riihimäen nuorisoteatterin tiedote
elokuu 2019
Rehtori tiedottaa:
Harjoitukset alkavat ensi viikolla,
tarkistathan lukujärjestyksen ja harjoitustilan nuorisoteatterin kalenterista osoitteessa www.rnt.fi/oppilaille.
Huomioithan, että vielä toistaiseksi tuo kalenteri toimii virallisena kalenterina, Eepoksen tilakalenterin käyttöön
siirrymme lähihetkinä.
Riihimäen Nuorisoteatterin vanhempainilta
ke 21.8. klo 18 Kino Sammossa, Suokatu 9. Illan aikana rehtori Sanna Saarela esittelee nuorisoteatterin
toimintaa. Aiheina osaamisen tunnustus ja opintojen yleisinfo. Erityisesti uusien oppilaiden vanhempien
toivotaan osallistuvan. Tilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.
Kiinnostaako sinua ohjaaminen?
Nyt sinun on mahdollista päästä apuohjaajaksi Nuorisoteatterin ryhmiin. Tule apuohjaajakoulutukseen to 22.8.
klo 17-20 oppimaan ohjaamisen perusteita. Koulutuksen jälkeen sinun on mahdollisuus pyrkiä apuohjaajaksi
TPO-ryhmiin. Apuohjaajuudesta saa myös opintoja.
Ilmoittaudu Sannalle sanna@rnt.fi 20.8. mennessä.

Eepos ja laskutus:

Aktiivit:

Siirrämme viestinnän kokonaan Eepokseen.
Käytättehän sitä myös viestinnässä opettajille.
Kiireellisissä tapauksissa muut yhteystiedot löytyvät
osoitteesta www.rnt.fi. Kaikissa Eepokseen liittyvissä
ongelmissa voi olla yhteydessä info@rnt.fi.

Aktiiviryhmä kokoontuu jälleen 20.8.2019 klo 18.0019.00. Luvassa teatterileikkejä ja muuta mukavaa!

Syyskauden laskut lähtevät viikolla 33 ensisijaisen
huoltajan sähköpostiin. Pidäthän siis yhteystietosi
ajan tasalla ja tarkista roskaposti.
Tiedotamme sitä mukaa kun otamme Eepoksessa
uusia toimintoja käyttöön.
Mikäli et ole viime vuonna vastannut aiemmin
tehtyjen opintojen kyselyyn, pääset vastaamaan
siihen täällä: https://forms.gle/75JBr5KxavJykKbu6.
Vasta alottaneiden ei tarvitse vastata. Lisätietoja
eva@rnt.fi.

Aktiiviryhmä on kaikille yli 10-vuotiaille suunnattu
ryhmä, jossa pääset mukaan Nuorisoteatterin
toimintaan monipuolisesti. Ryhmä kokoontuu
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.
Ilmoittautumiset aktiiviryhmään voi lähettää ryhmän
ohjaajille Essi Soramäelle p. 045 195 2640 tai Molli
Rintaselle p. 050 543 8990
Tervetuloa mukaan!

Muistathan nämä:
Tulevat ensi-illat:
Improjamit Taiteiden yössä 23.8. Kino Sampo
Eikä yksikään pelastunut e-i 21.9. Kino Sampo /
ohjaus Juhana
Kyklooppi ja Julia e-i 27.9. Hyvinkään kirjasto, Willit /
ohjaus Tuukka
Supersankarit e-i 3.10. Kino Sampo, Titi-Nallet /
ohjaus Sanna

Mikäli teidän yhteystietonne muuttuvat, muokatkaa
tiedot Eepos-järjestelmään. Ongelmatilanteissa
laittakaa viestiä osoitteeseen info@rnt.fi.
Seuraa meitä myös Facebookissa ja Instagramissa!
Kaikki yhteystietomme löytyvät osoitteesta www.rnt.
fi/yhteystiedot.
Lipunmyynti: www.netticket.fi/rnt
Oppilastiedotteet luettavissa myös osoitteessa www.
rnt.f/oppilaille/oppilastiedotteet.

