OCARINA RY
TOIMINTAKERTOMUS
2015–16

Tausta
Ocarina ry, Ocarina rf on perustettu 5.11.2013. Yhdistyksen kotipaikka on Porvoo. Yhdistys ja sen toiminta on kaksikielistä. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää kuorolauluharrastusta sekä
edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Yhdistys toimii yhteistyössä ja tukee Porvoon Musiikkiopiston toimintaa. Yhdistyksen toimikausi on 1.8–31.7.

Jäsenet
Yhdistyksellä oli 31.7.2015 61 maksanutta jäsentä. Kaikki kuorolaiset, heidän vanhempansa ym. jotka
haluavat tukea kuorojen toimintaa ovat tervetulleita yhdistyksen jäseniksi. Jäsenmaksu oli kuluneella
toimikaudella 10 €/henkilö.

Yhdistyksen kokoukset ja hallituksen kokoukset
Toimikauden aikana hallitus on kokoontunut neljä kertaa.

Hallitus
Hallitukseen voidaan sääntöjen puitteissa valita 5-10 henkilöä. Toimikaudella hallituksessa oli kuusi
jäsentä ja puheenjohtaja.
Ocarina ry:n hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
Gina Forsström, puheenjohtaja ja rahastonhoitaja
Anu Aro, jäsen
Anna-Lena Halttunen, jäsen ja sihteeri
Santeri Halttunen, jäsen
Päivi Linteri, jäsen
Ulla Mether, sihteeri
Heidi Liljeberg, rahastonhoitaja

Varustevastaavina toimivat Jaana Sinervirta ja Minna Eriksson.

Kuorot ja kuoronjohtaja
Ocarinan poikakuoro perustettiin kauden alussa. Kuoronjohtajana toimi Mia Makaroff (poikakuoro,
tyttökuoro ja nuorisokuoro) ja valmennuskuorossa syksyllä Anniina Rintakumpu ja keväällä Ellen Rantama.
Kuorossa lauloi yhteensä n. 85 lasta kuluneella toimikaudella. Kuoro oli jaettu neljään ryhmään: valmennuskuoroon, poikakuoroon, tyttökuoroon ja nuorisokuoroon.
Valmennuskuoro, joka on tarkoitettu lapsille jotka vielä harjoittelevat äänenmuodostusta ja laulamista
stemmoissa lauloi n. 13 lasta. Valmennuskuoro keskittyi kauden aikana peruslaulutekniikkaan ja harjoitteli mm. kansanlauluja, joululauluja ja Vuodenajat-aiheisia lauluja.
Lapsikuoro on tarkoitettu 7-11 vuotta täyttäneille lapsille ja siinä lauloi noin 35 lasta. Lapsikuoro harjoitteli kauden aikana poplauluja Music is Magic-konserttia varten sekä vuodenajat-aiheisia kappaleita
kuoron levytystä varten. Joulukonsertin teema oli Valo syttyy pimeään-Ljuset i mörkret ja siihen harjoiteltiin aiheeseen sopivia joululauluja.
Nuorisokuoro on tarkoitettu 12 täyttäneille lapsille. Nuorisokuorossa lauloi n 25 nuorta. Nuorisokuoron
ohjelmisto sisälsi kauden aikana vuodenajat-aiheisia lauluja levytystä varten, sekä ennen joulua Luciaohjelmiston kappaleita.
Kaikki kuorot harjoittelivat myös Sibeliuksen Finlandia-hymnin osana Sibeliuksen juhlavuotta.

Toimipaikka harjoitukset
Kuorotoiminta käynnistyi 25.8 ja viimeiset harjoitukset
Kuorot harjoittelivat tiistaisin 16:00–20:00 välisenä aikana Porvoon musiikkiopiston tiloissa, Kaivokatu
37 (WSOY-talo 5. krs.) Jokainen ryhmä harjoittelee 1-1,5 tuntia viikossa. Nämä harjoitukset ovat musiikkiopiston toimintaa. Näiden harjoitusten lisäksi on ennen esiintymisiä järjestetty lisäharjoituksia.
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Tanssiopetusta on myös järjestetty kauden aikana.

Esiintymiset ja kilpailut
Kuorot esiintyivät kauden aikana vaihtelevalla kokoonpanolla ja monipuolisella musiikilla seuraavissa
tapahtumissa:
 Music is Magic konsertti 19.9, Grand
 Loveaid hyväntekeväisyyskonsertti Loviisassa 25.10
 Lucia esiintymiset 3.12 ja 21.12
 Joulukonsertti 8.12, Kulttuuritalo Grand
 Vanhan kaupungin joulumarkkinat 12.12
 Taidetehtaan joulumarkkinat 13.12
 Musiikkiopiston joulukonserti 15.12
 Yksityistilaisuus 5.3
 Musiikkiopiston musiikkimessut taidetehtaalla Porvoossa 12.3
 Veteraanijuhlat 27.4
 Levynjulkistamis- / kevätkonsertti 26.5

Levyprojekti Vuodenajat-Årstiderna
Ocarina ry:n iso voimanponnistus kauden aikana oli musiikkituottajan roolin ottaminen eli kuoron ensimmäisen cd-levyn tuottaminen. Levyn nimeksi tuli Vuodenajat-Årstiderna ja se sisältää mm. Mia Makaroffin Vuodenajat-laulusarjan, uudelleen sovitettuja kansanlauluja vuodenajoista sekä englanninkielistä viihdemusiikkia vuodenajoista nuorisokuoron laulamana. Levyn taustanauhojen äänitykset tehtiin
Hinthaarassa loppusyksystä 2015 ja kuoron äänitykset Magnusborgissa maaliskuussa 2016. Kuoron
kesäleirillä tehtiin ensimmäisen kuoron musiikkivideon kuvaukset levyn nimikkokappaleeseen ”Vuodenajat vaihtuu.”

Varainkeruu
Varoja kerättiin paitsi kuluvalle kaudella myös seuraavan kauden levyhanketta varten.
Tukea ja avustuksia toimintaan on saatu seuraavilta tahoilta:
 Svenska Kulturfonden
 Sparbanksstiftelsen
 LC Borgoensis (stipendi)
 Lions Club
 Porvoon kaupunki
Lisäksi varoja on kerätty:
 Sponsorimyynti levyyn
 Esiintymispalkkiot
 Vuodenajat levyn ennakkomyynti ja myynti
 Kakkumyynnillä Taidetehtaan joulumarkkinoilla
 Konserttien yhteydessä myytyjen lippujen muodossa
 Konserttien yhteydessä järjestetyn kahvituksen kautta
 Tuotemyynti (mausteet)
Jäsenmaksujen kautta on myös kerätty hieman varoja.
Vanhemmat ovat maksaneet leiristä suurimman osan. Tarkoituksena on pitää kustannukset maltillisina
jotta mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua kuoron toimintaan.

Muu keskeinen toiminta





Kuoro järjesti kesäleirin Kotkan Ristiniemessä 4-7.8.
Kuoron syysretki järjestettiin 13.9 Humlan majalle
Vuosikokous 15.9 ja toinen kokous 3.10 kun varsinaisessa ei saatu hallitusta muodostettua
Kuorotreffit Leticia kuoron kanssa 5.12
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Levytysklinikat 31.1, 6.2 ja 13.2
Vuodenajat levyn äänitykset Magnusborgissa 3-6.3
Tanssiharjoitukset 3.4 ja 15.4
Ocarinatuotteiden tilaus

Tiedotus
Toiminnasta tiedotetaan kuorolaisille ja heidän vanhemmilleen pääasiassa nimenhuudon ja lisäksi suljetun Facebookryhmän avulla. Nimenhuudossa kuorolaiset myös mm. ilmoittautuvat tapahtumiin. Ocarinalla on myös julkinen Facebookprofiili ja kotisivut osoitteessa ocarinakuro.fi.

Arvio Ocarina ry:n toiminnasta
Yhdistyksen kolmannella toimikaudella on pystytty viemään toimintaa hieman taas eteenpäin tekemälle
esim. tervetuloa kuoroon tiedote. Toiminta on laajentunut ja kuorolaisia on tullut lisää; mm. poikakuoro
aloitti toimintansa tällä toimintakaudella. Tämän takia olisi hyvä saada enemmän vanhempia mukaan
toimintaan jotta tehtävien määrä ei ole liian suurin niille muutamalle aktiiviselle. Myös toiminnan kehittämisen kannalta olisi hyvä saada mukaan laajempi joukko henkilöitä.

Talous
Tulot
Jäsenmaksut
Osallistumismaksut (matkat, leirit, kilpailut ym.)
Konsertti- ja myyjäistulot
Tuotemyynti
Tuet ja sponsorit
Muut tulot
Yhteensä
Menot
Palvelumaksut
Matka- kilpailu ja leirikulut
Muut kulut
Päivärahat, palkkiot ja matkakorvaukset
Yhteensä

Budjetoitu
700,00
5 000,00
3 400,00
4 400,00
5 500,00
800,00
19 800,00
Budjetoitu
300,00
6 000,00
22 000,00
1 500,00
29 800,00

Toteuma
700,00
7 523,91
4 138,50
8 610,00
385,00
21 357,41
Toteuma
356,01
146,25
10 999,02
12 405,65
23 906,93

Levyn kulut olivat kokonaisuudessaan noin 15 000 euroa.
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