RIIHIMÄEN NUORISOTEATTERIN TIEDOTE
JOULUKUU 2020

REHTORI TIEDOTTAA:
Joululomaa odotellessa
Sydämellinen kiitos kaikille oppilaille ja heidän taustajoukoilleen kuluneesta syksystä.

Leikki ja luovuus kulkevat käsikädessä ja rakentavat olemisen merkitystä; meille itsellemme ja toisillemme.
Tämän perusasian äärellä olemme täällä Nuorisoteatterissa aina uudelleen ja uudelleen. Se on syy
olemassaoloomme. Se on voima, joka kantaa vaikeiden aikojen yli.
Kuluneena vuonna olemme eläneet kummallisia aikoja koronan varjossa. Pandemia on vaikuttanut ihan
jokaisen elämään ja olemme sen myötä opetelleet aivan uudenlaisia toimintamalleja ja -tapoja pysyäksemme
kaikki terveinä. Onneksi olemme luovia.
Tämän kaiken keskellä, on hurmaavaa kuulla ja nähdä teatteritreeneissä iloisesti irrottelevien oppilaiden
meininkiä. Silloin vakuutun siitä, että olemme toisillemme kovin tärkeitä. Leikki ja luovuus valloillaan, täynnä
elämänvoimaa ja -jatkumoa. Keskittyen jokaisella solulla juuri siihen hetkeen, irrallisena muusta maailmasta.
Ruumis, sielu ja mieli vahvistuen.
Pidetään huolta.
Annetaan leikin ja luovuuden jatkua.
Lempeää joululomaa ja onnellista uutta vuotta 2021.
Kira-rehtori

PUUROJUHLA JA NETTICKETISSÄ OLEVAT ESITYKSET
Perinteinen puurojuhla on tänä vuonna nähtävissä osoitteessa live.netticket.fi pe 11.12. klo 18-22!
Myös Ramppi-ryhmän Joulu,peruttu -esitys löytyy livestä ja on katsottavissa 20.12. saakka.
Jouluviikolla kesäteatteritaltiointi Ella ja jättipotti on ostettavissa osoitteesta www.netticket.fi/rnt.

TULEVAT ENSI-ILLAT:

LASKUTUS:

Oppilaat pääsevät ilmaiseksi kaikkiin Nuorisoteatterin
esityksiin, kun saliin jää tilaa. Oppilaslippu ei oikeuta
lippujen varaukseen. Esityspaikalle saavuttaessa
ilmoittauduttava lipunmyyntiin, erillistä korttia ei tällä
hetkellä ole käytössä.

Kevätkauden laskutus lähtee tammikuussa viikolla
2 ensisijaisen huoltajan sähköpostiin. Pidäthän
huolen, että sähköpostiosoite on ajan tasalla, tämän
voit tarkistaa kirjautumalla huoltajatunnuksilla
Eepokseen. Seuraa myös, ettei lasku joudu
roskapostiin. Nuorisoteatteri ei ole vastuussa
vastaanottajan sähköpostin toimivuudesta. Laskutus
tapahtuu aina kauden alussa (elokuu ja tammikuu).
Ongelmatapauksissa olethan toimistoon yhteydessä
sari@rnt.fi.

Ihmemaa Oz, ensi-ilta Verstaalla 22.1. Ohjaus Essi,
ryhmä Teatterieläimet
Räsynukke, ensi-ilta Verstaalla 11.2. Ohjaus Tuukka,
ryhmä Pyrstötähdet
Veljeni Leijonamieli, ensi-ilta Kino Sammossa 12.2.
Ohjaus Juhana, ryhmä Stage

AKTIIVIT:
Innokkaat oppilaat voivat osallistua veloituksetta
Aktiivit-ryhmän toimintaan. Ryhmässä pääsee mm.
valmistamaan esitysten tarpeistoja. Ryhmä on
tarkoitettu kaikille yli 10-vuotiaille oppilaille. Mukaan
pääsee ottamalla yhteyttä Essiin 045 1952640.

MUISTATHAN NÄMÄ:
Mikäli teidän yhteystietonne muuttuvat, muokatkaa
tiedot Eepos-järjestelmään. Ongelmatilanteissa
laittakaa viestiä osoitteeseen sari@rnt.fi.
Seuraa meitä myös Facebookissa ja Instagramissa!
Kaikki yhteystietomme löytyvät osoitteesta www.rnt.
fi/yhteystiedot.

