NÄYTTELIJÖIDEN/ESIINTYJIEN PÄÄSYKOKEET
Ilves-Teatterin pääsykokeet 13.-15.9.2019

Ennakkotehtävät
Näyttelijöiden/esiintyjien ei tarvitse palauttaa etukäteen mitään tehtäviä, riittää kun tuo
ennakkoilmoittautumislomakkeen perjantaina 13.9. ilmoittautumisen yhteydessä.
1.

Ennakkoilmoittautumislomake

Avaa lomake esimerkiksi Adobe Reader ohjelmalla, täytä, tallenna nimellä (esim.
Ilmoittautumislomake_Etunimi_Sukunimi). Lomake löytyy Ilves-Teatterin nettisivuilta!
Palautus: tulostettuna ja täytettynä perjantaina 13.9. klo 17-18 välisenä aikana
ilmoittautumisen yhteydessä.
2.

Monologi

Valitse yksi alla olevista teksteistä ja valmistaudu esittämään se pääsykokeviikonloppuna.
Opettele teksti ulkoa, kesto max. 2 min. Esityksessä ei saa käyttää rekvisiittaa, musiikkia
tai avustajia.
a) Mä lähdin. Ulkona yö. Suhteellisen pimeää. Valoja neonkylttejä lamppuja
liikennevaloja. Taivas vailla tähtiä. Syksy. Martin. Se vois lähteä mun perään,
seurata mua pitkin katuja. Mä ajattelin, että sen se vois tehdä. Mä ajattelin, että
sen se ois mulle velkaa. Kohtaamisen. Ehkä mä käskisin sen painua helvettiin.
Tekisin lumoavan eleen oikealla kädellä. Ehkä mä koskettaisin sen kasvojakin.
Yrittäisin syleilyä haamuotteella. Sillä on on nyt Flynn. Mä kävelin kuin
humalainen. Vaikken ollut.
Anja Hilling: Surun musta eläin (suom. Ville Koskivaara)

b) Hei! Valitettavasti jouduimme lopettamaan tuomanne silkkiuikun poikasen. Se
oli meillä hoidossa kaksi kuukautta. Alku sujui todella hyvin. Uikku alkoi
syömään itse ja kasvoi hyvää vauhtia. Mutta sitten se ilmeisesti masentui,
koska sen kaveri pääsi vapauteen, ja lopetti syömisen. Kahden viikon aikana
silkkiuikku laihtui n. 200 grammaa. Mikä on todella paljon. Se ei enää kestänyt
vettäkään. Joten näimme paremmaksi vaihtoehdoksi lopettaa sen kuin jatkaa
sen pakkoruokintaa, mikä vain lisäsi sen stressiä. Kiitos kuitenkin kun toitte
uikun meille hoitoon. Terveisin Korkeasaaren villieläinhoitolan eläintenhoitaja
Vicky.

NÄYTTELIJÖIDEN/ESIINTYJIEN PÄÄSYKOKEET
Ilves-Teatterin pääsykokeet 13.-15.9.2019
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c) Hiivin tuskin hengittäin,
sorkan karskunnan ma kuulin,
toisen sarven haarat näin.
Ryömin hiljaa, maassa vatsoin,
vuoren viertä louhikkoista,
takaa kiven ma katsoin; ㅡ
peuraa niin et pulskaa toista
nähnyt koskaan, panen veikkaa.

Sill’ erää
peura heitti kuperkeikkaa.
Samassa kuin satulaan
itseni sen selkään viskaan,
tartun korvaan vasempaan,
tarjoon juuri puukon terää
sarvenjuuren taakse niskaan; ㅡ
silloin pahasti se parkas,
jaloillensa, pahus, karkas,
antoi takaiskun vahvan,
kädestä löi puukon kahvan,
kiinni sääret sekä lanteet
kiersi vankat sarvivanteet;
niihin niinkuin pihtiin jäin; ㅡ
siinä samass’ oltiin tiellä
suoraan Gjenden-harjaa päin!
Henrik Ibsen: Peer Gynt (Suom. Otto Manninen)

Näyttelijöiden/esiintyjien pääsykokeet järjestetään 13.-15.9. Kokeet alkavat
ilmoittautumisella perjantaina 13.9. kello 17-18. Varaathan kokeisiin perjantai-illan
sekä lauantain ja sunnuntain aamusta iltaan. Kokeiden aikana suoritetaan
välikarsintoja, hakijat saavat tiedon mahdollisesta jatkoon pääsystä edeltävänä
iltana Ilves-Teatterin nettisivuilta.

