RIIHIMÄEN NUORISOTEATTERIN TIEDOTE
MAALISKUU 2020
REHTORI TIEDOTTAA:
Nuorisoteatterin kevätkausi on jo pitkällä ja tohinaa riittää!
Badges osaamismerkit julkaistaan keväällä ja niitä voi alkaa suorittaa ensi syksystä lähtien. Merkkejä voi
suorittaa meidän koulussamme yhteensä 9 kappaletta.
Ensi syksyn ohjelmistosuunnittelu on jo kovassa vauhdissa, syksyyn ohjelmistoon on tulossa ainakin Olavi
Uusivirta-musikaali, Noita Nokinenän joulu ja Varasto. Lisää kerromme sitä mukaan kun esitykset varmistuvat.
Kino Sampo menee loppukeväästä remonttiin. Talosta uusitaan ulkoverhous ja katto, mikä on hieno juttu.
Tällä hetkellä remontin aikataulu on touko-elokuu ja toivomme että se myös siihen riittää. Olemme paraikaa
tekemässä vuokrasopimusta toisesta mahdollisesta näyttämöstä, josta myös kerromme heti kun sopimus on
saatu allekirjoitettua.
Riihimäen Nuorisoteatterissa on myös varauduttu Korona-viruksen aiheuttamiin mahdollisiin toimenpiteisiin.
Tiedotteen liitteenä on epidemiatoimenpideohje josta tässä tärkeimmät:
Tässä liitteenä on RNT:n toimintaohje. Tärkeimmät oppilaita koskevat ohjeet ovat:
Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että
koronavirus tarttuu myös kosketuksen välityksellä ja pinnoilta. Koronaviruksen aiheuttaman taudin oireisiin
kuuluvat esimerkiksi kuume, yskä, hengenahdistus, lihassärky ja väsymys.
Toimenpiteet Riihimäen Nuorisoteatterissa:
Aina kun oppilaat tulevat harjoituksiin, he menevät ensin käsienpesulle. Sama koskee työntekijöitä.
Toivomme etteivät oppilaat tule harjoituksiin kipeänä.
Myös RNT:n siivousta on tehostettu ja pintojen puhdistusta lisätty.

OPPILASHISTORIAKYSELY:
Jatkamme oppilashistorian täydentämistä Eepokseen. Mikäli olet vastannut aiempaan vastaavaan kyselyyn tai
olet aloittanut syksyllä 2018 tai sen jälkeen, voit jättää tämän huomiotta. Kyselyyn vastaaminen on tärkeää ja
siihen vastaamalla varmistat, että esityshistoriasi on ajantasalla.
Kysely löytyy linkistä: https://forms.gle/mRsN5vuyZzUAFHFm7

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA

TULEVAT ENSI-ILLAT:

AKTIIVIT:

Silmien takana e-i 19.3. Hyvinkään kirjasto, Willit /
ohjaus Tuukka

Seuraava aktiivitapaaminen on ke 18.3. klo 16.3017.30 Kino Sammossa.

Pete Q e-i 27.3. Kino Sampo, Klassikko-Nykäri /
ohjaus Juhana

Kalevala e-i 7.4. Riihimäen Teatteri, Titi-Nallet /
ohjaus Sanna

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.

Olipa kerran loppu e-i 23.4. Hyvinkään kirjasto,
Estradi / ohjaus Tuukka

Ilmoittautumiset aktiiviryhmään voi lähettää Essi
Soramäelle p. 045 195 2640.

Kahden klassikon ilta 24.4. Majakka, Teatterihissa I &
II / ohjaus Kimmo ja Jukka

Tervetuloa mukaan!

Riihimäen lyhyt historia e-i 6.4. Riihimäen
kaupunginmuseo, Estradin valloittajat & Filmitähdet
/ ohjaus Juhana & Jukka

Seitsemän siskosta e-i 2.5. Kino Sampo, Eturiviläiset /
ohjaus Juhana
Oppilaat pääsevät ilmaiseksi kaikkiin Nuorisoteatterin
esityksiin, kun saliin jää tilaa. Oppilaslippu ei oikeuta
lippujen varaukseen. Esityspaikalle saavuttaessa
ilmoittauduttava lipunmyyntiin.

MUISTATHAN NÄMÄ:
Mikäli teidän yhteystietonne muuttuvat, muokatkaa
tiedot Eepos-järjestelmään. Ongelmatilanteissa
laittakaa viestiä osoitteeseen info@rnt.fi.
Seuraa meitä myös Facebookissa ja Instagramissa!
Kaikki yhteystietomme löytyvät osoitteesta www.rnt.
fi/yhteystiedot.
Lipunmyynti: www.netticket.fi/rnt
Oppilastiedotteet luettavissa myös osoitteessa www.
rnt.f/oppilaille/oppilastiedotteet.

