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28.2 
TORSDAGSSERIEN 8 
Musikhuset kl. 19.00

Andrew Manze, dirigent 

  
W. A. Mozart: Symfoni nr 39 Ess-dur K 543 30 min

I Adagio – Allegro 
II Andante con moto 
III Menuett (Allegretto) – Trio 
IV Final (Allegro)

W. A. Mozart: Symfoni nr 40 g-moll K 550 30 min

I Molto allegro 
II Andante 
III Menuett (Allegretto) – Trio 
IV Final (Allegro assai)
 

PAUS 20 min

W. A. Mozart: Symfoni nr 41 C-dur K 551 ”Jupiter” 28 min

I Allegro vivace 
II Andante cantabile 
III Menuett (Allegretto) – Trio 
IV Final (Molto allegro) 

Paus ca kl. 20.10. Konserten slutar ca kl. 21.10. 
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WOlfGANG AMADEuS 
MOzARTS (1756–1791) 
SISTA SyMfONIER

SyMfONI NR 39 
ESS-DuR K 543

Ess-dursymfonin är den enda av trip-
tykens symfonier som man ens hade 
planer på att framföra under Mozarts 
livstid. Det var meningen att den skul-
le ingå i programmet vid en ståtlig ka-
sinokonsert som emellertid av allt att 
döma inhiberades, eventuellt på grund 
av liten efterfrågan. Symfonin är en in-
tagande kombination av optimistisk 
energi, natur- och herdeidyll samt litet 
mystik förknippad med frimuraridéer, 
liksom den tre månader senare kompo-
nerade Trollflöjten. Också i operan har 
tonarten Ess-dur en central symbolisk 
innebörd. 

Introduktionen (Adagio) kunde  
mycket väl ha härstammat från 
Trollflöjten, så pass nära tangerar dess 
atmosfär operans solenna, kvasireli-
giösa dimension. Men eftersom det här 
är fråga om en symfoni, styr Mozart 
förstulet introduktionens uttryck i en 
mera dramatisk riktning. Allegrot bör-
jar idylliskt, vilket för Mozarts sena 
produktion var en typisk lösning. Efter 
en kort exposition av huvudtemat får 
den första överledningen luft under 
vingarna och energinivån mångfaldi-
gas. Överledningen är längre än hela 
avsnittet med huvud- och sidoteman. 
Tillsammans med det därur härledda 
sluttemat innehåller den alla de bes-
tåndsdelar som är väsentliga i sonatfor-

men och som temana avsiktligt saknar. 
Denna dramaturgi är kännetecknande 
speciellt för Mozart, till åtskillnad från 
Haydn och Beethoven. Efterföljare fick 
den sedan i t.ex. Brahms sena sonat-
satser. 

I den långsamma satsen är huvud-
gruppen chosefritt intagande. Som 
sin motpol får den en mörk och ener-
gisk sidogrupp som i fortsättningen 
behandlas med vågad tonalitet. Den 
korta Menuetten är av det raska sla-
get. Den omfattar visserligen ett antal 
höviska gester men den skulle knap-
past som sådan ha varit lämplig som 
programnummer vid en bal med mera 
korpulenta deltagare. Trions klarinett-
melodi har förmodligen sitt ursprung i 
en dryckesvisa som var populär i slutet 
av 1700-talet, vilket man inte genast 
skulle gissa sig till med beaktande av 
melodins behagfulla klangliga gestalt. 
finalen är ett nästan monotematiskt, 
fartfyllt, haydnskt fyrverkeri med upps-
luppna påhitt.

SyMfONI NR 40 
G-MOll K 550

Den fyrtionde symfonin, den s.k. ”stora 
g-mollsymfonin”, hör säkerligen till den 
symfoniska litteraturens mest kända 
stycken. första satsen kräver knappast 
någon närmare presentation. Det kan 
emellertid påpekas att den gungande, 
uppåt skuttande och sedan nedåt sjun-
kande första melodin som alla känner, 
alltså det s.k. huvudtemat, bygger på en 
under barocken (epoken före Mozart) 
rådande uppfattning som gick ut på 
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att man helst skulle använda sig av 
en och samma musikaliska modell för 
att uttrycka vissa tydliga grundkänslor. 
Här är det fråga om ett litet motiv, en 
tonföljd, som sjunker ett halvt tonsteg 
från en betonad till en obetonad ton. 
Motivet låter snyftande och används 
här för att uttrycka sorg och gråt.

Andra satsen är symfonins långsam-
ma sats. På Mozarts tid hade den-
na sats i allmänhet uppgiften att tjä-
na som en stilla stund ägnad att lugna 
lyssnarens sinne efter det dramatis-
ka händelseförloppet i första satsen. 
Detta är avsikten också i g-mollsym-
fonin, men hela symfonins seriösa ka-
raktär betonas av det faktum att när 
allt kommer omkring är inte ens den 
långsamma satsens stämning speciellt 
lugn. Själv har jag ofta upplevt det så 
att denna lite rastlöst framåtskridan-
de sats kan ge upphov till mera spän-
ning inombords än symfonins övriga, 
snabbare avsnitt. Den följande, tred-
je satsen är en Menuett. Det hörde till 
saken på den tiden. Menuetten var ju 
ursprungligen en värdig hovdans från 
barocken och renässansen. I komposi-
törernas händer utvecklades den med 
tiden i riktning mot någonting mera 
uppsluppet och etablerade sin ställ-
ning som en lättsammare mellansats i 
symfonier och sonater. I denna symfoni 
kan man inte just tala om ”lättsamhet” 
i musiken: g-mollsymfonins menuett 
är ett rigoröst och stramt stycke som 
bara bidrar till symfonins bistra intryck. 
Sista satsen är en snabbt rusande het-
sig sats som inte ger någon pardon. 
Huvudtemat har på grund av sin explo-
siva start rent av kallats för ”den mann-
heimska raketen”, av allt att döma för 

att det spelades speciellt häftigt av den 
berömda orkestern i Mannheim.

SyMfONI NR 41 C-DuR 
K 551 ”JuPITER”

C-dursymfonin är nobel och högs-
tämd till tonen. Många säger att den 
är ’majestätisk’, fastän det kanske st-
rider mot det faktum att Mozart inte 
vid den tiden och egentligen inte ens 
över huvudtaget hade någon speciellt 
hög uppfattning om majestätsperso-
ner, de må då ha varit kungar eller ke-
jsare. Jupitersymfonin har i alla fall en 
övervägande festlig, positiv anda som 
står över alla konflikter och som lätt 
för tankarna till antikens konst och den 
grekisk-romerska mytologin som wien-
klassikerna beundrade. 

första satsen är en synnerligen ren-
lärig – fastän litet utvidgad – rep-
resentant för den tidens sonatform. 
Huvudtemats polära indelning i en 
energisk första gest och en mjukare 
fortsättning startar snart en fritt fra-
måtflytande ström, där temats konven-
tionella senare del tar rollen som den 
viktigaste drivkraften. Det sirligt rör-
liga andra temat utgör en välbehövlig 
lugn stund, medan det tvära utbrottet 
som följer efter en generalpaus inleder 
ett avsnitt som beter sig som ett klas-
siskt ” sluttema”. Detta blir emellertid 
inte expositionens sista ”statement” 
utan Mozart lägger till en lätt trall som 
han lånat ur sin egen aria ”un bacio di 
mano” (En handkyss). En beundrans-
värt tajt genomföring tar sedan sats 
genom att slänga över detta ”extrate-
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ma” i Ess-dur och genom att frigöra 
dess skenbart neutrala avslutande gest 
och göra den till drivande faktor för de 
följande händelserna.

Andante cantabile börjar med en me-
lodi för sordinerade stråkar som avbryts 
av starkare staccatoackord. Här har vi 
hela materialet i ett nötskal. Satsen 
är en idyll som bygger på en saraban-
deliknande rytm uppblandad med lite 
mer oroliga element. Till sist är helhets-
intrycket mycket mer rastlöst än början 
låter påskina. Menuettens huvudavsnitt 
klingar luftigt och dess innehåll und-
viker alla komplikationer. Trion börjar 
i samma tecken men i fortsättningen 
klingar den skarpare. lite som ett fö-
rebud använder sig Mozart här av det 
tema som inleder finalen.

finalen är kronan på verket, en ståtlig 
kombination av sonatformen och olika 
polyfona former som gått i arv från ba-
rocken. Antalet teman är fyra eller fem 
beroende på hur man räknar – ett av 
dem är egentligen bara en första gest 
som hör ihop med andra temat – och 
den fartfulla behandlingen kulminerar i 
en coda i slutet där samtliga teman är 
samtidigt närvarande. 

Jouni Kaipainen  (sammandrag)

ANDREW MANzE 

Andrew Manze har blivit en av sin ge-
nerations mest intressanta dirigenter. 
Hans repertoar omspänner musik från 
barocken till samtida verk. Manze hör 
även till de ledande barockviolinisterna 

i världen och han har specialiserat sig 
på uppförandepraxis av tidig musik.

Manze gästspelar regelbundet som 
dirigent i täten för betydande orkestrar, 
bl.a. Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, Münchner Philharmoniker, 
Stock holms filharmoniska orkester,  
Oslofilharmonikerna, City of Birmin-
gham Symphony Orchestra, Göte-
borgs symfoniorkester, Mahler-
kammarorkestern, Scottish Chamber 
Orchestra och Svenska kammarorkes-
tern. Våren 2012 debuterade han som 
dirigent för BBC Symphony Orchestra 
och Danmarks Radios symfoniorkes-
ter samt uppträdde vid Mostly Mozart-
festivalen i New york

Andrew Manze är chefsdirigent och 
konstnärlig ledare för Helsingborgs 
symfoniorkester. Manze har gjort ett 
flertal inspelningar med orkestern, bl.a. 
Beethovens symfoni Eroica (Harmonia 
Mundi) och Stenhammars pianokon-
serter (Hyperion). Därtill är Manze 
förste gästdirigent för BBC Scottish 
Symphony Orchestra. Åren 2003–2007 
var han konstnärlig ledare för barockor-
kestern The English Concert och åren 
2008–2011 förste gästdirigent för NRK 
Kringkastingsorkestret.

Manze undervisar vid Royal Academy 
of Music och han är även gästande pro-
fessor vid Norska akademin. I novem-
ber 2011 fick Manze det prestigefyllda 
Rold Schock-priset i Stockholm, som 
tidigare tilldelats bl.a. György ligeti, 
Kaija Saariaho, Jorma Panula och Gidon 
Kremer.
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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 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 

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.


