Riihimäen Nuorisoteatterin jäsentiedote

tammikuu 2018

Joululomat on vietetty ja kevätkausi alkanut tohinalla!
Harjoitukset alkoivat viikolla 2. Seuraavaksi lomaillaan viikolla 8, kun on hiihtoloman vuoro ja sen jälkeen jatketaankin
kevätfestareille asti, eli viikolle 19.
Lauantaina 13.1. oli vuoden ensimmäinen ensi-ilta, Peer Gynt Kino Sammolla. Esityksen ohjaa Juhana Rönnkvist, lisätietoja osoitteesta:
https://www.rnt.fi/ohjelmisto/peer-gynt/
Heti viikon päästä, eli 19.1. on Robin Hoodin vuoro päästä näyttämölle. Esitykset ovat
Majakalla ja ohjauksesta vastaa Essi Rönnkvist. Lisätietoja:
https://www.rnt.fi/ohjelmisto/robin-hood/

MUISTATHAN NÄMÄ?

26.1. tulee ensi-iltaan Kauhea Rakkaus. Esitys on kauhukomedia rakkauden koukeroista
ja ohjauksesta vastaa Jukka Heiskanen. Lisätietoja: https://www.rnt.fi/ohjelmisto/kauhearakkaus/

Ilmoitathan aina opettajille poissaoloista,
opettajien yhteystiedot löytyvät
nettisivuiltamme
https://www.rnt.fi/yhteystiedot/

Helmikuun alussa pääsemme nauttimaan Kari Hotakaisen Hukassa on hyvä paikka esityksestä, jonka ohjauksesta vastaa Jatta Harakkamäki. Esitykset ovat Kino Sammossa,
lisätietoja: https://www.rnt.fi/ohjelmisto/hukassa-on-hyva-paikka/

Kevään kaikki esitykset aikatauluineen löytyvät osoitteesta
https://www.rnt.fi/ohjelmisto/.
Siirryimme tammikuussa sähköiseen laskutukseen, ja laskut ovat lähteneet
huoltajien s-posteihin viikolla 2. Mikäli et ole saanut laskua, olethan yhteydessä
eva@rnt.fi. Pidä myös huolta, että antamasi tiedot ovat ajan tasalla ja että olet
saanut mm. nämä jäsentiedotteet säännöllisesti.
Aktiivit kokoontuvat jälleen 25.1. klo 16.30 Kino Sammossa. Aktiiviryhmä on
yli 10 vuotiaille nuorisoteatterilaisille suunnattu ryhmä jonka kautta pääsee
helposti mukaan esitysten työryhmiin. Tällä kertaa aktiivitapaamisessa
valmistetaan tarpeistoa ja harjoitellaan sokerilasin valmistamista. Tervetuloa
uudet ja vanhat aktiivit!

Jos teidän osoitteenne, puhelinnumeronne
tai s-postiosoitteenne muuttuu
ilmoitattehan siitä tänne toimistolle
eva@rnt.fi
Nuorisoteatterin toimisto on auki ti klo 1115, ke klo 14-18 ja to klo 11-15 Toimisto
sijaitsee Majakan 3. kerroksessa.
Voit myös seurata meitä sosiaalisessa
mediassa: facebookissa ja instagramissa.
Sinne tulee myös pikaisia tarjouksia, joten
kannattaa seurata!
Puhelinnumeroita:
Sanna, rehtori: 0503554646

Löytötavaroita on kertynyt vino pino harjoituspaikkoihin. Syksyn 2017
löytötavarat ovat noudettavissa Majakalta toimiston aukioloaikoina tammikuun
ajan. Haethan omasi pois, helmikuussa lahjoitamme tavarat eteenpäin!

Molli, järjestäjä: 0505438990

RNT:n tuotemyynnistä on vielä mahdollisuus tilata. Kaikki myyntituotteet
ovat laadukkaita ja kestäviä. Lisätietoa ja tilaukset:
https://www.rnt.fi/tuotemyynti/

Laura, järjestäjä: 0503002632

Mikäli olet kiinnostunut vanhempaintoiminnasta, ota yhteyttä Molliin!
molli@rnt.fi tai p.05054538990. Vanhempaintoiminnassa pääset mukaan
esitysten työryhmiin sinua kiinnostavissa asioissa. Mielekästä tekemistä riittää
lipunmyynnistä lavastukseen ja kaikkeen siltä väliltä!

Lipputiedustelut: 0503007116

Seuraava jäsentiedote tulee helmikuussa, joten mukavaa ja lumista tammikuuta
kaikille!

Sanna

Eva, tuottaja: 0505188015

Lipunmyynti: www.lippuagentti.fi

