රංගනය පිලිබඳ සහතිකපත් පාඨමාලාව 2022
රංගනය හදාරන්න අවස්ථාවක්
සසෝමලතා සුබසිංහ ප්සේ හවුස් ආයතනසේ රිංගනය ගැන ඉසගනගැනීමට කැමති නම් ඒ
සඳහා අයදුම් කිරීමට දැන් අවස්ථාව ඇත. වයස අවුරුදු 18ට සනොඅඩු නම් කැමරාවට සහ
සේදිකාව ඉදිරිසේ රඟපෑමට අත්දැකීම් සහිත ගුරු මණ්ඩලයක් යටසත් රිංගනය හැදෑරීමට
අවස්ථාව ලැසබනු ඇත.
ඉගගනගන්ගන් කාගගන්ද?
1981 වසසේදී සසෝමලතා සුබසිංහ මහත්මිය ආරම්භ කළ ලිංකා ළමා හා සයොවුන් රිංග
පීඨසයන් ශ්රී ලිංකාසේ සගෞරවණීය රිංගන ශිේප ශීේපිනියන් ගණනාවක් රිංගනයට අත්සපොත්
තැබීය. අද අප ආයතනය ශ්රී ලිංකාසේ ළමා හා සයොවුන් නාටය සහ ප්රධාාන ප්රවාහසේ නාටය
රිංගනය, නිෂ්පාදනය හා පුහුණු කිරීම් සම්බන්ධා ප්රමුඛතතම ආයතනයකි.
අප ආයතනය කැප වී ඉන්සන් ළමා හා සයොවුන් ප්රජාව උසදසාම වූ නාටය සහ ප්රසිංග කලා
නිේමාණ කරන්නටය. ආයතනසේ නාටය රිංගනය, නිෂ්පාදනය හා පුහුණුකිරීම් අිංශය වන
සසෝමලතා සුබසිංහ ප්සේහවුස් ආයතනය නළු නිළියන් පුහුණු කිරීම, රිංග කලා විධික්රම
අධායනය හා පේසේෂණ කිරීම සදු කරයි. සම්මානිත ප්රධාාන ධාාරාසේ නාටය රැසක් සම්
ආයතනසයන් නිේමාණ කර ඇත.
එදා පටන් අද දක්වා එසතර සමසතර කරලියන්හි අභිනන්දනයට පාත්රවූ වූ සම්මානලාභී ප්රධාාන
ධාාරාසේ නාටය නිේමාණ රැසක් නිෂ්පාදනය කර ඇත. තවද ළමා හා සයොවුන් සප්රේක්ෂාගාරය
සවනුසවන් ඉතා රමණීය සිංගීතමය නාටය සබොසහොමයක් සමම ආයතනය විසන් නිේමාණය
කර ඇත.
1981 දී ආරම්භ කළ ලිංකා ළමා හා සයොවුන් රිංග පීඨය, 2007 ජනවාරි මස 2007 අිංක 3
දරණ ලිංකා ළමා හා සයොවුන් රඟහල පදනම ශ්රී ලිංකා පාේලිසම්න්තු පනත යටසත් සිංස්ථාගත
කර තිසේ.
ඉගගනගන්ගන් ගමොනවාද?
වැඩසටහසනහි අරමුඛණ සහභාගීවන්නන්ට රිංගනය, අධායක්ෂණය, පිටපත් රචනය සහ සිංගීත
නාටය පිළිබඳ මූලික අවසබෝධාය හා පුහුණුව ලබා දීමයි. සේදිකා රිංගනය, කැමරාවට
රිංගනය, පිටපත් රචනය හා විශ්සේෂණය, අධායක්ෂණය, චලනය හා හඬ පුහුණු අභයාස
මගින් අධායනය සදු සකසරයි. සහභාගීවන්නන්ට නිදහස් සහ ආකෘතිගත චලන සහ ඉරියේ,
ශාරීරික නමයශීලිත්වය හා සමබරතාව, උච්චාරණය සහ කටහඬ ප්රක්සෂේපණය, ක්ෂණික
රිංගන නිේමාණ සහ දේශන සගොඩනැගීම ආදිය ඉසගනුමට අවකාශය ලැසේ.
කැපවීම තිගයනවාද?
අවුරුදු 18 ට සනොඅඩු නම් ඔබට සමම පාඨමාලාව හා සම්බන්ධා වීම සඳහා අයදුම් කළ හැක.
එසහත් ඔබසගන් විසශේෂ ගුණාිංග කීපයක් අසප්ක්ෂා සකසේ. ඔබට සනොපසුබට වීේයයක්ද,

රිංගන කලාව සඳහා සනොතිත් ඇේමක් හා පුහුණුවීම් සඳහා සය පූේණ කැපවීම සයදවීමට
සූදානමක් ද තිබිය යුතුය. රිංගනයට ඔසේ ආදරය, සගෞරවය තිබිය යුතුය.
සදසැම්බේ 12 වන දිනට සපර සමම පාඨමාලාව සඳහා මාේගගත (ඔන්ලයින්) අයදුම්පත්ර එවිය
යුතුය. ඔබ අයදුම් කළ පසු, වට්ස්ඇප් සහෝ සූම් තාක්ෂණය හරහා පවත්වනු ලබන සකටි
සම්මුඛත පරීක්ෂණයකින් පාඨමාලාව සඳහා සතෝරා ගැසනන්සන්ය.
සසෝමලතා සුබසිංහ ප්සේහවුස්
T: 075 9858002, E: info@playhousekotte.org

