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10.4
ONSDAGSSERIEN 13 
Musikhuset kl. 19.00

KONSERT FÖR UNGA SOLISTER

Atso Almila, dirigent

Jan Koetsier: Konsert för fyra valthorn och orkester op. 95 10 min
I Lento – Allegro con brio

Aleksi Mäkimattila, Jonathan Nikkinen, Lauri Vasala och 
Hannes Kaukoranta, valthornskvartett

Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen op. 20 9 min
I Moderato
II Lento
III Un poco più lento
IV Allegro molto vivace

Essi Höglund, violin

Ludwig August Lebrun: Oboekonsert nr 1 d-moll 9 min
I Allegro

Ukko Pietilä, oboe

Serge Koussevitzky: Kontrabaskonsert f-moll op. 3 12 min
I Allegro 
II Andante

Iikka Järvi, kontrabas

W. A. Mozart: Pianokonsert nr 23 A-dur KV 488 9 min
III Allegro assai

Emma-Johanna Koponen, piano 

PAUS 20 min
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W. A. Mozart: Violinkonsert nr 3 G-dur KV 216 10 min
I Allegro

Rebecca Roozeman, violin

Béla Bartók: Suite paysanne hongroise 13 min

Aapo Järvinen, flöjt

Charles Auguste de Bériot: Scène de ballet op. 100 10 min

Sisu Sieppala, violin

Sergej Rachmaninov: Pianokonsert nr 2 c-moll op. 18 11 min
I Moderato – Allegro

Jan-Paul Roozeman, piano

Paus ca kl. 20.05. Konserten slutar ca kl. 21.30. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på internet yle.fi/rso.
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ATSO ALMILA

Dirigenten och tonsättaren Atso Almila 
har sedan hösten 2007 varit andre di-
rigent för Kuopio stadsorkester. Han 
var dirigent för Tammerfors stads-
orkester åren 1987–1989. Han diri-
gerade Joensuu stadsorkester åren 
1993–2000 och Kuopio stadsorkester 
1995–2000. Almila var förste gästdiri-
gent för Seinäjoki stadsorkester åren 
2000–2010. I januari 2010 inledde han 
sin period som konstnärlig rådgivare för 
Joensuu stadsorkester och våren 2011 
förnyades hans kontrakt som orkesterns 
konstnärlige rådgivare. 

Almila har regelbundet uppträtt som 
gästdirigent vid operaföreningarna i 
Finland, Nationaloperan och landets 
symfoniorkestrar. Utomlands har han 
närmast dirigerat i Sverige, Irland och 
Schweiz. Sommaren 2013 dirigerar han 
vid operafestivalen i Nyslott.

Almila har komponerat fem operor, 
fyra symfonier (av vilka den fjärde ock-
så är ett koreografiskt verk), musik för 
blåsorkester, konserter för ett flertal 
instrument, solo- och kammarverk (för 
både stråkar och blåsinstrument) samt 
musik för teater och film. 

Almila studerade orkesterdirigering 
vid Sibelius-Akademin under Jorma 
Panulas ledning samt kördirigering för 
Harald Andersén. Senare var han öve-
rassistent för dirigentutbildningen vid 
Sibelius-Akademin åren 1991–2002 och 
lektor 2002–2010. I augusti 2013 tillträ-
der han som professor i orkesterdirige-
ring på viss tid vid Sibelius-Akademin.

Hösten 2006 beviljade Symfoni-
orkestrarna rf Almila sin guldmedalj för 
det arbete han gjort till förmån för or-
kesterverksamheten i Finland. 

ALEKSI MÄKIMATTILA
Aleksi Mäkimattila (f. 1992) började stu-
dera valthornspel vid Loimaatraktens 
musikinstitut för Petri Vainiotalo. År 
2011 antogs han till Sibelius-Akademins 
utbildningsprogram för utövande ton-
konst som Kalervo Kulmalas elev. Aleksi 
är för närvarande vikarierande vices-
tämledare för valthornen vid Åbo filhar-
moniska orkester. 

JONATHAN NIKKINEN
Jonathan Nikkinen (f. 1991) började 
studera valthorn vid 10-årsåldern vid 
Hyvinge musikinstitut under ledning 
av Tero Toivonen. År 2011 inledde han 
sina yrkesstudier vid Sibelius-Akademin 
i Erja Joukamo-Ampujas klass. Under 
nätterna är han batman.

LAURI VASALA
Lauri Vasala (f. 1991) är infödd uleåb-
orgare. Han inledde sina musikstudier 
med violin som sitt instrument i fem års 
ålder. Efter tre år av violinspel bytte han 
instrument till althorn under Tuomo 
Leppilampis ledning och två år senare 
började han studera valthornsspel vid 
Uleåborgs konservatorium som Jukka 
Yletyinens elev. År 2008 antogs han till 
Sibelius-Akademins ungdomsutbild-
ning och hösten 2010 till utbildnings-
programmet för utövande tonkonst 
vid Sibelius-Akademin under Timo 
Ronkainens ledning. Under sin karrär 
som musiker har Lauri hunnit arbeta på 
Uleåborgs stadsteater och vid stadsor-
kestrarna i Uleåborg och Lojo.
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HANNES KAUKORANTA
Hannes Kaukoranta (f. 1990) börja-
de spela valthorn vid tio års ålder vid 
Västnylands musikinstitut i Lojo för Ari 
Hämäläinen. År 2008 började han stu-
dera vid Sibelius-Akademins ungdom-
sutbildning i Erja Joukamo-Ampujas 
klass och ett år senare antogs han till ut-
bildningsprogrammet för utövande ton-
konst. Utöver de inhemska guruerna har 
han kompletterat sin utbildning bl.a. för 
Sarah Willis samt Denise Tryon. Hannes 
har frilansat bl.a. i Nationaloperans or-
kester, Helsingfors och Åbo stadsorkest-
rar samt Kymi Sinfonietta. För närva-
rande spelar Hannes tillfälligt valthorn i 
Tammerfors filharmoniska orkester.

Aleksi, Jonathan, Lauri och Hannes har 
spelat i kvartett sedan hösten 2012 un-
der ledning av Jukka Harju. 

ESSI HÖGLUND
Essi Höglund (f. 1997) började studera 
violinspel vid Kotkatraktens musikinsti-
tut i fyra års ålder för Merle Kaadu. Essi 
har uppträtt två gånger som solist med 
Kymi Sinfonietta och deltagit två gån-
ger i den internationella violintävlingen 
Young Musician i Tallinn. Hon fick pris 
bägge gångerna och även specialpris. 
Därtill har hon deltagit i violintävlingen i 
Jyväskylä 2009 där hon kom till finalen. 

Essi har deltagit i ett flertal mäs-
tarkurser för bl.a. Mikhail Kopelman, 
Pinchas Zukerman och Ulrike Danhofer. 
Sedan hösten 2010 har hon hört till 
Violinakademin som verkar inom ra-
men för Musikakademin i Nyslott. För 
undervisningen svarar violinisterna 
Elina Vähälä, Janne Malmivaara och Ilja 

Grubert. Sommaren 2012 spelade Essi 
Mendelssohns violinkonsert som so-
list för Limingo musikveckors orkester. 
Sedan hösten 2011 har hon studerat vid 
Sibelius-Akademins ungdomsutbildning 
för Réka Szilvay. 

Essi har fått ett flertal stipendier 
för violinstudier av bl.a. Pro Musica-
stiftelsen och Finska kulturfonden. 
Hennes instrument är en modern ös-
terrikisk Rombach-violin som hon har 
till låns. 

UKKO PIETILÄ
Ukko Pietilä (f. 1996) är en 17-årig 
oboist från Helsingfors. Han inled-
de sina musikstudier 7 år gammal vid 
Östra Helsingfors musikskola. De förs-
ta tre åren gick visserligen till studier i 
blockflöjt tills han blev av med mjölk-
tänderna. Han började studera oboespel 
i nio års ålder för Saara Sallner. Numera 
är Ukko Sanna Niemikunnas elev. Han 
har kompletterat sin utbildning bl.a. vid 
Nicholas Daniels och Gregor Witts mäs-
tarkurser. 

Orkestermusicerandet hör till det 
som inspirerat Ukko mest. Det har gi-
vit honom den största impulsen till hans 
musikaliska mål och en stor del av hans 
fritid går åt till att spela med i olika ung-
domsorkestrar: symfoniorkestern Vivo, 
Tapiola unga symfoniker och Nordeas 
Jean Sibelius-orkester. 

Den tid som blir över utöver musiku-
tövandet tillbringar Ukko i skolan, um-
gås med sina kamrater och drömmer 
om utlandsresor. 
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IIKKA JÄRVI
Iikka Järvi (f. 1993) började spela kont-
rabas i fem års ålder som privatelev 
till Taru Tiusanen och ett år senare vid 
Esbo musikinstitut där hans lärare utö-
ver Tiusanen var Katri Tuomennoro och 
Teemu Kauppinen. År 2009 inledde han 
sina studier vid Sibelius-Akademins ung-
domsutbildning för Juho Martikainen 
och nu är han mitt uppe i examensstu-
diernas första år vid Sibelius-Akademin. 

Iikka har spelat med i ett flertal orkest-
rar och kammarmusikaliska besättnin-
gar, bl.a. Nordeas Jean Sibelius-orkester 
och Tapiola unga symfoniker. Han har 
också spelat i Sibeliusgymnasiets sym-
foniorkester och som solist för Tapiola 
unga cellister. Iikka vann gymnasieklas-
sen i Den nationella kontrabastävlingen 
för unga våren 2012 som då arrangera-
des för första gången. 

Iikka spelar en kontrabas som byggts 
2011 av Stefan Johann Krattenmacher.

EMMA-JOHANNA 
KOPONEN
Emma-Johanna Koponen (f. 1994) bör-
jade spela piano i 6-årsåldern för Mia 
Muona och år 2001 fortsatte hon stu-
dierna vid Kuopio konservatorium för 
Ella Untamala. Sedan hösten 2012 har 
hennes lärare i Kuopio varit Katariina 
Liimatainen. Emma har deltagit i Liisa 
Pohjolas, Tuija Hakkilas, Eero Heinonens, 
Seppo Salovius, Risto-Matti Marins och 
Henri Sigfridssons mästarkurser. 

I Kuopio pianotävling fick Emma en 
andra placering i sin kategori åren 2005 
och 2008 samt vann sin kategori i täv-
lingen år 2011. Hon har deltagit i Leevi 

Madetoja-pianotävlingen åren 2009 
och 2012 samt uppträtt som solist för 
Amko-symfoniorkestern i Kuopio 2010. 
Emmas biinstrument är oboe och violin.

REBECCA ROOZEMAN
Rebecca (f. 2001) inledde sina violinstu-
dier år 2007 vid Esbo musikinstitut för 
Grazyna Zeranska-Gebert. Hon fick förs-
ta pris i Seppo Tukiainens violintävling 
år 2010 och vann första pris i den inter-
nationella tävlingen Young Musician i 
Tallinn 2011.

Våren 2011 tog hon 3/3-examen med 
utmärkta vitsord. Samma sommar spe-
lade Rebecca en konsert av Vivaldi under 
ledning av Mikk Murdvee vid Haapsalu 
International String Festival. Den som-
maren uppträdde hon även vid Hiiumaa 
festival i Estland. 

Hösten 2011 uppträdde Rebecca 
som solist med Tapiola Sinfonietta (dir. 
Dalia Stasevska). Samma höst uppträd-
de Rebecca som solist för Tapiola unga 
symfoniker, varefter hon valdes till orkes-
terns solist för fyra konserter på TUS:s 
Italienturné under Jan Söderbloms led-
ning våren 2012. I november 2012 upp-
trädde Rebecca vid musikdagarna i 
Oulainen med medlemmar ur Meta4-
kvartetten. Samma månad uppträdde 
hon även i Nijmegen (Holland) vid en 
konsert tillsammans med sina bröder. 

AAPO JÄRVINEN
Aapo Järvinen (f. 1993) inledde sina flö-
jtstudier vid Ala-Keiteles musikinstitut 
i Äänekoski 2004 för Mikko Miettinen. 
År 2006 blev Marja Luiro hans lärare. 
År 2009 började han få privatundervis-
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ning av Hanna Juutilainen och fortsatte 
sedan studierna vid ungdomsutbildnin-
gen vid Sibelius-Akademin. Sedan förra 
hösten har Aapo studerat inom ramen 
för Sibelius-Akademins magisterutbild-
ning fortfarande för Hanna Juutilainen.

Aapos mest entusiasmerande musi-
kaliska upplevelser är sammusicerande 
i olika former. Han spelar aktivt kam-
marmusik och njuter av att spela med 
i Sibelius-Akademins symfoniorkester 
samt i Oma Orchestras led. 

För närvarande inspireras Aapo spe-
ciellt av Bachs, Bartóks och Debussys 
musik. Under sin fritid läser han, bakar 
och tecknar. Fågelskådning har också 
sedan mycket unga år varit en kär hob-
by. 

SISU SIEPPALA
Sisu Sieppalas (f. 1999) speltimmar 
startade hemma strax innan han fyllde 
sex år. Först fick han undervisning av 
sin mor som är violinlärare och sedan 
fortsatte han vid Kervo musikinstitut 
för Tiina Aho-Erola. Tio år gammal val-
des han våren 2009 till den femåriga ut-
bildningen vid violinakademin i Nyslott 
och där har han förutom sin nuvaran-
de lärare Janne Malmivaara undervisats 
av Elina Vähälä och Ilja Grubert. Därtill 
har han fått vägledning av gästpedago-
gerna Ana Chumachenko och Tuomas 
Haapanen.

Hösten 2010 började Sisu stude-
ra vid Åbo konservatorium i Janne 
Malmivaaras klass och där uppträdde 
han även som ung solist med Åbo fil-
harmoniska orkester våren 2011. I bör-
jan av 2012 fick Sisu första plats i Juhani 

Heinonens violintävling i klassen för un-
der 14-åringar. 

Studieunderstöd har han även fått i 
form av Pro Musica- och Astrid Swahn-
stipendiet våren 2012. 

JAN-PAUL ROOZEMAN
Jan-Paul Roozeman (f. 1994) inledde sina 
pianostudier vid Esbo musikinstitut. År 
2005 antogs han till Sibelius-Akademins 
ungdomsutbildning som Jussi Siiralas 
elev. Han tog sin C-kursexamen med 
utmärkta vitsord våren 2011. Jan-Paul 
studerar även klarinett vid Sibelius-
Akademin. 

Jan-Paul deltar flitigt Sibelius-
Akademins kurser i kammarmusik där 
han utöver sin egen lärare har fått un-
dervisning av bl.a. Paavo Pohjola, Marko 
Ylönen, Antti Tikkanen och Minna 
Pensola. Vid sommarkurser har hans lä-
rare varit bl.a. Konstantin Bogino, Erik T. 
Tawastjerna, Tuija Hakkila och Valeria 
Resjan.

Jan-Paul valdes av Pro Musica-
stiftelsen till Årets unga konstnär våren 
2009. År 2010 vann han andra pris i den 
internationella pianotävlingen EPTA i 
Belgien. Han har uppträtt vid ett flertal 
internationella festivaler runt om i värl-
den. I februari 2012 vann Jan-Paul hu-
vudpriset i Helmi Vesa-tävlingen. I juni 
gav han en konsert tillsammans med sin 
bror vid Middelburgfestivalen i Holland. 
I november 2012 uppträdde han vid mu-
sikdagarna i Oulainen bl.a. med Meta4-
kvartetten och i Nijmegen i Holland vid 
en säsongskonsert tillsammans med 
sina syskon. 
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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.  

 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.


