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11.1 
ONSDAGSSERIEN 9
Musikhuset kl. 19.00

  
Sakari Oramo, dirigent  
Jukka Harju, valthorn
József Hárs, valthorn
Markus Maskuniitty, valthorn 
Esa Tapani, valthorn

Magnus Lindberg:
Al largo        25 min 

Robert Schumann:
Konsertstycke F-dur för fyra valthorn och orkester op. 86   21 min

I Lebhaft
II Romans (Ziemlich langsam, doch nicht schleppend)
III Sehr lebhaft

PAUS 20 MIN

Felix Mendelssohn:
Symfoni nr 4 ”Den italienska” A-dur op.90   30 min

I Allegro vivace
II Andante con moto
III Con moto moderato
IV Saltarello (Presto) 

Paus ca kl.19.55. Konserten slutar ca kl. 21.00. 
Sänds direkt i YLE Radio 1 och på Internet (yle.fi/rso).
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MAGNUS LINDBERG 
(1958–): AL LARGO

En av grundegenskaperna i Magnus 
Lindbergs musik var länge hans benägenhet 
att undvika långsamma vändningar. Också 
då tempobeteckningen i sig var mindre liv-
lig, kunde texturen koka och bubbla som en 
brännhet soppa och framfarten bars upp 
av en kraftig, ibland rent av rasande energi. 
Med detta som utgångspunkt är det spän-
nande att nalkas hans orkesterkomposition 
från förra året, som han kallade för Al lar-
go. Adverbet largo (”brett”) har ju i allmän-
het uppfattats som långsammaste tänkbara 
temponivå.

Enligt Lindberg är Al largo en avsiktligt pa-
radoxal titel och därtill har den en beskrivan-
de bibetydelse, vilket är synnerligen sällsynt 
för en kompositör som likt honom koncent-
rerat sig på absolut musik. Lindberg berät-
tar: ”Jag har aldrig komponerat så här snabb 
musik, men i det här stycket kan man också 
uppfatta en underton och en rörelseenergi 
som båda är väldigt långsamma, samt nå-
gonting stort och brett i uttrycket. Jag hade 
redan för länge sedan tänkt ge kompositio-
nen ett kontroversiellt namn av något slag – 
ingenting som hänvisar till ett snabbt stycke, 
utan snarare någonting i stil med Adagio och 
Largo. Sedan råkade jag diskutera saken med 
en god vän, den italienske tonsättaren Luca 
Francesconi, och jag frågade honom vad 
som kunde sitta bra i anslutning till ordet 
'largo'. Han föreslog att jag skulle använde 
det italienska uttrycket 'al largo', som har 
betydelsen av att befinna sig ute på havet. 
Det hänvisar speciellt just till den stund då 
man kommer så långt ut på det öppna ha-
vet att kusten försvinner bortom synhåll och 
man bara har det öppna havet framför sig.”

Al largo tar andan ur en samtidigt som 
musiken också på ett fint sätt understöder 
lyssnaren. Stundtals står vi inför bländan-
de landskap, varefter låter vi oss föras av 
strömmen, ända tills nya vågor lyfter oss 
till följande minst lika bländande landskap. 
Strukturellt är kompositionen indelad i två 
stora avsnitt, "som båda börjar mycket 
energiskt och slutar som långsam musik". 
Den första halvan domineras av ett flertal 
varierande bleckfanfarer med ett sjudande 
bidrag från den övriga orkestern. Efter ett 
stort klimax gör musiken plötsligt en helom-
vändning och blir introspektiv. Stråkarnas 
förtrollande textur bär upp situationen. 
Fanfarmaterialets retur och leder till en ny 
stegring. Efter diverse skeden kommer ett 
stort oboesolo, i vars stämning musiken 
dröjer kvar en god stund. Sedan börjar den 
andra halvan av Al largo, vars dramaturgi 
möjligtvis är mera enigmatisk än den första, 
men lika sprittande. Slutet tynar gradvis bort 
och är både tilltalande och överraskande.

Al largo beställdes av New York 
Philharmonic Orchestra, som också urupp-
förde verket under Alan Gilberts ledning 
i juni 2010. I Europa hördes Al largo för 
första gången i Porto i Portugal i oktober 
och i Finland i december, då Hannu Lintu 
dirigerade verket vid en konsert med 
Tammerforsfilharmonin.
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ROBERT SCHUMANN 
(1810–1856): 
KONSERTSTYCKE F-DUR 
FÖR FYRA VALTHORN OCH 
ORKESTER

Schumann komponerade en anmärknings-
värt stor del av sin produktion i klungor, så 
att han koncentrerade sig på en genre åt 
gången. Att fördjupa sig i en enda genre in-
nebar att han simmade i de allra djupaste 
vattnen, men inte så att han hoppade i med 
slutna ögon utan med ett så målmedvetet 
grepp som möjligt. Åren 1849–50 fick han 
idén att komponera sådana konserterande 
verk som inte hade så många betungande  
förebilder. Det mest kända av dessa verk 
är hans Cellokonsert. Förutom den tillkom 
två mera säregna skapelser, som fick nam-
net Concertstück: op. 92 för piano och op. 86 
för fyra valthorn. Den förstnämnda skiljer 
sig helt vad formen beträffar från den tradi-
tionella pianokonserten, medan den senare 
egentligen är en fullfjädrad konsert som bara 
råka ha fyra solister.

Vid Dresdens hovkapell verkade vid den 
tiden en viss Joseph-Rudolph Lewy, som 
var känd för sin poetiska valthornsklang och 
för sin strävan att göra det nya ventilhornet 
allmänt känt. Schumann blev förtjust i det 
nya instrumentets möjligheter och kompo-
nerade i ilande fart ett av sina mest inspire-
rade orkesterverk. Vad de nya möjligheter-
na beträffar var Konsertstycke F-dur (1849) 
från första början häpnadsväckande färdigt. 
Det finns ingenting tveksamt i sättet att 
handskas en modern cornogrupp. Helheten 
visar prov på både stolt självkänsla och ut-
trycksfull känslosamhet, alltså något som 
med ett ord kunde kallas för romantiskt.

Schumann använder valthornen på va-
rierande vis. De uppträder solo, i duetter och 
som grupp i många olika roller och komposi-
tören använder sig också av kontrapunktiskt 
skrivsätt, något som man sällan tidigare til-
lämpat på valthorn. Första satsens äventyrs-
lystna glöd och stolta klang förebådar tyd-
ligt Rhensymfonin, som kom till ett år senare. 
Man kan till och med hävda att den domi-
nerande valthornsklangen gör att dessa drag 
framstår klarare än de gör i symfonins inst-
rumentering. Den relativt gestfria andra sat-
sen kröns av en kanon för två valthorn. Den 
har placerats i mittavsnittet och med sin ba-
rockmässigt exakta notering utmanar den 
på en roligt sätt andan i denna sats, som fått 
namnet Romans.  Finalen är hisnande virtuos 
musik, full av heroisk energi och även humo-
ristiska vändningar.

FELIX MENDELSSOHN 
(1809–1847): SYMFONI 
NR 4 ”DEN ITALIENSKA”

År 1829 åkte Felix Mendelssohn, tjugo år 
gammal, ut på en lång resa. Först besökte 
han England och Skottland. Följande år byt-
te han breddgrader och reste till det soliga 
Italien. Han kom hem via Paris först hösten 
1831. De olika miljöerna påverkade den lät-
tentusiasmerade ynglingen med skakande 
kraft. Italien väckte omedelbart hos honom 
intresset att planera en symfoni som badar 
i solljus och karnevalsstämning. Eftersom vi 
här har att göra med ett känsligt ungt sin-
ne, hör det till sakens natur att planerna 
lätt lades åt sidan så fort han bytte miljö. 
Mendelssohn fullbordade sin Italienska sym-
foni i mars 1833, men då saknade han kon-
takt med inspirationskällan, arbetet hakade 
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upp sig och enligt honom själv blev resulta-
tet otillfredsställande. Han editerade symfo-
nin grundligt åtminstone två gånger och var 
trots allt till sist inte tillfreds med resultatet. 
De olika versionerna av symfonin uruppför-
des i tiden, men det slutliga editeringsarbe-
tet, som kompositören i sina brev gav löfte 
om, blev ogjort och partituret publicerades 
först efter Mendelssohns död 1849.

För dagens lyssnaren kan det vara svårt 
att komma på, vad det kunde tänkas vara för 
fel på denna sprittande och ytterst skickligt 
utformade symfoni. Början av första satsen 
hör till de mest effektfulla och säkert också 
de ljusaste i hela den symfoniska litteratu-
ren. Luften fylls av karnevalsyra som kom-
positören upplevde i Italien. Framfarten sak-
tas inte upp av det något lugnare sidotemat 
och låter sig inte heller överskuggas av ett 
energiskt mollmotiv i början (!) av genom-
föringen, ett motiv som genast på ett roligt 
sätt börjar alternera med huvudtemats öpp-
ningsmotiv. Inspirationen till den långsamma 
satsen säger Mendelssohn sig ha fått av en 
pilgrimsprocession. Detta uttrycks genom 
en ackompanjerande tongång av typen "wal-
king bass”, medan däremot den superpone-
rade melodin i folkton kunde tänkas hänvisa 
till någonting intimt och romantiskt. Tredje 
satsen är en dans som för tankarna till schu-
mannsk biedermeier, till hälften menuett, till 
hälften vals. Den är således inte något "älva-
scherzo", som blivit Mendelssohns varumär-
ke. I trion är det väl tänkbart att den tyske yn-
glingen ger uttryck för sin hemlängtan. Inom 
den sydländska referensramen klingar näm-
ligen valthornens och fagotternas avlägsna 
fanfarer synnerligen germanskt. Finalen har 
kallats för Saltarello men är egentligen en 
tarantella (två litet skilda saker), en snabbt 
snurrande italiensk dans, som i sin eldiga 
molltonart andas varm energi.

Jouni Kaipainen (sammandrag)

SAKARI ORAMO
Sakari Oramo inledde sin period som chefs-
dirigent för Radions symfoniorkester RSO) i 
augusti 2003. Han började sin karriär som 
violinist och  blev alternerande konsertmäs-
tare vid RSO år 1991. Han avlade sitt diplom 
i orkesterdirigering i Jorma Panulas dirigent-
klass.   Utöver RSO är Oramo också chefsdi-
rigent för Kungliga Filharmoniska Orkestern 
i Stockholm och dirigent för Karlebyoperan. 
Han har regelbundet dirigerat också 
Mellersta Österbottens Kammarorkester 
och tillträder hösten 2013 som orkesterns 
konstnärlige ledare. Oramo avslutade sin 
tioårsperiod som musikchef för City of 
Birmingham Symphony Orchestra (CBSO) 
år 2008, men fortsätter som orkesterns för-
ste gästdirigent. 

Oramo har dirigerat bl.a. Berliner 
Filharmoniker, New York Philharmonic, Los 
Angeles Philharmonic, Chicago Symphony 
Orchestra, Concertgeboworkestern, Orchestre 
de Paris, Minnesota Orchestra, Cleveland 
Orchestra och Staatskapelle Dresden. 
Under spelåret 2011–2012 dirigerar han 
bl.a. Tyska symfoniorkestern i Berlin, 
Wiener Symphoniker och Frankfurter 
Rundfunkorchester. 

Oramo och RSO har gästspelat bl.a. i 
Benin, Wien, Prag, Tyskland och Spanien, 
vid musikfestspelen på Kanarieöarna, i 
Edinburgh och Bergen samt vid Proms i 
London. I Japan turnerade Oramo och RSO 
åren 2005 och 2007. 

År 2004 gavs Sakari Oramo doktorstiteln 
honoris causa vid University of Central
England, Birmingham. Sommaren 2008 fick 
han den prestigefyllda Elgar-medaljen och

år 2009 förlänade Order of the British 
Empire honom titeln OBE för hans arbete till 
förmån för det brittiska musiklivet. I decem-
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ber 2010 beviljade republikens president 
Sakari Oramo Pro Finlandia-medaljen.

Sakari Oramos period som RSO:s chefdi-
rigent slutar våren 2012. Han  efterträds av 
Hannu Lintu, som blir orkesterns åttonde 
chefsdirigent hösten 2013. 

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.

 

 

JÓZSEF HÁRS
József Hárs föddes 1976 i Sümeg i Ungern. 
Han började spela valthorn i åtta års ålder 
och han har genom åren studerat för Ifor 
James, Bruno Schneider och Marie-Luise 
Neunecker i Tyskland. Sedan 2006 har József 
Hárs spelat valthorn i Radions symfoniorkes-
ter, där han blev solohornist i januari 2010.   
József Hárs har varit vicestämledare i 
Finlands Nationaloperas orkester, stäm-
ledare vid operan i Nürnberg och vid 
Tyrolens symfoniorkester i Innsbruck. 
Hárs har även spelat i Schleswig Holsteins 
festivalorkester, Finländska kammar-
orkestern, Oslo Filharmoniska orkes-
ter samt ett flertal andra kända orkestrar.  
År 2010 nådde Hárs en andra placering 
i den internationella Holger Fransman-
valthornstävlingen i Lieksa.

MARKUS MASKUNIITTY

Markus Maskuniitty föddes i Raumo 1967 
och började studera valthornsspel 9 år gam-
mal vid Raumo gossmusikkår. En av hans 
första lärare var Antero Kasper. Maskuniitty 
studerade vid Åbo konservatorium för Olavi 
Vikman, vid Helsingfors konservatorium och 
vid Sibelius-Akademin för Timo Ronkainen, 
varefter han kompletterade sin utbildning i 
Berlin privat för Radovan Vlatkovic. Markus 
Maskuniitty fick pris vid Den nordiska valt-
hornstävlingen 1989, den internationella 
valthornstävlingen i Markneukirchen 1991 
samt i den tyska rundradiounionen ARD:s 
tävling 1995. I Finland var han Årets brass-
musiker 1992. Maskuniitty var stämledare 
för hornisterna vid Radions symfoniorkes-
ter 1991–93. Åren 1994–2007 var han en-
gagerad som solohornist hos Deutsches 
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Symphonie Orchester Berlin (DSO Berlin) 
samt hos Berlinfilharmonikerna 1997–99. 
Han har även varit medlem i orkestern vid 
musikfestspelen i Bayreuth. År 2008 till-
trädde Markus Maskuniitty som solohornist 
vid Kungliga filharmonikerna Stockholm. 

Maskuniitty uppträder både som so-
list och som kammarmusiker och han 
hållit mästarkurser i Japan, Sydamerika, 
Australien och på olika håll i Europa. Han 
har varit medlem i Filharmoniska Oktetten 
i Berlin samt Stockholms Kammarbrass. 
Markus Maskuniitty har uruppfört Harri 
Wessmanns och Jukka Linkolas valthorns-
konserter. År 2000 fick han professuren i 
hornspel vid musikhögskolan i Hannover. 

  
ESA TAPANI
Esa Tapani (1968) började studera valthorn 
vid musikinstitutet i Villmanstrand 1979. 
Han fortsatte sina studier vid Helsingfors 
konservatorium och Sibelius-Akademin, där 
han tog solistisk examen 1994 med högsta 
möjliga vitsord. Tapanis lärare har varit Leena 
Heikkilä, Timo Ronkainen, Michael Höltzel, 
Dale Clevenger och Hermann Baumann. 
Tapani har spelat i Helsingfors stadsorkes-
ter, Sveriges Radios symfoniorkester och 
Radions symfoniorkester (Yle). Därtill har 
Tapani sedan 1986 spelat med i kammar-
orkestern Avanti!, som specialiserar sig på 
ny musik. Numera sköter han en professur 
vid musikhögskolan i Frankfurt. Esa Tapani 
vann första pris vid Den nordiska valthorns-
tävlingen 1989. Sedan dess har han arbetat 
aktivt som både kammarmusiker och solist. 
Tapanis repertoar omfattar hela den centra-
la valthornslitteraturen och han är speciellt 
intresserad av vår tids musik. Tapani har 
etablerat ett nära samarbete med ett fler-
tal inhemska kompositörer. En levande dia-

log mellan musiker och kompositör utgör en 
viktig del av Tapanis konstnärspersonlighet. 
Tapani spelar även s.k. periodinstrument, 
naturhorn och barockvalthorn. Med hjälp 
av instrument från tonsättarens epok är det 
möjligt för musikerna att komma tonsätta-
rens klangvärld närmare. Utgångspunkten 
för musiktolkningar är enligt Tapani ändå 
musikerns egen personlighet. Enbart gen-
om autenticitet eller genom att så noga som 
möjligt förverkliga tonsättarens avsikter 
åstadkommer man inte ett levande framfö-
rande. 

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-
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. 
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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).

 


