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12.9 
ONSDAGSSERIEN 1
Musikhuset kl. 19.00

Osmo Vänskä, dirigent
Anna-Kristiina Kaappola, sopran 

Wolfgang Amadeus Mozart: Exsultate, jubilate, 
motett för sopran och orkester KV 165  16 min

I Exsultate, jubilate (aria) (Allegro) – Fulget amica dies (recitativ)
II Tu virginum corona (aria) (Andante)
III Alleluia (Allegro)) 
 

PAUS 20 min

Gustav Mahler: Symfoni nr 7, e-moll 80 min

I Langsam (Adagio) 
II Nachtmusik (Allegro moderato) 
III Scherzo (Schattenhaft) 
IV Nachtmusik (Andante amoroso) 
V Rondo finale (Tempo I (Allegro ordinario) – Tempo II 
(Allegro moderato ma energico))

Paus ca kl. 19.25. Konserten slutar ca kl. 21.15. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Internet yle.fi/rso.   
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WOLFGANG AMADEUS 
MOZART (1756–1791): 
EXSULTATE, JUBILATE

Den unge Mozart var anställd hos är-
kebiskopen i Salzburg Hieronymus 
Colloredo i tio års tid 1771–1781. 
Colloredo var trångsynt i lärofrågor och 
onekligen en tyrann som administra-
tör. En fri skapande själ som Mozart 
trivdes naturligtvis inte alls vid hans 
hov. Då Mozart slutligen lämnade bis-
kopens tjänst, vet musikhistorien be-
rätta att det smälldes ordentligt i dör-
rarna. I början av sin tid hos biskopen 
tog Mozart ivrigt vara på varje tillfäl-
le att bryta mot kyrkans normer inom 
den sakrala musiken. Lättast gick det-
ta för sig under hans konsertturnéer. 
Vid årsskiftet 1772–1773 var den unge 
Mozart i Milano, där han uppförde sin 
opera Lucio Silla. Titelrollen sjöngs av 
kastraten Venanzio Rauzzini, som var 
känd för sitt väldiga register. Enligt 
Mozart “sjöng han som en ängel och 
var en strålande skådespelare”. På fle-
ra hundra kilometers avstånd från är-
kebiskopens vakande öga vågade 
Mozart för Rauzzini komponera verket 
Exsultate, jubilate, som är en djärv kom-
bination av kyrkomusik och opera. Det 
kan å ena sidan betraktas som en mo-
tett med en solig text på latin som up-
pmanar oss att jubla, sjunga sköna sån-
ger och be Jungfru Maria om frid och 
tröst. Å andra sidan är musiken ges-
taltad som en virtuos vokalkonsert, där 
en skicklig sopran får briljera med sin 
figursång och låta de ljuva melodierna 
glöda. I sin instrumentation håller sig 
Mozart inom gränsen för det “tillåtna” 

(fastän valthornen inte strängt taget 
är några träblåsinstrument), men för-
budet mot operamässiga medel igno-
rerade han totalt. Verket är uppbyggt 
som en extralång operascen med ett 
introducerande allegro, ett recitativ, ett 
mjukt långsammare skede och en st-
rålande final. I första delen använder 
Mozart oboer i concertantestil som 
motvikt till sångaren. I det långsamma 
avsnittet har violorna en central fär-
gande roll. Finalen med sina hisnande 
figurer nöjer sig vad texten beträffar 
med ett enda ord, ”alleluia”. Där driver 
Mozart med rådande direktiv genom 
att vrida, vända och dra ut på ordet en-
ligt eget behag. Han låter t.ex. beto-
ningen flytta från den ena stavelsen till 
den andra. Det lovprisande budskapet 
föremedlas ändå på storartat vis!

GUSTAV MAHLER 
(1860–1911): 
SYMFONI NR 7

Gustav Mahlers symfoni nr 7 e-moll 
kom till i tre skeden: de två långsamma 
satserna sommaren 1904, de tre övri-
ga satserna sommaren 1905 och inst-
rumenteringen, korrigeringen och edi-
teringen av hela verket undantagsvis 
under vårsäsongen 1906. I allmänhet 
hann Mahler inte alls syssla med kom-
positionsarbete under de bråda kon-
sertsäsongerna. Han ledde uruppföran-
det i Prag i september 1908. 

Fastän de båda långsamma satserna 
(den andra och den fjärde) har fått en 
explicit rubrik, Nachtmusik (Nattmusik), 
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är det klart att samtliga fyra första sat-
ser, var och en på sitt sätt, återspeg-
lar nattliga landskap och stämningar, 
ångest och vackra drömmar. Den förs-
ta Nattmusiken (Allegro moderato) kan 
på basis av tonsättarens anvisningar 
betraktas som en beskrivning av natt-
vakter som marscherar genom olika 
landskap. Den bygger således återigen 
på en marschrytm, som emellertid an-
vänds för andra syften än i första sat-
sen. Vakterna går ut på sin runda, därtill 
inbjudna av ett valthorn på scenen som 
får svar av en kollega utanför scenen. 
Avdelningen marscherar makligt i c-
moll och då den kommer fram till nya 
miljöer (avsnitten i Ass-dur och i f-moll) 
förändras stämningen. Här hörs även 
naturidyller med symboliska koskällor. 

Scherzot är kort jämfört med de 
flesta av Mahlers mellansatser och 
det har anvisningen Schattenhaft eller 
”skuggigt”. Första satsens dimmiga 
dunkel har nu förvandlats till hotande 
vålnader, atmosfären är kylig och dys-
ter. Med exceptionellt gastkramande 
verkan använder  sig Mahler av fjär-
mande effekter som är bekanta från 
andra sammanhang: överstora inter-
vallsprång i melodilinjen och uppspjälk-
ning av melodin i minimala stumpar, 
jamande glissandon och smattrande 
pizzicaton. Den föregående satsens 
dåsiga nattvakt har hamnat mitt i en 
dödsdans!

Den andra Nattmusiken avviker helt 
från den föregående. Mahler inkluderar 
här instrument som inte är vanliga i en 
symfoniorkester (gitarr och mandolin) 
och bygger upp en serenad i italiensk 
stil. Egentligen borde man väl säga att 
han skapar en mahlersk karikatyr av en 

serenad. Musiken är visserligen ställ-
vis smekande känslig, men det är nog 
svårt att föreställa sig att en ung flicka 
på en balkong skulle låta sig bevekas 
och belöna en dylik uppvaktande ka-
valjer med rosor och slängkyssar. Det 
väsentliga är emellertid, att det skett 
en vändning i musiken, trots vissa förv-
rängningar, i riktning mot någonting 
mindre ångestfyllt. Detta blir uppen-
bart genast i början av rondofinalen. 
Bekymren har slängts åt sidan; orkes-
tern dånar i C-dur och med rungande 
register. Mahlers tempobeteckning är 
det sällsynta Allegro ordinario, med vil-
ket han förmodligen vill betona sam-
bandet med den wienska traditionen: 
“ett vanligt allegro”. Som avslutning på 
en symfoni av den alltid lika oberäkne-
lige Mahler är detta verkligen ett ovän-
tat drag, om inte rent av en riktigt stor 
överraskning: ångesten bara skrapar till 
på ytan och den uppsluppna framfar-
ten fyller i praktiken hela satsen med 
jubel av hela hjärtat. Dagen gryr!   

Jouni Kaipainen (sammandrag)

OSMO VÄNSKÄ 
Osmo Vänskä, berömd för sina dyna-
miska och intensiva tolkningar, ut-
nämndes till musikchef för Minnesota 
Symphony Orchestra år 2003. Vänskä 
och orkestern har sedermera skördat 
en hel del lagrar tillsammans och håller 
bl.a. årligen en konsertserie i Carnegie 
Hall i New York. Vänskäs kontrakt med 
Minnesotaorkestern gäller till år 2015. 
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Före Minnesota var Vänskä sedan 
år 1988 konstnärlig ledare för Sinfonia 
Lahti. Han har varit chefsdirigent även 
för Tapiola Sinfonietta, Islands symfo-
niorkester och BBC Scottish Symphony 
Orchestra. Vänskä dirigerar regelbun-
det de främsta orkestrarna i världen 
i New York, Philadelphia, München, 
Boston, Leipzig, Chicago, England 
och Amsterdam. Med Minnesota 
Symphony Orchestra har Vänskä 
gjord en prisad komplett inspelning 
av Beethovens symfonier. Därtill har 
de spelat in Tjajkovskijs pianokonser-
ter med pianisten Stephen Hough 
och Beethovens pianokonserter med 
Jevgenij Sudbin.

Osmo Vänskä är hedersdoktor vid 
Glasgow University. Royal Philharmonic 
Society beviljade honom ett pris för 
hans meriter inom den klassiska mu-
siken. År 2005 valde Musical America 
Vänskä till årets dirigent.  

ANNA-KRISTIINA 
KAAPPOLA
Anna-Kristiina Kaappola är framförallt 
känd för sina praktfulla tolkningar av 
Nattens drottning i Mozarts Trollflöjten, 
som hon sjungit i Paris, på ROH Covent 
Garden i London och Metropolitan i 
New York. Hon har även gästspelat på 
Statsoperan i Berlin, La Scala-operan i 
Milano, i Salzburg och vid operafestiva-
len i Nyslott. Hon är solist vid Finlands 
Nationalopera och till hennes opera-
roller hör även bl.a. Konstanze, Adele, 
Zaïde, Galathea och Gilda. 

Kaappola uppträder ofta som solist 
med orkester och har sjungit under 
bl.a. Esa-Pekka Salonens och Riccardo 
Mutis ledning. 

Kaappola har medverkat i inspelnin-
gar av Beethovens 9:e symfoni, Armas 
Launis’ opera Aslak Hetta med Radions 
symfoniorkester och Sakari Oramo 
samt Mozarts Trollflöjten.

  Kommande gästspel och skivinspel-
ningar för Kaappola till Tyskland, 
Frankrike och Italien. Hon kommer 
även att debutera som Violetta, Alice 
Ford och Miss Wordsworth (Albert 
Herring).

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 och Jukka-
Pekka Saraste. 

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-
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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 
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. 


