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11.1 
FREDAGSSERIEN 8 
Musikhuset kl. 19.00

PAAVO HEININEN 75 ÅR

Anna-Maria Helsing, dirigent 
Kaisa Ranta, sopran 
Niina Keitel, mezzosopran 
Mati Turi, tenor 
Rolf Broman, basbaryton 
Tapiola Kammarkör, instud. Hannu Norjanen  

Paavo Heininen: Kaukametsä (Skogen i fjärran) 
op. 77, uruppförande (Yles beställning)  13 min

Arthur Honegger: Symfoni nr 2    
  25 min
I Molto moderato – Allegro
II Adagio mesto
III Vivace non troppo
 
PAUS 20 min

Paavo Heininen: Musta kehtolaulu (Svart vaggvisa) 
op. 82, uruppförande (Yles beställning)  40 min

I Surmayöt (Dödsnätter)
II Surupäivä (Sorgedag)
III Sodan hevonen (Krigets häst)
IV Ylitse (Över)
V Runoilijan unet (Poetens drömmar)
VI Hilpeä toivomus (Munter önskan)

Paus ca kl. 19.55. Konserten slutar ca kl. 21.10. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Internet yle.fi/rso. 
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PAAVO HEININEN 
(1938–): 
ELÄINTEN TE DEUM 

Eläinten Te Deum (Djurens Te Deum) är 
ett verk som beställts av Yleisradio, en 
komposition (ett “oratorium”) för kör, 
solister och orkester av samma storlek-
sordning som en opera och till sin ka-
raktär ett imaginärt sceniskt verk. 

Eläinten Te Deum är en helhet som på 
grund av sin omfattning indelats i tre 
delar:

I Musta kehtolaulu op. 82 (Svart 
vaggvisa), sex sånger till text av Helvi 
Hämäläinen, ca 40 min.

II Kaukametsä op. 77 (Skogen i fjär-
ran) för kammarkör och kammarorkes-
ter till text av Aleksis Kivi (komponerad 
år 2001), ca 13 min.

III Eläinten taivas op. 83 (Djurens him-
mel), ca 60 min.

I dag står delarna I och II på program-
met men för att förstå deras form och 
egenskaper måste betraktelsen utgå 
från helheten. 

I början av 90-talet tog Finlands 
Nationalopera, dvs. den dåvarande 
konstnärlige ledaren Walton Grönroos, 
kontakt med mig med sikte på en 
‘ljus’ förhoppningsfull opera. Jag leta-
de efter ett ämne och föll slutligen för 
Helvi Hämäläinens roman Ketunkivi. 
För att få tillstånd tog jag kontakt med 
Helvi Hämäläinen själv. Hon gladde 
sig åt mina planer att komponera en 
“Härjänojaopera” (Härjänoja, en by i 
Somero, författarinnans sommarställe 
och andliga hem, övers. anm.) och gav 
sitt tillstånd omedelbart. Våra diskus-
sioner fördes ofta per telefon, ibland 

även så att jag skrev ett brev och Helvi 
svarade med en uppringning. Librettot 
sammanställdes i snabb takt i enlighet 
med mina musikaliska planer. Men då 
det blev dags att börja komponera, 
hade Walton Grönroos dött, Operan 
hade fått en ny direktör och de tidigare 
gjorda planerna uppsköts p.g.a. ekono-
miskt tryck och andra praktiska oms-
tändigheter. Och uppskovet ledde slut-
ligen till att planerna skrinlades. 

Under hela denna tid har Helvi 
Hämäläinens idéer, ord och bildvärld 
sysselsatt mina tankar. Mot slutet av 
romanen Ketunkivi sitter huvudperso-
nen Paavo i sin gungstol medan ett 
åskväder skingras. Han betraktar regn-
bågen och följer med getingarnas flykt 
upp mot flammande moln. Tanken och 
perspektivet utvidgas till en ekologisk-
metafysisk betraktelse som jag ville ha 
med, men som säkert hade blivit för 
omfattande i operan i just det ögon-
blicket. Då operan visade sig omöjlig 
att förverkliga, erbjöd sig möjligheten 
liksom av sig själv att förvandla mot-
gången till en lösning och utvidga det-
ta djurens inträde i himlen till ett självs-
tändigt verk. I början visste jag inte hur 
omfattande denna del (den nuvaran-
de finalen Eläinten taivas op. 83) skulle 
bli, så jag började planera en flerdelad 
helhet. För att balansera upp den naivt 
ljusa finalen var det nästan oundvikligt 
att ta sig an den nyutkomna samlin-
gen Sukupolveni unta (Min generations 
dröm) med dess sorg- och krigsteman. 
De hade då ett samband med värld-
shändelserna och med mina personliga 
erfarenheter. Verkets teman – män-
niskan och naturen, djuret och konst-
nären, krig och fred, barn och åldring, 



3

och inte heller någon resa utan en fo-
kusering på och begränsningar till ens-
kilda stunder och känslor, på dagar och 
nätter. Svarta? Till sist är det inte sant 
– färgen skapas av ett fast beslut att 
börja våga, en säker övertygelse om att 
vi står inför en fridfull dröm i välbekant 
solsken. Detta blir det sista ordet, kort 
och stillsamt men det förebådar dju-
rens himmel som öppnar sig i himlaval-
vets perspektiv. 

De stilistiskt kortare satserna (= 
Musta kehtolaulu) är mera sångbara 
eller påminner mera om arior, solonum-
mer med kör. Den avslutande delen 
börjar som en symfonisk dikt, överlap-
pande med en lyriskt behandlad text. 
Mot slutet blir delen mera monumen-
tal och oratoriemässig och texten be-
handlas med körpolyfonins medel. I 
denna del förekommer flera orkestrala 
mellanspel, som ‘målar fram’ dramat i 
landskapet och vädret. Jag tänker na-
turligtvis nu som alltid utgående från 
absolut musik men i samband med en 
text föds associationer, specifika såda-
na. Det är detta som avses med det 
‘måleriska’. 

Finalen slutar: “Ottakaa kauneus!
Ehtoolliseni se on teille.” 
(Tag skönheten. Det är min nattvard 

till er.)
Men därefter sjungs en kort avslutan-

de sats som en epilog (till Musta keh-
tolaulu). Den slutar med orden: “Helvi 
Hämäläinen sover.”

I finalen står alla, djuren och vi, inför 
en Gud klädd i linskjorta. De sista mi-
nuterna är dagens musikers hyllning till 
Helvi Hämäläinen.

Paavo Heininen

mor och son, döden och livet – bildade 
sålunda i hela sin omfattning en full-
ständigt oortodox men heltäckande, så 
småningom allt fastare helhet, en högt 
lyrisk, naiv och ibland grotesk kombi-
nation som binds samman framför allt 
av Helvi Hämäläinens vision och origi-
nella konstfärdighet i tonen. Här kän-
des Kivis dikt om en mor och ett barn 
mycket lämplig, i synnerhet som Kivis 
värld är tydligt närvarande i språket 
och bilderna i Hämäläinens tidiga dik-
ter om döden, där den är lika obestrid-
lig som den är originellt vidareutveck-
lad.

Musta kehtolaulu (Svart vaggvisa) in-
nehåller delvis hela dikter som sådana, 
delvis sånger bestående av något kon-
centrerade kombinationer av två dikter. 
Eläinten taivas är en helhet som inspire-
rats av just detta moment i romanen. 
I dikterna i Hämäläinens mellersta pe-
riod finns delvis som sådant det som 
Paavo tänkte på i sin gungstol, samma 
bildmaterial i flera dikter. Jag kombi-
nerade materialet och utvidgade bil-
dytan så att kompositionen i form av 
lösryckta ord (”...jord, sjö, moln...”) må-
lar fram en bild av platsen: en social, 
metafysisk scen där personerna träder 
fram och vandrar med sina ord, tankar 
och sånger – från en poet och en än-
gel till fiskar och vass, en röd ko och en 
grön herde, bin, snöfår, åskmoln och en 
älv. Alltså det som läsaren av diktsam-
lingarna (och även den som bekantat 
sig med Hämäläinens prosa!) uppfattar 
i varje enskild dikt. 

Världen och persongalleriet i Musta 
kehtolaulu är de samma, litet mera 
komprimerade men ur ett något senare 
tidsperspektiv. Det är ingen berättelse 
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ARTHUR HONEGGER
(1892–1955): 
SYMFONI NR 2

Den fasta kärnan i Arthur Honeggers 
oratorier och symfonier utgörs av en 
svåruppkommen syntes av det frans-
ka och det tyska. Vid tiden för andra 
symfonin tvingades Honegger allvar-
ligt dryfta sitt förhållande till den tys-
ka kulturen. Verket hade beställts år 
1938 av kompositörens schweiziske 
landsman, dirigenten Paul Sacher men 
symfonin kom till först i skuggan av 
andra världskriget i det ockuperade 
Paris 1941. Senare drar Honegger sig 
födelseprocessen till minnes: «I över 
ett års tid samlade jag upp ett antal 
obestämda idéer men jag var inte rik-
tigt nöjd med någon av dem. Under 
ockupationens sorgliga dagar hängav 
jag mig slutligen åt Beethovens stråk-
kvartetter och stimulerad av dessa sto-
rartade verk lyckades jag slutligen bör-
ja komponera.» I likhet med Thomas 
Mann var Honegger kapabel att skilja 
på nationalsocialisternas Tyskland och 
den tyska kultur som med sina höga 
ideal producerat Bach, Beethoven och 
Goethe. 

Sacher dirigerade uruppförandet i 
Zürich i maj 1942 och på hans beställ-
ning tillkom senare ytterligare en sym-
foni, Honeggers fjärde. Bägge sym-
fonierna som beställts av Sacher är 
komponerade för stråkar men i andra 
symfonin finns även ett kort valfritt (ad 
libitum) avsnitt för trumpet. 

Andra symfonin hör till de av 
Honeggers verk som är mörkast till fär-
gen, något som s.a.s. återspeglar det 

han såg och upplevde omkring sig i 
Paris när han komponerade. Första sat-
sen börjar med en spröd och trevande 
introduktion. Ett slående unisonomotiv 
inleder ett snabbt, kraftigt pulserande 
avsnitt, som ställvis dunkar nästan som 
en marsch. Den långsamma mellersta 
satsen börjar med en stillsam harmo-
nisk bakgrund mitt i vilken en intensiv, 
lång melodi för cello dyker upp. Den 
energiska finalens huvudtema välver 
sig med häftigt uttryck och blir senare 
skarpt tillspetsat. I slutet av satsen 
framträder först en bred, Bachliknande 
barock koralmelodi, uppburen av trum-
peten om den finns med. Trumpeten 
klingar som någonting alldeles nytt i 
detta verk och som ett element som re-
serverats enbart för denna stund. Den 
är som ett himmelskt bud från någon 
annan värld med en bättre framtid. 

Kimmo Korhonen (sammandrag)

PAAVO HEININEN
Paavo Heininen som fyller 75 år är 
inte enbart känd för sin långa karriär 
som tonsättare. Han har även väglett 
många av den yngre generationens 
tonsättare som blivit internationellt 
kända, bl.a. Kaija Saariaho och Magnus 
Lindberg. 

Heininen studerade musikvetenskap 
vid Helsingfors universitet samt pia-
nospel och komposition vid Sibelius-
Akademin. Hans lärare var Aarre Meri-
kanto, Einojuhani Rautavaara, Einar 
Englund och Joonas Kokkonen. Efter 
avlagt diplom fortsatte han sin utbild-
ning i Köln och vid Juilliard School of 



5

Music i New York. Heininens produkti-
on består av kompositioner för orkes-
ter och soloinstrument, samt vokala 
verk och kammarmusik. På 1980-ta-
let komponerade han även två operor. 
Förutom som kompositör är Heininen 
också känd som en utmärkt pianist och 
essäist. Han har själv uruppfört ett fler-
tal av sina pianokompositioner och sk-
rivit essäer om musiken och musiklivet 
i Finland. 

RSO har uruppfört flera av Heininens 
orkesterverk: Konsert för stråkorkester 
(1959), Symfoni nr 1 (1960), Soggetto 
(1963), Symfoni nr 3 (1977), Tritopos 
(1977), Dia (1979) och Saxofonkonsert 
(1983). På Yles beställning tillkom 
Attitude (1980), Cellokonsert (1985), 
Two Essays (1994/96), Three Beings 
(1994/97), Violinkonsert (1999), Sym-
foni nr 5 (2002) och Pianokonsert nr 4 
(2001/06).

Efter oratoriet har Heininen skrivit 
en hel del kammarmusik, bl.a. sonater 
för alla blåsinstrument. 

ANNA-MARIA HELSING
Anna-Maria Helsing studerade i diri-
gentklassen vid Sibelius-Akademin åren 
2004–2007, bl.a. under ledning av pro-
fessor Leif Segerstam och Atso Almila. 
Hösten 2007 avlade hon A-examen i or-
kesterdirigering med utmärkta visord. 
Hon har två examina vid Jakobstads 
Konservatorium och diplomexamen i 
violinspel med hedersomnämnande 
vid musikakademin i Bydgoszcz i Polen 
våren 2000. Hon har deltagit i mäs-
tarkurser bl.a. för Esa-Pekka Salonen, 
Gustavo Dudamel, Vladimir Jurovskij, 

John Carewe, Leif Segerstam, Jorma 
Panula och Atso Almila. 

Sedan hösten 2010 har Helsing va-
rit konstnärlig ledare för Uleåborgs 
Symfoniorkester. Åren 2003–2011 ar-
betade hon som konstnärlig leda-
re för Wegelius Kammarstråkar och 
2002–2012 för Jakobstads Orkester/
Jakobstads Sinfonietta. År 2010 ledde 
Helsing Estlands nationella symfonior-
kester (ERSO) i Tallinn och debutera-
de under förra säsongen som dirigent 
för bl.a. Göteborgs Symfoniorkester 
och Jenas symfoniorkester samt 
Staatsorchester Braunschweig. Helsing 
har dirigerat ett flertal inhemska or-
kestrar, bl.a. Radions symfoniorkester, 
Tapiola Sinfonietta, Kammarorkestern 
Avanti!, Tammerfors stadsorkester, 
Åbo filharmoniska orkester samt stads-
orkestrarna i Helsingfors, Jyväskylä, 
Villmanstrand, Björneborg och Vasa. 
Hösten 2008 inbjöds hon till utbildnin-
gen Allianz International Conductors’ 
Academy, inom ramen för vilken hon 
under säsongen 2008–2009 dirigera-
de London Philharmonic Orchestra och 
Philharmonia Orchestra London. 

Helsing debuterade vid Finlands 
Nationalopera år 2008 i Kaija Saariahos 
opera Adriana Mater. I London var 
hon Esa-Pekka Salonens assistent vid 
Philharmonia Orchestras produktion 
av Schönbergs Gurrelieder 2009. Därtill 
har hon varit assisterande dirigent vid 
Jukka Linkolas opera Hui kauhistus 
2006 och vid Finlands Nationalopera 
i Fredrik Pacius opera Kung Karls jakt 
2007. 

År 2011 beviljades Helsing Louis 
Spohr-medaljen i Seesen (Tyskland).
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KAISA RANTA
Sopranen Kaisa Rantas studier i klas-
sisk sång började vid Uleåborgs kon-
servatorium 1998 under Airi Tokolas 
ledning och fortsatte sedan vid 
Uleåborgregionens Yrkeshögskola och 
vid Åbo Musikakademi. Vid Sibelius-
Akademin studerade Ranta åren 2005–
2008 under Marjut Hannulas ledning 
och blev musikmagister vid operaut-
bildningen våren 2008. Rantas nuva-
rande lärare är Elisabeth Werres. 

Kaisa Ranta gjorde sin operadebut 
som Papagena i Trollflöjten i Opera 
Cavas uppsättning åren 2004 och 
2005. I Sibelius-Akademins produktio-
ner har Rantas sjungit Nattens drott-
ning i Trollflöjten, Sandrina i La Finta 
Giardinera och Aina Zinck i Miehen kyl-
kiluu (Ilkka Kuusisto). År 2006 debute-
rade Ranta vid Finlands Nationalopera 
i titelrollen i Mozarts Zaide. Till hennes 
övriga roller hör Nanetta i Falstaff, 1:a 
sjöjungfrun i Rusalka, Julietta i Die tote 
Stadt och Maria i Robin Hood. 

Kaisa Ranta har uppträtt som solist 
med ett flertal inhemska körer och or-
kestrar. År 2008 uruppförde hon Uljas 
Pulkkis’ beställningsverk Neito tillsam-
mans med kören YL och RSO. Ranta 
är en efterfrågad sopran i sakrala verk, 
bl.a. Pergolesis och Scarlattis Stabat 
Mater, G. F. Händels Messias och 
Brahms Ein deutsches Requiem. Med 
Händelkören har Ranta därtill spelat in 
på skiva J. Rutters Requiem och Cantus, 
med Tapiola kammarkör körsånger av 
Madetoja samt spelat in romanser för 
Yle.

Förutom i hemlandet har Ranta kon-
serterat i England, Förenta Staterna, 

Tjeckien och Japan. Känd för den sto-
ra allmänheten blev hon efter segern 
i sångtävlingen i Villmanstrand 2006. 
Vid samma tävling fick Ranta år 2004 
priset som ung begåvad sångerska. 

Kaisa Ranta är konstnärlig ledare för 
musikdagarna i Muhos. 

NIINA KEITEL
Mezzosopranen Niina Keitel fullborda-
de sin utbildning vid Sibelius-Akademin 
och sedan 2011 har hon varit solist vid 
Finlands Nationalopera. Till hennes rol-
ler hör Sextus i Julius Caesar, 2:a nornan 
i Ragnarök och Zara i Utrensningen. 
Under säsongen 2012–2013 sjunger 
Keitel bl.a. Maddalena i Rigoletto, 
Flora i La Traviata och Judith i Riddar 
Blåskäggs borg.

Keitel har varit knuten som solist 
till Nationaltheater Mannheim 2010–
2011 och till Staatstheater Darmstadt 
2007–2010. I Mannheim sjöng hon 
bl.a. Olga i Jevgenij Onegin, Berta i 
Barberaren i Sevilla, Lola i Cavalleria 
rusticana, Hans i Hans och Greta samt 
Mercedes i Carmen. I Darmstadt sjöng 
Keitel bl.a. Zephyrus i Mozarts Apollo 
et Hyacinthus samt Magdalene i 
Mästersångarna i Nürnberg. 

Keitel har gästspelat bl.a. vid 
Frankfurtoperan, Savonlinna 
Operafestival, Daegu International 
Opera Festival, Heidelbergoperan, 
Luzernoperan och vid biennalen i 
München. Med sin omfattande reper-
toar har Keitel även gett egna kon-
serter i Tokyo, Busseto i Italien, vid 
Musikfestspelen i Nådendal och vid 
Kuhmo Kammarmusik. 
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MATI TURI
Tenoren Mati Turi fick sin utbildning vid 
Estniska musik- och teaterakademin 
och fram till år 2004 var han medlem 
i Estlands filharmoniska kammarkör, 
varefter han blev frilansmusiker. Turi 
har uppträtt bl.a. med Estlands statliga 
symfoniorkestern, med kammar- och 
barockorkestrarna i Tallinn, Lettlands 
nationella symfoniorkester, Riga kam-
marorkester, Malmö symfoniorkester, 
Israel Chamber Orchestra, Australian 
Chamber Orchestra, Sveriges Radios 
kör och Nederländernas kammarkör. 

Mati Turi hör till de ledande orato-
riesolisterna i Estland. Hans repertoar 
omspänner musik från de största ver-
ken inom barocken till nyare musik, 
bl.a. samtliga passioner av J. S. Bach, 
Händels oratorier, Verdis och Dvořáks 
Requiem, Kaumanns Stabat Mater samt 
Pärts Litania och Johannespassion.

På sistone har Turi axlat allt fler ope-
raroller. Till dem hör Juhana i De sista 
frestelserna, Cassio i Otello, Prinsen 
i Rusalka, Wallenberg 2 i Erkki-Sven 
Tüürs opera Wallenberg, Mefistofeles 
i Doktor Faustus och Don José i 
Carmen. Han debuterade på Finlands 
Nationalopera som Paul i Die tote 
Stadt. År 2009 sjöng Turi Alwas roll i 
Alban Berg Lulu i West Coast Kokkola 
Operas produktion med RSO. 

Turi har uppträtt vid ett flertal estnis-
ka och internationella opera- och kam-
marmusikfestivaler.

ROLF BROMAN
Basbarytonen Rolf Broman har utbil-
dat sig till musikmagister vid Sibelius-
Akademin med opera som huvu-
dämne. Han var solistpraktikant vid 
Deutsche Oper am Rhein i Düsseldorf 
2007–2009 och hade solistkontrakt 
2009–2011. Hans lärare i Finland har 
varit bl.a. Esa Ruuttunen och Jaakko 
Ryhänen. Privat har han studerat för 
bl.a. Franz Grundheber och Sir Donald 
McIntyre. Rolf Bromans nuvarande lä-
rare är Michael Rhodes.

Rolf Broman har uppträtt vid ope-
rorna runt om i landet samt deltagit i 
Sibelius-Akademins operaproduktio-
ner: Schaunard (La Bohème) i Lahtis, 
Masetto (Don Giovanni) i Åbo, titelrol-
lerna i Svarta Munken och Toivo Kuula 
i Vasa samt bl.a. Figaro (Figaros bröl-
lop), Publio (La clemenza di Tito) och 
Uberto (La serva padrona) vid Sibelius-
Akademin. 

Vid Deutsche Oper am Rhein 
sjöng Broman över tjugo roller, t.ex. 
Geisterbote (Die Frau ohne Schatten) 
och Sarastro (Zauberflöte für Kinder). 
I Tyskland har han därtill uppträtt som 
solist med olika körer bl.a. i Bachs 
Johannes- och Matteuspassioner samt 
i Mozarts Requiem. 

Hösten 2011 debuterade Rolf 
Broman vid Finlands Nationalopera i 
Edward Tellers roll i John Adams opera 
Doctor Atomic. Hösten 2012 sjöng han 
Munken i Don Carlos. Säsongen 2012–
2013 gästspelar Broman vid Opernhaus 
Chemnitz som Storinkvisitorn i G. 
Meyerbeers opera Vasco da Gama.
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TAPIOLA KAMMARKÖR
Tapiola Kammarkör (TK) höll sin de-
butkonsert 1984. Körens konstnärliga 
verksamhet består av egna konsertpro-
duktioner, konserter som beställts av 
professionella orkestrar och musikfes-
tivaler samt mångåriga kompositions-
beställningar och skivprojekt. 

Tapiola Originals är en internationell 
samling beställningsverk av kompo-
sitörer från länderna kring Östersjön. 
Nationalbiblioteksprojektet dokumen-
terar musik av betydande finländska 
kompositörer. Kören hade åren 2000–
2005 ett residensavtal med komposi-
tören Jaakko Mäntyjärvi. TK har även 
spelat in inhemska operor på skiva 
med Nationaloperans orkester, Radions 
symfoniorkester och Helsingfors stads-
orkester. Kören har framfört stora verk 
av kompositörer från barocken och 
den klassiska epoken under ledning av 
ett flertal utländska stjärndirigenter: 
Peter Schreier, Harry Christophers, Roy 
Goodman och Paul Hillier. 

De flesta av TK:s inspelningar 
har fått inhemska skivpris. Körens 
Penderecki- och Sibelius-skivor in-
går som ”benchmark”-inspelningar i 
Gramophone Classical Good CD Guide, 
en förteckning över världens bästa 
inspelningar som publiceras av tidskrif-
ten Gramophone. Sedan år 1998 har 
Hannu Norjanen varit körens konstnär-
liga ledare.

År 2005 fick Tapiola Kammarkör 
Esbo stads kulturpris som ett erkän-
nande för förtjänstfullt arbete till för-
mån för stadens kulturliv. 

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 
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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.


