ENNAKKOTEHTÄVÄT 2019, Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), Teatteri
Palauta seuraavat tehtävät ke 3.4.2019 klo 15.00 mennessä Turun AMK:n Taideakatemiaan:
Linnankatu 54, 20100 Turku. Kuoreen merkintä: Esittävä taide/Teatteri. Tehtävien tulee olla perillä
tuona päivänä. Ota huomioon, että postin kulussa voi olla viivytyksiä.
Palauta tehtävä 1 sähköisessä muodossa joko DVD tallenteena tai muistitikulla ja loput tehtävät A4
tulosteena: yksipuolisina tulosteina, ei yhteen niitattuna. Laita jokaiseen paperiin oma nimesi (kaikki
etunimet ja sukunimi) ja syntymäaika. Kirjoita DVD tallenteeseen/muistitikkuun sekä sen koteloon
nimesi ja syntymäaikasi sekä Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) 2019 valinta. Tehtäviä ei palauteta,
muistitikkuja tai dvd:tä ei palauteta.
1. Tee video (1-2 min)
Kuka olet ja miksi haluat teatteri-ilmaisun ohjaaja koulutukseen. Kerro lähikuvassa nimesi, ikäsi,
kotipaikkasi ja lyhyt kuvaus teatteritaustastasi. Perustele miksi haet teatteri-ilmaisun ohjaaja
koulutukseen. Palautus joko DVD tallenteena tai muistitikulla.
arviointikriteeri: motivaatio, aikaisempi osaaminen, itsereflektio- ja analyysitaidot
2. Tee CV (sisältäen tuore kuva, koulutustiedot, harrastuneisuus, työkokemus) max 2 A4
arviointikriteeri: motivaatio, aikaisempi osaaminen
3. Tee aikajana, jossa visualisoit elämäsi. max. 1 A4
• Valitse tärkeimmät elämäsi tapahtumat: Mitä olet tehnyt? Milloin?
• Tee visuaalinen aikajana johonkin muotoon valitsemallasi tekniikalla (piirustus,
valokuva, kollaasi jne.)
arviointikriteerit: aikaisempi osaaminen, itsereflektio- ja analyysitaidot
4. Suunnittele esitys aiheesta MATKA.
Valitse jokin tekstimateriaali (kaunokirjallinen tai tietoperustainen) jota käytät esityksesi
suunnittelussa lähdemateriaalina. Lisää valitsemasi materiaali suunnitelmasi liitteeksi (esim. ote
romaanista tai tietoteoksesta, runo, artikkeli, blogiteksti tms.) Liitä mukaan kuva, jolla kuvaat
esityksen tunnelmaan, tyylilajia tai/ja visuallisuutta.
Kerro suunnitelmassasi:
A) Millaisen esityksen ohjaat? (kuvaa esityksen sisältöön liittyviä valintoja)
B) Millaiseen muotoon ohjaat? (kuvaa valintojasi esityksen toteutuksen ja yleisösuhteen osalta,
esim. tilankäyttö, yleisön asettelu)
C) Miksi ohjaat? (kuvaa tavoitteisiin ja arvoihin liittyviä valintoja)
D) Miten ohjaat? (kuvaa työprosessiin liittyviä valintoja)
E) Ketä ohjaat? (kuvaa työryhmään liittyviä valintoja)
Suunnitelma yhteensä max. 3 A4, fontti Arial 11, riviväli 1,5
Liitteenä: tekstimateriaali max 6 A4 sekä kuva 1 A4
arviointikriteeri: oma taiteellinen idea, teatteriesityksen peruselementtien käyttäminen

