KALINKA
Beleid 2016 - 2017
Kalinka is een Russisch-Oekraïens Zang- Dansensemble. Kalinka beoefent de Russische en Oekraïense
volksmuziek – en dans; ook draagt Kalinka deze cultuur graag uit.
Kalinka bestaat uit drie secties, koor, orkest en dansgroep; de secties repeteren apart en
gezamenlijk. Iedere sectie heeft een eigen repetitor; de gezamenlijke repetities en uitvoeringen /
optredens staan onder leiding van mw. Inna Ogarok, die tevens de koorrepetities leidt.
Reguliere activiteiten en kwaliteitsbevordering
De wekelijkse routine van repetities voor de drie geledingen van het ensemble wordt afgewisseld
met (ook wekelijks) gezamenlijke repetities van koor, orkest en dansgroep.
In het vorige seizoen was het streven van het artistieke team ook om de leden van het koor in
interactie met de dansgroep in beweging te brengen; daarmee wordt het koor minder statisch en
ontstaat er meer dynamiek tijdens de voorstellingen. Deze doelstelling is gedeeltelijk gerealiseerd;
het artistieke team gaat met deze doelstelling door.
Ook verzorgt een lid van het koor ritmische ondersteuning van het orkest.
Tijdens de repetities van de verschillende secties wordt aan kwaliteitsverbetering gewerkt:
- Het koor oefent ademtechniek en koorzang; uitspraak van het Russisch en Oekraïens heeft
de volle aandacht van onze koorrepetitor (zelf afkomstig uit Oekraïne)
- Het orkest werkt onder leiding van de orkestrepetitor vooral aan balans tussen de
verschillende instrumenten; onze orkestrepetitor heeft een plan uitgewerkt om ook voor
belangstellenden workshops balalaika en domra aan te bieden.
- De dansgroep oefent de speciale caractère- stappen en beweging; daarnaast oefenen
individuele dansers (-essen) ook andere dansen om hun kwaliteit op peil te houden.
50 – jarig jubileum in 2018
Onder leiding van een van de bestuursleden wordt een project opgezet om het 50-jarig jubileum van
Kalinka (in 2018) gestalte te geven. Leden van het artistieke team hebben
- hun eerste ideeën en plannen aangeleverd
- gevolgd door een programma voor een nieuwe show,
de inbreng van de leden wordt vervolgens gevraagd en georganiseerd.
Nieuw
Na veel wervingsactiviteiten is in januari 2014 een begin gemaakt met ‘Kalinka junior’; onder
begeleiding van leden van het artistieke team leren kinderen te dansen op muziek en ook te zingen.
Middels de start van Kalinka Junior hopen we een tweeledig effect te bereiken:
- Ander publiek. Ouders, familieleden en andere belangstellenden zullen naar de kinderen
komen kijken.
- Onder de ouders, familieleden en andere belangstellenden bevinden zich misschien ook wel
toekomstige leden.
Daarnaast zal de bekendheid van Kalinka toenemen, doordat we ons zullen manifesteren op scholen,
schoolactiviteiten alsmede op naschoolse activiteiten.
Het aantal deelnemende kinderen is in de loop van 2015 en 2016 iets gedaald. Opvallend is dat op
dit moment alle deelnemende meisjes een Russischsprekende moeder hebben; onderling spreken
de meisjes zowel Nederlands als Russisch. Dat beperkt de toegankelijkheid voor kinderen die geen
Russisch spreken. Het bestuur beraadt zich op de wenselijkheid en mogelijkheid van uitbreiding naar
Nederlandssprekende meisjes.
Organisatie

Kalinka heeft voor de drie secties verschillende leiders.
Het ensemble staat onder algehele leiding van Inna Ogarok; zij leidt tevens de repetities van het
koor. De repetities van het orkest worden geleid door Natalyia Mizinova (zij valt ook in als dirigent
van het geheel bij afwezigheid van Inna Ogarok), de repetities van de dansgroep worden sinds begin
januari 2016 geleid door Katja Aleksyeyeva-Cingöz.
De repetities worden gehouden in de Martin Luther Kingschool, Bertrand Russellplaats 7, 3069 CA
Rotterdam, Ommoord. De repetities zijn op vrijdagavond van 19.30 – 22.30.
Aan de reguliere activiteiten nemen alle leden (thans 41) deel; tot onze vreugde stijgt het aantal
(aspirant-)leden weer.
Voorstellingen en optredens
10 september: optreden van Kalinka en Kalinka Junior tijdens het wijkevenement ‘Feest van de Kunst
en Ambachten’. Tevens dansworkshop.
9 december: optreden in LCC Romeynshof in Rotterdam. ‘Breng de winter door met Kalinka’.
19 februari : optreden in de wijkaccommodatie De Castagnet, Rotterdam
26 februari: optreden in Musica in Rotterdam - Ommoord
17 april: optreden in de Noord Franse plaats Denain
23 april: optreden in het Islemunda theater in Rotterdam-IJsselmonde
Meestal dienen zich in de loop van het jaar onverwachte aanvragen en uitnodigingen aan.

