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11.1.  
PERJANTAISARJA 8
Musiikkitalo klo 19.00

PAAVO HEININEN 75 VUOTTA

Anna-Maria Helsing, kapellimestari 
Kaisa Ranta, sopraano 
Niina Keitel, mezzosopraano 
Mati Turi, tenori 
Rolf Broman, bassobaritoni 
Tapiolan Kamarikuoro, valm. Hannu Norjanen

Paavo Heininen: Kaukametsä op. 77, kantaesitys (Ylen tilaus)  13 min

Arthur Honegger: Sinfonia nro 2  25 min

I Molto moderato – Allegro
II Adagio mesto
III Vivace non troppo

VÄLIAIKA 20 min

Paavo Heininen: Musta kehtolaulu op. 82, 
kantaesitys (Ylen tilaus)  40 min

I Surmayöt
II Surupäivä 
III Sodan hevonen
IV Ylitse
V Runoilijan unet
VI Hilpeä toivomus

Väliaika noin klo 19.55. Konsertti päättyy noin klo 21.10. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja internetissä yle.fi/rso. 



2

PAAVO HEININEN (1938–): ELÄINTEN TE DEUM 

Eläinten Te Deum on Yleisradion ti-
lausteos, sävellys (”oratorio”) kuorol-
le, solisteille ja orkesterille, mitoiltaan 
oopperan kaltainen ja olemukseltaan 
imaginaarinen näyttämöteos.

Eläinten Te Deum on yksi kokonai-
suus, mutta laajuutensa vuoksi jaettu 
kolmeen alaosastoon:

I Musta kehtolaulu op. 82, 6 laulua 
Helvi Hämäläisen tekstiin, yht. n. 40 
min

II Kaukametsä op. 77 kamarikuorolle 
ja kamariorkesterille Aleksis Kiven teks-
tiin (sävelletty v. 2001), n. 13 min

III Eläinten taivas op. 83, n. 60 min
Tänään ovat siis kyseessä osastot I ja 

II. Mutta niidenkin muodon ja ominai-
suuksien ymmärtämiseksi on tarkaste-
lu aloitettava kokonaisuudesta.

90-luvun alussa Suomen kansallis-
ooppera, nimittäin silloinen taiteellinen 
johtaja Walton Grönroos, otti minuun 
yhteyttä ’valoisan’ oopperan aikaan-
saamiseksi. Aiheen etsinnässä päädyin 
Helvi Hämäläisen Ketunkivi-romaaniin. 
Otin luvan saamiseksi yhteyttä Helvi 
Hämäläiseen, joka ilahtui aikomuk-
sestani laatia ”Härjänoja-ooppera” ja 
antoi välittömästi suostumuksensa. 
Keskustelumme tapahtui usein puhe-
limitse, joskus myös niin, että minä 
lähetin kirjeen ja Helvi Hämäläinen 
vastasi siihen puhelimitse. Libretto laa-
dittiin pikaisesti minun musiikillisten 
suunnitelmieni mukaisesti. Mutta kun 
oli aika aloittaa sävellystyö, oli Walton 
Grönroos kuollut, oopperassa johtaja 
vaihtunut, ja aikaisemmat suunnitel-
mat lykkäytyivät, mm. taloudellisten ja 

muiden käytännön näkökulmien pai-
neessa. Lykkäytyminen merkitsi pe-
ruuntumista.

Sillä välin Helvi Hämäläisen ajatus-
ten, sanojen ja kuvien maailma on 
elänyt mielessäni. Ketunkiven loppu-
puolella, päähenkilö Paavon istuessa 
keinutuolissaan ukonilman haihtuessa, 
sateenkaarta katsellen, ja seuraten kar-
vaisia ampiaisia jotka lentävät ylös koh-
ti rusottavia pilviä, ajatus ja perspektii-
vi laajentuvat ekologis-metafyysiseksi 
tarkasteluksi, jonka halusin ottaa mu-
kaan, mutta joka ilmiselvästi olisi ollut 
liian laaja oopperan tuohon kohtaan. 
Kun oopperan toteutus kävi mahdotto-
maksi, avautui itsestään mahdollisuus 
tehdä vaikeudesta ratkaisu ja laajentaa 
tuo eläinten taivaaseen tulo itsenäisek-
si teokseksi. En alussa tiennyt, miten 
laajaksi tuo yksi osa (nykyinen finaali, 
Eläinten taivas op. 83) kasvaisi, joten 
kävin suunnittelemaan useampiosaista 
kokonaisuutta. Naiivinvaloisan finaalin 
tasapainottamiseksi oli melkein väistä-
mätöntä tarttua juuri ilmestyneeseen 
Sukupolveni unta -kokoelmaan ja sen 
surun ja sodan teemoihin. Ne liittyi-
vät silloin sekä maailman tapahtumiin 
että henkilökohtaisiin kokemuksiini. 
Ihmisen ja luonnon, eläimen ja taiteili-
jan, sodan ja rauhan, lapsen ja vanhuk-
sen, äidin ja pojan, kuoleman ja elämän 
teemat muodostivat siten laajuudes-
saan täysin epäortodoksin mutta katta-
vuudessaan lopulta kiinteytyvän koko-
naisuuden, korkean lyyrisen ja naiivin 
ja joskus groteskin yhdistelmän, jota 
sitoo ennen kaikkea Helvi Hämäläisen 
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näkemyksen ja äänenpainojen oma-
leimainen taidokkuus. Tähän tuntui 
sopivan hyvin Kiven äiti–lapsi-runo, 
varsinkin, kun Hämäläisen varhaisten 
kuolema-runojen kielessä ja kuvastos-
sa on ilmiselvää Kiven maailman läsnä-
oloa, yhtä kiistämätöntä kuin omalei-
maisesti edelleen kehiteltyä. 

Musta kehtolaulu sisältää osittain ko-
konaisia runoja sellaisinaan, osittain 
kahden runon yhdistelmiä yhdeksi 
lauluksi, hieman tiivistettynä. Eläinten 
taivas on tuon romaanimomentin in-
noittamana laadittu kokonaisuus. 
Hämäläisen keskikauden runoissa löy-
tyi osittain aivan sellaisenaan se, mitä 
Paavo tuossa keinutuolissa miettii, sa-
maa kuvastoa useissa runoissa. Niitä 
yhdistelin ja laajensin kuvapintaa si-
ten, että sävellys irrallisten sanojen (”...
maa, järvi, pilvi...”) muodossa maalaa 
paikan: sosiaalis-metafyysisen näyttä-
mön, jolla henkilöt astuvat esiin ja vael-
tavat, sanoineen, ajatuksineen ja laului-
neen – runoilijasta ja enkelistä kaloihin 
ja kaisloihin, punainen lehmä ja vihreä 
paimen, mehiläiset, lumilampaat, uk-
kospilvet ja joki. Siis sen, mitä runo-
kokoelmien lukija (myös Hämäläisen 
proosaan perehtynyt!) yksityisenkin ru-
non kohdalla mieltää.

Mustan kehtolaulun maailma ja hen-
kilöstö on sama. Hieman suppeam-
pi, mutta hieman myöhemmästä ai-
kaperspektiivistä. Ei tarina eikä matka 
vaan tarkennuksia ja rajoituksia yksit-
täisiin hetkiin ja tuntemuksiin, päiviin 
ja öihin. Mustiin? Lopulta se ei ole tot-
ta – värin antaa varma päätös ryhtyä 
uskaltamaan, varma vakaumus edessä 
olevasta rauhaisasta unesta kotoisen 
auringon paisteessa. Ne jäävät viimei-

seksi sanaksi. Se on lyhyt ja hiljainen, 
mutta ennakoivat eläinten taivaan laa-
jaa avautumista taivaanlaen perspektii-
viin. 

Tyylillisesti lyhyet osat (= Musta keh-
tolaulu) ovat laulunomaisempia tai 
aariankaltaisia, sooloja kuoron kans-
sa. Päätösosa alkaa sinfonisen ru-
non tapaan, johon limittyy lyyrisesti 
käsitelty teksti. Loppupuolellaan osa 
muuttuu monumentaalisemmaksi ja 
oratoriomaiseksi, ja tekstiä käsitellään 
kuoropolyfonian keinoin. Tässä osassa 
on lukuisia orkesteri-interludeja, jotka 
’maalaavat’ maiseman ja säätilan draa-
maa. Olen tietysti nyt niin kuin aina ab-
soluuttisen musiikin ajattelija, mutta 
tekstin yhteydessä syntyy assosiaatioi-
ta, aivan tiettyjä. Sitä tarkoittaa ’maa-
laavuus’. 

Finaali päättyy: ”Ottakaa kauneus!
Ehtoolliseni se on teille.”
Mutta sen jälkeen epilogina lauletaan 

lyhyt (Mustan kehtolaulun) päätösosa, 
joka päättyy: ”Helvi Hämäläinen nuk-
kuu.”

Finaalissa olemme, eläimet ja me, 
pellavapaitaisen Jumalan edessä. 
Loppuminuutit ovat tämän hetken 
muusikkojen kunnianosoitus Helvi 
Hämäläiselle.

Paavo Heininen
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ARTHUR HONEGGER (1892–1955): SINFONIA NRO 2

Arthur Honegger oli erikoistapaus ai-
kansa ranskalaisessa musiikissa. Hän 
syntyi Le Havressa ja teki elämäntyönsä 
Ranskassa, mutta hänen vanhempansa 
olivat sveitsiläisiä, hän opiskeli Pariisin 
lisäksi Zürichissä ja kävi myöhem-
min säännöllisesti lomilla Sveitsissä. 
Myöskään estetiikaltaan hän ei jää-
nyt puhtaan ”ars gallican” piiriin vaan 
omaksui olennaisia vaikutteita Bachin 
kontrapunktiikasta, Beethovenin sin-
fonioista ja saksalaisilta romantikoilta. 
Juuri ranskalaisuuden ja saksalaisuuden 
vaikeasti rakentuva synteesi on hänen 
oratorioidensa ja sinfonioidensa kestä-
vää ydintä.

 Sinfonikkona Honegger on Ranskan 
merkittävimpiä. Hän sävelsi viisi sinfo-
niaa, joiden luonne ja ilmaisupyrkimyk-
set vaihtelevat, mutta joille on yhteistä 
ankara, keskittynyt suhde sinfoniseen 
muotoon ja eheyteen. Ulkoisella tasol-
la se ilmeni mm. siinä, että kaikki hä-
nen sinfoniansa ovat kolmiosaisia ja 
vapaasti käsitelty sonaattimuoto on 
hallitsevana muototyyppinä yksittäi-
sissä osissa. Sinfonioiden sisäisestä ra-
kenteesta Honegger totesi: ”Sinfonisen 
teoksen täytyy rakentua loogisesti, sen 
täytyy luoda vaikutelma sävellyksestä, 
jossa kaikki on sidoksissa keskenään, 
kuin vaikutelma ennaltamäärätystä 
struktuurista.” Sanat tuovat etsimättä 
mieleen Sibeliuksen Mahlerille esittä-
män ihanteen sinfonioiden ”syvästä lo-
giikasta, joka luo kaikkien aiheiden vä-
lille sisäisen siteen”.

Toisen sinfonian syntyaikaan 
Honegger joutui vakavasti pohtimaan 

suhdettaan saksalaisuuteen. Teoksen 
oli tilannut vuonna 1938 säveltäjän 
sveitsiläinen maanmies kapellimestari 
Paul Sacher, mutta se valmistui vasta 
toisen maailmansodan varjossa mie-
hitetyssä Pariisissa 1941. Myöhemmin 
Honegger muisteli syntyprosessia: ”Yli 
vuoden ajan kokosin yhteen muutamia 
epämääräisiä ideoita, mutta yksikään 
niistä ei tyydyttänyt minua. Lopulta 
miehityksen surullisina päivinä heittäy-
dyin Beethovenin jousikvartettojen pa-
riin, ja näiden suurenmoisten teosten 
vaikutus stimuloi minua ja pystyin aloit-
tamaan sävellystyön.” Thomas Mannin 
tavoin Honegger pystyi tekemään eron 
kansallissosialistisen Saksan ja sen sak-
salaisuuden välillä, joka oli tuottanut 
Bachin, Beethovenin, Goethen ja koko 
korkeisiin ihanteisiin uskoneen saksa-
laisen kulttuurin.

Sacher johti kantaesityksen Züric-
hissä toukokuussa 1942, ja myöhem-
min myös Honeggerin neljäs sinfonia 
syntyi tämän tilauksesta. Kumpikin 
Sacherin tilaamista sinfonioista on sä-
velletty jousille, joskin toisessa sinfoni-
assa on lyhyt valinnainen (ad libitum) 
osuus myös trumpetille.

Toinen sinfonia on yksi Honeggerin 
tummimmin sävyttyneistä teoksista, 
kuin kaiken sen heijastumaa mitä hän 
näki ja koki ympärillään Pariisissa sävel-
lystyön aikoihin. Ensiosa alkaa hauraal-
la ja haeskelevalla johdannolla. Iskevä 
unisono-aihe aloittaa nopean jakson, 
joka on väkeväsykkeistä, paikoin mel-
kein marssimaisesti jyskyttävää musiik-
kia. Keskellä oleva hidas osa alkaa hil-
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jaisella sointutaustalla, jonka keskelle 
ilmestyy sellon pitkälinjainen, intensii-
vinen melodia. Energisen finaalin pää-
teema kaartuu jyrkkäilmeisenä, myö-
hemmin myös kirpeästi terävöitettynä. 
Osan lopussa nousee esiin lavea, bach-
maisen barokkinen koraalisävelmä, 
trumpetin kannattelemana, jos sellai-

nen on mukana. Teoksessa aivan uute-
na ja vain tätä hetkeä varten varattuna 
elementtinä trumpetti soi kuin taivaal-
linen viesti jostain toisesta, paremman 
tulevaisuuden maailmasta.

Kimmo Korhonen

PAAVO HEININEN

75 vuotta täyttävä Paavo Heininen ei 
ole pelkästään tunnettu omasta pit-
kästä säveltäjän urastaan. Hänen joh-
dollaan ovat opiskelleet monet kan-
sainväliseen maineeseen nousseet 
nuoremman polven edustajat, kuten 
Kaija Saariaho ja Magnus Lindberg. 

Heininen opiskeli musiikkitiedettä 
Helsingin yliopistossa sekä pianonsoit-
toa ja sävellystä Sibelius-Akatemiassa, 
opettajinaan Aarre Merikanto, 
Einojuhani Rautavaara, Einar Englund 
ja Joonas Kokkonen. Suoritettuaan sä-
vellysdiplomin vuonna 1960 hän jatkoi 
opintojaan Kölnissä ja New Yorkissa 
Juilliard School of Musicissa. Heinisen 
sävellystuotanto koostuu orkesteri- ja 
soolosoitinteoksista sekä vokaali- ja ka-
marimusiikkiteoksista. 1980-luvulla hän 
sävelsi myös kaksi oopperaa. Heininen 
tunnetaan säveltämisen ohella erin-
omaisena pianistina ja esseistinä. Hän 
on itse soittanut useiden pianoteos-
tensa kantaesitykset ja on kirjoittanut 
esseitä suomalaisesta musiikista ja mu-
siikkielämästä.

RSO on kantaesittänyt useita 
Heinisen orkesteriteoksia: konserton 
jousiorkesterille (1959), sinfonian nro 

1 (1960), Soggetton (1963), sinfonian 
nro 3 (1977), Tritopos-orkesteriteoksen 
(1977), Dian (1979) ja saksofonikon-
serton (1983). Ylen tilauksina ovat 
syntyneet Attitude (1980), sellokon-
sertto (1985), Two Essays (1994/96), 
Three Beings (1994/97), viulukonsertto 
(1999), sinfonia nro 5 (2002) ja piano-
konsertto nro 4 (2001/06).

Oratorion jälkeen Heininen on sävel-
tänyt runsaasti kamarimusiikkia, muun 
muassa sonaatit kaikille puhaltimille.
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ANNA-MARIA HELSING

Anna-Maria Helsing opiskeli Sibelius-
Akatemian kapellimestariluokalla 
vuo  sina 2004–2007 mm. professo-
ri Leif Segerstamin ja Atso Almilan 
johdolla. Syksyllä 2007 hän suorit-
ti orkesterinjohdon A-tutkinnon erin-
omaisin arvosanoin. Hänellä on 
kaksi tutkintoa Pietarsaaren konser-
vatoriosta ja hän suoritti viulunsoiton 
diplomitutkinnon kunniamaininnalla 
keväällä 2000 Bydgoszczin musiikki-
akatemiassa Puolassa. Hän on osallis-
tunut useille mestarikurseille mm. Esa-
Pekka Salosen, Gustavo Dudamelin, 
Vladimir Jurowskin, John Carewen, Leif 
Segerstamin, Jorma Panulan ja Atso 
Almilan johdolla.

Syksystä 2010 Helsing on toiminut 
Oulu Sinfonian taiteellisena johtajana. 
2003–2011 hän työskenteli Wegelius 
Kammarstråkar -orkesterin taiteellisena 
johtajana ja 2002–2012 Pietarsaaren 
Orkesterin/Pietarsaaren Sinfoniettan 
taiteellisena johtajana. Helsing johti 
2010 Tallinnassa Viron kansallista sinfo-
niaorkesteria (ERSO) ja debytoi viime 
kaudella mm. Göteborgin ja Jenan sin-
foniaorkesterin sekä Braunschweigin 
valtionorkesterin johtajana. Helsing 
on johtanut useita maamme orkes-
tereita, mm. Radion sinfoniaorkeste-
ria, Tapiola Sinfoniettaa, Avanti! ka-
mariorkesteria, Tampere Filharmoniaa, 
Turun filharmonista orkesteria sekä 
Helsingin, Jyväskylän, Lappeenrannan, 
Porin ja Vaasan kaupunginorkestereita. 
Syksyllä 2008 hänet kutsuttiin Allianz 
International Conductors’ Academy 
-koulutukseen Lontooseen, jossa hän 

kaudella 2008–2009 johti Lontoon 
filharmonikkoja ja Philharmonia-or-
kesteria.

Debyyttinsä Suomen Kansallis oop-
perassa Helsing teki vuonna 2008 Kaija 
Saariahon oopperassa Adriana Mater. 
Lontoossa hän oli Esa-Pekka Salosen 
assistentti Philharmonia-orkesterin 
Schönbergin Gurrelieder-tuotannossa 
2009. Lisäksi hän on ollut avusta-
vana kapellimestarina Sa vonlinnan 
Oopperajuhlilla Jukka Lin kolan ooppe-
rassa Hui kauhistus 2006 ja Suomen 
Kansallisoopperassa Fredrik Paciuksen 
oopperassa Kaarle Kuninkaan metsäs-
tys 2007. 

2011 Helsingille myönnettiin See-
senissä (Saksa) Louis Spohr -mitali.

KAISA RANTA

Sopraano Kaisa Rannan klassisen 
laulun opinnot alkoivat 1998 Oulun 
Konservatoriossa Airi Tokolan joh-
dolla ja jatkuivat Oulun Seudun 
Ammattikorkeakoulussa ja Turun 
Musiikkiakatemiassa. Sibelius-Akate-
miassa Ranta opiskeli vuosina 2005–
2008 Marjut Hannulan johdolla ja 
valmistui musiikin maisteriksi ooppe-
rakoulutuksesta keväällä 2008. Rannan 
nykyinen opettaja on Elisabeth Werres. 

Kaisa Ranta lauloi oopperadebyyttin-
sä Taikahuilun Papagenana Ooppera 
Cavan tuotannoissa vuosina 2004 ja 
2005. Sibelius-Akatemian produk-
tioissa Rannan rooleja ovat olleet 
Taikahuilun Yön Kuningatar, La finta 
giardinieran Sandrina sekä Miehen kyl-



7

kiluun Aina Zinck. Vuonna 2006 Ranta 
debytoi Suomen Kansallisoopperassa 
Zaide-oopperan nimiroolissa. Muita 
rooleja ovat olleet Falstaffin Nanetta, 
Rusalkan 1. merenneito, Kuolleen kau-
pungin Julietta ja Robin Hoodin Marian.

Kaisa Ranta on laulanut useiden 
suomalaisten orkestereiden ja kuo-
rojen solistina. 2008 hän kantaesitti 
Uljas Pulkkisin säveltämän tilausteok-
sen Neito yhdessä YL:n ja RSO:n kans-
sa. Kirkollisten teosten sopraanosolis-
tin tehtävissä Ranta on ollut kysytty, ja 
teoksista mainittakoon muun muassa 
Pergolesin ja Scarlattin Stabat Mater, G. 
F. Händelin Messias ja J. Brahmsin Ein 
Deutsches Requiem. Lisäksi Ranta on 
levyttänyt mm. Händel-kuoron kans-
sa J. Rutterin Requiemin ja Cantuksen, 
Tapiolan Kamarikuoron kanssa Ma-
detojan kuorolauluja sekä nauhoittanut 
Yleisradiolle lied-musiikkia.

Ranta on konsertoinut kotimaan li-
säksi Englannissa, Yhdysvalloissa, Tše-
kissä ja Japanissa. Suuren yleisön 
tietoisuuteen hän nousi voitettuaan en-
simmäisen palkinnon Lappeenrannan 
valtakunnallisessa laulukilpailussa vuon-
na 2006. Samassa kilpailussa vuonna 
2004 Ranta palkittiin nuoren lupaavan 
naislaulajattaren palkinnolla. 

Kaisa Ranta on Muhoksen Mu-
siikkipäivien taiteellinen johtaja.

NIINA KEITEL

Sibelius-Akatemiasta valmistunut mez-
zosopraano Niina Keitel on kuulunut vuo-
desta 2011 Suomen Kansallisoopperan 
solistikuntaan. Hänen roolejaan ovat 
olleet mm. Sextus Julius Caesar -oop-
perassa, 2. Norna Jumalten tuhossa ja 
Zara Puhdistuksessa. Kaudella 2012–
2013 Keiteliä voi kuulla esimerkiksi 
Rigoletton Maddalenana, La Traviatan 
Florana ja Herttua Siniparran linnan 
Judithina.

Keitel oli kiinnitettynä Mannheimin 
oopperaan solistikuntaan 2010–2011 
ja Darmstadtin oopperan solistikun-
taan 2007–2010. Mannheimissa hän 
lauloi mm. Jevegeni Oneginissa (Olga), 
Sevillan parturissa (Berta), Cavalleria 
rusticanassa (Lola), Hannussa ja 
Kertussa (Hannu) sekä Carmenissa 
(Mercedes). Darmstadtissa Keitel lau-
loi mm. Zephyruksen roolin Apollo 
et Hyacinthus -oopperassa sekä 
Magdalenen roolin Nürnbergin mesta-
rilaulajissa.

Keitel on vieraillut mm. 
Frankfurtin oopperassa, Savonlinnan 
Oopperajuhlilla, Daegun kansainvä-
lisillä oopperajuhlilla, Heidelbergin 
oopperassa, Luzernin oopperassa ja 
Münchenin biennaalissa. Keitelin laa-
jaa repertuaaria on kuultu resitaaleis-
sa Tokiossa ja Italian Bussetossa sekä 
Naantalin Musiikkijuhlilla ja Kuhmon 
Kamarimusiikissa. 
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MATI TURI

Viron musiikki- ja teatteriakatemiasta 
valmistunut tenori Mati Turi oli vuo-
teen 2004 saakka Viron filharmoni-
sen kamarikuoron jäsen, minkä jäl-
keen hän siirtyi freelancemuusikoksi. 
Turi on esiintynyt mm. Viron kansal-
lisen sinfoniaorkesterin, Tallinnan ka-
mari- ja barokkiorkestereiden, Latvian 
kansallisen sinfoniaorkesterin, Riikan 
kamariorkesterin, Malmön sinfoniaor-
kesterin, Israelin ja Australin kamarior-
kestereiden, Ruotsin radion kuoron ja 
Alankomaiden kamarikuoron kanssa. 

Mati Turi on johtavia virolaisia ora-
toriosolisteja. Hänen repertuaarinsa 
ulottuu suurimmista barokkiteoksista 
uudempaan musiikkiin kattaen mm. 
kaikki J. S. Bachin passiot, Händelin ora-
toriot, Verdin ja Dvořákin Requiemit, 
Kaumannin Stabat Materin sekä Pärtin 
Litaanian ja Johannes-passion.

Viime aikoina Turi on tehnyt yhä 
enemmän oopperarooleja. Niihin kuu-
luu mm. Viimeisten kiusausten Juhana, 
Othellon Cassio, Rusalkan Prinssi, 
Wallenbergin Wallenberg toinen, 
Tohtori Faustuksen Mephistopheles 
ja Carmenin Don José. Debyyttinsä 
Suomen Kansallisoopperassa Turi teki 
Kuolleen kaupungin Paulina. 2009 Turi 
lauloi Alwan roolin West Coast Kokkola 
Operan tuottamassa Alban Bergin 
Lulu-oopperassa, orkesterina RSO. 

Turi on esiintynyt myös lukuisilla vi-
rolaisilla ja kansainvälisillä ooppera- ja 
kamarimusiikkifestivaaleilla.
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ROLF BROMAN

Bassobaritoni Rolf Broman on val-
mistunut musiikin maisteriksi 
Sibelius-Akatemiasta pääaineenaan 
oopperalaulu. Hän oli solistiharjoitteli-
jana Düsseldorfin Deutsche Oper am 
Rheinissa 2007–2009 ja solistikiin-
nityksellä 2009–2011. Hänen opetta-
jinaan Suomessa toimivat mm. Esa 
Ruuttunen ja Jaakko Ryhänen, yksi-
tyisesti hän on opiskellut mm. Franz 
Grundheberin ja Sir Donald McIntyren 
johdolla. Rolf Bromanin nykyinen opet-
taja on Michael Rhodes.

Suomessa Rolf Broman on esiinty-
nyt lukuisissa eri maakuntaoopperois-
sa sekä Sibelius-Akatemian ooppera-
produktioissa: Schaunard (La Bohème) 
Lahdessa, Masetto (Don Giovanni) 
Turussa, Svarta Munkenin ja Toivo 
Kuulan nimiroolit Vaasassa sekä mm. 
Figaro (Figaron häät), Publio (Tituksen 
lempeys) ja Uberto (Palvelija emäntä-
nä) Sibelius-Akatemiassa. 

Deutsche Oper am Rheinissa 
Broman lauloi yli kaksikymmentä roo-
lia, esim. Geisterbote (Nainen vail-
la varjoa) ja Sarastro (Zauberflöte für 
Kinder). Tämän lisäksi hän on esiin-
tynyt Saksassa eri kuorojen solisti-
na mm. Bachin Johannes- ja Matteus-
passioiden sekä Mozartin Requiemin 
solistina. 

Syksyllä 2011 Rolf Broman debytoi 
Suomen Kansallisoopperassa Edward 
Tellerin roolissa John Adamsin oop-
perassa Doctor Atomic. Syksyllä 2012 
häntä kuultiin siellä Don Carloksen 
Munkkina. Kaudella 2012–2013 Broman 
vierailee myös Chemnitzin oopperassa 
G. Meyerbeerin Vasco da Gama -oop-
peran Suurinkvisiittorina.

TAPIOLAN KAMARI-
KUORO

Tapiolan Kamarikuoro piti debyytti-
konserttinsa vuonna 1984. Kuoron tai-
teellinen toiminta muodostuu itse 
tuotetuista konserttiproduktioista, am-
mattiorkesterien ja musiikkifestivaalien 
tilauskonserteista sekä monivuotisista 
sävellystilaus- ja levytysprojekteista.

Tapiola Originals on kansain-
välinen kokoelma tilaussävellyk-
siä Itämeren alueen säveltäjiltä. 
Kansalliskirjastoprojektissa dokumen-
toidaan keskeisten suomalaisten kuo-
rosäveltäjien tuotantoa. Kuorolla oli 
vuosina 2000–2005 nimikkosäveltäjä-
sopimus Jaakko Mäntyjärven kanssa. 
Lisäksi kuoro on levyttänyt suomalaisia 
oopperoita Suomen Kansallisoopperan 
orkesterin, Radion sinfoniaorkesterin 
ja Helsingin kaupunginorkesterin kans-
sa. Kuoro on esittänyt barokin ajan 
ja klassisten säveltäjien suurteoksia 
myös monien ulkomaisten huippuka-
pellimestarien kuten Peter Schreierin, 
Harry Christophersin, Roy Goodmanin 
ja Paul Hillierin johdolla.

Useimmat kuoron levytyksistä on 
palkittu kotimaisilla levypalkinnoil-
la. Kuoron Penderecki- ja Sibelius -le-
vyt sisältyvät ”benchmark”-levytyksi-
nä Gramophone-lehden julkaisemaan 
maailman parhaita levyjä esittelevään 
Gramophone Classical Good CD Guide 
-luetteloon. Vuodesta 1998 alkaen kuo-
ron taiteellisena johtajana toimii kapel-
limestari Hannu Norjanen.

Kuoro sai Espoon kaupungin kult-
tuuripalkinnon 2005 tunnustuksena 
ansiokkaasta toiminnasta Espoon kult-
tuurielämän hyväksi.
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin tuleva 
ylikapellimestari Hannu Lintu aloittaa 
kautensa syksyllä 2013. Kaudella 2012–
2013 hän toimii RSO:n päävierailija-
na. RSO:n kunniakapellimestarit ovat 
Jukka-Pekka Saraste ja Sakari Oramo. 

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, 
Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste ja 
Sakari Oramo.

 RSO:n ohjelmistossa on tärkeällä si-
jalla uusin suomalainen musiikki ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2012–2013 orkesteri kantaesittää kuusi 
kotimaista Yleisradion tilaamaa teosta.   

RSO on levyttänyt mm. Eötvösin, 
Nielsenin, Hakolan, Lindbergin, Saari-
ahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen 
teoksia sekä Launiksen Aslak Hetta 
-oopperan ensilevytyksen. Orkesterin le-
vytykset ovat saaneet merkittäviä tun-
nustuksia, kuten BBC Music Magazine 
– ja Académie Charles Cros’n palkinnot. 
Lindbergin ja Sibeliuksen viulukonsertot 
sisältävä levy Lisa Batiashvilin kanssa 
(Sony BMG) sai MIDEM Classical Awards 
-palkinnon 2008. Samana vuonna New 
York Times valitsi toisen Lindberg-
levytyksen vuoden levyksi. 

RADION SINFONIAORKESTERI

 RSO tekee säännöllisesti konsertti-
kiertueita ympäri maailmaa. Kaudella 
2012–2013 orkesteri tekee Hannu 
Linnun kanssa Itä-Suomen sekä Etelä-
Euroopan kiertueen. 

RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. RSO:n 
verkkosivuilla (yle.fi/rso) konsertteja voi 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta.


