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5.4
FREDAGSSERIEN 13 
Musikhuset kl. 19.00

Sir Roger Norrington, dirigent
Alexander Rudin, cello 

Robert Schumann: Uvertyr till operan Genoveva op. 81 10 min 

Langsam – Leidenschaftlich bewegt

Robert Schumann: Cellokonsert a-moll op. 129 23 min

I Nicht zu schnell 
II Langsam – Etwas lebhafter – Schneller 
III Sehr lebhaft 

PAUS 20 min

Robert Schumann: Symfoni nr 3 Ess-dur op. 97 
“Den rhenska” 33 min

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

Paus ca kl. 19.45. Den egentliga konserten slutar ca kl. 20.50. 

KÖRMUSIK I SENA KVÄLLEN, a cappella-verk av Schumann, börjar i 
Konsertsalen efter en paus på ca 15 minuter. Publiken ombeds sätta sig på 
parketten för att lyssna till körmusiken. Platserna är onumrerade. 
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KÖRMUSIK I SENA KVÄLLEN

Musikhusets Kör
Tapani Länsiö, körmästare 

Schumann: Körverk a cappella 25 min 

Die Rose stand im Tau op. 65 nr 1 
Musikhusets manskör

Die Kapelle op. 69 nr 6
Musikhusets damkör
 
Der König von Thule op. 67 nr 1  
 
Talismane op. 141 nr 4

Zigeunerleben op. 29 nr 3 
Sonja Fräki, piano 

Gute Nacht op. 59 nr 4

  

Sänds direkt i Yle Radio 1 (orkesterkonserten) och på internet yle.fi/rso. 
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ROBERT SCHUMANN 
(1810–1856) 

Av alla representanter för den tidiga ro-
mantiken inom musiken är Schumann 
den som speglar tidsandan i dess 
renaste form. Både historiskt sett och i 
konstnärligt hänseende hör miniatyrer-
na (pianosviterna, sångcyklerna och de 
små kammarmusikaliska styckena) till 
de mest originella skapelserna i hans 
produktion. Men Schumann skulle inte 
ha varit en ”regelrätt” romantiker om 
hans intressen och således hela hans 
produktion inte varit så mångdimen-
sionellt inriktade. För att innerst inne 
vara en miniatyrernas man produce-
rade Schumann även en omfattande 
mängd tungt vägande och stort upp-
lagda verk. 

UVERTYR TILL OPERAN 
GENOVEVA OP. 81

År 1847 bekantade sig Schumann med 
Friedrich Hebbels tämligen nya pjäs 
Genoveva (1841). Han blev förtjust och 
beslutade sig för att skriva en opera. 
Han fördjupade sina bakgrundskuns-
kaper genom att läsa Ludwig Tiecks 
verk Den heliga Genovevas liv och död 
(1799). Handlingen utspelar sig i dju-
paste i medeltid på 700-talet och 
återger berättelsen om adelsmannen 
Siegfried, dennes hustru Genoveva och 
riddaren Golo. Siegfried beger ut i krig 
mot de arabiska erövrarna och lämnar 
Genoveva under Golos beskydd. Golo 
försöker först kämpa emot sin erotis-
ka dragning till Genoveva men börjar 

snart antasta henne allt mer enträget. 
Då den religiösa och djupt dygdesam-
ma Genoveva vägrar ha något som 
helst samröre med honom, tar Golo ut 
hämnd med hjälp av häxan Margaretha. 
Genoveva anklagas för otrohet. Den 
hemvändande Siegfried får höra ank-
lagelserna om otrohet och dömer sin 
hustru till döden. Då domen står i beråd 
att verkställas, kommer den ångerköp-
te Siegfried till klarhet om Golos bed-
rägeri och benådar sin hustru. Hebbels 
pjäs hade inte ursprungligen ett lyck-
ligt slut utan det var Schumanns på-
hitt. Både tro och vidskepelse spelar en 
central roll i librettot. I berättelsen ingår 
element som bl.a. en förstulen kyss, ett 
mord, en trollspegel, en vålnad och ett 
kors som gömts på ett klipputsprång. 
Korsets gudomliga utstrålning sprider 
ljus över Genoveva, då hon i hopp om 
frälsning griper tag i det.

Schumann fullbordade operan under 
året 1848. Uvertyren komponerades 
först och den hann också uruppföras 
före själva operan. Schumann dirige-
rade uvertyren i februari och hela ope-
ran i juni 1850 i Leipzig. Uvertyren hade 
stor framgång men operan blev en 
flopp och har aldrig blivit en del av ope-
rahusens grundrepertoar. En orsak som 
man pekat på är svagheterna i librettot 
med dess karikerat endimensionella 
personer och en alltför svart-vit indel-
ning i ”gott och ont”. Å andra sidan har 
man också sagt att Schumann ”glömt” 
det viktigaste i en opera – sången. Det 
är lite märkligt eftersom Schumann 
hör till de genom tiderna allra bästa 
tonsättarna av lieder. 

Uvertyren avanserar med kromatis-
ka, ibland tunga vändningar i c-moll. 
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Som motvikt finns ett fanfarliknande 
avsnitt i dur för blecket och i slutet klar, 
solig, segerviss C-dur. 

CELLOKONSERT A-MOLL 
OP. 129

Schumann komponerade cellokonser-
ten under stark och upplyftande inspi-
ration år 1850; arbetet tog bara två 
veckor i anspråk från den 10 till den 
24 oktober. Schumann fick aldrig höra 
cellokonserten på konsertestraden. 
Den fick sitt uruppförande fyra år ef-
ter kompositörens död i juni 1860 vid 
en konsert i Leipzig till 50-årsminnet av 
hans födelse. 

Efter några introducerande takter 
kommer cellokonserten i gång med ett 
huvudtema som solisten spelar över 
ett drömskt skirt ackompanjemang. 
Melodin är till sin karaktär melankoliskt 
skön men redan i början slår det gnis-
tor i många riktningar. Det andra temat 
är inte så mycket mer än en konstel-
lation, men det lyckas icke desto min-
dre liva upp stämningen i betydande 
grad. I fortsättningen följer både mål-
medveten utveckling och associerande 
inre monologer i en skön och balanse-
rad dekokt. Soloinstrumentet domine-
rar klart. Konserten har ibland t.o.m. 
kritiserats för sin alltför beledsagan-
de och försiktiga orkesterbehandling, 
men nog är det väl så att Schumanns 
lösning i detta sammanhang närmast 
är en direkt följd av materialets natur. 
Denna konsert är framförallt avsedd 
just som en intim monolog. 

Andra satsen spelas utan uppehåll, 
liksom också den därpå följande fi-

nalen. Schumann sägs ha avskytt sam-
tidens praxis att ge applåder mellan 
satserna och han beslutade sig uppen-
barligen för att hindra detta med en 
säker lösning. Den långsamma satsen 
är speciellt kort och dess eteriska, un-
derbart känsliga atmosfär gör sin ver-
kan under några minuter. Om början av 
första satsen ägnade sig åt drömme-
ri, så blir det här snarare fråga om ett 
djupt transliknande tillstånd. Inom kort 
får stämningen en liten spricka i och 
med att en reminiscens av första sat-
sens huvudtema dyker upp. Snart följer 
ett uppvaknande och en energisk final 
springer fram som ett föl på vårbete 
efter en full natts vila. Den avslutande 
satsen är inte heller speciellt lång men 
synnerligen proportionerlig. Cellon är 
som bekant ett mångsidigt soloinstru-
ment och här lyfter Schumann fram 
dess lättsamma, lekfulla och rytmiska 
dimension. 

SYMFONI NR 3 ESS-DUR  
OP. 97 “DEN RHENSKA”

Symfoni nr 3 kom till under samma hek-
tiska period som Cellokonserten i slutet 
av 1850, då Schumann hade flyttat från 
Dresden till Düsseldorf för att överta 
tjänsten som Musikdirektor. Detta gav 
förnyad kontakt med en ungdomskär-
lek, floden Rhen, och därmed tillkom 
ett av Schumanns mest schvungiga 
verk av större format. Den andra sat-
sen är med sitt långsamma ländler-
tempo uppbyggd som en kombination 
av en traditionell tvåsidig form och en 
variationsform. Kombinationen liknar 
minst lika mycket ett självständigt ka-
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raktärsstycke som en symfonisk sats. 
Satsen hade de facto ursprungligen 
programrubriken ”Morgon på Rhen”, 
som tonsättaren sedan strök i ett uts-
lag av klassicistiska samvetskval. Även 
tredje satsen utgör en egen liten värld 
och det kan man också uttryckligen 
säga om symfonins långsamma fjär-
de ”överloppssats”. Den sägs ha inspire-
rats av installationen av en ny kardinal 
med tillhörande mässa i Kölnerdomen, 
en byggnad som väcker skräckblandad 
respekt. 

Den viktigaste stämningsskapan-
de rollen i Den rhenska symfonin har 
emellertid yttersatserna. Det inledan-
de allegrot möter världen stolt med 
huvudet högt och i dess envisa ryt-
mik finns väldiga mängder sunt trots. 
Huvudtemat bygger på det s.k. hemi-
olafenomenet, vilket innebär att det lå-
ter som om det gick samtidigt i 3/2- 
och i ¾-dels takt. Detta pekar direkt 
framåt mot Brahms som Schumann tre 
år senare presenterade för musikvärl-
den som den nye räddaren. Finalen är 
karg och kantig i startgroparna men 
den får också luft under vingarna på 
ståtligt vis. Symfonins tonart är natur-
ligtvis även en viktig stämningsbildan-
de faktor. De musikaliska analyserna 
har betonat tonartens samband med 
Johann Sebastian Bachs trefaldighets-
symbolik, i synnerhet som Schumann 
ansåg symfonin vara ett direkt resultat 
av en Rhenfärd som han företog till-
sammans med sin pianisthustru Clara 
och som hon kallade för pilgrimsfärd. 
På Haydns, Mozarts och i synnerhet 
Beethovens tid var Ess-dur det självs-
krivna uttrycket för stolthet och ener-
gi och tonarten sitter därför utmärkt i 
Schumannsymfonins yttersatser. 

Jouni Kaipainen (sammandrag)

SIR ROGER 
NORRINGTON 
Under närmare 50 års tid har Roger 
Norrington varit en outtröttlig förkäm-
pe för ett historiskt relevanta fram-
föranden. Han har gjort helhetsinrik-
tat arbete bl.a. med sin egen orkester 
London Classical Players på 1980-talet, 
med Stuttgarts radiosymfoniker samt 
med Mozarteums akademiska orkester 
i Salzburg under några av de senaste 
åren. 

Vid unga år spelade Norrington violin 
och sjöng, ända tills han började stu-
dera orkesterdirigering i Cambridge. 
Norrington studerade vid Royal College 
of Music under Sir Adrian Boults ledning 
och grundade vid samma tid den förs-
ta av sina många ensembler som spe-
cialiserade sig på tidig musik, Heinrich 
Schütz-kören. Tio år senare grundade 
Norrington orkestern London Classical 
Players, som fick värdsrykte med sina 
kraftfulla inspelningar av Beethovens 
nio symfonier. Senare kom bl.a. hans 
Mozart-, Schumann-, Brahms- och 
Brucknerinspelningar, som signerade 
Norringtons rykte som en av nyckelfi-
gurerna inom den historiska spelstilen. 

Under de senaste åren har 
Norrington allt oftare dirigerat vanli-
ga symfoniorkestrar och på program-
met har namn som Mahler och an-
dra 1900-tals tonsättare förekommit. 
Norrington är chefsdirigent för Zürichs 
kammarorkester, förste gästdirigent 
för Orchestre de Chambre de Paris och 
emeritusdirigent för Upplysningstidens 
orkester. Han gästdirigerar regelbun-
det bl.a. filharmonikerna i Berlin, Wien 
och London, Gewandhausorkestern 
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i Leipzig, Concertgebouworkestern i 
Amsterdam, Philharmonia Orchestra 
samt symfoniorkestrarna i Boston, 
Chicago och San Francisco. 

Roger Norrington adlades år 1997.

ALEXANDER RUDIN
Alexander Rudin hör till de ledande 
interpreterna inom den ryska skolan. 
Utöver sin solistkarriär har Rudin varit 
konstnärlig ledare för kammarorkes-
tern Musica Viva sedan 1988. De senas-
te tio åren har han även varit konst-
närlig ledare för den internationella 
musikfestivalen Dedication i Moskva. 

Rudin spelar förutom cello även vio-
la da gamba. Han är intresserad av 
att framföra tidig musik autentiskt 
och han spelar verk från barocken och 
klassicismen på ett ”historiskt korrekt” 
vis. Även den samtida musiken är vik-
tig för Rudin och han har deltagit i 
uruppföranden av verk av bl.a. Valentin 
Silvestrov, Edison Denisov, Arvo Pärt 
och Aulis Sallinen.

Som professor vid Moskva-
konservatoriet undervisar Rudin kam-
marmusik. Han håller ofta mästar-
kurser på olika håll i världen och som 
dirigent samarbetar han med elevor-
kestrar. 

Rudin har gjort ett flertal inspelnin-
gar för skivmärkena Russian Season, 
Olympia, Hyperion, Tudor, Melodija och 
Fuga Libera.

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 mu-
sik av bl.a. Eötvös, Nielsen, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspelning-
en 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’ vi-
olinkonserter 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.  
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 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.


