Bergen, 6. november 2020
Koronavirus: Nye smitteverntiltak i Bergen kommune

Kjære alle foreldre og elever ved Teaterskolen for barn og unge,
Nå strammes det ytterligere inn igjen i Bergen. Det er tydelig fra kommunen at de ønsker at barn og unge
skal beholde så mye som mulig av sin normale hverdag. Tilbud om fritidsaktiviteter skal derfor, der det er
mulig, opprettholdes.
Vi har fått noen henvendelser rundt dette og har full forståelse for at man er bekymret for å sende barna
på fritidsaktiviteter. Vi opplever også mer fravær pga sykdomssymptomer, karantener og sykdom. Takk for
at dere også er forsiktige og holder barna hjemme når det trengs.
De kommende to ukene vil teaterskolen fortsatt tilby undervisning til vanlig tidspunkt, men i ulike
former:
•
•

De eldste gruppene (gruppe 5 - 10) vil ha digital undervisning.
For de yngste gruppene (gruppe 1 - 4) vil dette være ulikt, om de skal ha undervisning ved fysisk
oppmøte eller digitalt, utfra ulike forhold.

Hver gruppe vil motta en egen mail fra sin teaterinstruktør, hvor man får informasjon om
undervisningsopplegget. Dette gjelder fra og med førstkommende mandag 9. november og de neste to
ukene.
Vi har allerede kommet langt med å bli kjent og trygge gruppene, lært om skuespillerteknikk i ulike former,
hatt utallige teaterøvelser, bygget mot til å stå sammen og alene på scenen, og mange har begynt på
manusarbeid og arbeidet med tematikken de skal jobbe med. Dette gir et godt grunnlag for de neste
ukene, hvor vi legger om noe av undervisningen.
Teaterskolens JULEDRYSS, som var planlagt 3.-4. desember, må vi dessverre avlyse slik smittesituasjonen
er. Hver gruppe vil avslutte semesteret i gruppen siste undervisningsdag, utfra forholdene 🎭 😊
Ta kontakt om dere lurer på noe. Ønsker dere alle friske og trygge dager❤️
Med vennlig hilsen
Ingvild Kivijärvi Hals | Kunstnerisk konsulent,
Undervisningskoordinator for Teaterskolen, Regionsleder for DUS Vestland
ingvild@teatersenter.no | 99355993 | www.teatersenter.no
Les mer på Bergen kommunes nettsider: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/siste-nytt/byradetpresenterte-nye-smitteverntiltak

