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10.10 
ONSDAGSSERIEN 2
Musikhuset kl. 19.00

Esa-Pekka Salonen, dirigent
Robert Levin, piano 
 
Ludwig van Beethoven: Zur Namensfeier, uvertyr op. 115  7 min

Ludwig van Beethoven: Pianokonsert nr 1 C-dur, op. 15 38 min
Kadenser Robert Levin

I Allegro con brio 
II Largo 
III Rondo (Allegro scherzando)
 

PAUS 20 min

Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 7 A-dur, op. 92 38 min
 
I Poco sostenuto – Vivace
II Allegretto 
III Presto – Assai meno presto 
IV Allegro con brio 

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.15. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Internet yle.fi/rso.   
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LUDWIG 
VAN BEETHOVEN 
(1770–1827): 
PIANOKONSERT NR 1
  
Oordning råder i de två första piano-
konserternas nummerordning. Det 
finns olika teorier som förklarar var-
för den senare C-durkonserten fick 
numret 1. Enligt vissa källor var det 
ett rent misstag, medan andra häv-
dar att B-durkonserten (nr 2), då den 
skulle gå i tryck, var bristfälligt utskri-
ven och full av oläsliga hieroglyfer, me-
dan allting i C-durkonserten var klappat 
och klart. Numreringen skulle inte ha 
så stor betydelse, om inte Beethovens 
stilistiska utveckling just på denna 
punkt hade tagit ett stort kliv framåt. 
B-durkonserten följer i allt väsentligt 
Mozarts och Haydns linjedragningar, 
medan kompositören i C-durkonserten 
redan generöst visar personlighetens 
lejonklo. 

Pianokonsert nr 1 börjar med en lång 
orkesterintroduktion, som med klart 
tecknade utgångspunkter skapar grun-
den för det som komma skall. Det finns 
material av mycket olika slag: fanfarlik-
nande, rotfast och starkt, lekfullt, ömt 
sjungande, osv. Temanas förhållande 
till motsvarande drag hos Mozart och 
Haydn är ambivalent: detaljerna kun-
de ha utgått från föregångarnas pen-
na men helheterna är uppbyggda på 
annat sätt. Då pianisten kommer med, 
blir texturen naturligtvis rikare. De i sig 
relativt enkla temana börjar så smånin-
gom visa sin uttryckspotential och vi-
sar sig vara oväntat givande. 

Det underbara largot (Ass-dur) andas 
genomgående antik nobless; dess dju-
pa lugn rubbas inte ens av den rikliga 
ornamenteringen. Klarinetten funge-
rar ofta som solistens duopartner, vil-
ket ger en effektfull dubbelbelysning. 
Finalrondot har fått tempobetecknin-
gen scherzando (lekfullt) och här är det 
på sin plats med en ytterligare preci-
sion: denna lek är verkligen någonting 
i hästväg. Rondot är en veritabel fest 
bestående av nyckfulla gester och ett 
originellt rytmiskt fyrverkeri, som svän-
ger envist och hejdlöst roligt. Finalen är 
ett exempel på Beethovens första, fullt 
utvecklade, egenartade och “obönhör-
liga” humor. Vid sidan av all den övri-
ga mångfalden producerar den påhitti-
ga texturen en passage som har kallats 
för “den första boogiewoogien”. I slutet 
överraskas vi sedan av en liten andäk-
tig stund före de sista ackorden. 

LUDWIG 
VAN BEETHOVEN 
SYMFONI NR 7   

Sjunde symfonin (1812) innebar en ny 
vändning i Beethovens radikalism. Han 
lät friska vindar blåsa och tog tillfälligt 
avstånd från sin idealistisk-etiska linje 
som var rådande under det föregående 
decenniet. 

Wagner kallade Beethovens sjun-
de symfoni och speciellt dess final 
för ”dansens  apoteos”, ett uttryck 
som jag gärna skulle ersätta med t.ex. 
“monomanins lovsång”. Det är med så-
dan fräckhet som Beethoven låter var 
och en av symfonins fyra satser bana 
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sig en väg in i lyssnarnas allra djupas-
te medvetande. Till medlen hör uppre-
pandet av en hypnotisk rytmisk mant-
ra och uteslutandet av yttervärlden. 
Wagner hade visserligen inte helt fel: 
det är klart att symfonins starka ryt-
miska energi är ett dansant drag, i syn-
nerhet som denna suggestiva glöd föds 
i varje sats genom oändlig upprepning 
av en enda rytmisk figur. 

Den rytmiska envisheten ger väldigt 
olika resultat i de olika satserna i sym-
fonin. I första satsen riktar allting in sig 
på att producera en vital och energisk 
livsglädje och en framfart som påmin-
ner om en vårlig bäck. Den rätt långa 
introduktionen har som uppgift att 
skapa en tillräckligt pirrande känsla av 
väntan tills strömmen tar över. Andra 
satsen, som publiken redan vid urupp-
förandet krävde att få höra en gång till, 
har sedermera etablerat sin ställning 
som en storfavorit. En chaconnemässig 
variation av det rytmiskt definierade 
temat i satsen skapar allt mer hjärtskä-
rande resultat, som slutligen tangerar 
skönhetsuppfattningens yttersta grän-
ser. I scherzot föds spänningen sna-
rare genom två alternerande, på olika 
sätt rytmiskt låsta situationer. I finalen 
stegras dansrytmen till en ursinnig 
backanal. Den upprymda framfarten 
har tvinnat huvudet på generation ef-
ter generation. Skrika får du, men flyg! 

Jouni Kaipainen (sammandrag)

ESA-PEKKA SALONEN

Esa-Pekka Salonen hör till de inter-
nationellt mest uppskattade dirigen-
terna. Han har varit chefsdirigent för 
Philharmonia Orchestra i London se-
dan år 2008. Han är även konstnärlig le-
dare för Östersjöfestivalen i Stockholm. 
Åren 1992–2009 var Salonen mu-
sikchef för Los Angeles Philharmonic 
Orchestra. Före det var han chefsdiri-
gent för Sveriges Radios symfoniorkes-
ter 1984–1995.

Under den pågående säsongen 2012–
2013 firar Salonen och Philharmonia 
Orchestra två jubileer vid sina konser-
ter - 100 år har förflutit sedan tonsät-
taren Witold Lutosławskis födelse och 
sedan uruppförandet av Stravinskys 
Våroffer. År 2013 dirigerar Salonen 
Strauss opera Elektra vid festivalen Aix-
en-Provence, en produktion som emot-
ses med stor spänning. Vid sidan av 
Philharmonia Orchestra gästdirigerar 
Salonen regelbundet topporkestrar på 
olika håll i världen. 

Esa-Pekka Salonens omfattande di-
skografi innehåller bl.a. en CD med 
RSO, där han dirigerar egna verk för 
orkester. Salonen fick en Grammy 
2009 för sin skivinspelning av Sibelius 
och Schönbergs violinkonserter med 
violinisten Hilary Hahn och Sveriges 
Radios symfoniorkester. År 2012 ut-
kom Salonens och LA Philharmonic 
Orchestras inspelning av Sjostakovitjs 
Orango på skivmärket Deutsche 
Grammophon.

Esa-Pekka Salonen har under sin 
karriär fått många prestigefyllda ut-
märkelser. År 1992 fick han UNESCOs 
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Rostrum-pris för sin komposition Floof 
och år 1993 blev han den första dirigen-
ten som tilldelats Accademia Chigianas 
pris. I Storbritannien har Salonen belön-
ats med Royal Philharmonic Societys 
operapris och franska staten har bevil-
jat honom titeln Officier de l’ordre des 
Arts et des Lettres, som ges för meriter 
inom konst och kultur. Därtill är Esa-
Pekka Salonen hedersdoktor vid Royal 
College of Music i London.

ROBERT LEVIN
Robert Levin uppträder världen runt 
med solokonserter, som kammarmu-
siker och som solist med olika orkest-
rar.  Han har framträtt som solist med 
orkestrarna i bl.a. Boston, Chicago, 
Cleveland, Los Angeles, Wien och Berlin 
under ledning av bl.a. Bernard Haitink, 
Sir Neville Marriner, Seiji Ozawa och 
Sir Simon Rattle. Levin har spelat for-
tepiano under bl.a. Sir Eliot Gardiners 
och Christopher Hogwoods ledning. 
Hans närmaste planer omfattar fram-
förande av Beethovens samtliga cello-
sonater med cellisten Stephen Isserlis i 
Aldeburgh och i Japan. 

Robert Levin har blivit känd för sina 
insikter i uppförandepraxis under den 
klassiska epoken, speciellt improvise-
ring av tidsenliga kadenser och orna-
ment. Han har skrivit ut kadenser för 
Mozarts violinkonserter samt flöjt-, 
oboe- och valthornskonserter samt 
Beethovens violinkonsert.  Kadenserna 
i kvällens framförande av Beethovens 
första pianokonsert är hans egna. Levin 
har också spelat in på skiva en hel mu-
sik från klassicismen, bl.a. Beethovens 

och Mozarts pianokonserter. Därtill 
omfattar hans diskografi samtliga 
Bachs konserter, engelska sviter och 
samlingen Wohltemperierte Klavier. 

RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

 
Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppgift att producera och 
främja finländsk musikkultur. Hösten 
2013 tillträder Hannu Lintu som chefs-
dirigent för RSO. Under säsongen 
2012–2013 är han orkesterns förste 
gästdirigent. RSO:s hedersdirigenter är 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo. 

Då Radioorkestern grundades år 
1927, bestod den av tio musiker. På 
1960-talet utvidgades ensemblen till 
fulltalig symfoniorkester. RSO:s chefs-
dirigenter har varit Toivo Haapanen, 
Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, 
Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-
Pekka Saraste och Sakari Oramo.

 Den allra nyaste inhemska musiken 
har en viktig plats i RSO:s repertoar. 
Orkestern beställer och uruppför varje 
år ett flertal nya verk. Till RSO:s upp-
gifter hör också att för Yles arkiv spela 
in all finländsk orkestermusik med fulla 
radieringsrättigheter. Under säsongen 
2012–2013 uruppför RSO sex inhemska 
verk som beställts av Yle. 

  RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Eötvös, Nielsen, Hakola, Lindberg, 
Saariaho, Sallinen, Kaipainen och 
Kokkonen samt premiärinspelningen 
av Armas Launis’ opera Aslak Hetta. 
Orkesterns skivinspelningar har fått 
prestigefulla pris av bl.a. BBC Music 
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Magazine och Académie Charles Cros. 
Skivan med Lindbergs och Sibelius’ vio-
linkonserter med Lisa Batiashvili som 
solist (Sony BMG) fick priset MIDEM 
Classical Awards 2008. Samma år valde 
New York Times en annan RSO-skiva 
med musik av Magnus Lindberg till 
årets skiva.  

 RSO har en regelbunden turnéverk-
samhet. Under säsongen 2012–2013 

företar orkestern tillsammans med 
Hannu Lintu en turné till östra Finland 
samt en Sydeuropaturné. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1, som 
radierar alla orkesterns konserter. Såväl 
de inhemska som de utländska kon-
serterna sänds i allmänhet direkt. På 
RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) kan man 
lyssna på och se konserterna live med 
hög upplösning.

  


