Toimintakertomus 2016

YHDISTYS
Tampereen Kamarioopperayhdistys
ry. (TKOY) on merkitty yhdistysrekisteriin 23.11.2007. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, edistää ja
kehittää kamarioopperatoimintaa,
edistää taiteilijoiden välistä yhteistyötä, työllistää kulttuurin ammattilaisia ja rikastuttaa Tampereen ja sen
ympäristön kulttuuritarjontaa.
JOHDANTO
Toimintavuonna 2016 TKOY järjesti oopperalaulaja Juha Uusitalon
laulukurssin Tampereen oopperakuoron mieslaulajille, konsertoi
perinteiseen tapaansa Tampereen
teatterikesän Tapahtumien yössä ja
esiintyi mainostoimisto Mediaportaan 10-vuotisjuhlila.
JUHA UUSITALON LAULUKURSSI
Yhdistys järjesti laulukurssin Tampereen oopperakuoron miehille
23.-24.1.2016. Kurssin opettajana
toimi oopperalaulaja Juha Uusitalo,
joka on itsekin ollut solistina useissa
Tampereen oopperan produktiois-

sa. Pianistina kurssilla oli oopperan
korrepetiittori Pauli Jämsä. Kurssi
toteutettiin yhteistyössä Tamperetalon kanssa ja kurssille osallistui
10 kuoron mieslaulajaa. Kurssin
tarkoituksena oli mieskuorolaisten
vapaaehtoinen äänenhuolto Verdin
Kohtalon voima -opperan harjoituskauden aikana.
Kurssilaiset kokontuivat 3-4 hengen
ryhmissä. Jokainen laulaja sai Uusitalolta vuorollaan henkilökohtaista
opetusta muiden ryhmäläisten seuratessa tuntia ja saaden siten omaan
laulamiseensa konkreettisia ideoita.
Tunneilla keskityttiin etenkin ilmaisuun ja tekstin selkeyteen.
TAPAHTUMIEN YÖ 4.8.2016
Yhdistys osallistui Tampereen Teatterikesän järjestämään Tapahtumien yöhön 4.8.2016 pitämällä kaksi
konserttia Vanhan kirjastotalon musiikkisalissa. Konserteissa esiintyivät
bassobaritoni Juha Uusitalo, sopraano Johanna Kalmari, baritoni Julius
Martikainen ja pianisti Tuomas Tur-

Oopperalaulaja Juha Uusitalo lauloi 2016 Tampereen oopperassa Melitonen
roolin (Verdi: Kohtalon voima).

riago. Juontajana toimi Paavo Korpijaakko. Ohjelmassa kuultiin suomalaisia yksinlauluja, ooppera-aarioita
ja duettoja sekä musikaalinumeroita.
MEDIAPORRAS 10 VUOTTA
Kamarioopperayhdistyksen upean logon suunnitellut mainostoimisto Mediaporras juhli 10-vuotissyntymäpäiviään 15.10.2016 yksityistilaisuudella
juhlatalo Villa Sofiassa. Kamarioopperayhdistys onnitteli Mediaporrasta
esittämällä juhlissa tv- ja radiomainoksista tuttuja ooppera-aarioita ja
-duettoja. Tilaisuudessa esiintyivät
sopraanot Johanna Kalmari ja Anna
Ranki sekä pianisti Tuomas Turriago.
JÄSENET
Tampereen Kamarioopperayhdistys
ry:llä oli vuoden 2016 lopussa 11 varsinaista jäsentä ja 3 kannatusjäsentä.

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu oli
25 euroa ja kannatusjäsenille vapaavalintainen summa. Aktiivisia yhdistyksen toiminnassa mukana olleita
oli jäsenten lisäksi 12 henkilöä.
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS JA YHDISTYKSEN HALLINTO
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 22.2.2016. Kokouksessa valittiin uusi hallitus, joka
järjestäytyi seuraavasti: Anna Ranki
(puheenjohtaja), Johanna Kalmari
(varapuheenjohtaja), Elina Hirvirinne
(sihteeri) ja Meri Kallio (jäsen) sekä
varajäseninä Hanna Ryhänen (rahastonhoitaja) ja Heli von Bell. Hallitus
kokoontui toimintavuoden aikana 5
kertaa.
Yhdistyksen tilintarkastajana toimi
Teemu Suoniemi KHT, KPMG Oy Ab.

Mediaportaan suunnittelemassa logossa voidaan
nähdä teatterimaski tai lintu.

www.tampereenkamariooppera.com

