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8.3
FREDAGSSERIEN 11 
Musikhuset kl. 19.00

Sakari Oramo, dirigent 
Nancy Zhou, violin

  
C. P. E. Bach: Symfoni C-dur WQ 182:3  11 min

I Allegro assai 
II Adagio 
III Allegretto 

Niccolò Paganini: Violinkonsert nr 2 h-moll  31 min
op. 7 ”La Campanella”  

I Allegro maestoso
II Adagio
III Rondo à la clochette 

PAUS 20 min

Carl Nielsen: Symfoni nr 2 op. 16 ”De fyra temperamenten” 33 min

I Allegro collerico 
II Allegro comodo e flemmatico
III Andante malincolico 
IV Allegro sanguineo

Paus ca kl. 19.55. Den ordinarie konserten slutar ca kl. 21.00. 

Kammarmusik i sena kvällen börjar i Konsertsalen efter en paus på ca tio 
minuter. Publiken ombeds sätta sig på parketten för att lyssna till musiken. 
Platserna är onumrerade. 
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KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN

Nancy Zhou, violin

Niccolò Paganini: Kapriser 16 min

Nr 7 a-moll op. 1/7 
Nr 4 c-moll op. 1/4
Nr 24 a-moll op. 1/24

Nathan Milstein: Paganiniana 8 min
  
Variationer för soloviolin över Paganinis tema (kapris nr 24).

Sänds direkt i Yle Radio 1 (orkesterkonserten) och på internet yle.fi/rso. 
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CARl PhIlIPP 
EMANuEl BACh 
(1714–1788): SYMFoNI 
FöR StRåKAR C-DuR 
Wq 182:3

Carl Philipp Emanuel Bachs mångsidi-
ga produktion omfattar verk för orkes-
ter, konserter, sonater och fantasier för 
klaver, kammarmusik och vokala verk, 
men däremot inga operor. Mellan åren 
1741-76 komponerade han allt som 
allt 19 symfonier. De första nio kom 
till i Berlin, där han fram till år 1768 
var hovcembalist hos Fredrik den sto-
re. De återstående tio symfonierna 
skrevs i hamburg dit han flyttade för 
att efterträda sin gudfar Georg Philipp 
telemann som director musices för sta-
dens kyrkomusik. 

De sex första symfonierna (Wq 182) 
från tiden i hamburg skrev Carl Philipp 
Emanuel Bach under år 1773 för stråkar 
och continuo på beställning av baron 
Gottfried van Swieten som var känd 
som en entusiastisk musikamatör. 
Swieten var vid den tiden ambassadör i 
Berlin men flyttade senare till Wien, där 
han blev berömd för det understöd han 
gav bl.a. haydn, Mozart och Beethoven. 
han kände väl till Bachs originella stil 
och gav i samband med beställningen 
denne fria händer samtidigt som han 
betonade att kompositören inte behöv-
de bekymra sig över kompositionernas 
speltekniska svårighetsgrad. 

Symfoni C-dur (Wq 182:3) är i likhet 
med Carl Philipp Emanuel Bachs övri-
ga symfonier en tresatsig helhet. I den 
snabba första satsen består det bach-

ska uttryckets särdrag av passionerat 
vinande löpningar, överraskande tonala 
vändningar, kromatik och snabba snitt 
i dynamik och textur. Det sista av dessa 
klipp leder direkt över i den långsamma 
mellersta satsen. Den har Bach signe-
rat med sitt personliga musikaliska mo-
tiv b-a-c-h, som hörs i basen under sat-
sens fyra första takter (och som hörts 
som en liten föraning redan i baslinjen i 
första satsen). Den ångestfyllda kroma-
tiken och de suckande motiven fördju-
par satsens sorgtyngda uttryck. Finalen 
har ett relativt lugnt (Allegretto) tem-
po och där befinner vi oss närmare den 
galanta stilen, men musiken har ändå 
sina specifika rastlösa vändningar och 
överraskningar. 

Kimmo Korhonen (sammandrag)

NICColò PAGANINI 
(1782–1840): 
VIolINKoNSERt 
NR 2 h-Moll oP. 7 
”lA CAMPANEllA” 

Paganinis stjärna föddes i rättan tid! 
Den rika barocktraditionen i Italien var 
på tillbakagång och det behövdes nya 
vindar. Det började finnas publik i det 
allt mer borgerliga Europa. De frans-
ka revolutionsidéerna omvälvde sam-
hällsordningen, operor växte fram som 
svampar i regn och nyfikenheten locka-
de folk till evenemang som arrangera-
des på teatrarna. 

Efter fenomenet Niccolò Paganini 
var violinspelet inte längre sig likt. ur 
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den rika italienska barocktraditionen 
växte fram en vägvisare för den vir-
tuosa konserten som blev genrens re-
ferensram ända fram till 1900-talet. 
Men Paganinis magiska förmåga bes-
tod inte enbart av virtuositet och oli-
ka tekniska knep. I samtida beskriv-
ningar prisas hans klangliga kvaliteter, 
känslosamhet och känslighet som rör-
de publiken till tårar. Man kan anta att 
han också var en veritabel trollkarl vad 
användningen av vibrato beträffar. 

Paganinis 24 kapriser för soloviolin 
är hans mest berömda kompositioner 
men utöver hans rikliga kammarmu-
sikaliska produktion vet man att han 
skrivit åtminstone sex violinkonserter. 
De sprudlar av livsglädje och strålar av 
det sällsamma italienska ljuset utan att 
glömma de hotfullt demoniska schat-
teringarna med tillhörande trollkonster.

Första satsen i violinkonserten h-
moll, Allegro maestoso, dyker fram ur 
dessa mörka element. I andra satsen, 
Adagio, sjunger violinen av hela hjärtat 
och tredje satsen, Rondo à la clochette 
(La Campanella), gnistrar av den självk-
lara virtuositetens glädje. 

Hannele Segerstam (sammandrag)

CARl NIElSEN 
(1865–1931): SYMFoNI 
NR 2 ”DE FYRA 
tEMPERAMENtEN”

Nielsens andra symfoni (1901–02) 
med binamnet De fyra temperamenten 
uruppfördes i december 1902, bara tre 

dagar efter uruppförandet av hans ope-
ra Saul og David. Dessa två verk etable-
rade slutgiltigt Nielsen som Danmarks 
ledande tonsättare. 

Var och en av symfonins fyra sat-
ser motsvarar en personlighetstyp, ett 
temperament. På detta sätt föds en 
helhet som öppnar sig i fyra riktningar 
men som ändå bevarar sin symfonis-
ka grundstruktur. temperamenten är 
emellertid ingalunda totalt domineran-
de och såsom Nielsen själv konstate-
rade ”kan en kolerisk människa också 
ha sina flegmatiska ögonblick, den me-
lankoliska människan har sina koleriska 
eller ljusare stunder och en glad män-
niska kan ibland drivas till meditation 
och vara rätt allvarstyngd - men bara 
för en kort tid.” 

I enlighet med det koleriska tempe-
ramentet börjar första satsen nästan 
aggressivt och häftigt. Sedan startar 
oboen ett mera sjungande sidotema 
som ger musiken lite andrum men 
bara för en stund. Genomföringen bör-
jar som om den höll sina krafter tillba-
ka men koncentreras och blir passio-
nerat kontrapunktisk. I codan skapar 
Nielsen ett hisnade slutcrescendo. Den 
korta andra satsen som domineras av 
flegmatiska pastorala toner skapar en 
fullständig motsats till öppningssatsen. 
Den har scherzots ställning i verket och 
i helheten utgör den en motsvarighet 
till de behärskade mellansatserna av in-
termezzotyp i Brahms symfonier.

Den långsamma satsen är en mani-
festation av det melankoliska tempera-
mentet och som sådan inte bara symfo-
nins mest omfattande sats utan också 
dess emotionella tyngdpunkt. Vid sidan 
av melankolin finns där också skarpare 
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och mera smärtsamma tongångar men 
också inre kraft och nobless. Den sang-
viniska finalen utgör en lika stark kont-
rast till tredje satsen som den andra till 
den första. Dess driftiga framfart och 
naiva livsglädje stannar upp bara för 
ett ögonblick då sidotemat i reprisen 
förvandlas till en meditativt långsam 
vändning. Då Nielsen komponerade 
satsen hade han i tankarna en ”man 
som utan att tänka efter rusar vidare i 
tron att hela världen tillhör honom och 
att stekta sparvar flyger i munnen på 
honom utan arbete och möda ”.

Kimmo Korhonen (sammandrag)

SAKARI oRAMo 

Sakari oramo är chefsdirigent för 
Kungliga Filharmoniska orkestern i 
Stockholm och blivande chefsdiri-
gent för BBC Symphony orchestra 
från år 2013. Därtill är han dirigent 
för West Coast Kokkola opera och bli-
vande konstnärlig ledare för Mellersta 
österbottens Kammarorkester. oramo 
var chefsdirigent för Radions symfoni-
orkester 2003–2012, varefter han ut-
nämndes till orkesterns hedersdirigent. 
1998–2008 var han även musikchef 
för City of Birmingham Symphony 
orchestra (CBSo). 

Sakari oramo har dirigerat bl.a. Berliner 
Filharmoniker, Wiener Filharmoniker 
och New York Philharmonic orchestra, 
Boston Symphony orchestra, Chi cago 
Symphony orchestra, San Francisco 
Symphony orchestra, Concertgebow-

orkestern och Staatskapelle Dresden. 
under säsongen 2012–2013 dirigerar 
han bl.a. Wiener Filharmoniker, Chicago 
Symphony orchestra och orchester 
des Frankfurter Rundfunks. Därtill fö-
retar han en uSA-turné med Kungliga 
Filharmonikerna. 

under Sakari oramos period spe-
lade RSo in på skiva verk av bl.a. 
Bartók, hakola, Saariaho, Kaipainen 
och Kokkonen samt gjorde premiä-
rinspelningen av Armas launis opera 
Aslak hetta. Inspelningen av Magnus 
lindbergs klarinettkonsert fick BBC 
Music Magazines pris 2006. Skivan 
med lindbergs och Sibelius violin-
konserter med lisa Batiashvili (Sony 
BMG) fick MIDEM Classical Award 
2008. oramo har även spelat in på ski-
va Sebastian Fagerlunds opera Döbeln 
med West Coast Kokkola opera och 
gjort ett flertal inspelningar med CBSo 
och Kungliga Filharmonikerna. 

2004 utsågs oramo till hedersdok-
tor vid university of Central England i 
Birmingham. han belönades även med 
den ansedda Elgarmedaljen 2008 och 
tilldelades titeln honorary oBE (officer 
of the British Empire) för sina insatser 
i brittiskt musikliv. I december 2010 be-
viljades Sakari oramo Pro Finlandia-
medaljen av republikens president.

NANCY Zhou

Nancy Zhou (f. 1993) från texas börja-
de studera violinspel i 4-årsåldern un-
der sin fars ledning. hon har haft fram-
gång i ett flertal tävlingar och numera 
studerar hon för Miriam Fried vid New 
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England Conservatory och harward 
university. år 2010 deltog hon i Jean 
Sibelius-violintävlingen och fick spe-
cialpriset för bästa tolkning av Kaija 
Saariahos verk tocar. 

Zhou har uppträtt med bl.a. S:t 
Petersburgs filharmoniker, orchestre na-
tional de Belgique, helsingfors stadsor-
kester, tapiola Sinfonietta, San Antonio 
Sinfonia och Kungliga Filharmoniska 
orkestern i Stockholm. Därtill har 
hon hållit egna violinaftnar i tyskland, 
Schweiz, österrike och Förenta Staterna. 
Sedan 2008 har Zhou samarbetat med 
violinisten Anne-Sophie Mutter på tur-
né i Europa. Sommaren 2013 turnerar 
hon med Mutter i Asien och år 2014 i 
Förenta Staterna.

Zhou har ett brinnande intresse för 
kammarmusik och hon har deltagit 
i kammarmusikaliska evenemang i 
Aspen och Verbier samt i utbildnings-
program vid New England Conservatory 
och harward university.

För närvarande trakterar Zhou en Jean-
Babtiste Vuillaume-violin från år 1820.

 

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 
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.


