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Teaterstatistik 2010 
Föreningar som spelat teater 

under senaste år men inte 

kommit ihåg att rapportera 

statistikuppgifter, skall ome-

delbart skicka uppgifter till 

FSU antingen per e-post eller 

vanlig post. Statistikblanketten 

hittas på hemsidan! 

 

FSU-tidningar på 

kommande 
Årets första nummer av FSU-

tidningarna; UF-tidningen och 

På Svenska, skall utkomma 

inom en snar framtid. Planerad 

utgivningstid för UF-tidningen 

är vecka 9 och för På Svenska 

vecka 12. Tema för UF-tid-

ningen är frivillighet medan På 

Svenska kommer att behandla 

dans. Håll utkik efter 

tidningarna. 

 

Fältbesök i Nyland 
NSU och FSU kommer tillsam-

mans att göra fältbesök till de 

olika lokalförbunden inom 

NSU. Det första besöket är 

planerat till 15.2 och Väst-

nyland medan det sista besöket 

sker i slutet av april. FSU 

kommer senare att även besöka 

de andra landskapsförbunden. 

 

FSU-vårmöte 
FSU:s vårmöte kommer att 

arrangeras lördag 16.4 i Vasa. 

Kallelse och närmare infor-

mation meddelas snart. 

 

 

 

 Melodi Grand Prix 2011 
Låtskrivar- och sångtävlingen, Melodi Grand Prix, arrangeras i år igen. 

Den inhemska MGP-finalen går av stapeln fredagen den 7 oktober. Som 

under tidigare år, samarbetar FSU tillsammans med YLE/FST5 

beträffande MGP i Finland.  
Intresserade barn födda åren 1996-2003 (8-15 år) kan skicka in sina 

bidrag senast 7.4. Före det arrangeras så kallade MGP-workshops, där 

intresserade får tips och hjälp beträffande låtskrivande. Dessa 

workshops arrangeras på olika orter i Svenskfinland. 

Som FSU:s projektassistent fungerar Christian Alfthan, 050 5020 

434, chris(at)fsu.fi. Närmare information om MGP hittas under 

svenska.yle.fi/mgp, www.ungdomsföreningar.fi. 

 

 

Många intresserade av Chans 
FSU-musikalen Chans har lockat många deltagare. När anmälningstiden 

utgick, hade 174 ungdomar anmält sitt intresse. Nu följer auditioner på 

olika orter i Svenskfinland var deltagare väljs ut för produktionen. 

Närmare information om Chans hittas under: www.chans.fi.  

 

 

Teaterkalaset i Dalsbruk 
Barnteaterfestivalen Teaterkalaset för 7-12 åringar går av stapeln 13-16 

juni i Dalsbruk på Kimitoön. Närmare information om festivalen och 

anmälningsförfarande meddelas snart. 

 

 

Föreningsfestivalen 2011 
Föreningsfestivalen arrangeras 2-3 september i år i Åbo. Festival-

föreningen i samråd med FSU ansvarar för arrangemanget. Som 

projektledare fungerar Frida Westerback. Närmare information följer 

snart. 

 

 

FSU arrangerar:  

Nordisk ungdomsvecka 
Som medlemsorganisation inom Nordisk Samorganisation för Ung-

domsarbete, arrangerar FSU i sommar den nordiska ungdomsveckan. 

Evenemanget pågår under tiden 31.7 – 7.8 och har som tema; ”mobilitet 

och migration som ungdomsmusikal”. 

Evenemanget startar i Stockholm men förflyttar sig snabbt över till 

Åland där det mesta av programmet arrangeras. Lägerveckan avslutas i 

Helsingfors. Närmare information följer snart. 

 

 

 

 

 

 



Dansevenemanget 

Ung Kultur MOVES 2011 
Dans är temat för det riksomfattande evenemanget i 

år. Kommunerna arrangerar lokala uttagningar och 

de som går vidare samlas till slutevenemanget som 

arrangeras 20-22.5 i Uleåborg. Närmare 

information om bland annat åldersbegränsningar, 

dansgenrer, etcetera hittas under webbadressen: 

www.nuorikulttuuri.fi/ung-kultur-moves-2011  
 

Ung Kultur-resor 2011 
Centret för internationell mobilitet och 

internationellt samarbete (CIMO) ger årligen stöd 

för uppträdanden utomlands åt grupper med unga 

konstutövare. Stöden riktas främst till grupper som 

deltagit i Ung Kultur-evenemangen. Tilläggs-

information: www.cimo.fi, planerare Sari Rehèll. 

 

 

Viktiga FSU-datum  
Nedan en del viktiga FSU-datum att beakta i år: 

 1.4 sista inlämningsdag av produktionsstöd 

för vår- och sommarpjäser 

 7.4 sista inlämningsdag för MGP-bidrag 

 16.4 Vårmöte i Vasa 

 29.4 sista anmälningsdag till Teaterkalaset 

 6.5 sista inlämningsdag för sommarteater-

material 

 2-3.9 Föreningsfestivalen i Åbo 

 1.11 sista inlämningsdag av 

produktionsstöd för höst- och vinterpjäser 

 19-20.11 Höstmöte på Åland 

 25.11 sista inlämningsdag för vinterteater-

material 

 

 

PÅMINNELSE 
 

Teater på luffen 
FSU kommer att köra igång med det nya projektet 

Teater på luffen detta år. Projektet inleds i Nyland, 

men skall efter sommaren också spridas till 

Åboland och Österbotten.  
FSU vill genom projektet erbjuda teater-

grupperna möjlighet att fortbilda sig, utan att 

behöva resa någonstans och om möjligt under sin 

övningsperiod innan spelperioden börjar. 

 Konkret innebär projektet en omkringresande 

dramainstruktör som reser runt bland grupperna och 

erbjuder fortbildning på plats och ställe. 

Teaterämnena varierar från gruppernas egna behov 

samt åldersstruktur.  

Föreningarna ombeds ta kontakt med FSU, för 

att informera om eventuella kursbehov och 

önskemål som finns gällande projektet. 

Målsättningen är att stärka det som är bra inom 

amatörteatern, men samtidigt kunna vidga vyerna 

och bredda kunskapen. Projektet är finansierat av 

ELY-centralerna.  

 

 

Dags att söka till Seinäjoen 

harrastajateatterikesä 

Senaste sommar var det första gången på en lång tid 

som en finlandssvensk teatergrupp blev vald att 

delta i evenemanget Seinäjoen harrastajateatteri-

kesä. Arbetsgruppen; Backlund-Hassel-Sjöholm, 

representerade då Svenskfinland med 

föreställningen ”fröken Julie”.  
Seinäjoen harrastajateatterikesä är en 

riksomfattande teaterfestival som är öppen för alla 

amatörteatergrupper. Som huvudarrangör fungerar 

Suomen Harrastajateatteriliitto och festivalen 

arrangeras i samarbete med Östermyra (Seinäjoki) 

stad, Östermyra stadsteater i samarbete med andra 

inom kulturbranschen, bland annat FSU. 

Nu är det igen dags att ansöka till kommande 

festival som arrangeras 26-28.8.2011. 

Ansökningstiden för deltagande är 3.1 - 18.3.2011. 

Av de olika bidragen väljs cirka 10 som får delta i 

festivalen. De bidrag som väljs, kommer att få visa 

sin föreställning för en yrkeskunnig jury som efteråt 

ger respons och sin bedömning av föreställningen. 

Juryn premierar också under festivalens avslutning 

en eller flera grupper. För mera information om 

festivalen besök http://www.seinajoki.fi/htkesa. 

 

 

Månadsposten 
Utgivare: 

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. 

Nylandsgatan 17 B 27 

00120 HELSINGFORS 

Tel. (09) 7515 5100 

Fax. (09) 648 230 

E-post: fsu(at)fsu.fi 

www.ungdomsföreningar.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seinajoki.fi/htkesa/Kamerakerho10/froken.htm

