Toimintakertomus 2013

Tapahtumien yön konsertit Tampereella olivat yleisömenestys.

KONSERTIT
Tampereen
Kamarioopperayhdistys piti Tapahtumien yössä 8.8.2013
kaksi konserttia teemalla ”Satakieliä
ja puiden huminaa - lauluja luonnosta”. Konsertit järjestettiin Tampereen Vanhalla kirjastotalolla. Konsertit
olivat yleisömenestys eivätkä kaikki
halukkaat valitettavasti mahtuneet
sisään konserttisaliin. Ohjelmassa
oli sekä suomalaisia että ulkomaisia
luontoaiheisia liedejä.
Esiintyjinä olivat yhdistyksen laulajat
Johanna Kalmari, Satu-Liisa Pauniaho ja Anna Ranki. Konsertin solistivieraat olivat Satu Sippola, Petri Antikainen sekä Juha Uusitalo. Pianistina
soitti yhdistyksen taiteellinen johtaja
Tuomas Turriago ja konsertin juonsi
Teemu Suoniemi.

Joulukonsertti ”Rauhaa, vain rauhaa” Ylöjärven kirkossa 8.12.2013
toteutettiin yhteistyössä seurakunnan
kanssa.
Yhdistys toteutti itsenäisesti Pirkanmaan musiikkiopistolla 15.12.2013
pidetyn joulukonsertin samalla ohjelmistolla kuin Ylöjärven konsertissa.
Konserteissa kuultiin Benjamin Brittenin juhlavuoden kunniaksi joululaulusarja A Ceremony of Carols sekä
tunnettuja joululauluja suomeksi esitettyinä. Säveltäjä Paavo Korpijaakko
teki sovitukset kahteen joululauluun
(Rauhaa, vain rauhaa sekä Ja neitsyt
pikkupoijjuttansa)
konserttejamme
varten. Ohjelmisto sai valtavasti kehuja molemmissa konserttipaikoissa.

Joulukonsertit laulettiin tänä vuonna Ylöjärvellä ja Tampereella. Solistivieraaksi saatiin upea
basso Jaakko Ryhänen.

”Rauhaa, vain rauhaa” -joulukonserttien solisteina esiintyivät Suvi
Väyrynen ja Anna Ranki (S1), SatuLiisa Pauniaho ja Johanna Kalmari
(S2), sekä Leena Rantanen ja Katariina Hännikäinen (S3). Harppua soitti
Liisa Honkanen ja vierailevana solistina lauloi basso Jaakko Ryhänen.

SÄVELLYSTILAUKSET
Yhdistyksen Minna Leinoselta ja Paavo Korpijaakolta tilaamat satuoopperat valmistuivat ja nuottimateriaali on
luovutettu yhdistykselle.
Tuomas Turriagolta tilattu satuooppera on vielä kesken.

JÄSENET
Tampereen
Kamarioopperayhdistyksellä oli vuoden 2013 lopussa 20
varsinaista jäsentä. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu oli 20 euroa ja
kannatusjäsenille vapaavalintainen
summa. Aktiivisia yhdistyksen toiminnassa mukana olleita jäsenten lisäksi oli 15 henkilöä.

HALLINTO
Yhdistyksen hallituksessa toimivat
Anna Ranki (puheenjohtaja), Johanna Kalmari (varapuheenjohtaja),
Hanna Ryhänen (sihteeri), Satu-Liisa
Pauniaho sekä Heli von Bell (varajäsen ja rahastonhoitaja).

TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen tiedottaminen tapahtui
ensisijaisesti internetin välityksellä.
Yhdistyksen jäsenille lähetettiin sähköpostitse jäsenkirjeitä, joissa kerrottiin yhdistyksen tulevista konserteista
ja projekteista. Yhdistys päivitti myös
aktiivisesti Facebook-sivuaan sekä
Twitter-tiliään.
Ylöjärven Uutiset sekä LempäälänVesilahden Sanomat tekivät yhdistyksen joulukonserteista näyttävät

ennakkojutut lehtiinsä. Niissä haastateltiin basso Jaakko Ryhästä, joka
kertoi yhdistyksen tulevista konserteista ja satuooppera-projektista. Artikkelit olivat nähtävillä myös lehtien
internetkotisivuilla.
Konsertteja mainostettiin myös mm.
Aamulehdessä. Värijulisteita oli nähtävissä mm. Tampereen kaikissa
kirjastoissa, Ylöjärven ja Lempäälän
kirjastoissa, laajalti kahviloissa sekä
seurakuntien tiloissa.

www.tampereenkamariooppera.com

