riihimäen nuorisoteatterin tiedote
lokakuu 2019
Rehtori tiedottaa:
Riihimäen Nuorisoteatteri ja Riihimäen Lukio työstävät oppilaitosten välistä osaamisen tunnustusta paraikaa.
Tällä hetkellä Nuorisoteatterilaiset käyvät kurssit 1-2 lukiossa, kurssit 3-9 voi hyväksi lukea RNT opinnoista ja
kurssi 10 on lukiodiplomi, joka suoritetaan Nuorisoteatterissa. Voit suorittaa Lukio Diplomin jossain RNT:n
esityksistä tai tehdä omasi. Mikäli olet tästä kiinnostunut, olethan yhteydessä rehtoriin.
Riihimäen Nuorisoteatteri ja Riihimäen Teatteri tekevät ensimmäisen yhteistyöprojektin omistajanvaihdoksen
jälkeen. Riihimäen Teatterin Pomo-esityksessä nähdään näyttämöllä RNT:n Janita Juvonen ja Otto Haaparanta.
Molemmat tekevät esityksestä Nuorisoteatterin päättötyön. Ensi-ilta 17.10. Riihimäellä, kannattaa mennä
katsomaan.

Eepos:

Aktiivit:

Eepos-sovelluksen julkaisu on viivästynyt, mutta
toivottavasti pääsemme sitä käyttämään lähiaikoina.
Tiedotamme asiasta heti kun tiedämme tarkemmin.
Kaikissa Eepokseen liittyvissä ongelmissa voi olla
yhteydessä info@rnt.fi.

Aktiiviryhmä kokoontuu jälleen 24.8.2019 klo 16.3018.00 Majakalla.

Mikäli et ole viime vuonna vastannut aiemmin
tehtyjen opintojen kyselyyn, pääset vastaamaan
siihen täällä: https://forms.gle/75JBr5KxavJykKbu6.
Uusien oppilaiden ei tarvitse vastata. Lisätietoja
eva@rnt.fi.

joulu lähenee:
Riihimäen Nuorisoteatteri osallistuu Joulukadun
avajaisiin la 23.11. Kaikki nuorisoteatterilaiset ovat
tervetulleita kulkueeseen. Tiedotamme asiasta
tarkemmin vielä lähempänä.
Syyslukukauden päättää puurojuhla to 5.12. klo 18
Kino Sammossa. Puurojuhla on vain oppilaille.

Aktiiviryhmä on kaikille yli 10-vuotiaille suunnattu
ryhmä, jossa pääset mukaan Nuorisoteatterin
toimintaan monipuolisesti. Ryhmä kokoontuu noin
kerran kuussa ja lisäksi voit halutessasi osallistua
useiden tapahtumien ja esitysten työryhmiin, joiden
kokoontumiset sovitaan aina erikseen. Aikaisempaa
kokemusta ei tarvitse olla osallistuakseen
aktiiviryhmän toimintaan.
Ilmoittautumiset aktiiviryhmään voi lähettää Essi
Soramäelle p. 045 195 2640.
Tervetuloa mukaan!

Muistathan nämä:
Mikäli teidän yhteystietonne muuttuvat, muokatkaa
tiedot Eepos-järjestelmään. Ongelmatilanteissa
laittakaa viestiä osoitteeseen info@rnt.fi.
Seuraa meitä myös Facebookissa ja Instagramissa!

Tulevat ensi-illat:
Eläviä kuolleita e-i 1.11. Vanha Lasitehdas,
Kiintotähdet / ohjaus Essi
Viirun ja Pesosen joulupuuhat e-i 14.11. Kino Sampo
/ ohjaus Jatta
Joulupukin maa e-i 23.11. Majakka, Klovnit / ohjaus
Essi
Talviuni 10.12. Riihimäen kirjasto, Teatterieläimet /
ohjaus Jatta

Kaikki yhteystietomme löytyvät osoitteesta www.rnt.
fi/yhteystiedot.
Lipunmyynti: www.netticket.fi/rnt
Oppilastiedotteet luettavissa myös osoitteessa www.
rnt.f/oppilaille/oppilastiedotteet.

