riihimäen nuorisoteatterin tiedote
kesä 2019
Toimiston kesäaikataulu:
Nuorisoteatterin toimisto siirtyy kesäaikaan ja osa työntekijöistä lomailee. Toimisto on avoinna torstaisin klo 14-18 ja
perjantaisin klo 11-15. Puhelimitse olemme mainittujen aikojen ulkopuolella tavoitettavissa vaihtelevasti. Kesäteatterilla
lipunmyynti aukeaa tuntia ennen esitystä.
Rehtori Sanna on poissa 15.6.-4.8. ja järjestäjä Molli on poissa 1.-31.7.

Jatkoilmoittautuminen ja syyslukukauden aloitus:
Syyslukukauden opetus alkaa viikolla 33. Muistattehan käydä ilmoittautumassa Eepokseen jatkaviksi oppilaiksi 30.6.
mennessä. 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 jälkeen tulleesta vahvistussähköpostista voitte tarkistaa omien harjoitusten aloitusajan.
Eepoksessa treenit tulevat näkymään kirjautumisen jälkeen etusivulla lukuvuoden alusta eli 1.8. alkaen. Mikäli teillä on
kysyttävää, ottakaa yhteyttä toimistoon, eva@rnt.fi.

kesäteatteri:
Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset Allinnan montussa 29.6.-18.8. Nuorisoteatterilaiset pääsevät jäsenkortilla
ilmaiseksi kaikkiin esityksiin.
Kesäteatterin työryhmässä on vielä tilaa! Tule kanssamme kesäksi kioskiin ja lipunmyyntiin. Mikäli tämä kiinnostaa niin
laita viestiä Essille, p. 0451952640, tai Evalle, p. 0503002632.

Riihimäki Pride:
Riihimäen Nuorisoteatteri on positiivisen pedagogiikan
oppilaitos. Pyrkimyksemme on luoda toimintakulttuuri,
joka tukee jokaisen ainutlaatuisen yksilön omannäköistä
kasvua. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja hyväksyvä ilmapiiri
ovat keskeisiä peruspilareita toiminnassamme. Tästä
syystä Riihimäen Nuorisoteatterilla on ilo ja kunnia olla
mukana Riihimäen Pride-tapahtumassa, juhlimassa
jokaisen meidän erityislaatuisuutta ja oikeutta olla minä
itse.
Riihimäki Pride kulkue järjestetään perjantaina 28.6.2019
klo 18.30. Kulkue lähtee Hämeenaukiolta tasan puoli
seitsemän ja päättyy Granitin aukiolle, jossa klo 19 alkaa
Riihimäki Pride Party.
Mukaan voi ottaa oman banderollin tai kyltin,
pukeutuminen värikkäästi tai seesteisesti, sateenkaareen
mahtuu kaikki mahdolliset värit ja siksi se saa näkyä ja
kuulua kulkueessa.
Lisätietoa minttu.seppo@riihimaki.fi.

Kesäleirit:
Riihimäen kaupungin perinteiset kesäleirit
kokoontuvat Kino sammossa teatteripäivän
merkeissä kesäkuun alussa. Kesäleiriläiset tutustuvat
niin teatterin tekemiseen kuin itse Kino Sampoon ja
viettävät mukavaa leiripäivää teatterileikkien parissa.

Apuohjaajakoulutus:
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.
Tule mukaan, ohjaaminen on ihanaa!
Koulutuksen ohjaa Sanna Saarela

Maskeerauskurssi:
Syksylle 2019 on suunnitteilla maskeerauskurssi,
johon voit ilmoittautua sähköpostilla molli@rnt.fi.
Maskeerauskurssilla opiskellaan perusmaskin teko ja
toimitaan syksyn työryhmien maskeeraustiimeissä.
Kurssi on tarkoitettu kaikille yli 10-vuotiaille
Nuorisoteatterilaisille.

Teatteritekniikan peruskurssi:
Vuoden 2019 loppupuolelle on suunnitteilla
teatteritekniikan peruskurssi. Tutustutaan
teatteritekniikan eri osa-alueisiin ja harjoitellaan
käytännössä, miten tekniikan parissa on hyvä toimia
näyttämöllä. Kurssista tulossa lisätietoa syksyllä.

