APURAHASELVITYS
Esittävän taiteen yhdistys Soiva ry/ Teatteri Soiva Sammakko kiittävät
Alli Paasikiven säätiötä vuonna 2015 myöntämästänne 2500€ suuruisesta
apurahasta kiertävän lastenteatterinäytelmän "Soiva Sammakko ja
tehtaan arvoitus" valmistamiseen
SELVITYS APURAHAN KÄYTÖSTÄ
Apurahan turvin valmistimme lastenteatterinäytelmän ”Soiva Sammakko
ja tehtaan arvoitus", joka sai ensi-iltansa 8.10.2015. Näytelmää varten
tehtiin kaksi uutta nukkea: Mauri Myyrä ja tehtaanjohtaja Teppo Törky,
lisäksi valmistettiin kulissit näytelmää varten. Näytelmää harjoiteltiin
yhteensä 42 tuntia Teatteri Soivan Sammakon vuokratilassa Vaasan
kulttuurikasarmilla. Lisää tietoa ja kuvia näytelmästä löytyy osoitteesta:
soivasammakko.wordpress.com/ohjelmisto/soiva-sammakko-ja-tehtaanarvoitus/
AVOIMET ESITYKSET
Näytelmästä järjestettiin 23 avointa esitystä 8.-21.10.2015 Vaasassa Teatteri Soivan
Sammakon omassa tilassa kulttuurikasarmilla ja 17 esitystä 22.–28.10.2015 Kokkolan kaupunginkirjastolla. Avoimissa
esityksissä kävi yhteensä 921 katsojaa. Keskimäärin katsojia oli siis 23 per esitys mikä oli hieman enemmän kuin
edellisvuonna (22,4 vuonna 2014).
TILAUSESITYKSET
Lisäksi näytelmällä tehtiin 8 vierailuesitystä Keski-, Etelä – ja Pohjamaan maakunnan
päiväkodeissa, kirjastoissa ja kouluissa. Tilausesityksissä näytelmän näki noin 930 koululaista joista 360 osallistui
esityksen yhteydessä pidettyyn draamatyöapajaan.

PALAUTE
Olemme pyytäneet katsojilta ja tilaajilta palautetta esityksestä ja teatterikokemuksesta.
Saamamme palaute on ollut erittäin positiivista: Erityistä kiitosta olemme saaneet esitysten
ammattimaisuudesta, osallistavuudesta, musiikista ja siitä kuinka hyvin esityksissä on huomioitu kohderyhmä.
”Parasta on MUSIIKKI ja kaikella tavalla sopivat tarinat / sopiva esityksen pituus meidän ikäisille”
”Vuorovaikutus esiintyjien ja yleisön välillä.”
”Esityksen juoni oli kiinnostava, uusi ja sopiva alle kouluikäisille.”
”Musiikki oli hauskaa ja se sopi juuri tilanteisiin, hyvä ajoitus!”
”Etukäteen saatu materiaali oli mukava ja lapsia (sekä vanhempia) pystyi valmistamaan tulevaan esitykseen.”
”Oli todella kiva esitys kun lapset olivat osallisina ja saivat laulaa: He pitivät tästä PALJON! KIITOS TEILLE!”

AVUSTUKSENNE MERKITYS TOIMINTAMME KANNALTA
Esittävän taiteen yhdistys Soiva ry/ Teatteri Soiva Sammakko työllistää kaksi kulttuurialan ammattilaista
täysipäiväisesti ja useamman osa-aikaisesti. Saamamme avustukset mahdollistavat toimintamme jatkuvuuden:
Apurahan turvin pystymme luomaan uutta, maksamaan harjoitusajan palkat ja huolehtimaan juoksevista kuluista.
Soiva ry:n vuosituloista noin 27 % koostuu erilaisista projekti- ja toiminta-avustuksista. Esiintymiskorvaukset ja
lipputulot muodostavat jäljellejäävän 73 % tuloista, joilla katetaan esiintymistoiminnan muut kustannukset.
Kiitos että päätitte tukea toimintaamme – Teidän tukenne on meille erittäin tärkeää!

Kokkolassa 13.9.2016
PÄIVÄYS __________________________

ALLEKIRJOTUS ____________________________
Pia Leinonen, puheenjohtaja, Soiva ry

Yhteystiedot

0404188700/ Pia

soiva.spel@gmail.com

