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16.1 
ONSDAGSSERIEN 7 
Musikhuset kl. 19.00

Laura Vikman och Hannu Vasara, konsertmästare 
Jukka Rautasalo, solocello och gamba
  

Antonio Vivaldi: Konsert för två violiner, 
cello och stråkar op. 3 nr 11 d-moll 11 min

I Allegro – Adagio e spiccato – Allegro
II Largo e spiccato
III Allegro

  
Johann David Heinichen: Konsert F-dur S. 231 7 min

I Vivace
II Arioso
III Allegro

   
 
Georg Friedrich Händel: Concerto grosso op. 6 nr 6  15 min

I Largo affettuoso
II A tempo giusto
III Musette 
IV Allegro
V Allegro

 
PAUS 20 min
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Johann Heinrich Schmelzer: Balletto a 4 ”Fechtschule” 8 min

I Aria 1
II Aria 2
III Sarabande
IV Courente
V Fechtschule
VI Bader Aria

Johann Sebastian Bach: Uvertyr för orkester
nr 3 D-dur BWV 1068 21 min

I Ouverture
II Air
III Gavotte I/II
IV Bourrée
V Gigue

Paus ca kl. 19.50. Konserten slutar ca kl. 20.55. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Internet yle.fi/rso.  
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INSTRUMENTALMUSI-
KEN UNDER BAROCKEN

Inom den västerländska musikens ut-
veckling var barocken en guldålder. Då 
gjordes de flesta centrala musikaliska 
innovationerna och mycket av det som 
än i dag är vedertagen praxis har sina 
rötter i 1600- och 1700-talen. Till detta 
hör bl.a. de instrument som vi använ-
der och de sätt på vilka vi skriver musik 
för dem. 

Epokens musik och musikliv var till 
största delen koncentrerad på vokal-
musik. Den kommande trenden var 
instrumentalmusiken vars utveckling 
och popularitet nådde sin kulmen på 
1800-talet i och med den absoluta mu-
sikens ideal. I dag ägnar vi oss således 
åt en musik som var marginell på sin 
egen tid: instrumentalmusiken under 
barocken. 

Om kompositionerna vid 
kvällens konsert
Antonio Vivaldis (1678–1741) konsert 
för två violiner och cello op. 3 nr 11 d-
moll är trots namnet snarare en con-
certo grosso än en konsert av ny typ. 
Samlingen L’Estro Armonico som bes-
tår av tolv konserter op. 3 var en viktig 
milstolpe i Vivaldis karriär och ledde till 
hans internationella genombrott. Han 
var redan på förhand väl medveten om 
denna möjlighet och därför valde han 
omsorgsfullt att ge ut de allra bästa av 
sina kompositioner dittills. Därmed in-
gick också gamla kompositioner som 
han komponerat flera år tidigare med 

Corellis concerto grosso-modell som 
förebild. D-mollkonsertens långsam-
ma sats avviker ändå från concerto 
grossons anda av sammusicerande. 
Soloviolinen får där spela en förtrollan-
de skön och lång melodi, vars vilsamt 
gungande sicilianorytmik för en stund 
introducerar paradisets eviga frid på 
jorden. Till musikens concerto grosso-
element hör däremot sologruppens be-
sättning i de övriga satserna, som följer 
Corellis modell, satsernas antal och inre 
struktur samt fugaavsnittet som före-
går den långa långsamma satsen.  

Vivaldis hemstad Venedig var en 
viktig plats också i tysken Johann 
David Heinichens (1683–1729) karriär. 
Heinichen var verksam som komposi-
tör i Italien i hela sju år, huvudsakligen 
just i Venedig där flera av hans operor 
uppfördes. Under denna tid bekantade 
han sig säkert med Vivaldis konsertstil 
och de båda kompositörerna blev för-
modligen också personligen bekanta 
med varandra.

År 1717 nåddes Heinichen i Venedig 
av ett arbetserbjudande som han ac-
cepterade. Den kommande arbetsplat-
sen befann sig i Florens – närmare 
bestämt i Florens vid Elbe. Med det 
epitetet hedrade man nämligen sta-
den Dresden, som var känd för sitt väl-
bärgade och magnifika hovliv. Också i 
Dresden komponerade Heinichen kon-
serter i Vivaldis stil. Mellan orkesterpas-
sagerna i dessa konserter spelar blå-
sinstrumenten ofta duo inom ramen för 
ritornelloformen, som blivit känd från 
solokonserterna. Soloinstrumenten var 
vanligtvis violiner, flöjter och oboer, 
men även bl.a. cellon, fagotter och valt-
horn.
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De virtuosa valthornskonserterna 
blev egentligen moderna först mot slu-
tet av 1700-talet i samband med att 
man lärde sig reglera tonhöjden gen-
om att sticka in handen i klockstycket 
(ventilmekanismen uppfanns först på 
1800-talet). Det virtuosa bleckinstru-
mentet var närmast barocktrumpeten 
och Heinichens vana att skriva virtuosa 
stycken för valthorn var således synner-
ligen unik. Det var också ett tecken på 
att det i Dresden fanns virtuosa mäs-
tare som spelade valthorn, ett instru-
ment som närmast användes i sam-
band med jaktutflykter. 

Konsert F-dur har rubriken Concerto 
con corni da caccia, således konsert för 
jakthorn. Denna och motsvarande kon-
serter framfördes vid sammankomster 
i jaktstugorna, där man efter dagens 
jakt arrangerade kvällsmåltider.

Georg Friedrich Händel (1685–1759), 
född i Halle i Tyskland, började i mit-
ten av 1730-talet i allt högre grad kom-
ponera oratorier i stället för operor. 
Produktionskostnaderna för operorna 
började bli alltför höga och publikens 
tycke för operakonsten minskade dras-
tiskt i London, som hade varit Händels 
hemstad sedan 1713. 

För att göra oratoriekonserterna 
mera lockande började Händel under 
pauserna spela orgelkonserter som han 
komponerade enkom för detta ända-
mål. Publiken tog väl emot detta bo-
nusutbud. Hösten 1739 komponerade 
Händel på fem veckor för just detta 
ändamål tolv concerti grossi som ock-
så gavs ut som nothäften. I sin andra 
upplaga fick de opusnumret sex. Både 
verken och opusnumret hänvisar till 
Händels förebild, den mångprisade 

Arcangelo Corelli vars concerti grossi 
fått just detta samma opusnummer i 
en postum publikation från år 1714. För 
Händel var Corelli inte bara en legenda-
risk tonsättarfigur från musikhistorien 
utan en äldre kollega som han person-
ligen blivit bekant med i Rom under sin 
studietid alldeles i början av 1700-talet.

I dag framför vi concerto grosso op. 6 
nummer 6. I den ingår satsen Musette, 
som var Händels speciella favorit. Dess 
gungande rytmik i tretakt och dess 
namn som betyder säckpipa hänvi-
sar till jultraditionen i Rom, i enlighet 
med vilken herdarna kommer ner från 
bergen för att fira jul spelande på sina 
mjukt klingande säckpipor. I första sat-
sen gör opera serians ödesdigra, dystra 
patos sig tydligt påmint.

Johann Heinrich Schmelzer (ca 1623–
1680) hör till en annan generation än 
de övriga tonsättarna vid vår konsert. 
Hans person är dold i historiens dunkel 
i högre grad än de övriga. Han varken 
föddes eller dog i Wien, men han kom 
nog att utföra merparten av sin livsgär-
ning i det kejserliga hovets tjänst. Han 
föll offer för pesten i Prag dit hela ho-
vet hade flyttat i hopp om att undgå 
epidemin.

Schmelzer var känd som en storartad 
violinist. De flesta av hans kompositio-
ner är skrivna för ensembler av olika 
slag och han var en betydande förebild 
för sina landsmän som kompositör av 
sonater och danssviter. Vissa av sviter-
na är rubricerade ’balletto’ och de har 
även satser med tydliga programrubri-
ker. Så också sviten som vi hör i kväll. 
Den nästsista satsen beskriver en fäkt-
ning mellan två violinister och i den sis-
ta botar en fältskär blessyrerna som up-
pkommit i stridens hetta. 
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Johann Sebastian Bachs (1685–1750) 
förmåga som tonsättare anses av mån-
ga vara oförliknelig. Därför är det nyt-
tigt att då och då påminnas om att 
också han vid unga år var oerfaren och 
öppen för intryck. Fastän han var näs-
tan självlärd, var han redan vid närmare 
trettio år en exceptionellt kunnig och 
lärd tonsättare som snart kom att ska-
pa en egen originell stil. Under resten 
av sitt liv koncentrerade han sig sedan 
på utvecklandet av denna komposi-
tionsstil oberoende av modets variatio-
ner inom musiken omkring honom. 

Vivaldi hann emellertid göra intryck 
på sin tyske kollega. Liksom alla andra 
inom den musikaliskt bildade eliten i 
Europa lärde sig Bach känna Vivaldis 
musik via konsertsamlingen op. 3 som 
publicerades och spreds efter år 1711. 
Vivaldi lanserade en nyhet, den s.k. ri-
tornelloformen (ritornare ~ återvända), 
som han utvecklade i sina solokonser-
ter. Denna ritornelloform erbjuder ton-
sättarna en möjlighet att skapa fasta 
och tydliga helheter. 

Uvertyr för orkester D-dur är just en 
så genial komposition som man hade 
rätt att vänta sig av Bach. Den andra 
satsen Air är så konstfärdigt utfor-
mad, nobelt tilltalande och allmänt 
känd att den kunde representera hela 
den västerländska konstmusiken i ett 
pantheon dedicerat till världens olika 
konstformer. Den har tidstypisk sång-
barhet men typiskt nog för Bach ska-
par han en egen självständig melodi 
för var och en av de ackompanjerande 
stämmorna. Resultatet utvecklas i hans 
händer från en enda salig själs lovsång 
inför en helig skönhetsupplevelse till en 
väv av sammanvuxna stämmor. De un-

derliggande, rörliga basnoterna hindrar 
ömt men obönhörligt stunden från att 
stanna upp och smälta samman med 
evigheten.

Första satsen är mindre poetisk men 
icke desto mindre genial. Där bildar två 
olika musikaliska element en helhet, 
en typisk barockuvertyr till en opera, 
ett oratorium eller en kantat samt till 
instrumentala kompositioner som bes-
tod av dansanta satser. Den långsam-
ma början som kommer tillbaka i slu-
tet har ståtlig rytmik och aristokratisk 
karaktär. Det snabba mellersta avsnit-
tet innehåller typiskt nog fugaliknande 
imitation. Därtill har Bach skapat sam-
band mellan olika genrer inom instru-
mentalmusiken genom att göra det 
snabba avsnittet i uvertyren till en sats 
i en violinkonsert. Den inledande ritor-
nellen är fugamässig och efter den går 
violinisten sin egen väg. Fugatemat få-
ngar upp violinen i flykten ett par gån-
ger, ända tills den festliga början sät-
ter ordning på musikerna som förivrat 
sig. Vi spelar alla repriser enligt Bachs 
anteckningar, så violinisten får i kväll 
prestera sitt solo en gång till. Svitens 
tre sista satser är typiska danssatser 
av vilka den sista är en snabb gigue i 
tretakt. Avslutande satser av giguetyp 
var vanliga även i sonater och konserter 
samt senare i symfonier. 

Jukka Rautasalo (sammandrag)
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LAURA VIKMAN

Laura Vikman uppträder som solist och 
kammarmusiker och är primas i stråk-
kvartetten Tempera. Hon har därtill va-
rit konsertmästare i bl.a. Helsingfors 
Barockorkester och Finländska barock-
orkestern. Vikman har sedan 2002 va-
rit 3:e konsertmästare i RSO. Sedan 
2007 har hon undervisat vid Sibelius-
Akademin.

Vikman har nått andra placering i 
en rad tävlingar: Kuopio violintävling 
2000, den internationella J.S. Bach-
violintävlingen i Leipzig (första pris 
utdelades inte), den internationella 
Vittorio Gui-kammarmusiktävlingen 
(första pris utdelades inte) i duobesätt-
ning med pianisten Marianna Shirinyan 
samt den internationella Beethoven-
violintävlingen.

Vikman började studera violinspel i 
fyra års ålder vid Kottby Musikinstitut 
för Marja Olama. Senare har hon stu-
derat vid Sibelius-Akademin under led-
ning av Päivyt Rajamäki och Tuomas 
Haapanen samt spelat barockviolin 
med Kreeta-Maria Kentala. Åren 1997–
98 studerade hon vid musikhögsko-
lan i Wien under M. Frischenschlagers 
ledning och 1998–2001 vid musik-
högskolan i Köln för Mihaela Martin. 
Vikman har kompletterat sin utbild-
ning vid mästarkurser för bl.a. Pinchas 
Zukerman och Shmuel Ashkenasi.

Vikman har gjort bandningar 
för Yle och spelat in Sibelius kvar-
tettproduktion tillsammans med 
Temperakvartetten på skiva för Bis 
och två av PH Nordgrens stråkkvartet-
ter för Alba Records. Vikman trakterar 

en A. Guarneri från 1680 som ägs av 
Finska Kulturfonden.

HANNU VASARA

Hannu Vasara har spelat i RSO sedan 
1996 och är för närvarande 2:e stäm-
ledare för violinerna. Vasara inledde 
sina violinstudier 10 år gammal vid 
Tammerfors konservatorium och fort-
satte senare vid Sibelius-Akademin för 
Leena Siukonen och Paavo Pohjola. 
Åren 1991–1993 kompletterade han 
sina studier i Israel under Chaim Taubs 
ledning och blev musikmagister 1999.

Hannu Vasara uppträder som kam-
marmusiker i Kammarorkestern Avanti! 
och som klezmermusiker i gruppen 
Doina Klezmer. Han har spelat i Zagros 
Ensemble och också deltagit i pla-
neringen av gruppens konsertserie i 
Helsingfors. Han har även uruppfört 
musik av bl.a. Veli-Matti Puumala, Lotta 
Wennäkoski, Seppo Pohjola och Perttu 
Haapanen. Hannu Vasara har framträtt 
som solist för RSO, Avanti, Uleåborgs 
Stadsorkester och Sibeliusstråkarna.

I januari 2010 började Vasara studera 
barockviolin för Sirkka-Liisa Kaakinen-
Pilch. För närvarande studerar han vid 
yrkeshögskolan Novia för Kreeta-Maria 
Kentala. Vasara konserterar numera 
ofta i olika besättningar som speciali-
serar sig på tidig musik, bl.a. Finländska 
barockorkestern. 
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JUKKA RAUTASALO

Redan vid unga år vaknade hos Jukka 
Rautasalo ett fördomsfritt intresse för 
den klassiska musikgenrens många oli-
ka delområden, vilket sedan starkt har 
påverkat hans verksamhet som musi-
ker. Han har satt sig grundligt in i mån-
ga av 1600-och 1700-talens musikstilar 
men å andra sidan har han även fas-
cinerats av den allra nyaste musikens 
ännu outgrundliga mysterier.

Det är således inget under att mu-
sikutövandet har fört Rautsalo i mån-
ga olika riktningar. Geografiskt sett har 
detta inneburit konserter på olika håll i 
Europa och även något längre borta – 
utan att glömma RSO:s historiska resa 
till Benin i Afrika!

Inom ramen för arbetet innebär 
många riktningar förutom huvudinst-
rumentet även ett intresse för gamba 
och orkesterdirigering. Han har blivit 
förtrogen med många olika roller som 
orkestermusiker i RSO, kammarmusi-
ker i små och stora besättningar, bl.a. 
Avanti, och vid ett flertal sommarfes-
tivaler som gasterande solist och diri-
gent för olika inhemska stadsorkestrar.

I den sistnämnda rollen var han också 
konstnärlig ledare för Sjätte Våningens 
Orkester (numera Finländska barockor-
kestern) under treårsperioden 2002–
2004. Under hans ledning började or-
kestern som första ensemble i Finland 
i stor utsträckning framföra orkes-
termusik från klassicismen på perio-
dinstrument. Orkestern gjorde även 
två skivinspelningar under Rautasalos 
ledning.

I sin verksamhet har Rautasalo ägnat 
speciell uppmärksamhet åt cellistkom-
positören Luigi Boccherini, som skrivit 
en mängd fin kammarmusik och vars 
cellosonater han har spelat in på skiv-
märket ALBA. 

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. 
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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.


