HUHTIKUU 2020

RIIHIMÄEN NUORISOTEATTERIN TIEDOTE
REHTORI TIEDOTTAA:
Hei kaikille!
Kevät toi tullessaan monia odottamattomia käänteitä. Olemme maaliskuun puolesta välistä asti kehitelleet etäopetusta
koronan aiheuttaman tilanteen takia ja edelleen toimintaa kehitetään joka päivä. Kiitos kaikille kärsivällisyydestä ja
joustamisesta näinä poikkeusaikoina. Erityisesti haluan kiittää meidän opettajia ja työntekijöitä joiden kanssa saimme
nopeasti käännettyä uuden kurssin laivaamme. Jokainen on tehnyt hurjasti töitä ja yhdessä olemme saaneet opetuksen
rullaamaan päivä päivältä paremmin.
Myös iso osa keväälle tarkoitetuista esityksistä saadaan toteutettua etäyhteyden avulla ja muutama ensi-ilta siirtyi
suoraan syksyyn. Myös Kevätfestarit ja kevätjuhla toteutetaan tänä vuonna etäyhteydellä. Kevätjuhla järjestetään la 9.5.
klo 13.00, tarkemmat ohjeet alla.
Kevätlukukauden viimeisetkin viikot sujuvat siis etäopetuksen parissa ja palaamme toivon mukaan takaisin normaaliin
järjestykseen heti elokuussa.
Kesäteatteriin on tänä vuonna suunnitteilla Ella ja Jättipotti -esitys. Nuorisoteatterin hallitus päättää 7.5. kokouksessaan
toteutuuko se vai ei. Mikäli kesäteatteri siirtyy vuodella eteenpäin, on Nuorisoteatterissakin luvassa lomautuksia kesän
aikana.
Myös minun elämässäni puhaltavat uudet tuulet ensi syksynä kun siirryn elokuussa Nuorisoteatterin rehtorin tehtävästä
Suomen harrastajateatteriliiton toiminnanjohtajaksi. Olen ollut Nuorisoteatterissa 14 vuotta rehtorina ja vaikka tämän
upean talon jättäminen tuntuukin haikealta, on nyt hyvä hetki haistella uusia tuulia. Uuden rehtorin haku on paraikaa
käynnissä, se päättyy 19.5.
Laitamme vielä yhden jäsentiedotteen ennen kesälomalle siirtymistä, nautitaan nyt tästä auringosta, valosta ja
heräävästä luonnosta, vaikka eristyksissä olemmekin. Voikaa hyvin!
Sanna

KEVÄTFESTARIT:
Kevätfestariesityksiä on nähtävillä osoitteessa live.netticket.fi 7.-9.5. Tarkempi aikataulu julkaistaan osoitteessa www.rnt.fi
ensi viikon alussa. Kaikki Livessä olevat esitykset ovat katsottavissa maksutta.
Kevätjuhla la 9.5. klo 13 on nähtävillä livenä Riihimäen Nuorisoteatterin YouTube-tilillä. Linkki liveen julkaistaan meidän
nettisivuilla sekä someissa ensi viikolla. Liveä pystyy seuraamaan kuka vain, mutta mikäli haluat osallistua juhlaan
kommenttiosiossa, sinun täytyy olla kirjautuneena google-tunnuksilla.

AKTIIVIT:
Menneenä lukuvuotena on tullut huikea määrä ihania
uusia aktiiveja toimintaan mukaan, kiitos tästä vuodesta!
Syksyllä jatketaan taas, tiedotamme toiminnasta
syyskauden alettua.

JATKOILMOITTAUTUMINEN:
Jatkoilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle on
alkanut Eepoksessa.
Kaikille syventävien opintojen oppilaille on lähetetty
sähköpostilla kysely toivekursseista. Syventävien
ryhmäjako tehdään viikolla 20 joten muista vastata
ajoissa!
Jatkoilmoittautumisiin liittyvissä kysymyksissä voitte
olla yhteydessä sihteeriin sari@rnt.fi ja syventävien
opintojen kysymyksissä tuottajaan eva@rnt.fi.

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

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.

