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Föreningsfestival  
Den femte finlandssvenska 

Föreningsfestivalen arrangeras 

inkommande fredag och 

lördag, 11-12.9.2009, i Vasa. 

Närmare information: 

www.festival.fi 
 

FSU-styrelsen 

sammanträder 
Förbundsstyrelsen kommer att 

sammanträda lördag 12.9 i 

samband med Förenings-

festivalen i Vasa.  

 

ungdomsföreningar.fi  

Läs om FSU och uf-

rörelsen  
Läs om evenemang som 

arrangerats eller kommer att 

arrangeras under hemsidan: 

ungdomsföreningar.fi. Där 

finns bland annat reportage om 

barnteaterfestivalen Atlantis, 

MGP, etcetera.  

 

teater.fi 

Nu är teatersidan 

öppnad  
Webbsidan, teater.fi, är avsedd 

för dig som letar efter 

teaterrelaterad information, till 

exempel; pjäser, skådespelare, 

teatrar, föreställningar eller 

kontaktuppgifter. Klicka in dig 

på sidan och kolla vad där 

finns! 

 

Anmälningar senast 21.9 till: 

Scenkraft 9-11 oktober 
FSU arrangerar för andra gången teatersamlingen, Scenkraft, fredag – 

söndag 9-11 oktober 2009 i samarbete med Åbolands Ungdomsförbund. 

Evenemanget arrangeras på Axxell Åbolands folkhögskola i Pargas. 

Till Scenkraft välkomnas alla vuxna teaterintresserade personer 

samt teatergrupper inom amatörteaterrörelsen för att samlas i 

gemensamma tecken och byta erfarenheter. 

Närmare information om Scenkraft hittas under hemsidorna 

ungdomsföreningar.fi eller teater.fi. Notera att anmälningar bör vara 

FSU-kansliet tillhanda senast 21.9! 

 

Anmälningar senast 15.9.2009 till FSU: 

Internationell barnteaterfestival i Tyskland 

sommaren 2010 
Nästa sommar arrangeras nämnda internationella barnteaterfestival för 

11:te gången. Children`s Theatre, ”Make your Dream”, arrangeras 18-

25.6.2010 i Lingen, Tyskland.  

Från Finland kan en grupp på 15 barn i åldern 8-14 år samt två 

vuxna ledare delta. De deltagande grupperna skall förevisa en pjäs vars 

längd skall vara mellan 30-60 minuter. 

Intresserade finlandssvenska barnteatergrupper skall anmäla sig 

till FSU, Tomas Järvinen, 040-5844 655, tomas(at)fsu.fi, senast 

15.9.2009. FSU hjälper med ansökan om reseunderstöd, etcetera. 

Närmare information om ”Make your Dream” fås via FSU eller genom 

att kolla webbadresserna: www.weltkindertheaterfest.de, www.world-

festival.de. 

 

Produktionsstöd för amatörteaterpjäser 
Det är igen aktuellt för FSU-amatörteatergrupper (även nu för åländska) 

att ansöka om produktionsstöd, det vill säga före detta konsultarvode, 

från FSU för höst- och vinterpjäser som uppförs under tiden 1.9.2009 - 

28.2.2010. Produktionsstödet sökes för behov av yrkeskunnig hjälp, till 

exempel för regissör, koreograf, musiker, dramaturg. 

Föreningar, vilka är anslutna till FSU, kan ansöka om 

produktionsstöd. Till ansökan bifogas noggrant uppgjord budget 

(stödansökan bör ingå) för uppsättningen.  

Ansökan bör inlämnas senast 30.10.2009 på för ändamålet tryckt 

blankett, hittas på hemsidan under blanketter! Närmare information från 

FSU-kansliet, tfn (09) 7515 5100.  

OBS! FSU kräver att ansökande förening har lämnat in 

föregående års teaterstatistik, om föreningen/gruppen spelat något, samt 

att man använder sig av teater.fi-logon som nyligen lanserats. Logon 

hittas på hemsidan (ungdomsföreningar.fi) under rubriken 

föreningsservice > logon. 

 

 

 

 



Ansökan skickas senast 30.9.2009! 

Statligt renoveringsbidrag för 

föreningshus 2010 
FSU påminner uf-föreningarna om, att de som skall 

söka om statligt renoveringsbidrag för sina hus 

nästa år, skickar i väg sin ansökan senast 30.9.2009 

(=sista poststämpeldatum)! Ansökan skickas till 

Finlands Hembygdsförbund (Suomen Kotiseutu-

liitto). Information och blanketter: www.suomen-

kotiseutuliitto.fi. 

 

Svenska Kulturfonden beviljar 

också renoveringsbidrag! 
Notera att det också nu går att ansöka om 

renoveringsbidrag från Kulturfonden när som helst 

under året. För mera information se 

www.kulturfonden.fi. 
 

Vinn 1000 euro! 

Bidra med en verksamhetsidé 

FSU har för i år utlyst en tävling för uf-rörelsens 

medlemsföreningar. Uppgiften är att bidra med en 

finurlig verksamhetsidé som måste gå att 

förverkliga. Den bästa idén, enligt FSU:s styrelse, 

premieras med ett pris på 1000 euro.  

Nu gäller det att gnugga geniknölarna 

ordentligt om det inte redan gjorts för att komma 

med ett fint idéförslag. Skicka in förslaget till FSU-

kansliet senast 30.9.2009. Bidraget kan skickas per 

e-post, fax eller vanlig post till FSU. OBS! Kom 

ihåg att nämna vem/vilka som skickar bidraget samt 

kontaktuppgifter! 

 

 

13-15 november i Vasa: 

Konferenser, frågesportsfinal och 

höstmöte 
Fredag – söndag 13-15 november kommer uf-

rörelsen att ha en hel del evenemang i Vasa. Det 

blir tjänstemannakonferens, träff för ordföranden 

och verksamhetsledare från landskapsförbunden 

respektive FSU, frågesportsfinal för de 

kvalificerade uf-lagen samt FSU-höstmöte. 

Närmare information inom kort men notera redan 

nu datumen för de olika evenemangen. 

 

 

Uf-tidning nummer 3 
Nummer 3 av UF-tidningen som FSU ger ut, 

kommer att komma ut i slutet av september. 

Deadline för inlämnande av material har gått ut. 

Tidningen skickas strax till tryckeriet. 

 

 

 

 

Anmälningstid 5.9 – 2.10 till: 

Kulturkarnevalen 2009 
Årets Kulturkarneval för skolungdomar arrangeras 

12-15 november i Pargas, Väståboland. 

Information: www.kulturkarnevalen.fi.  

 

 

 

 

 

 

 

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(ät)fsu.fi 

www.fsu.fi 


