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19.4
FREDAGSSERIEN 14 
Musikhuset kl. 19.00

Vladimir Fedosejev, dirigent

J. C. Bach: Symfoni B-dur op. 18/2 10 min

I Allegro assai
II Andante
III Presto

Carl Maria von Weber: Symfoni nr 1 C-dur op. 19 22 min 
 
I Allegro con fuoco 
II Andante 
III Scherzo – Trio (Presto) 
IV Final (Presto) 

PAUS 20 min

Dmitrij Sjostakovitj: Symfoni nr 10 e-moll op. 93 50 min

I Moderato 
II Allegro 
III Allegretto 
IV Andante – Allegro

Paus ca kl. 19.45. Den egentliga konserten slutar ca kl. 21.05. 

KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN, Sjostakovitjs Pianotrio, börjar i Konsertsalen 
efter en paus på ca 10 minuter. Publiken ombeds sätta sig på parketten för att 
lyssna till musiken. Platserna är onumrerade. 
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KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN

Jouko Laivuori, piano
Laura Vikman, violin
Risto Poutanen, cello 

Dmitrij Sjostakovitj: Pianotrio nr 2 e-moll op. 67 28 min 

I Andante – Moderato – Poco più mosso 
II Allegro con brio 
III Largo 
IV Allegretto – Adagio

  

Sänds direkt i Yle Radio 1 (orkesterkonserten) och på internet yle.fi/rso. 



3

JOHANN CHRISTIAN 
BACH (1735–1782): 
SYMFONI B-DUR 
OP. 18/2
Johann Christian Bach hade en viktig 
roll i symfonins tidiga utvecklingshisto-
ria. Han inledde sin karriär som sym-
foniker på 1760-talet strax efter att ha 
flyttat till London. Han utövade ett 
avgörande inflytande på bl.a. den unge 
Mozart, då denne vistades i London 
1764–65 och skrev sina första sym-
fonier. Bachs symfoniska produktion 
kulminerade med opus 18 som bes-
tår av sex verk. De utgör visserligen 
ingen enhetlig samling som är tänkt 
som en helhet utan opuset kom till 
år 1781, då Londonförläggaren William 
Foster samlade ihop verk som Bach 
skrivit under det föregående decen-
niet, många av dem med rötter i ope-
ra- och scenmusik. Tre av samlingens 
sex verk är skrivna för dubbelorkester. 
Instrumentbesättningen är således in-
delad i två separata grupper.

B-dursymfonin är komponerad för en 
orkester och skrevs ursprungligen som 
uvertyr till Bachs opera seria Lucio Silla, 
som fick sitt uruppförande i Mannheim 
i november 1775. Samma ämne från 
antikens Rom hade redan tidigare an-
vänts av Mozart i en opera skriven för 
Milano 1772 och före dessa båda hade 
bl.a. Händel använt det i sin opera Silla 
(1713). Bach hade till sitt förfogande 
den berömda orkestern i Mannheim 
och kunde dra nytta av dess färdighe-
ter och möjligheter. 

Användandet av en uvertyr som 
symfoni framhäver det nära samband 

som råder mellan de två genrerna; ut-
formandet av symfonin till en självs-
tändig genre skedde utgående från 
den tredelade italienska uvertyren 
(snabb-långsam-snabb). Nästan alla 
Bachs symfonier är tresatsiga, vilket 
var naturligt för en tonsättare som bli-
vit berömd för sina italienska operor. 
B-dursymfonin inleds med ett ener-
giskt Allegro assai, där det även finns 
material som moduleras och utvecklas. 
I mitten finns en balanserad, rätt rör-
lig sats i andante-stil, där oboen teck-
nar vackra melodier mot bakgrunden 
av pizzicaton. Som avslutning följer ett 
livfullt Presto i tretakt.

CARL MARIA VON 
WEBER (1786–1826): 
SYMFONI NR 1 C-DUR 
OP. 19

Carl Maria von Weber är framförallt 
känd som den tyska romantiska ope-
rans pionjär och som kompositör till 
Friskytten (1821), men hans musikaliska 
rötter finns djupt i klassicismen. Detta 
speglar även Webers två symfonier, 
som kom till på bara sex veckor på bäg-
ge sidorna om årsskiftet 1806–07. 

Fastän Weber med avseende på sitt 
födelsedatum musikhistoriskt sett till-
hör tiden efter Beethoven, dog han 
före denne. Webers symfonier är pa-
rallella fenomen med symfonierna från 
Beethovens mellersta period. Av den 
äldre mästarens symfonier hade man 
då bara hunnit uppföra de tre första. 
I detta skede kände Weber dessutom 
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kanske inte nödvändigtvis till dem. Å 
andra sidan finns det speciellt i sym-
foniernas långsamma satser redan en 
föraning av den blivande romantikern 
Weber. 

Bägge symfonierna är komponerade 
med tanke på den hovorkester som han 
skrev för och vars besättning bestod av 
flöjt samt dubbla oboer, fagotter, valt-
horn och trumpeter. Däremot fanns det 
inga klarinetter, som hörde till Webers 
favoritinstrument. Besättningen ank-
nyter snarare till klassicismen än till ro-
mantiken och i orkesterbehandlingen 
märks inte heller den instrumentala 
revolution som bl.a. Berlioz sedermera 
tog impulser av. 

Weber kallade första satsen i sin förs-
ta symfoni för en ”vild fantasi, kanske i 
stil med en uvertyr”. Till satsens centra-
la element hör ett pompöst huvudte-
ma och ett mera behärskat sidotema 
som först klingar i h-moll, vilket är en 
något överraskande tonart i förhållan-
de till huvudtonarten C-dur. Andra sat-
sen är poetisk och vad orkesterklangen 
beträffar en ställvis romantiskt färgad 
långsam sats. Den rytmiskt livfulla 
tredje satsen är av scherzotyp, således 
ingen menuett i äldre stil. Finalen sätts 
snabbt i gång av valthornen och utst-
rålar energisk humor och livsbejakande 
stämningar. 

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ 
(1906–1975): SYMFONI 
NR 10 E-MOLL OP. 93

Symfonins första sats med sina 
långsamma rörelser och episkt långa 
bågar utgör nästan hälften av hela spel-
tiden. Den börjar med ett uppåtgåen-
de tretonsmotiv som också inleder de 
senare satserna – i finalen visserligen 
med utvidgade intervall. Huvudtemats 
dystra ruvande stämningar koncentre-
ras till ett smekande skönt motiv för 
klarinett och får i fortsättningen glö-
dande intensitet. I sidotemat blir sat-
sens uttryck mera rörligt och i gen-
omföringen tillspetsas det till en för 
Sjostakovitj typiskt utdragen, massiv 
kulmen som bygger en bro från gen-
omföringen till återtagningen. Mot slu-
tet sjunker musiken in i en öde tystnad.

Andra satsen är ett tätt men explo-
sivt och effektfullt scherzo i tvåtakt, 
«ett musikaliskt porträtt av Stalin». 
Musiken är obönhörligt slagkraftig och 
aggressiv och har inte ens plats för en 
upplättande triodel som traditionellt 
hör scherzot till. 

Ställda mot scherzots mardrömslika 
omvälvningar känns de ödsliga dans-
tonerna i tredje satsen overkliga och 
vilsegångna, men i höjdpunkten kom-
mer också skarpare accenter i dagen. 
I denna sats hörs för första gången 
Sjostakovitjs personliga motiv D-Es-
C-H, som har härletts ur hans namn 
translittererat på tyska. Här finns ock-
så ett annat motiv, E-A-E-D-A, som 
väller fram ur hans personhistoria och 
som ofta hörs som en valthornssignal. 
Bakom det temat har man funnit en 
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azerbajdzjansk pianist, Elmira Nazirova, 
som Sjostakovitj vid den tiden hade en 
animerad korrespondens med och från 
vars förnamn motivet är härlett. 

Finalen börjar med en mediterande 
introduktion som domineras av seriösa 
stämningar, men det egentliga allegrot 
springer fram livfullt och ljust. Satsen 
har även intensivare och mörkare to-
ner och under dess lopp når vi nästan 
fram till avgrundens brant. Här hörs 
även Sjostakovitjs eget motiv som en 
kraftfull förkunnelse i krisskedets höjd-
punkt. Krisen löses emellertid och i slu-
tet rycks lyssnaren med i befriande och 
upprymda stämningar. 

Kimmo Korhonen (sammandrag)

VLADIMIR FEDOSEJEV
Vladimir Fedosejev är chefsdirigent 
för Moskvaradions symfoniorkester. 
Hans breda repertoar omfattar föru-
tom Brahms, Tjajkovskij, Mahler och 
Sjostakovitj även mindre kända verk 
och ny musik. Under sin långa kar-
riär har Fedosejev fått prestigefyll-
da hedersbetygelser i Ryssland och 
Österrike, bl.a. hedersmedlemskap i 
Ryska konstakademin år 2012.

Vladimir Fedosejev är född i S:t 
Petersburg och studerade i Moskva, 
bl.a. vid Tjajkovskijkonservatoriet. 
År 1971 inbjöd den legendariske 
Jevgenij Mravinskij honom att dirige-
ra Leningrads filharmoniker, vilket blev 
Fedosejevs genombrott. År 1974 tillträ-
dde Fedosejev som konstnärlig ledare 
och chefsdirigent för Moskvaradions 
symfoniorkester. Åren 1997–2004 var 

han chefsdirigent för Wiens symfoni-
ker. 

På senare tid har Fedosejev gästdiri-
gerat ett flertal topporkestrar. Förutom 
hos de mellaneuropeiska orkestrarna 
är han speciellt uppskattad i Japan där 
han utnämndes till förste gästdirigent 
för Tokyofilharmonikerna år 1996. 

Under denna säsong dirigerar 
Fedosejev bl.a. Wiens symfoniker, 
Stuttgarts filharmoniker, Spaniens na-
tionalorkester, Essens och Osakas filhar-
moniker samt NHK-symfoniorkestern. 
Därtill företar han Europaturnéer med 
Moskvaradions symfoniorkester. 

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 
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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.


