Velkommen til Teaterskolen for barn og unge 2020-21!
Oppstart høstsemesteret:

Uke 37 (7.- 10. september 2020)

NB: pga planleggingsdag mandag, 7. september blir oppstart for “mandagsgruppene”
mandag, 14. september!

Avslutning før jul:

Uke 49 (månedsskiftet november/desember)

Oppstart vårsemester:

Uke 1 (4.-7. januar 2021)

Ferie/fridager:

Teaterskolen følger skoleruten for Bergen Kommune.

Informasjon / oppstart
Vi ønsker å bruke e-post som informasjonskanal mellom Teaterskolen og hjemmet, og ber alle sørge for
at vi har oppdaterte e-postadresser. Timeplan, kontaktinformasjon og planer for skoleåret 2020-2021
blir også lagt ut på våre nettsider www.teatersenter.no.
Gi beskjed til instruktøren hvis det er noe vi skal ta hensyn til i forhold til eleven; sykdommer, allergier
eller annet vi bør kjenne til i sammenheng med undervisning.
Fravær
Det er obligatorisk oppmøte på øvingene. Vi ber om at dere melder fra til instruktør så fort som mulig
ved sykdom. Når det gjelder planlagt fravær i forbindelse med ferie, konfirmasjon o.l. må vi få beskjed
om dette senest 1. oktober. Etter 1. oktober blir timeplan og logistikk for vårens avslutningsforestillinger
(«Teaterdryss 2021») lagt, og kan deretter ikke omrokeres. Informasjon om planlagt fravær gis til
undervisningskoordinator Ingvild Kivijärvi Hals.
Medlemskap i Vestlandske Teatersenter (VT)
Elever på Teaterskolen er medlem av Vestlandske Teatersenter. Medlemskap innebærer at eleven får
tilsendt informasjon om hvilke aktiviteter VT tilbyr.
Kom presis
Inngangsdøren til Teaterskolen er på hjørnet ved innkjørselen til BI. Det er ringeklokke ved døren, men
hvis eleven kommer etter at øvingen har begynt er det ikke alltid så lett å høre når det ringer på. Notér
derfor telefonnummeret til instruktøren for din gruppe.
Betaling
For priser og vilkår: Se våre nettsider www.teatersenter.no
Vi gleder oss til å se dere alle!
For spørsmål: kontakt undervisningskoordinator Ingvild Kivijärvi Hals:
ingvild@teatersenter.no , tlf. 993 55 993
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