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mƵǘɈǞǘƊǶɐƊƊȌȺȌǞɈɈƊƊة
ƵɈɈƚɐɐɈǞȺƵɈǯƊɨǞǞǘƮɯɈɈƚɨƚȺǞȺƚǶɈȖ
ɨȌǞɨƊɈǲɐǶǲƵƊǲƚȺǞǲƚƮƵȺȺƚخ
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ىwɐɐɈȌǲȺƵȺȺƊǲɐɐȁȁƵǶɈɐ
ǶɐǲǞǯȌǞƮƵȁɈȌǞɨƵǞɈƊ
ÀɐȌɈɈƊǯƊXȁȁǞǿƊȲǞȺȺƊɯǘƮǞȺɈɯɨƚɈ
²ƊɨȌȁǯƊjƊȲǯƊǶƊȁRɯɨƚȲǞȺɈƵȁǯɐɐȲƵɈخ
XǘƊȁƊȁXǞȺƊǶǿƵȁȌǿƊǲƊȺɨƊɈɈǞȌȁ
ȺƵǲƚɈȌǞǿǞɈɐǲȺƵȁǿȌȁǞȌȺƊƊǯƊƵɈɈƚ
ɈƊǞƮƵǘǞȺɈȌȲǞƊȁɈɐȁɈǞǯƊخ
ȲǯƵȁȯǞƵȁǞǿǿƚɈǞǘǿƵƵɈة
ƊǶɐƵƵȁǞǘǿǞȺɈƵȁɈƊȲǞȁƊɈǯƊ
ǶɐȌȁȁȌȺɈƊǘɐȌǶƵǘɈǞǿǞȁƵȁ
ىȺǞǞȁƚɈƚǿƚȁǘƵɈǲƵȁ
ɈƚȲǲƵǞǿǿƚɈخ
hƊɈȌɈɈƊǲƊǞǲƊǲȺǞ
ɨƵǞǲƵƚƚɈǞǞƦƵɈǞȁȺȯƊȁǞƵǶǞƊة
ǯȌɈǲƊɈɐǶƵɨƊɈɨƚǶǞǶǶƚǿɐǲƊƊȁ
ǿɯȖȺɈȖǞǘǞȁخ
٘ÀƚǿƚǘƚȁȌȁǯɐɐȲǞȁǞǞȁ
ǲɐǞȁǿǞȁƚȺƵȁǲƵȲȲȌǞȁ٘
ȌȁȯƊȲƊȺȯƊǶƊɐɈƵǘƊƊȺɈƊɈƵǶɈƊɨƊǶɈƊخ

ȁǲȌȺǞȁɐǶǶƊǯɐɈɈɐɨǞȁǲǲǞ
ɈƊǞǘƊǶɐƊɈǲȌƊȁɈƊƊȯƊǶƊɐɈƵɈɈƊد
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حǞǞȺƊǶǿƵȁȺƊȁȌǿƊɈ
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Teatterista kiinnostuneille
nuorille ja nuorille aikuisille on Iisalmessa etsittävänä
oma tila, jossa kokoontua ja
harjoitella näytelmiä. Tarkoitus on myös perustaa
teatteriryhmä, joka toteuttaa itse käsikirjoitettuja tai
sitten valmiita näytelmäsovituksia.
Lauantaina 27.4. on mainio tilaisuus käydä Iisalmen
kulttuurikeskuksessa katsastamassa, olisiko vaikkapa teatterintekeminen se
oma juttu.

Ѵ||ubr-Ѵ;Ѵb7;mmeet
& greet -tapahtuma nuorille
ja nuorille aikuisille tarjoaa ylipäätään mahdollisuuden käydä tutustumassa
ja ideoimassa uutta kulttuuritoimintaa Iisalmeen.
Iisalmen kulttuurikeskuksessa tapahtuu tuolloin kello 11–13.
Paikalla on Iisalmen kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelupäällikkö Sanna
Marin ja Iisalmen nuorisoneuvosto.
Marin esittelee kello
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11–12 Kulttuuripalveluiden toimintaa, Iisalmen
kaupungin kulttuurin kohdeavustusten hakemista ja
oman kulttuuritapahtuman
ideointia.
Tapahtumassa saa tuoda
myös omia ideoita siitä, miten
Nuorisoneuvoston tulisi käyttää vuoden 2019 toimintarahan, joka on 10 000 euroa.
Keskustelutilaisuuden
jälkeen kello 12–13 on mahdollista osallistua itseä kiinnostavaan työpajaan. Yksi
työpajoista on juuri Nuorten
teatteritoiminta Iisalmessa
-työpaja.
Myös musatyöpajan tai
Luontovalokuvaus ja monipuolinen kuvauskalusto
-työpajan voi valita.

ŋՓ-br--m paikkaa, jonne
nuoret voisivat tulla ja jossa
ei olisi vaatimuksia. Sellaista Iisalmi kaipaisi enemmän, teatteria monin tavoin
harrastanut Jenni Savolainen sanoo.
Savolainen on Lapinlahden yli 15-vuotiaille tarkoitetun Teatteri Norsun
kasvatti. Lukion ohessa
hän veti Lapinlahden varhaisnuorten Teatteri Varista.
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Sen jälkeen hän on ollut
kuntouttavissa teatteritoiminnoissa Etelä-Suomessa.
Kulttuurista siivet ja
juuret -hankkeen Riikka-Liisa Kajanus sanoo,
että Iisalmessa lapsille ja
nuorille on Tanssiteatteri
Williwisio, mutta lisäfoorumeja nuorille kaivataan
aina. Tarkoitus olisi tarjota alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille mielekästä
kulttuuriharrastustoimintaa teatterinkin muodossa.
Intry ry:n Petri Karhu
huomauttaa, että nuorten
teatteritoimintaan mukaan
voivat lähteä muutkin kuin
näyttelemisestä kiinnostuneet. Näytelmiä toteuttamaan
tarvitaan myös käsikirjoittajia, ohjaajia, lavastajia,
maskeeraajia, puvustajia,
valaisijoita, äänistä vastaavia ja niin edelleen.
IN-teatteri ja Iisalmen
Teatteri ovat lupautuneet
antamaan taustatukea.
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