Toimintakertomus 2014

KONSERTIT
Tampereen Kamarioopperayhdistys
ry. piti ”Rauhaa vain rauhaa” loppiaiskonsertin 6.1.2014 Lempäälän
kirkossa. Ohjelmistossa oli Benjamin
Brittenin ”A Ceremony of Carols”
sekä tunnettuja suomalaisia joululauluja.
Solisteina esiintyivät Katariina Hännikäinen, Johanna Kalmari, SatuLiisa Pauniaho, Anna Ranki, Leena
Rantala ja Suvi Väyrynen. Harppua
soitti Liisa Honkanen ja vierailevana solistina lauloi Jaakko Ryhänen.
Konsertissa oli yleisöä yli 500 henkilöä.
Yhdistys konsertoi Tampereen Teatterikesän Tapahtumien yössä
7.8.2014 Tampereen Vanhan kirjastotalon musiikkisalissa. Konsertti toteutettiin näyttämöversiona,
jonka teemana oli ”Suomalaista ja
ranskalaista piirakkaa”. Konsertti oli
juonellinen ja käsikirjoitetuksesta
vastasivat Johanna Kalmari sekä ensimmäistä kertaa myös yhdistyksen
uusi taiteellinen johtaja Paavo Korpijaakko.
Konsertin solistit olivat Johanna Kalmari, Anna Ranki sekä Julius Martikainen ja pianistina toimi Tuuli
Kallio. Konsertista oli kaksi esitystä,
joissa kuulijoita oli yhteensä n. 250.
Valitettavasti kaikki halukkaat eivät
mahtuneet täyteen saliin sisään.
SATUOOPPERAHANKE
Kuluneen vuoden aikana yhdistys
teki ahkerasti työtä monivuotisen
projektinsa eli satuoopperahankkeen eteenpäin viemiseksi. Yhdistys neuvotteli Tampere-talo Oy:n ja
Kamariyhtye TampereRaw:n kanssa
Minna Leinosen ”Taikapuu” ja Paa-

Julius Martikainen Tapahtumien yössä valmiina nettitreffeille. Pullo kuuluu rekvisiittaan.

vo Korpijaakon ”Maailmanloppua
paossa” oopperoiden kantaesittämisestä syksyllä 2015. Kuvataiteilija
Sari Airolalta tilattiin oopperoiden
markkinointia varten kuvitukset.
Helena Rängman kiinnitettiin teosten ohjaajaksi. Juha-Pekka Sainio
teki opinnäytetyönään yhdistykselle projektisuunnitelmapohjan, jota
käytettiin osana satuoopperoiden
toteutuksen (tuotannon) suunnittelemista.
JÄSENET
Tampereen Kamarioopperayhdistys
ry:llä oli vuoden 2014 lopussa 20
varsinaista jäsentä. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu oli 25 euroa ja
kannatusjäsenille vapaavalintainen
summa. Aktiivisia yhdistyksen toiminnassa mukana olleita oli jäsenten lisäksi 12 henkilöä.

Sari Airolan kuvitus satuoopperaan Maailmanloppua paossa.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 16.2.2014. Kokouksessa valitiin yhdistykselle uusi
hallitus (tarkemmin alla) ja uudeksi
taiteelliseksi johtajaksi valittiin säveltäjä Paavo Korpijaakko.
HALLINTO
Yhdistyksen hallituksessa toimivat
Anna Ranki (puheenjohtaja), Johanna Kalmari (varapuheenjohtaja),
Tuuli Kallio (jäsen) ja Hanna Ryhänen (sihteeri) sekä varajäseninä
Satu-Liisa Pauniaho ja Heli von Bell
(rahastonhoitaja).
Yhdistyksen tilintarkastajana toimi
KHT Teemu Suoniemi KPMG:stä.

HALLITUKSEN TOIMINTA
Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 8 kertaa.
TALOUS
Yhdistyksen talous oli kuluneena
vuonna vakaalla pohjalla. Todettakoon kuitenkin, että yhdistyksen
täytyy jatkaa aktiivisesti rahoituksen
hankkimista vuoden 2015 satuoopperahankkeen
tuotantokuluihin.
Seuraavan hallituksen tulee olla erityisen tarkkaavainen hankkeen pitäytymisessä laaditussa budjetissa.
Suomen Kulttuurirahaston Keskusrahasto myönsi toimintavuonna
yhdistykselle 5.000 euron suuruisen
apurahan satuoopperoiden kantaesitysten tuottamiseen ja Tampereen Ooppera ry. 2.000 euroa.

TIEDOTTAMINEN
Yhdistys tiedotti toiminnastaan ensisijaisesti Facebook-, ja Twittersivustojensa kautta. Tapahtumien
yön konsertteja mainostettiin värijulistein ja flyerein, jotka olivat nähtävissä Pirkanmaan kirjastoissa sekä
Tampereen keskustan eri yrityksissä.
Sari Airolan tekemästä ”Taikapuu”oopperan markkinointikuvasta painatettiin joulukortteja, jotka lähetettiin yhdistyksen jäsenille sekä
yhteistyökumppaneille.

www.tampereenkamariooppera.com

