Näyttelijätyön kurssi
Tapio Aarre Ahtio

Eskilstuna 25.-26.9.2021

” Näyttelijäntyötä, roolityötä tulee harjoitella ihan omana kokonaisuutenaan, ryhmässä,
heittäytymällä rennosti tunteen ja tunnelmien vietäväksi, jokainen vuorollaan joutuu eli pääsee
kokeilemaan ja kokemaan sen kun juttu alkaa sujua. Hyvä teatteriesitys on aina ryhmänsä summa.
Kaikki alkaa näyttelijästä, hän on se tulkki yleisön ja näyttämön välillä. Hän voi kohdentaa asioita
olemalla, katsomalla samoja asioita kuin yleisö. Hän voi ”vedättää ”yleisöä mielin määrin silloin kun
se on tarpeellista ja ennen kaikkea hän on se, johon yleisö voi samaistua.
Kun sitten näyttelijätyön ympärille rakennetaan valot, äänet, lavastukset ja muut tunnelmat, syntyy
esitys. Esityksiä on tyylilajiltaan monenlaisia, mutta ne lähtevät samasta liikkeelle, tekstistä ja siitä
että se ymmärretään. Asia on tärkein, sen jälkeen kyllä löydetään ilmaisutavat. ”
Tekstin on kirjoittanut Näyttelijäkurssimme kouluttaja ohjaaja, näyttelijä Tapio Aarre Ahtio.

Aika ja paikka
25.-26.9.2021 , Eskilstunan Suomi-Seura, Lagerkvistsg.2. Majoitus on Comfort Hotellissa, Hamng. 9.
Aloitus on lauantaina 9.30 ja kurssi jatkuu kello 18 asti ja jatkuu sunnuntaina 9.00–12.00.
Edustajakokous pidetään koulutuksen ja lounaan jälkeen 13.00- noin 14.30. Tarkempi ohjelma ja
aikataulu ruokailuineen lähetetään osanottajille hyvissä ajoin ennen kurssia.
Kurssimaksu ja matkat
Viikonlopun hinta on 800 kruunua, siihen sisältyvät majoitus 2-hengen huoneessa, ruokailut seuralla
sekä opetus. Kaukaa tuleville teatteriliitto kustantaa ylimääräisen yön hotellissa perjantain –
lauantain välillä. Yhdenhengen huoneesta perimme 150 kruunun lisämaksun. Ilman majoitusta
maksu on 400 kruunua.
Huomio! Teatteriliitto ei peri maksua kahdesta osanottajasta/ryhmä, joten laskutus alkaa vasta
kolmannesta osanottajasta. Tämä siksi, että jokaisella ryhmällä on mahdollisuus lähettää edustaja
myös kokoukseen.

Teatteriliitto korvaa 1000 kruunua ylittävän osuuden matkoista. Lento- ja junalippujen osalta se
koskee yksilöä, autojen osalta se koskee per auto. Autoja käytettäessä kyseeseen tulevat vain
yhteiskuljetukset. Teatteriliitto ei korvaa koti- tai koulutuspaikkakunnalla tehtyjä taksimatkoja.
Ilmoittautuminen ja info
Sähköpostitse osoitteeseen aira@rskl.se viimeistään 10.9.2021. Kurssilaisille/kokousedustajille
lähetetään etukäteen ohjelma, osanottajalista, edustajakokouksen asiakirjat ym.

Tervetuloa kurssille, hauska tavata pitkän tauon jälkeen!

Ystävällisin terveisin
Teatteriliiton hallitus / puolesta
Aira Rajavuori Ludvigsen
aira@rskl.se

