ILOISIA UUTISIA LUOVASTA TOIMINNASTA KIINNOSTUNEILLE!
Saamme iloksemme kertoa, että Alfred Kordelinin säätiö on myöntänyt Nuorten Keski-Suomi ry:lle
apurahan, jolla pystymme mm. koordinoimaan *Luova lava toimintaa keskisuomalaisissa alakouluissa!

Perusidea:

Luova lava –kerhot, jotka kokoontuvat kevään aikana omalla koululla.
Tavoitteena on perustaa 3-5 kpl *Luova lava toiminnan ideaan perustuvia teatterikerhoja. Tarkoituksena on
ideoida koulukohtaiset esitykset, jotka käsikirjoitetaan yhdeksi isoksi esitykseksi. Tämä isompi esitys saa
arvoisensa esiintymisareenan Toukofest-tapahtumassa tiistaina 31.5.2016!
Kerhojen ohjaaja:
Kerhojen vetäjänä toimii joko opettaja, iltapäiväkerhonohjaaja tai muu tehtävään sopiva henkilö. Me
tarjoamme ohjaajalle koulutusta, ideointiapua ja tukea koko kevään ajan. Toukofest 2016
-tapahtuman teemana on Vaikuta!, tätä teemaa hyödynnetään myös yhteisesitystä rakentaessa.
Koulutusta ohjaajalle:
Järjestämme torstaina 18.2. klo 16-20 Draaman Starttipäivän Hipposhallilla, joka on suunnattu opettajille,
iltapäiväkerhonohjaajille ja muille aikuisille, jotka ovat kiinnostuneita ohjaamaan lapsille ilmaisu- ja
draamataitoja. Starttipäivässä kerromme lisää yhteisesitysideasta ja kuinka kaikki nivotaan yhteen. (Lue
tarkemmat tiedot alta)
Ilmoittaudu maksuttomaan Draaman Starttipäivään viim. 15.2.: nuksu@nuortenkeskisuomi.fi
Mainitse ilmoittautuessasi: Nimesi, Yhteystiedot, Koulu / taho jota edustat sekä ohjaatko tällä hetkellä
esim. teatterikerhoa vai oletko kiinnostunut aloittamaan Luova lava –kerhon ohjaamisen.
HUOM! Draaman Starttipäivään voit osallistua vaikka et aloittaisi Luova lava toimintaa koulullasi.

Kevään aikataulu:
To 18.2. klo 16-20
vko 10-11
vko 10-21
vko 21
31.5.2016

Draaman Starttipäivä, Hipposhalli Kihun kokoustila
Oppilaiden Innostuspäivät, niillä koululla joista löytyy kerhon vetäjä
Kerhot kokoontuvat 1-2 krt/vko kouluilla
Yhteisesityksen yhteisharjoitus
Yhteisesitys Toukofestissä!

Kysy lisää: Carita Hännivirta, p. 0440 124606 tai carita.hannivirta@nuortenkeskisuomi.fi
*Luova lava toiminta on Nuorisoseurojen esittävien taiteiden leiri- ja kerhotoimintaa, jossa sisältönä
pääosin on musiikki, tanssi ja teatteri. Toiminta on osallistujalähtöistä, oma luovuus ja improvisointi on
keskeinen toimintamuoto. Luova lava on matalan kynnyksen taidetoimintaa – osallistujilla ei tarvitse olla
aiempaa kokemusta taiteen harrastamisesta.

DRAAMAN STARTTIPÄIVÄ 18.2. klo 16-20 HIPPOSHALLISSA
Draaman starttipäivä on tarkoitettu kaikille draaman käyttämisestä kiinnostuneille opettajille,
iltapäiväkerho-ohjaajille ja vaikkapa nuorisotyötä tekeville. Starttipäivässä saat uusia työkaluja draaman
käyttöön työssäsi ja opit uusia draamaleikkejä, -pelejä ja -harjoitteita sekä saat ideoita esitysten
käsikirjoittamiseen yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Starttipäivän draamaharjoitteet on sovellettavissa niin
lapsille kuin aikuisillekin ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi kouluopetuksessa, teatterikerhoissa tai muussa
vapaa-ajantoiminnassa.
Draaman starttipäivän järjestävät yhteistyössä Nuorten Keski-Suomi ja Nuorisoseurat Keski-Suomi ja sen
tarkoituksena on tukea koulujen draamakarhojen toimintaa sekä kannustaa perustamaan uusia
draamakerhoja. Tavoitteena on antaa koulujen draamaryhmille mahdollisuus esiintyä suuressa
yhteisesityksessä Toukofesteillä. Starttipäivään ovat tervetulleita sekä draamakerhoja vetävät että muuten
draamallisista työtavoista kiinnostuneet opettajat.

Kysy lisää Starttipäivän sisällöstä;
Anumaaria Tulla, Kulttuuriyhdistys Väristys ry,
p. 0504411496, anumaaria.tulla@siperia.info
Nuorisoteatteritoiminnan koordinointihanke
www.jyvaskylannuorisoteatterit.fi

