Toimintakertomus 2012

Konsertit
Tampereen Kamarioopperayhdistys ry.
piti Tapahtumien yössä 9.8.2012 kaksi
konserttia taidemuseo Willa Macissa
teemalla Music of the Night – Yön musiikkia. Ohjelmassa kuultiin eri säveltäjien yöllisiä tunnelmia niin oopperan,
liedin kuin musikaalin saralta.
Esiintyjät: sopraanot Heini Dahlroos,
Satu-Liisa Pauniaho, Anna Ranki ja
Leena Rantala, tenorit Eero Lasorla
ja Teemu Suoniemi, baritoni Paavo
Korpijaakko sekä pianisti Tuomas Turriago.
Joulukuussa yhdistys konsertoi Sastamalan Tyrvään kirkossa (8.12.) sekä
Tampereen Vanhassa kirkossa (9.12.).
Konsertin pääteoksena oli Benjamin
Brittenin A Ceremony of Carols. Lisäksi kuultiin tunnettuja joululauluja.
Esiintyjät: Suvi Väyrynen ja Anna
Ranki (S1), Satu-Liisa Pauniaho ja Johanna Kalmari (S2), Leena Rantala ja
Katariina Hännikäinen (S3) sekä Liisa
Honkanen, harppu.

Tampereen ev.lut.seurakunta järjesti
Vanhassa kirkossa 15.12.2012 Kauneimmat joululaulut -maratonin. Joululaulut raikuivat kirkossa aamusta
iltaan, yhteensä 11 tuntia. Kamarioopperayhdistys vastasi tilaisuuden viimeisestä tunnista.
Esilaulajina: Katariina Hännikäinen,
Johanna Kalmari, Satu-Liisa Pauniaho ja Anna Ranki ja säestäjänä pianisti Tuomas Turriago.

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 noin 8000 kävijää. Sivujen kävijämäärä siis nelinkertaistui
edellisestä vuodesta! Tähän saattaa
olla syynä Facebookiin liittyminen ja
sitä kautta yhdistyksen tunnettuuden
lisääntyminen.
Nettisivuilla oli tietoa yhdistyksestä ja
sen produktioista, esiintyjien esittelytekstit sekä kuvia konserteista ja oopperaproduktioista. Yhdistyksen nettisivut saivat kokonaan uuden ilmeen,
kun Johanna Kalmari teki niille kokonaisvaltaisen remontin uuden graafisen ilmeen myötä.
Yhdistyksen konsertteja mainostettiin
lehtien ilmaispalstoilla ja internetin tapahtumakalentereissa. Lisäksi Tapahtumien yön konsertteja mainostettiin
värijulistein mm. kaupungin kahviloissa, kirjastoissa ja taidemuseoissa.
Tampereen Kamarioopperayhdistys on
lisännyt tunnettavuuttaan myös sosiaalisen median avulla. Yhdistyksellä on
sekä Twitter- että Facebook-profiili. Twitterissä seuraamme 550 käyttäjää ja yhdistystä seuraa 408 käyttäjää. Facebookissa yhdistyksellä oli vuoden lopussa
133 tykkääjää. Sosiaalisessa mediassa
mainostettiin yhdistyksen toimintaa ja
kerrottiin tulevista produktioista.

Talotyyli

Mainostoimisto Mediaporras päätti tukea Kamarioopperayhdistystä vuoden
kulttuurihankkeenaan ja suunnitteli yhdistykselle kokonaisen ja yhtenäisen
talotyylin. Graafinen ilme eli talotyyli
on yritykselle tai yhteisölle luotu visuaalinen ilme. Graafista ilmettä käytetään tästä lähtien niin yhdistyksen
ulkoisessa kuin sisäisessäkin viestinnässä. Graafisen ilmeen tärkeimmät
osat ovat logo, liikemerkki, värit ja typografia. Kamarioopperayhdistyksen
uusi ilme viestii sekä klassisuudesta
että rohkeudesta, ja punaisesta liikemerkistä saattaa olla erotettavissa linnun muoto.

Yhdistykselle myönnetyt

Apurahat ja avustukset

Jäsenet ja jäsenmaksu

Pirkanmaan Taidetoimikunta myönsi
yhdistykselle 2000 euron apurahan
Kamarioopperoiden tilaamiseen suomalaisten kansansatujen pohjalta.

Yhdistyksellä oli vuoden 2012 lopussa
17 varsinaista jäsentä ja 3 kannatusjäsentä. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu oli 20 euroa ja kannatusjäsenillä vapaavalintainen summa. Aktiivisia
yhdistyksen toiminnassa mukana olleita oli jäsenten lisäksi n. 15.

Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto myönsi yhdistykselle
5000 euron apurahan Kamarioopperoiden tilaamisen suomalaisten kansansatujen pohjalta.

Hallinto
Yhdistyksen hallituksessa toimivat
Anna Ranki (puheenjohtaja), Johanna
Kalmari (varapuheenjohtaja), Hanna
Ryhänen (sihteeri) ja Tuomas Turriago, varajäsenenä Satu-Liisa Pauniaho.
Hallitus kokoontui toimintavuoden
aikana 3 kertaa. Rahastonhoitajana
toimi Heli von Bell ja tilintarkastajana
KHT Teemu Suoniemi.

