Toimintakertomus 2010

Tampereen
Kamarioopperayhdistys
ry.

Konsertit

Yhdistys piti jokavuotiseen tapaansa
konsertin äitienpäivänä 9.5.2010 Tampereen Vanhalla kirjastotalolla. Tänä
vuonna teemana olivat Oskar ja Aarre
Merikannon yksinlaulut ja duetot. Ohjelman lopetti O. Merikannon Kesäillan
valssi Vesa Tuomen yhdistystämme
varten tekemänä kvartettisovituksena.
Esiintyjät: sopraanot Anna Ranki ja
Satu-Liisa Pauniaho, mezzosopraano
Johanna Kalmari, tenori Eero Lasorla,
baritoni Lauri Pauniaho, pianisti Tuomas Turriago sekä viulisti Silva Koskela.
Kesäillan unelma -Oopperaa, Merikantoa ja korkeita korkoja: Kamarioopperayhdistys konsertoi kahdesti Tampereen Tapahtumien yössä 5.8.2010 klo
19.00 ja klo 20.30. Näyttämönä toimi
kaunis Taidemuseo Willa Mac Pyynikillä.
Ohjelmassa oli tunnettuja oopperasävelmiä ja rakastettuja suomalaisia
lauluja (mm. Delibes, Mendelssohn

Bartholdy, Merikanto, Mozart). Mukana oli myös yllätysvieras, Suomen
kärkipään oopperalaulaja, bassobaritoni Juha Uusitalo.

Konsertti oli erittäin onnistunut joka
tavalla: ohjelmisto oli kiinnostava,
esiintyjät motivoituneita ja yleisöä niin
paljon, että ensimmäiseen konserttiin
eivät kaikki halukkaat edes mahtuneet
sisälle! Seuraavaa konserttia odottamaan jääneille oli mehutarjoilu.
Esiintyjät: sopraanot Anna Ranki, Satu-Liisa Pauniaho ja Leena Pärssinen,
mezzosopraano Johanna Kalmari, altto Katariina Hännikäinen, tenori Teemu Suoniemi, baritoni Lauri Pauniaho,
bassobaritoni Juha Uusitalo sekä pianisti Tuuli Kallio.

Tiedottaminen

Yhdistyksen asioista tiedottaminen
tapahtui lähinnä internetin välityksellä. Yhdistyksen jäsenille lähetettiin
sähköpostitse jäsenkirjeitä, joissa kerrottiin yhdistyksen tulevista esiintymisistä sekä tiedotettiin mm. saaduista

avustuksista. Johanna Kalmari ylläpiti
yhdistyksen nettisivuja, www.tampereenkamariooppera.com, joilla oli
vuoden aikana lähes 2000 kävijää.
Nettisivuilla on tietoa yhdistyksestä
ja sen produktioista sekä esiintyjien
esittelytekstit ja kuvia konserteista ja
oopperaproduktioista.

kossakin säännöllisesti.

Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Willa Mac antoi yhdistyksellemme
upeat puitteet Tapahtumien Yön konsertteihin. Yhteistyötä tullaan varmasti
tulevaisuudessa jatkamaan.
Tampereen Kamarioopperayhdistys
ry. kävi vuoden 2010 aikana aktiivisesti
neuvotteluja tulevien yhteistyötahojen
kanssa. Tärkein yhteistyökumppani
tulee olemaan Tampereen Konservatorio, jonka kanssa suunnitellaan varsin laajamittaista yheistyötä syksyksi
2011. Myös Tampere Raw -yhtyeen
kanssa on aloiteltu yhteistyöneuvottelut.

Yhdistyksen konsertteja mainostettiin lehtien ilmaispalstoilla ja internetin tapahtumakalentereissa. Lisäksi
molempia konsertteja mainostettiin
Aamulehdessä sekä värijulistein ja
flyerein kaupungin kahviloissa, kirjastoissa, taidemuseoissa, hotelleissa
sekä muilla ilmoitustauluilla.
Yhdistys alkoi edellisenä vuonna käyttää hyväkseen sosiaalista mediaa
tehdäkseen itseään tunnetuksi. Tampereen Kamarioopperayhdistykselle
perustettua Twitter-sivua päivitettiin
säännöllisesti. Kamarioopperalla on
lähes 300 seuraajaa lähinnä Suomessa, mutta myös mm. Saksassa,
Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.
Twitter-sivua on tarkoitus päivittää jat-

Toimintavuoden aikana pantiin alulle
myös mielenkiintoinen projekti suomalaisten satujen säveltämisestä
kamarioopperoiksi. Alustavat säveltilaussopimukset on jo allekirjoitettu
kolmen nuoren suomalaisen säveltäjän kanssa.

Yhdistykselle myönnetyt apurahat ja avustukset

- Majaoja-säätiö: 3000 euroa Hannu ja
Kerttu -oopperaproduktion toteuttamiseen vuonna 2011.
- Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto: 2000 euroa kamarioopperan sävellystilaukseen Minna Leinoselta vuoteen 2012 mennessä.
- Tampereen kaupunki: tuotantotuki
135 euroa Äitienpäiväkonsertin järjestämiseen.

Hallinto

Yhdistyksen hallituksessa toimivat
Anna Ranki (puheenjohtaja), Tuomas
Turriago (varapuheenjohtaja), SatuLiisa Pauniaho (sihteeri) ja Johanna
Kalmari, varajäsenenä Silva Koskela.
Hallitus kokoontui 5 kertaa. Rahastonhoitajana toimi Liisa Ranki ja tilintarkastajana HTM Teemu Suoniemi.

Jäsenet ja jäsenmaksu

Yhdistyksellä oli vuoden 2010 lopussa
14 varsinaista jäsentä ja 5 kannatusjäsentä. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu oli 20 euroa ja kannatusjäsenillä vapaavalintainen summa. Aktiivisia
yhdistyksen toiminnassa mukana olleita oli jäsenten lisäksi n. 15 (laulajia,
soittajia, lipunmyyjiä jne.).

