KESÄ 2020

RIIHIMÄEN NUORISOTEATTERIN TIEDOTE
REHTORI TIEDOTTAA:
Heippa Nuorisoteatterilaiset ja vanhemmat!
Näin saatiin tämä outo ja jännittäväkin koronakevät pakettiin kevätjuhlien myötä. Palaamme jälleen opetuksen pariin
17.8. alkaen ja ainakin nyt näyttää siltä, että palaamme suoraan normaaliin lähiopetukseen kauden alusta.
Nuorisoteatterin hallitus päätti viime viikolla, että vallitsevien rajoitusten puitteissa voimme toteuttaa tänä kesänä
kesäteatteriesityksen Allinnan montussa. Niinpä 18.6. alkaen voit nauttia Ella ja Jättipotti-esityksestä montulla.
Muistathan että RNT:n jäsenet pääsevät ilmaiseksi esityksiin.
Uuden rehtorin haku on päättynyt ja hakemuksia on tullut mukava määrä. Tavoitteenamme on, että muutaman viikon
sisällä pääsemme tiedottamaan uuden rehtorin valinnasta. Minä olen vielä elokuussa töissä perehdyttämässä ja tietenkin
järjestämässä isot läksiäisjuhlat, johon kaikki nuorisoteatterilaiset ovat tervetulleet.
Syksyn ohjelmisto alkaa olla valmis ja se esitellään toivottavasti heti kesäkuun alussa. Samoin uudet lukujärjestykset ovat
valmiit, käythän tarkistamassa ryhmäsi ja harjoitusaikasi!
Nyt on käynnissä sekä jatkoilmoittautuminen, että pääsykokeisiin ilmoittautuminen. Eli jos olet jo oppilaana, sinun ei
tarvitse enää käydä pääsykokeissa vaan jatkoilmoittautuminen riittää. Pääsykoeinfoa saat toki jakaa kaikille ystäville ja
tuttaville, joiden ajattelisit nauttivan teatteriharrastuksesta.
Kesän aurinko alkaa jo pikkuhiljaa lämmittämään ja minunkin on aika siirtyä kesälaitumille. Oikein mukavaa ja aurinkoista
kesää kaikille, nähdään elokuussa!
Sanna

AKTIIVISUUSMERKIT:
Riihimäen Nuorisoteatterin omien aktiivisuusmerkkien suorittamisen voi aloittaa tulevana syksynä. Merkkejä on
suoritettavissa 9 erilaista: puvustus, tarpeisto, lipunmyynti, kioski, tapahtumatuotanto, apuohjaajuus, esitystekniikka,
maskeeraus sekä lavastus. Merkkien ensimmäiset aloituskoulutukset järjestetään syys-lokakuussa. Merkkien tarkat
tavoitteet, toimintaohjeet sekä aloituspäivämäärät julkaistaan kesällä. Merkkejä kerätään Open Badge Passport
-järjestelmään.

JATKOILMOITTAUTUMINEN:
Jatkoilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle on
edelleen auki Eepoksessa.
Kaikille syventävien opintojen oppilaille on lähetetty
sähköpostilla kysely toivekursseista.
Jatkoilmoittautumisiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla
yhteydessä tuottajaan eva@rnt.fi.
Syyslukukauden opetus alkaa viikolla 34. Harjoituksien
alkamisesta EI tule erikseen muistutusta syksyllä, joten
laittakaa päivä jo kalentereihinne.
Syksyn ryhmien opetusajat saattavat muuttua vuosittain
johtuen OPSin kasvavista tuntimääristä tai ryhmien
yhdistämisestä. Jatkoilmoittautumisen yhteydessä voitte
tarkistaa omien harjoitusten aloitusajan. Eepoksessa
treenit tulevat näkymään kirjautumisen jälkeen
etusivulla lukuvuoden alusta eli 1.8. alkaen.

TOIMISTON KESÄAIKATAULU:
Nuorisoteatterin toimisto siirtyy kesäaikaan ja osa
työntekijöistä lomailee. Ajantasaiset toimiston aukioloajat
löytyvät osoitteesta www.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.

