Forår 2021
Kære Kastali’a elev og forældre

Det har været den mærkeligste sæson af alle, men det bliver godt igen. Sådan skrev vi i foråret 2020 og vi kan konstatere, at det blev endnu mere
mærkeligt… i 2020 fik vi startet op og lukkede ned, i 2021 blev det omvendt, vi lukkede ned og startede op. Godt vi er fleksible og stædigt holder
fast.
Ingen nye elever overhovedet - selvom flere forældre ringede og skrev for at høre, hvordan deres barn blev elev på Kastali’a. Desværre ingen
optagelsesprøve og dermed ingen nye elever. Og ingen weekend teatertur – Øv øv, vi håber på at kunne lave den i foråret 2022,
Vi lavede onlineundervisning, men det var som om vores elever var ved at kaste op i onlineundervisning, så der var få elever med, men de der var
med, gjorde det godt.
Vi valgte at lave 3 gange hyggeundervisning før vi alle går på sommerferie, fordi vi savner vores elever rigtig meget og vi vil have muligheden for at
sige: ”Vi ses efter sommerferien.” Normalt vil vi ændre på holdsammensætningen efter sommerferien, men pga. af denne og tidligere sæsons
ændring, flytter vi ikke meget rundt på eleverne. Eleverne trænger til at være sammen med deres gamle teatervenner.
For at følge med i, hvad der sker på Kastali’a, er det en rigtig god ide at blive medlem af den lukkede facebookgruppe: Teaterskolen Kastali’a. Her
skal I godkendes for at være med. Gruppen Teaterskolen Kastali’a, Underværket er åbent for alle og derfor ikke så informativ.
Hvis du vil hjælpe Kastali’a, kan du købe vores T-shirts, Sweatshirts eller hoodies.

Se indkaldelse til
generalforsamling på din
mail eller på hjemmesiden
under aktuelt

Via klubid kan du bestille og betale Kastali’a T-shirt, sweatshirts og hoodies.
Du skal blot følge dette link: http://klubid.dk/ - Kodeord er: kas
Se det også på vores hjemmeside under aktuelt. (d. 14. november)

Vi mødes ved Underværket kl.
13.00 søndag den 20. juni til
”DET BLI’R SÅ GODT AT SE
JER ALLE IGEN”
Forældre: Generalforsamling. Elever: Råhygge i parken.

Vi går ud fra, at efteråret bliver helt normalt og

Tilmelding nødvendig:
Meld dig til generalforsamlingen og dit barn til ’Det bliver godt at se
jer alle igen’ via en sms på tlf. 28 83 23 42 eller linket inde på
Facebook – inden den 18. juni
Husk at skrive elevens navn og hold nr. og antal børn og voksne.

PS! Hvis du gider bage og tager kage med til
vores kagemik, så giv os besked.

vi starter efterårssæsonen (sæson 35) op igen i uge 34

Teaterskolen Kastali’a afholder OPTAGELSESPRØVE for nye elever – torsdag den 19. august fra kl. 14.00

OBS!

For at sikre dig, der allerede er Kastali’a-elev, en plads i en forhåbentlig helt almindelig sæson, er der som altid forhåndstilmelding.
Faktura til efteråret 2021 er sendt ud.
Hvis du vil tilmeldes efteråret 2021 SKAL vi have din indbetaling inden d. 30. juni 2021.
Det er dit ansvar om du modtager en mail med en faktura. Giv os besked, hvis du ikke har modtaget en mail i uge 21
og gerne vil være med igen.
Det er vigtigt at skrive fakturanr. (som står med fed i nederste venstre hjørne på fakturaen) og gerne barnets navn på bankindbetalingen.
Hvis der ikke er indbetalt inden den 30. juni og vi ikke hører andet, betragter vi dig som udgået af teaterskolen og pladsen går til en anden. Vær sød
at give besked, hvis du stopper, så vi ikke er i tvivl - og vi vil også meget gerne vide, hvad du så skal ude i den store verden HUSK, der er
mulighed for at få orlov (orlov betyder pause) og senere komme ind på Kastali’a igen uden at skulle til optagelsesprøve. Eventuel orlov meddeles til
Lisbeth.
Følg med på vores hjemmeside www.teaterskolenkastalia.dk under aktuelt og på teaterskolens Facebookgruppe ”Teaterskolen Kastali’a”.

Tak!

for en bizar sæson til alle jer skønne elever. Rigtig mange knus og kram, vi glæder os vildt til at se jer igen efter sommer

Jan, Laura, Krogen, Kjeldsen, Elvira, Munken, Jacob, Diana, og Lisbeth

HUSK! DET ER LYSTEN TIL AT LÆRE, DER ER DET STØRSTE TALENT
SÆT X: Lørdag den 14. august. Hvis du vil være med til Galakse/Star Wars….

