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ENNAKKOTEHTÄVÄ 1.
Kirjoita henkilökohtainen kolmiosainen tarina, jonka eri osat alkavat
seuraavilla aluilla. Tehtävän pituus max. yksi A4. Ota teksti mukaasi
pääsykokeisiin.
Kaikki alkoi ennen kuin…
Ymmärrän vasta nyt...
Tulevaisuuteni on…

ENNAKKOTEHTÄVÄ 2.
Kirjoita omasta ajattelustasi kolmiosainen teksti, jonka eri osat alkavat
seuraavilla aluilla. Tehtävän pituus max. yksi A4. Ota teksti mukaasi
pääsykokeisiin.
Kiinnostuin näyttelijäntyöstä koska…
Minulle tarina merkitsee…
Teatterin tarkoitus on…
ENNAKKOTEHTÄVÄ 3.
Kirjoita teksti jossa pohdit miksi haet ja mitkä edellytykset sinulla on
Näyttelijäntyö 2 -linjalle. Kirjoituksen laajuus enintään yksi A4. Ota Teksti
mukaasi pääsykokeisiin.
ENNAKKOTEHTÄVÄ 4. MONOLOGI
Valmista monologiesitys joko annetuista TAI itse valitsemastasi tekstistä.
Esityksen kesto max 2min. Esityksessä ei saa käyttää rekvisiittaa.
HUOM! TEKSTIT SEURAAVALLA SIVULLA!
ENNAKKOTEHTÄVÄ 5. LAULUESITYS
Valmista vapaavalintainen laulu. Laulu tulee esittää ilman säestystä.
PÄÄSYKOKEET.
Saat kutsun pääsykokeisiin kirjeitse ja/tai sähköisesti. Ota
mukaan vaatteet jossa sinun on hyvä liikkua. Ennakkotehtävien
lisäksi pääsykokeissa on ryhmä- ja yksilötehtäviä. Varaudu
siihen, että joudut odottamaan vuoroasi pitkään.

MONOLOGI TEKSTIT
TEKSTI 1.
Joka aamu panin viisi tyhjää paperiarkkia kirjoituskoneen viereen ja sitten
pukeuduin shortseihin, juoksin alas merenrantaan ja hölkkäsin vedenrajassa,
lyhyttä rantakaistaletta edestakaisin kylä ja luotisuorat kalkkikivikalliot
todistajinani. Kalastajat palasivat mereltä ja vetivät räikeänvärisiksi maalatut
veneensä rannalle ja katselivat ja osoittivat minua sormella ja nauroivat ja
huutelivat toisilleen. En piitannut siitä. Kun olin juossut tarpeeksi, menin
baariin syömään aamiaista, ja sitten palasin asuntoon ja avasin ikkunaluukut
ja istuin koko aamupäivän huteran pöydän ääressä, kuuntelin kujan ääniä ja
tunsin miten ilma lämpeni pienessä huoneessa jossa istuin ja yritin palauttaa
mieleeni hyviä vuosia hänen kanssaan.
(Kjell Westö, Rikinkeltainen taivas suom. Laura Beck)
TEKSTI 2.
Mitä minä pelkään? Olen osa äärettömyyttä.
Olen osa kaikkeuden suurta voimaa,
yksinäinen maailma miljoonien maailmoiden parissa,
niinkuin ensi luokan tähti, joka sammuu viimeksi.
Riemu elää, riemu hengittää, riemu olla olemassa!
Riemu tuntea ajan jäisen-kylmänä valuvan suoniansa pitkin
ja kuunnella yön hiljaista virtaa
ja seisoa vuorella auringossa.
Käyskentelen aurinkoa pitkin, seison auringolla,
en tiedä mistään muusta kuin auringosta.
Aika - muuntajatar, aika - hävittäjätär, aika - loihtijatar,
tuletko uusin juonin, tuhansin kavaluuksin tarjoamaan
minulle olemassaolon
niinkuin pienen siemenen, niinkuin kehäään kiertyneen
käärmeen, niinkuin merellisen luodon?
Aika - sinä murhaajatar - väisty luotani!
Aurinko täyttää rintani suloisella hunajalla ääriä myöten
ja sanoo: kerran sammuvat kaikki tähdet,
mutta ne loistavat aina pelkoa vailla.
(Edith Södergran, Olemisen riemu suom. Uuno Kailas)

