ILVES-TEATTERIN PÄÄSYKOKEET 2020
ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Huom! Ilmoittautumislomaketta voidaan
käyttää arvioinnissa.
Koronatilanteesta johtuen ethän osallistu
kokeisiin, mikäli olet sairas tai sinulla on
koronaviruksen oireita.

Liitä kuva tunnistamista varten.
Näyttelijähakijoille
pakollinen.

HAKIJAN TIEDOT

HAKUALA / HAKIJAROOLI (valitse yksi)

NIMI

NÄYTTELIJÄ

ÄÄNISUUNNITTELU

PUHELIN

OHJAAJA

VIDEOSUUNNITTELU

SÄHKÖPOSTI

DRAMATURGI

KOREOGRAFI

SYNTYMÄAIKA

LAVASTUS

PUKUSUUNNITTELU

AMMATTI

VALOSUUNNITTELU

GRAAFINEN SUUNN.

TUOTTAJA
MIKSI HALUAT TEHDÄ TEATTERIA?

Löydät kunkin roolin ennakkotehtävät:
https://ilvesteatteri.fi/paasykokeet-2020/

TEATTERIKOKEMUS / ESIINTYMISKOKEMUS / TAIDEALAN KOKEMUS
Oletko tehnyt esimerkiksi teatteria aiemmin? Missä, milloin ja miten teit?
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TEATTERIIN LIITTYVÄ KOULUTUS
(taidealan kurssit, koulut, kansanopistot yms.) Kerro tärkeimmät

ERITYISTAIDOT JA HARRASTUKSET
(soitin, tanssi, laulu, markkinointi, graafinen suunnittelu yms.)

KOKEMUS VASTUUTEHTÄVISTÄ, YHDISTYS- JA JÄRJESTÖTOIMINNASTA JA KIINNOSTUS TEATTERIN
PYÖRITTÄMISTÄ KOHTAAN (oppilaskunta, ainejärjestö, muut teatterit yms. ja miksi yhdistystoiminta kiinnostaa?)

MUUTA MERKITTÄVÄÄ?

ONKO SINULLA JO TIEDOSSA MAHDOLLISIA POISSAOLOJA AJALLE SYYSKUU-TAMMIKUU?

Saako nimesi julkaista Ilves-Teatterin nettisivuilla,
mikäli pääset jatkoon / Ilves-Teatterin jäseneksi?

Onko sinulla viikonlopun aikana mahdollisuus
katsoa pääsykokeiden tuloksia
internetistä (perjantai-sunnuntai n. klo 00)?

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

EI

Mikäli vastasit jompaan kumpaan ylläolevista kysymyksistä EI, lähetämme sinulle
tiedon jatkoonpääsystä tekstiviestillä yllä antamaasi numeroon.
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LUE PÄÄSYKOKEIDEN TURVALLISEMMAN TILAN SÄÄNNÖT:

Toivottavasti sinulla on turvalliset ja mukavat pääsykokeet kanssamme. Varmistaaksemme edellämainitun ja pitääksemme ilmapiirin lämpimänä, sitouduthan noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita;
Vältä olettamuksia. Älä siis oleta esimerkiksi toisen henkilön sukupuolta, etnisyyttä, seksuaalista suuntautumista, ikää tai kyvykkyyttä. Toimi tietoisesti muiden tilaa ja koskemattomuutta kunnioittaen.
Pyri tiedostamaan, miten puhut, kosketat ja katsot muita. Kohtele
siis toisia kunnioittavasti ja ystävällisesti. Muuta käytöstäsi, jos se
koetaan hyökkäävänä tai loukkaavana.
Kannustetaan toisiamme! Emme hyväksy vihapuhetta.

Sitoudun noudattamaan edellä mainittuja
turvallisemman tilan sääntöjä
KYLLÄ

KIITOS!
Lomakkeessa antamasi tiedot ovat luottamuksellisia ja vain
Ilves-Teatterin pääsykokeiden raadin käytössä.
Koronatilanteesta johtuen ethän osallistu kokeisiin, mikäli olet sairas tai sinulla on koronaviruksen oireita.
Pääsykoetyöryhmä seuraa aktiivisesti viranomaisten ja THL:n asettamia suosituksia. Muutoksia järjestelyihin voi siis ilmetä. Pidämme kaikki hakijat ajantasalla ja pyrimme toteuttamaan kokeet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Tallenna lomake (kaikki kolme sivua) PDF-muodossa nimellä:
Ilmoittautumislomake_Etunimi_Sukunimi
Palauta lomake sähköisesti paasykokeet@ilvesteatteri.fi
Voit myös palauttaa ennakkotehtävät ja tulostetun ilmoittautumislomakkeen Ilves-Teatterilla tiistaina 15.9. klo 15-18
(Sampsantie 50, 00610 Helsinki).
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Sinussa on selvästi ilvestä!

