riihimäen nuorisoteatterin tiedote
huhti-toukokuu 2019
Rehtori tiedottaa:
Kevät on pitkällä ja 8.5. alkaa kevätfestarit! Kevätfestarit ovat tänä vuonna kolmipäiväiset: to-la. Lauantaina
Kino Sammon pihalta löytyy monenlaista aktiviteettiä, alpakoita, kaneja, pomppulinna myyntikojuja ja vaikka
mitä. Tärkeimpänä on tietysti kaikki meidän upeat esitykset, jotka pyörivät melkein non-stoppina sisätiloissa.
Mikäli haluat myymään jotain Kino Sammon pihalle, olethan yhteydessä Molliin. Muutamia paikkoja jäljellä!
Kevätfestareiden jälkeen alkaa kesäloma ja takaisin sorvin ääreen palataan viikolla 33. Harjoituksien
alkamisesta EI tule erikseen muistutusta syksyllä, joten laittakaa päivä jo kalentereihinne. Muistattehan
käydä ilmoittautumassa Eepokseen jatkaviksi oppilaiksi jo kevään aikana. Ilmoittautuminen ja ohjeistus siihen
julkaistaan kevätfestareihini mennessä. Lisätietoa eva@rnt.fi.
Syksyn ryhmien opetusajat saattavat muuttua vuosittain johtuen OPSin kasvavista tuntimääristä tai ryhmien
yhdistämisestä. Syksyn tunnit löytyvät kevätfestareihin mennessä nettisivuiltamme, missä pääsette
tarkistamaan oman ryhmänne harjoitusajan. Mikäli teillä on kysyttävää, ottakaa yhteyttä toimistoon.
Syventävien opintojen oppilaat voivat itse valita mihin syventävien kurssille ensi vuonna menet mitä et ole vielä
suorittanut. Huomioithan tämän ilmoittautuessasi. Mikäli sinulla on epäselvyyksiä opinnoista, ota yhteyttä
toimistoon!
Kesällä nähdään Allinanna montussa Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset. Nuorisoteatterilaiset
pääsevät jäsenkortilla ilmaiseksi kaikkiin esityksiin, joten kannattaa käydä katsomassa.
Syksyn aikataulu on myös painoa vaille valmis, joten pian saatte siitäkin lisää infoa nettisivuiltamme.
Oikein mukavaa kesälomaa kaikille!

Eepos:

Aktiivit:

Eepoksen oppilastunnukset on lähetetty
ensisijaisen huoltajan sähköpostiin. Kevätkauden
ajan kirjautuminen tapahtuu oppilaan tunnuksilla.
Syyskaudeksi julkaistaan Eepoksen mobiilisovellus
ja sen yhteydessä tulee myös huoltajille omat
tunnukset. Ongelmatilanteissa voi olla yhteydessä
meihin sähköpostilla eva@rnt.fi.

Haluatko mukaan järjestämään kevään huikeimpia
festareille? Kevätfestareiden markkinoilla 11.5 on
paljon mukavaa puuhaa ja mukaan pääsee ottamalla
yhteyttä Molliin. P.0505438990

Tämän jäsentiedotteen mukana tulee myös
väliaikainen jäsenkortti kevätkaudelle. Kuva
kannattaa tallentaa oppilaan puhelimeen.

Muistathan nämä:

Seuraava aktiivitapaaminen on 22.05 Kino Sampolla.
Luvassa aktiivien kevätpäivän suunnittelua sekä
tarpeiston valmistamista. Kurkkaamme myös mitä
syksy tuo meille tullessaan!
Aktiiviryhmä on kaikille yli 10v nuorisoteatterilaisille
tarkoitettu ryhmä, jossa pääsee mukaan työryhmiin
ja tapahtumien järjestämiseen. Aiempaa kokemusta
ei tarvita.

Mikäli teidän osoitteenne, puhelinnumeronne tai
s-postiosoitteenne muuttuu, käykää muokkaamassa
omia tietojanne Eepos-järjestelmässä.

Tulevat ensi-illat:

Seuraa meitä myös Facebookissa, Instagramissa ja
Snapchatissa!

Vihan veli e-i 4.5. Hamlet / ohjaus Jukka

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

SPLIT! e-i 3.5. K-18 Väliaika / ohjaus Jatta
Mikä kohtaus! 8.5. Teatterihistoria / ohjaus Jukka

