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8.2 
ONSDAGSSERIEN 11
Musikhuset kl. 19.00

  
Susanna Mälkki, dirigent
Topi Lehtipuu, tenor  
Jukka Harju, valthorn

George Benjamin (1960–):  
Ringed by the Flat Horizon 20 min

Benjamin Britten (1913–1976): 
Serenad för tenor, valthorn och stråkar  op. 31 25 min
I Prologue (Prolog) 
II Pastoral (Pastoral) (The day’s grown old –)
III Nocturne (The splendour falls on castle walls –)
IV Elegy (Elegi) (O Rose, thou art sick –)
V Dirge (Sorgesång) (This ae nighte –)
VI Hymn (Queen and huntress, chaste and fair –)
VII Sonnet (Sonett) (O soft embalmer of the still midnight –)
VIII Epilogue (Epilog)

PAUS 20 MIN

Robert Schumann (1810–1856):
Symfoni nr 3 Ess-dur op.97 ”Rhensymfonin“ 33 min

I Lebhaft 
II Scherzo (Sehr mässig) 
III Nicht schnell 
IV Feierlich 
V Lebhaft

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.05. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Internet. 
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GEORGE BENJAMIN 
(1960–): RINGED BY THE 
FLAT HORIZON

Tyngdpunkten i den brittiske kompositören 
George Benjamins produktion ligger på or-
kester-, kammar- och pianomusik. Han har 
emellertid även komponerat några vokala 
verk och år 2006 kom hans första sceniska 
verk, kammaroperan Into the Little Hill. 

Ringed by the Flat Horizon (1980) hör till 
Benjamins tidiga genombrottsverk. Det fick 
sitt uruppförande i Cambridge i mars 1980. 
Verkets första inspirationskällor är ett dra-
matiskt fotografi av ett stundande häftigt 
åskväder i New Mexicos öken i USA samt 
ett avsnitt ur T. S. Eliots dikt The Waste Land 
(Det öde landet, 1922): 

”Vad är det för ljud högt upp i luften
Klagande mödrars mummel
Vilka är de skockar med höljda huvuden 

som svärmar
Över ändlösa slätter, snubblar på den sp-

ruckna marken
som omges bara av den platta horison-

ten.” (Övers. Jonas Ellerström, 2002)
Benjamin har sagt sig vilja ”beskriva den 

spökliga spänning som råder, då en våldsam 
storm blåser upp över landskapet ”. Genast i 
början hörs tre gester eller texturer, som en-
ligt Benjamin upprepas genom hela verket: 
en stilla klockringning, en återhållsam halv-
tonstegskollision samt ett dån i nedre re-
gistret som beskriver åskan i fjärran. Senare 
i verket förekommer även en intensiv melo-
dik. Den tillfaller i synnerhet solocellon, som 
därmed får en viktig roll.

Verkets klangvärld är klar med vassa 
kanter och den förmörkas ibland av hot-
fullt dunder. Kompositionen avancerar från 
en stillsam och aningsfylld spänning i bör-

jan mot tätare hoppackade händelser, som 
driver musiken till två höjdpunkter. Ur den 
avstannade klangvärlden nära slutet växer 
svällande ackord långsamt fram och ett kort 
kraftfullt utbrott, men avslutningen återgår 
till de aningsfulla stämningarna i början. 

BENJAMIN BRITTEN 
(1913–1976): SERENAD 
FÖR TENOR, HORN OCH 
STRÅKAR OP. 31

Tonsättaren Benjamin Britten inspirerades 
mest av det skrivna ordet. För honom var 
texten inget utfyllande substitut för vokali-
ser utan någoting som på ett väsentligt sätt 
genererade och motiverade musiken. Han 
valde dikterna till sina sångcykler och operor 
med omsorg och hade förmågan att leva sig 
in deras världar och stämningar med excep-
tionell sensibilitet.

En förklaring till att Britten var så klart in-
riktad på vokalmusik var det faktum att hans 
livskamrat Peter Pears var sångare, en uto-
mordentlig lyrisk tenor. För honom kompo-
nerade Britten ett tiotal sångcykler och mån-
ga tenorroller i sina operor, börjande med 
titelrollen i Peter Grimes (1945). Till dessa 
verk skrivna för Pears hör även Serenad för 
tenor, horn och stråkar (1943), vars andra 
musikaliska fadder var den då bara 22-årige 
hornvirtuosen Dennis Brain. 

Serenaden omfattar sex sånger, för vil-
ka Britten valde central brittisk poesi från 
1400-talet till 1900-talet. Den börjar med 
en prolog för hornsolo och samma musik 
klingar även som en avslutande epilog, men 
då spelas den bakom estraden. Prologen och 
Epilogen gör en mycket speciell effekt på 
grund av att Britten föreskriver att de skall 
spelas utan ventiler dvs. med s.k. naturtoner, 
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av vilka en del klingar ostämda i lyssnaröron 
som vant sig vid liksvävande temperatur.

Den första sången, Pastorale, beskriver 
med klara nyanser aftonrodnaden på lan-
det, då dagen lider mot sitt slut och skug-
gorna blir längre. Nocturne ger ett mera rör-
ligt uttryck åt den föregående sångens klara 
stämningsbilder, då valthornet imiterar och 
ackompanjerar tenorens melodislingor. I 
slutet av verserna stannar rörelsen emeller-
tid upp tre gånger i tynande suckar ”dying, 
dying”.

De två mellersta sångerna ger Serenaden 
en mörkt färgad kärna. I preludiet och 
postludiet till satsen Elegy får hornet hu-
vudrollen och inramar ett rätt kort vokalt 
avsnitt till text av William Blake. Dirge har 
komponerats till en text av en okänd poet 
från 1400-talet. Den fortsätter i samma 
mörka ton som den föregående satsen och 
är uppbyggd kring ett långsamt basso osti-
nato. Hymnen till månens och jaktens gu-
dinna Diana får ett livfullt scherzouttryck 
med smidigt svängande figurer som skju-
ter de föregående satsernas allvar åt sidan. 
Sonnet är en klar, känslig och spröd sats 
med koncentrerat uttryck, där motiv ur de 
föregående satserna finns med i syntesform. 
Epilogen spelad av valthorn bakom estraden 
sluter den nattliga stämningen i sin egen 
hemlighetsfulla värld. 

Kimmo Korhonen (sammandrag)

ROBERT SCHUMANN 
(1810–1856): SYMFONI 
NR 3 ”RHENSYMFONIN“

Av Schumanns fyra symfonier är den tred-
je symfonin kronologiskt sett den sista. Den 
blev färdig i slutet av år 1850, då tonsättaren 
nyligen mottagit tjänsten som musikdirek-
tör i Düsseldorf - vid Rhenfloden. Schumann 
skrev symfonin på fem veckor omedelbart 
efter cellokonserten. 

Schumanns tredje symfoni har fem 
satser och förebilden är Beethovens 
Pastoralsymfoni. Ett visst släktskap finns 
även med Beethovens tredje symfoni Eroica, 
som också går i Ess-dur. Schumanns sym-
foni börjar också med ett heroiskt tema, 
som snabbt blottar sina rytmiska nycker. En 
lyssnare som stampar takten tappar snabbt 
tråden i rytmernas svall: vart försvann takts-
laget? Schumann ville med sin symfoni bes-
kriva livet vid Rhens stränder: första satsen 
är klar, stolt och öppen men även oförutsäg-
bar och mörkt lyrisk. 

Andra satsen hette ursprungligen Morgon 
på Rhen, men Schumann avstod senare från 
tanken på namnet, som han började finna 
alltför ledande. Satsen är otypisk för att vara 
ett scherzo - inte enbart vad placeringen be-
träffar utan även med sin milt pösiga stäm-
ning. Satsen rör sig egentligen på ett sätt 
som påminner om den lantliga tyska dansen 
ländler. Temat som förs av de låga stråkarna 
och blåsarna gungar svulstigt. 

I tredje satsen förbjuder tempobeteck-
ningen all brådska. Det stadiga lugnet för-
bereder lyssnaren på visionerna i den föl-
jande satsen. Fjärde satsen kör i gång med 
ett sforzato och försjunker omedelbart i ett 
kontrapunktiskt pianissimo för blecket. Det 
sägs att Schumann besökte den väldiga 
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Kölnerdomen i samband med en kardinal-
sinstallation och han lär ha blivit mycket im-
ponerad av både den hisnande arkitekturen 
och den värdiga ceremonin. Han övervägde 
att förse satsen med spelanvisningen ”som 
ackompanjemang till en värdig ceremoni”. 
Polyfonin som laddats med korssymboler li-
tet i Bachs stil är visserligen värdig men inte 
entydigt solenn. Kunde det allt kraftfullare 
kontrapunktiska nätet återspegla skräck-
bilder som den ärkeromantiske tonsättaren 
hyste någonstans djup i sitt inre?

Sista satsen börjar igen med segerviss 
energi och den har litet samma strömman-
de kraft som vi känner igen från första sat-
sen. Finalen kör framåt med en bakspark och 
synkoperna föder rytmiskt sug.  Strax före 
slutet dyker fjärde satsens tema upp som en 
vision - som skingras under det sista acce-
lerandot. 

Topias Tiheäsalo
Verkpresentationen har sammanställts i 
samarbete med Turun yliopisto. 
Skribenten studerar musikvetenskap. 

SUSANNA MÄLKKI

Susanna Mälkki är känd för att vara en 
mångsidig dirigent, som lika naturligt dirige-
rar symfoniorkestrar, ensembler för ny mu-
sik och opera. Hon avslutade sin period som 
konstnärlig ledare för Stavangers symfonior-
kester år 2005 och numera leder hon den 
prestigefulla franska orkestern för ny musik 
Ensemble Intercontemporain.

Susanna Mälkki studerade orkesterdi-
rigering vid Sibelius-Akademin för Jorma 
Panula, Eri Klas och Leif Segerstam. Före 
sina dirigentstudier hade hon en framgångs-
rik karriär som cellist. Åren 1995–98 var hon 

alternerande solocellist vid Göteborgs sym-
foniorkester. 

Susanna Mälkki har dirigerat bl.a. 
Berliner Philharmoniker, Los Angeles 
Philharmonic Orchestra, Boston Symphony 
Orchestra, Pittsburg Symphony Orchestra, 
Deutsches Symphonie Orchester Berlin, 
Philharmonia Orchestra London och 
Wiener Symphoniker. I en nära framtid de-
buterar hon som dirigent med Chicago 
Symphony Orchestra och San Francisco 
Symphony Orchestra och gästspelar än en 
gång i täten för Concertgebouworkestern 
i Amsterdam, samt vid festivalen Mostly 
Mozart i New York. Under den pågåen-
de säsongen uppträder Mälkki även med 
Orchestre Philharmonique de Radio France 
och Sveriges Radios symfoniorkester.  

I april 2011 blev Susanna Mälkki den förs-
ta kvinnan som dirigerat vid La Scala-operan 
i Milano. Efter sitt gästspel inbjöds hon 
omedelbart på nytt till operahuset. År 2010 
dirigerade Mälkki uruppförandet av Bruno 
Mantovanis balett Siddharta på Parisoperan 
och under spelåret 2013–14 kommer hon att 
dirigera ytterligare två produktioner. Till de 
övriga operorna som Mälkki dirigerat hör 
Thomas Adès’ Powder Her Face, Morton 
Feldmans Neither i Köpenhamn samt Kaija 
Saariahos L’amour de loin och Richard 
Strauss Rosenkavaljeren vid Finlands 
Nationalopera.  

Susanna Mälkki invaldes som utländsk le-
damot av Kunliga Musikaliska Akademien  
2008 och som Fellow of the Royal Academy 
of Music 2010.
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TOPI LEHTIPUU 
Topi Lehtipuu har snabbt blivit en interna-
tionellt ansedd interpret såväl inom barock-
musiken som den nya musiken samt som 
Mozarttenor. Han har arbetat med beröm-
da dirigenter, bl.a. Sir John Eliot Gardiner, 
Riccardo Muti, Sir Simon Rattle och Esa-
Pekka Salonen. Därtill har han regisserats 
av bl.a. David Alden, Claus Guth och Peter 
Sellars. Topi Lehtipuu sjunger regelbundet i 
Berlin, Bryssel, Glyndebourne, Helsingfors, 
London, Paris, Salzburg och Wien. Förutom 
på konsertestraderna och operascenerna 
i Europa har han också sjungit i Japan och 
Förenta Staterna. Numera går en stor del av 
Lehtipuus tid åt till skivinspelningar.

 Efter sin tid som ordinarie tenor i Radions 
Kammarkör gjorde Lehtipuu sin scendebut 
på Théâtre des Champs-Elysées (Tamino), 
Vanda Opera (Albert Herring) och opera-
festvalen i Nyslott. På Finlands Nationalopera 
debuterade han som Ferrando i Mozarts 
Così fan tutte. Sedan flyttade Lehtipuu till 
Paris, där han fortfarande är bosatt. 

Lehtipuu har dirigerat flera körer, bl.a. 
Suomen Laulu och Hämäläisen Osakunnan 
Laulajat, samt undervisat vid Sibelius-
Akademin. Åren 2004–2010 var han konst-
närlig ledare för Jorois musikdagar och se-
dan 2010 har Lehtipuu varit konstnärlig 
ledare för Åbo Musikfestspel. Utöver sina 
många olika musikaliska aktiviteter sysslar 
Lehtipuu under sin fritid med teater, foto-
grafering och tennis.

JUKKA HARJU 

Jukka Harju (f. 1975) uppträdde som horn-
solist för första gången vid EBU:s konsert för 
unga solister i Dublin 1986. Han inledde sina 

musikstudier i Karleby, fortsatte studierna 
vid Sibelius-Akademin under Kalevi Kulmala 
och kompletterade utbildningen vid musik-
högskolan i Wien. Harju blev musikmagis-
ter 2001 och han har även en examen i film-
konst daterad 2004.

Harju har skött tjänsten som solohornist 
i RSO sedan 2008, först som vikarie och 
ett år senare som ordinarie musiker. Han 
har också inbjudits spela som stämledare 
i Gustav Mahler-ungdomsorkestern under 
Claudio Abbado, EU:s ungdomsorkester, 
Sveriges och Danmarks Radios orkestrar, 
Kungliga Filharmonikerna Stockholm samt 
den berömda Europeiska kammarorkestern. 
Harju har fått topplaceringar i ett flertal täv-
lingar i sin egen åldersgrupp. År 2006 valde 
Lieksa Brass honom till Årets brassmusiker 
som ett erkännande för hans framgångar 
på de internationella estraderna. Som solist 
har Harju spelat förutom i hemlandet bl.a. i 
Sverige, Estland, Island, Italien och Kanada. 
År 2007 fick han Koura-priset för bästa regi 
av ett musikprogram för YLE TV1/Teema.

RADIONS  
SYMFONIORKESTER
Radions symfoniorkester (RSO) är Rund-
radions orkester med uppgift att bidra till 
och främja den finländska musikkulturen. 
Sakari Oramo har varit orkesterns chefsdi-
rigent sedan 2003. Hannu Lintu, som under 
spelåret 2011–12 är orkesterns förste gäst-
dirigent, tillträder hösten 2013 som RSO:s 
nye chefsdirigent. RSO:s hedersdirigent är 
Jukka-Pekka Saraste. Han var chefsdirigent  
för RSO åren 1987–2001 och fortsätter sitt 
intensiva samarbete med orkestern.  

Radioorkestern grundades år 1927. Den 
ursprungliga tiomanna ensemblen utvidga-
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des på 1960-talet till en fulltalig symfoni-
orkester. RSO:s tidigare chefsdirigenter är 
Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, Paavo 
Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam och 
Jukka-Pekka Saraste. 

Den nya inhemska musiken utgör en vik-
tig del av RSO:s repertoar. Varje år urupp-
för orkestern ett flertal verk som beställts av 
Rundradion. Till RSO:s uppgifter hör också 
att spela in all finländsk orkestermusik för 
Rundradions bandarkiv. 

Med Sakari Oramo har RSO spelat in på 
skiva verk av bl.a. Bartók, Hakola, Saariaho, 
Respighi, Kaipainen och Kokkonen samt pre-
miärinspelningen av Armas Launis’ opera 
Aslak Hetta. Skivinspelningen (Ondine) av 
Nordgrens 3:e och 5:e symfoni fick det franska 
priset Académie Charles Cros. Inspelningen 
av Magnus Lindbergs klarinettkonsert fick 

BBC Music Magazines pris 2006. Skivan med 
Lindbergs och Sibelius’ violinkonserter med 
Lisa Batiashvili som solist (Sony BMG) fick 
MIDEM Classical Awards 2008. Samma år 
valde New York Times en inspelning med or-
kesterverk av Lindberg till årets skiva.   

RSO turnerar regelbundet på olika håll 
i världen och har gett över 300 konser-
ter utomlands. Under säsongen 2011–
2012 uppträder RSO bl.a. vid den presti-
gefulla Beethovenfestivalen i Bonn och i  
Concertgebow i Amsterdam. 

RSO:s radiokanal YLE Radio 1 radierar 
alla orkesterns konserter. I allmänhet sänds 
både de inhemska och utländska konser-
terna direkt. Konserterna kan också avlyss-
nas runt om i världen på RSO:s webbsidor  
(yle.fi/rso).


