riihimäen nuorisoteatterin tiedote
Tammikuu 2020
Rehtori tiedottaa:
Hyvää alkanutta vuotta!
Vuosi on alkanut kovalla tohinalla, kun valtionavun myötä auenneet uudet työpaikat tulivat hakuun.
Rekrytointiprosessi on edennyt niin, että uudeksi sihteeriksi on palkattu Sari Kallio ja uusi opettaja on Tuukka
Jukola. Teknikon hakuprosessi on vielä kesken. Tervetuloa taloon Tuukka ja Sari!
Nuorisoteatteri on kestävän kehityksen pilottikoulu ja mukana hankkeessa, jonka kautta tehdään muutoksia
RNT:n toimintaan kohti kestävämpää tulevaisuutta. Kerromme lisää hankeen vaikutuksista tulevissa
oppilastiedotteissa.
Riihimäen Nuorisoteatteri on myös osaamisen tunnustuksen pilottikoulu TPO-kentällä. Meidän opintomme on
opintopisteytetty ja NQF arvio on määritelty, mikä tulee jatkossa helpottamaan meillä suoritettujen opintojen
hyväksi lukua muissa kouluissa, myös formaalin opetuksen puolella.

työpaja:
Maailmankuva -työpaja 13-21 -vuotiaille Riihimäen nuorisoteatterin jäsenille.
Maksuttomassa työpajassa pääset pohtimaan omaa maailmankuvaasi. Millaista on olla nuori nyt tässä ajassa?
Millaisena näyttäytyy tulevaisuus ja oma paikka maailmassa? Kahden tunnin workshopin tarkoitus on kerätä
inspiraatiomateriaalia syksyllä 2021 ensi-iltaan tulevan esityksen käsikirjoitukseen. Työskentelemme rennosti
keskustellen, kirjoittaen, sekä matalan kynnyksen toiminnallisten harjoitteiden kautta.
Työpaja järjestetään Majakan harjoitustiloissa 26.01.2020 klo 13-15. Työpajaa ohjaa teatterin- ja tanssintekijä
Emmi Ihalainen. Ilmoittautumiset, kysymykset, haaveet ja toiveet: ihalainenemmi@gmail.com /0405270820.
Tervetuloa mukaan!

Eepos, oppilaat ja laskutus:

Aktiivit:

Kevätlukukauden laskut ovat lähteneet 15.-16.1.
sähköpostitse huoltajille. Mikäli et ole saanut laskua,
tarkista roskaposti ja ole yhteydessä toimistoon
info@rnt.fi.

Tammikuun ensimmäinen aktiivitapaaminen to 23.1.
klo 16-17 Majakalla.

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.

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.

Toinen tapaaminen on to 27.2. klo 16-17 Kino
Sammolla.

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

Jatkuu seuraavalla sivulla

Tervetuloa mukaan!

casting:
Olavi Uusivirta -musikaalin casting Majakalla 31.1. klo 18. Ensi-ilta syyskuussa 2020.
Ota mukaasi lyhyt harjoittelemasi teksti ja valmistaudu laulamaan omavalintainen laulu ilman säestystä.
Kaikki yli 12-vuotiaat ovat tervetulleita!
Kaunistelematon mutta räväkkä kuvaus nuoruuden huumasta, toisen painostuksesta ja muottiin sopimattomuudesta.
Miten pakkotoiminnot täsmällisyydestä voivat helpottaa oloa, jos koko elämä on epäjärjestyksessä ja menneisyys
vielä käsittelemättä?
Me ei kuolla koskaan on Jutta Taipaleen ja Metti Löfbergin käsikirjoittama musikaali Olavi Uusivirran kappaleiden
pohjalta. Esityksen ohjaa Jutta Taipale ja Sanna Saarela.

Kansallisteatterin vierailu Riihimäen Teatterissa:
Kansallisteatterin tuotanto Kaikki hienot jutut on elämänmyönteinen, hauska ja toiveikas kasvutarina, joka tarjoaa
tavallisuudesta poikkeavan teatterikokemuksen yleisölleen.
Nuorisoteatterilaisille liput 6.2. näytökseen 10€/kpl, mukaan voi ottaa myös kaverin. Lippujen varaus Riihimäen
teatterilta ja lippuvarauksen yhteydessä mainitse olevasi Nuorisoteatterista.
Kyseessä on osallistava esitys. Lisätietoa: http://riihimaenteatteri.fi/naytelma/kaikki-hienot-jutut/

löytötavarat:
Syyslukukauden löytötavaroita voi tiedustella toimistolta vielä helmikuun ajan.

Tulevat ensi-illat:

Muistathan nämä:

Kuinka kum-maa e-i 17.1. Kino Sampo, Supertähdet /
ohjaus Jatta

Mikäli teidän yhteystietonne muuttuvat, muokatkaa
tiedot Eepos-järjestelmään. Ongelmatilanteissa
laittakaa viestiä osoitteeseen info@rnt.fi.

Lumikuningatar e-i 7.2. Kino Sampo, Idolit / ohjaus
Tuukka

Seuraa meitä myös Facebookissa ja Instagramissa!

Saapasjalkakissa 13.2. Riihimäen kirjasto,
Pyrstötähdet / ohjaus Tuukka

Kaikki yhteystietomme löytyvät osoitteesta www.rnt.
fi/yhteystiedot.

Supernaiivi e-i 29.2. Ö-talo, Fiktio / ohjaus Jatta

Lipunmyynti: www.netticket.fi/rnt
Oppilastiedotteet luettavissa myös osoitteessa www.
rnt.f/oppilaille/oppilastiedotteet.

