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Marraskuu 2019
Rehtori tiedottaa:
Suuria uutisia Riihimäen Nuorisoteatterille!
Kauan kaivatut ja odotetut Opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen perusopetuksen järjestämisluvat julkaistiin
perjantaina ja Riihimäen Nuorisoteatteri on yksi onnellinen uusien lupien saajista! Lupia jaettiin ensimmäisen
kerran kymmeneen vuoteen ja hakijoita oli runsaasti. Tämä on tärkeä ja suuri tunnustus Rnt:n pitkäjänteisestä
työstä taiteen perusopetuksen kentällä.
Valtionosuuden piiriin pääseminen on ollut pitkäaikainen haave ja haluamme kiittää kaikkia
yhteistyökumppaneitamme, entisiä ja nykyisiä oppilaita sekä työntekijöitä. Nyt on juhlan hetki, skool meille
kaikille!

puurojuhla ja joululoma:
Riihimäen Nuorisoteatteri osallistuu Joulukadun avajaisiin la 23.11. klo 17. Kaikki nuorisoteatterilaiset
ovat tervetulleita kulkueeseen. Pukeutua saa haluamallaan tavalla. Kulkue lähtee Hämeenaukiolta,
nuorisoteatterilaiset kokoontuvat vanhalle torille (Torikuja) klo 16.30. Ongelmatilanteissa soita Essille p.
0451952640 tai Evalle p. 0503002632. Saavu kanssamme nauttimaan joulun tunnelmasta!
Syyslukukauden päättää puurojuhla to 5.12. klo 18 Kino Sammossa. Illan aikana luvassa esityksiä, Kantinkoskistipendien jako, Joulupukin vierailu sekä tietenkin riisipuuroa (L)! Joulupukin säkkiin voi jokainen tullessaan
tuoda pienen lahjan. Jokainen lahjan tuoja voi myös noutaa Joulupukilta lahjan. Puurojuhla kestää n. 1,5h.
Puurojuhla on vain oppilaille, valitettavasti vanhemmat eivät mahdu katsomoon.
Puurojuhlasta alkaa joululoma ja harjoitukset jatkuvat 13.1. Harjoitusten alkamisesta ei tule erillistä viestiä
joten merkkaathan sen jo kalenteriin.

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!

casting:

Aktiivit:

Olavi Uusivirta -musikaalin casting Majakalla 31.1. klo
18. Ensi-ilta syyskuussa 2020.

Tammikuussa ensimmäinen aktiiviryhmän
tapaaminen to 23.1.2020 klo 16-17 Majakalla.

Ota mukaasi lyhyt harjoittelemasi teksti ja
valmistaudu laulamaan omavalintainen laulu ilman
säestystä.

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

Kaikki yli 12-vuotiaat ovat tervetulleita!

Tulevat ensi-illat:

laskutus:

Joulupukin maa e-i 23.11. Majakka, Klovnit / ohjaus
Essi

Kevätkauden laskut lähtevät viikolla 2 ensisijaisen
huoltajan sähköpostiin.

Talviuni 10.12. Riihimäen kirjasto, Teatterieläimet /
ohjaus Jatta

