Riihimäen Nuorisoteatterin oppilastiedote tammikuu 2021
Tässä uusin oppilastiedote. Aiheina nyt mm. korona, vanhempainilta, esityksien livestriimaus,
tulevat castingit sekä äänenkäytön kurssi.

Rehtori tiedottaa
”Kyllä kaikki menee hyvin”
Mummolla oli tapana sanoa noin, jos oli vaikeaa. Samoin äidilläni. Itse olen toistellut sitä omille
lapsilleni. Viimeksi aikuiselle tyttärelleni, joka synnytti joulupäivän aamuna pienen tyttärenpojan,
Aamoksen.
”Kyllä kaikki menee hyvin”, olen sanonut jo monta, monta kertaa tämän koronankin kanssa. Kun
emme voi olla ihan varmoja, kuinka, tai milloin ja miten tämä tilanne helpottaa, voimme silti uskoa
edes siihen, että jotenkin se tulee tapahtumaan.
Useimmiten kaikki menee hyvin.
Minusta on ihanaa tavata tällä viikolla oppilaat monen viikon tauon jälkeen. Tapaamme
pienemmissä ryhmissä ja maskein varustautuneina, mutta tapaamme kuitenkin. Talvi alkaa
pikkuhiljaa taittua kevääksi, aurinko paistaa ja valon määrä lisääntyy. Riihimäen Nuorisoteatteri
jatkuu.
Jaksetaanhan kaikki yhdessä vielä näitä rajoituksia; käsien pesemistä, maskeja, turvavälejä,
käsidesiä. Tämä on tärkeää nyt.
Ja samaan aikaan, yhtä tärkeää on iloita rohkeasti kaikista mahdollisista kohtaamisista, taiteen
hippusista, oppimisesta ja teatterin taiasta. Paljon meillä on.
Turvallista, valoisaa ja iloista kevätlukukautta 2021.
T: Kira-reksi

Korona
Päivitetty 5.1.2021
Saavuthan vain terveenä. Jos tunnet olosi kipeäksi, sinulla on vain lieviäkin oireita tai olet ollut
kontaktissa sairastuneen kanssa, jääthän silloin kotiin.
Eri ryhmien välisiä kohtaamisia minimoimme siten, että Majakalla, kahteen eri treenisaliin
saapuvat ryhmät ohjataan toistaiseksi tiloihimme eri reittejä. Tämä käytäntö tulee voimaan heti
syysloman jälkeen. Osa ryhmistä ohjataan saapumaan A-rapun kautta, joka sijaitsee Kauppakujan
puolella (kävelykatu, vastapäätä Locomotion). Tiedotamme asiasta niitä ryhmiä, joita tämä
järjestely koskee.

11.1. alkaen:
Lähiopetuksessa olevien ryhmien osalta yli 10 hengen ryhmät jaetaan kahdeksi pienryhmäksi
31.1. asti. Poikkeuksena ensi-iltaan valmistautuvat ryhmät, max 12, erityisjärjestelyin.
Tiedotamme tästä niitä oppilaita, joilla treeniaika muuttuu. HUOM: Jos mahdollinen uusi aika ei
sovi teille, niin pyydämme ottamaan yhteyttä mahdollisimman pian.
Aikuisten ryhmät, myös erityisryhmät, kokoontuvat opettajan ohjeistuksen mukaan etänä
ainakin 17.1. asti.
Pyydämme, että saattajat minimoivat liikkumisen ja oleilun tiloissamme. Jos kuitenkin joudut
tulemaan meille, käytäthän maskia.
Hyvinkään ryhmät kokoontuvat Keusoten suositusten mukaisesti, etänä 31.1.2021 asti, ellei
toisin tiedoteta. Opettajat tiedottavat ryhmiään etäyhteyksistä.
Käsihygienia ja tilojen siisteys
Käsien peseminen saippualla ja vedellä on mahdollista wc-tiloissamme heti paikan päälle
saapuessasi. Myös käsidesiä on saatavilla aulassamme useissa pisteissä. Käytäthän sitä.
Jos yskittää tai aivastuttaa, niin muistathan tehdä sen kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaasi.
Kaikkien yleisötilojemme siivousta on tehostettu. Desinfioimme kosketuspintoja ja siivoamme
tilojamme normaalia useammin
Tiloissamme on erilliset roskakorit käytetyille kasvomaskeille.
Kasvomaskit
Opettajat ja muu oppilaiden kanssa työskentelevä henkilökunta käyttävät aina kasvomaskeja tai
vaihtoehtoisesti visiirejä.
Yläasteikäisille ja sitä vanhemmille oppilaille on vahva maskisuositus. Tunnit suunnitellaan niin,
että turvavälien pitäminen on mahdollista. Huutamista, laulamista ja hengästymistä vaativia
harjoituksia vältetään toistaiseksi.
Päivitämme omaa ohjeistustamme jatkossakin ensisijaisesti Riihimäen kaupungin ohjeistuksen
mukaisesti.
https://www.riihimaki.fi/palvelut/terveydenhuolto/koronavirus/tiedotteetkoronavirusepidemiaan-liittyen/

Vanhempainilta
Vanhempainilta pidetään 27.1. zoomissa. Illan aikana rehtori Kira kertoo ajankohtaisia uutisia sekä
vastaa kaikkiin vanhempien kysymyksiin. Tilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua, osallistua
voit alla olevasta linkistä. Linkki löytyy ennen tilaisuutta myös Eepoksesta sekä osoitteesta
www.rnt.fi.
https://us02web.zoom.us/j/86900243382?pwd=OXVoVlBPRmNhVGludkpJTW9XeHR2UT09
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Casting
Lähiaikoina tulossa avoin casting kesäteatteriin sekä syksyn musikaaliin. Pyrimme pitämään
tilaisuudet mahdollisimman pian kun vallitseva tilanne sen sallii joten kannattaa seurata
tiedotustamme!

Tulossa keväällä
Näyttelijä Eero Ojalan vetämänä tekstilähtöinen äänenkäytön ja puheen kurssi, jossa tutkitaan
osallistujien suhdetta omaan ääneen ja puheilmaisuun. Tutustutaan äänenkäytön prosessiin; mitä
lihaksia tarvitsemme äänenkäyttöön, missä ääni muodostuu ja miten sitä muokataan ja väritetään
ja kuinka laaja kapasiteetti kultakin löytyy. Tutkitaan, miten äänellä voi leikkiä turvallisesti.
Tunnistetaan mahdolliset riskitekijät ja opitaan valmistautumaan ja palautumaan itsenäisesti
vaativista äänenkäytön tehtävistä. Tutkitaan, miten tekstissä oleva sisältö saadaan eloon; mitä
apukeinoja tekstin tulkitsemiseen on olemassa, mitkä auttavat kutakin. Lähestytään
tekstinkäsittelyä sekä teknisin apukeinoin, että sisältölähtöisesti.
- Kurssilla / kursseilla työstetään joko valmista näytelmätekstiä, monologeja tai runoja. Kukin
osallistuja valitsee itselleen sopivan tekstimateriaalin (1-2 runoa tai monologin, joiden kesto on
rauhallisesti ääneenluettuna 60-90 sekuntia), joita työstetään eri tavoin sekä yksilöharjoituksin,
pienryhmissä, että pareittain. Kukin pääsee harjoittelemaan omaa tekstiään useaan otteeseen
koko ryhmän edessä, jolloin tarkasteluun tulee myös häpeänsieto sekä esiintymis- ja
harjoittelujännityksen kanssa toimiminen.
Lisätietoja mm. tarkemmasta aikataulusta tulossa lähiaikoina – seuraa tiedotustamme.

Laskutus
Kevätkauden laskutus lähtee tammikuussa viikolla 3 ensisijaisen huoltajan sähköpostiin. Pidäthän
huolen, että sähköpostiosoite on ajan tasalla, tämän voit tarkistaa kirjautumalla
huoltajatunnuksilla Eepokseen. Seuraa myös, ettei lasku joudu roskapostiin. Nuorisoteatteri ei ole
vastuussa vastaanottajan sähköpostin toimivuudesta. Laskutus tapahtuu aina kauden alussa
(elokuu ja tammikuu). Ongelmatapauksissa olethan toimistoon yhteydessä sari@rnt.fi.

Aktiivit
Aktiivitoiminta on toistaiseksi tauolla. Ilmoitamme kun jälleen on mahdollista osallistua.

Tulevat ensi-illat
Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen livestriimaamme esityksiä. Tämä koskee ainakin Ihmemaa
Oz -esitystä. Tarkemmat esitysajat tulevat näkyviin nettisivuillemme ohjelmistoon.
Olemme laskeneet live streamauksien hinnan mahdollisimman edulliseksi. Kaikki TPO -esitykset
voi katsoa 5 euron hintaan ja tällä maksullahan esityksen voi katsoa yhdessä vaikka koko perhe.
Lisäksi opettajat voivat, osana opetusta, katsoa tallenteen oppilaidensa kanssa.
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Ihmemaa Oz, ohjaus Essi, ryhmä Teatterieläimet
Räsynukke, ohjaus Tuukka, ryhmä Pyrstötähdet
Veljeni Leijonamieli, ohjaus Juhana, ryhmä Stage

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