Förträff – Estetiska programmet
Dans och Teater
För Dig som sökt till Estetiska programmet inriktning Dans eller Teater anordnar Holavedsgymnasiet en
förträff. Vid detta tillfälle vill skolan ge Dig information om utbildningen på Estetiska programmets
inriktningar på Holavedsgymnasiet och om vad som krävs för att Du ska klara av utbildningen med gott
resultat. Övriga inslag i förträffen framgår nedan. Utifrån denna förträff vill vi på Holavedsgymnasiet
bilda oss en uppfattning om Dina förutsättningar att klara av utbildningen.

Förträff:

Dag
Tid
Plats

måndag 11 mars 2019
09.00-16.00
Samling vid receptionen

Förträffens upplägg
* Information om Estetiska programmet inriktning Dans och Teater
* Intervju
* Rörelseövning i grupp - för Dig som är intresserad av inriktning Dans.
* Teaterövningar i grupp – för Dig som är intresserad av inriktning Teater.
Dans och teatersökande: ha på Dig kläder som Du trivs med och har lätt att röra Dig i. Du som anmäler
Dig till Dansinriktningen skall ta med danskläder för gemensam danslektion.
Utifrån det som framkommit under förträffen försöker vi bedöma Dina möjligheter att klara av
utbildningens krav på ett bra sätt. Du får inom ett par dagar efter förträffen ett brev där vi tillråder eller
avråder Dig att gå inriktningen.
Anmälan sker på bifogad anmälningsblankett. Anmälan skall vara Holavedsgymnasiet tillhanda
senast den 1 mars 2019.

VARMT VÄLKOMMEN!
Annika Lindholm Tejfors, programansvarig tel. 0140-688 40
fax 0140-14712
annika.lindholmtejfors@tranas.se

Holavedsgymnasiet
Gillesgatan 4
573 82 Tranås

Kontakt:
Telefon: 0140-685 22
Mail: holavedsgymnasiet@tranas.se

www.holavedsgymnasiet.se

Anmälan till förträff – Estetiska programmet
Dans eller Teater
Jag anmäler mig härmed till förträff på Holavedsgymnasiet den 11 mars, 2019
Jag är intresserad av:
Inriktning Dans

Inriktning teater

Namn
Adress
Postnummer och ort
Telefon
Nuvarande skola
Nuvarande skolas adress

En del ungdomar som bor långt bort från Tranås kan ha svårt att vara på Holavedsgymnasiet mellan de
utsatta tiderna. Om Du av transportskäl inte kan följa våra tider så måste du ange är Du kommer till
Tranås och när Du åker hem igen. Det bästa är om du följer våra tider.
Ankomsttid till Tranås

Kl.

Hemresa från Tranås

Kl.

Skicka din anmälan senast 1 mars 2019 till

Holavedsgymnasiet fax 0140-14712
Annika Lindholm Tejfors
573 82 Tranås mail: annika.lindholmtejfors@tranas.se

VARMT VÄLKOMMEN!

Holavedsgymnasiet
Gillesgatan 4
573 82 Tranås

Kontakt:
Telefon: 0140-685 22
Mail: holavedsgymnasiet@tranas.se

www.holavedsgymnasiet.se

