in bidraget senast 6.4!  

Låtarna skall sjungas på svenska, finska eller samiska, men alla 

deltagare måste tala svenska. En skiva med alla tio finalisters bidrag 

produceras och finalen blir en direktsändning på FST5 fredag 8.10. 

Om intresserade behöver hjälp med låtskrivandet, finns det 

möjligheter att delta i så kallade MGP-workshops som arrangeras enligt 

följande: Vasa 6.3, Jakobstad 7.3, Helsingfors 13.3, Ekenäs 14.3, Åland 

20.3 och Åbo 21.3. Då får intresserade hjälp av musikproffsen Fredrik 

Furu och Marcus Granfors. 

Projektledaren, Jonatan Fogelholm som jobbar på FSU, svarar 

på frågor om MGP. Jonatans kontaktuppgifter är: 050 502 4992, 

jonatan(ät)fsu.fi. Mera information hittas också på MGP-hemsidan: 

svenska.yle.fi/mgp.  

 

 

Frida Westerback projektledare för 

Föreningsfestivalen 2010 
Föreningsfestivalen 2010 går av stapeln 10-11 september i Helsingfors. 

Festivalföreningen i samråd med FSU, som svarar för 

lokalarrangemangen, är ansvariga arrangörer för festivalen.  

Festivalföreningen och FSU:s styrelse har också fattat ett 

gemensamt beslut, att Frida Westerback skall fungera som 

projektledare för festivalen. Hon inleder jobbet från 1 februari. 

Ytterligare information om festivalen följer snart. 

 

 

PÅMINNELSE 
 

Barnteaterfestivalen 2010 i Borgå 
Datumet och platsen för nästa års barnteaterfestival, som är den tionde i 

ordningen, är fastslagna. Då Nyland står i turen att vara värd för FSU:s 

årligen återkommande barnteaterfestival, fick Borgå äran som 

festivalplats. Borgå med sitt historiskt betydande kulturliv kommer att 

erbjuda festivalen många möjligheter till ett fantastiskt program.  

Datumet är fastslaget till 14–17.6.2010. Då har alla 

teaterintresserade i åldern 7-12 år en möjlighet att träffas och uppleva 

teater tillsammans. Både teatergrupper och enskilda barn är välkomna. 

Festivalen kommer att bjuda på verkstäder, föreställningar och mycket 

annat roligt.  

Mera ingående information om festivalen följer senare. Som 

arrangör fungerar FSU i samarbete med NSU och Borgåbygdens 

Ungdomsförbund.  

 

 

 



Scenkraft 2010 i Vasa 
Teater- och kulturutskottet har planerat, att nästa års 

teatersamling, Scenkraft, skall arrangeras 1-3 

oktober 2010 i Vasa. Scenkraft riktar sig till 

intresserade vuxna inom amatörteatern och 

evenemanget bjuder bland annat på verkstäder, 

förevisningar och framförallt att samlas i 

gemensamt intresse och kunna utbyta åsikter och 

erfarenheter om teater. Närmare information om 

evenemanget följer senare. 
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