
1

12.3
ONSDAGSSERIEN 11
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Helena Juntunen, sopran
Jenny Carlstedt, alt 
Tuomas Katajala, tenor 
Neal Davies, bas
Musikhusets Kör, instud. Tapani Länsiö 

Aarre Merikanto: Genesis för sopran,  20 min 
blandad kör och orkester 
 

PAUS 20 min

Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 9 d-moll op.125 65 min 
för solister, kör och orkester 

I Allegro ma non troppo, un poco maestoso 
II Molto vivace 
III Adagio molto e cantabile 
IV Final: Presto – Allegro assai (An die Freude)

Paus ca kl. 19.30. Konserten slutar ca kl. 21.00. 
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AARRE MERIKANTO 
(1893–1958): GENESIS

Aarre Merikantos karriär har ofta in-
delats alltför entydigt i en radikal ung-
domsperiod och i en mera konventio-
nell senare period som förorsakats av 
tidigare besvikelser. Visst är det ett fak-
tum att Merikanto blev bitter då ope-
ran Juha och vissa andra mästerverk 
från 20-talet förblev oframförda, men 
den förenklade stil som han gick in för 
på 1930-talet kunde lika väl även vara 
resultatet av en inre utveckling.  

Genesis (1956) är komponerad till en 
dikt med samma namn av Toivo Lyy. 
Namnet hänvisar till Första Moseboken 
i Gamla testamentet, som bl.a. handlar 
om hur världen och människan skapa-
des. Även Lyys dikt handlar om skapel-
se och tillkomst, ett flammande möte 
med en hemlighetsfull Stjärna. Man 
kan se många betydelser i detta. Det 
kunde t.ex. stå för inspirationens och 
det konstnärliga skapandets oförklar-
lighet.

Merikantos verk får sin form av Lyys 
dikt och följer dess dramaturgi. I början 
råder tomhet, en stämningsfull väntan. 
Musiken får så småningom kraft och 
når sin första kulmen i befruktnings-
ögonblicket. Sedan följer en lugnare, 
mera stillastående mellanperiod fram 
till följande höjdpunkt. Avslutningen är 
klar men känslan av mysterium består.  

Genesis och det följande verket 
Tuhma blev Merikantos sista mera om-
fattande kompositioner. Den sista tiden 
i hans liv överskyggades av lungcancer 
som diagnosticerades sommaren 1957 
och som förde honom i graven i förtid i 
september 1958. 

LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
(1770–1827): 
SYMFONI NR 9

Nionde symfonin är ett sammanfat-
tande monument i Beethovens sym-
foniska cykel och samtidigt även en 
öppning i riktning mot någonting nytt. 
Verkets oerhörda omfång liksom även 
bruket av vokala inslag och text i fi-
nalen innebar en radikal omvälvning i 
den symfoniska musikens historia och 
visade vägen mot romantikens monu-
mentala verk ända till Mahlers världs-
omfamnande symfoniska visioner. 

Nionde symfonins uruppförande 
i Wien den 7 maj 1824 blev en full-
ständig seger för den döve mästaren. 
Allegemeine musikalische Zeitung 
sammanfattade symfonins betydelse: 
“Beethovens outsläckliga genialitet har 
öppnat en ny värld för oss, blottat den 
heliga konstens magiska hemligheter 
som vi aldrig tidigare hört eller kunnat 
föreställa oss”.

I första satsen tar symfonins utvid-
gade skala sig uttryck i ett alldeles nytt 
monumentalt musikaliskt tänkande. 
Satsen växer fram ur en rymdmässig 
tomhet, först klingar bara en kvint a-e 
som sedan sväller till ett storvulet uni-
sont utbrott. Scherzot kommer ovan-
ligt nog redan som andra sats efter-
följd av en långsam sats på tredje plats. 
De yttersta avsnitten börjar som luftiga 
fugaton men förtätas och blir energis-
ka. De balanseras upp av en ljus trio-
del och där får vi redan en föraning av 
finalens ”glädjetema”. Den överjordiskt 
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sköna långsamma satsen blev en före-
bild för många romantiker, framför allt 
för Bruckner. 

Bruket av text i finalen innebar en 
kompositionsteknisk utmaning av all-
deles nytt slag för Beethoven. I stäl-
let för de traditionella formerna måste 
helheten byggas upp från nya utgångs-
punkter. I satsens komplicerade struk-
tur kan man i de fritt gestaltade av-
snitten se en koncentrerad fyrsatsig 
symfoniform. I början finns ett intro-
ducerande avsnitt vars osäkra och 
trevande stämning framhävs av re-
miniscenser från de tre föregående 
satserna samt en exposition av det 
centrala hymnliknande “glädjetemat” i 
olika varianter. Barytonens förkunnelse 
(Beethovens eget ordval) vänder musi-
ken mot “ljuvare och gladare toner” och 
hymnmotivet kommer nu fram i all sin 
prakt. Tenorens militärmarsch (“Froh, 
wie seine Sonnen”) och orkesterns en-
ergiska dubbelfuga skapar något som 
liknar ett scherzo i 6/8-takt. En ny ver-
sion av hymnen för musiken till en 
“långsam sats”, det imponerande “Seid 
umschlugen Millionen” som inleds av 
manskören. Kören inleder även “finalav-
snittet” som för musiken till slutets ex-
tatiska glädjeutbrott. 

Kimmo Korhonen (sammandrag)

HANNU LINTU

Hannu Lintu, som inledning på denna 
konsert dirigerar du Aarre Merikantos 
Genesis, som komponerades år 1956. Då 
man nuförtiden otvivelaktigt betraktar 
Merikantos modernistiska 20-tal som 

hans bästa produktion, har 50-talets 
mera konservative Merikanto kommit att 
få en undanskymd ställning?  

Merikanto hör till de 20-tals modernis-
ter som den konservativa kritiken inte 
förhöll sig så välvilligt till. Det är sant 
att han frustrerades av denna avoga 
inställning och mot slutet av 30-talet 
upphörde han att använda sig av vis-
sa expressionistiska medel. Var denna 
tidiga stil när allt kommer omkring i 
grund och botten hans egen eller var 
det också fråga om en ung kompositör 
som trevade mellan utländska avant-
gardistiska impulser då han letade ef-
ter en egen stil? Det är fel att inbilla sig 
att Merikanto skulle ha tvingats kom-
ponera helt och hållet emot sin egen 
stil eller vision. Han betraktade själv 
Genesis som ett synnerligen lyckat 
verk.

Många av Merikantos tidiga orkes-
terstycken har ställvis en ganska rörig 
textur. Man kan inte undvika känslan 
att han hade en något endimensionell 
uppfattning om Skrjabin. Fastän hans 
senare produktion präglas av en viss at-
mosfär av uppgivenhet, innehåller den 
även en hel del sådan musik som jag 
uppskattar för dess klarhets skull. I den 
kommer de färdigheter som han lärt 
sig av bl.a. Reger bättre till sin rätt. Till 
dessa kompositioner hör Genesis. Den 
försöker inte vara övermodig och den 
har ingen världsomfamnande symbolik 
utan dikt och musik är i balans på ett 
gripande och enkelt sätt. Vad stilen och 
speciellt harmonierna beträffar är den 
faktiskt väldigt modern. 
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Vilka samband finns det mellan 
Merikantos Genesis och Beethovens ni-
onde symfoni?

Det är intressant att jämföra två kom-
positioner med varandra som bägge 
hör till sina respektive kompositörers 
sista stora verk. Här har vi två exempel 
på hur en skapande människas värld 
kan se ut. Bägge verken har trots de 
musikaliska skillnaderna dem emellan 
ett djupt och klart innehåll: man behö-
ver inte fundera speciellt mycket för att 
inse vad det är fråga om. Beethovens 
nionde symfoni kan utmärkt väl pa-
ras ihop med ett annat verk. Det sker 
ganska sällan eftersom man på grund 
av nians episka karaktär och innehålls-
mässiga tyngd upplever den som ett 
längre verk än det i själva verket är. 
På grund av sin besättning och speltid 
är Merikantos Genesis å sin sida svårt 
att införliva med vilken som helst pro-
gramhelhet. 

Det är som bekant väldigt jobbigt att 
sjunga Beethoven i allmänhet och nionde 
symfonin i synnerhet. Och inte kommer 
orkestermusikerna lättare undan heller. 
Kan dirigenten göra någonting för att un-
derlätta framförandet?

Egentligen inte. Om t.ex. de sista sidor-
na i partituret görs så att man på rik-
tigt hinner spela vareviga not, så måste 
tempot göras betydligt långsammare. 
Verkets specifika färg uppkommer ge-
nom den friktion som svårigheterna 
vållar. Körstämmorna är verkligen för-
skräckligt höga. Jag vet inte om det 
beror på att vi har högre stämning än 

de hade i början av 1800-talet eller på 
det att Beethovens inre öra fungerade 
på annat sätt efter att han blivit döv. 
Beethoven får ofta interpreterna att 
leta efter extrema lösningar. Och nu 
avser jag inte bara tempona utan även 
rytmiken, klangen och formen. Jag 
tycker att Beethoven inte skall låta nå-
gon komma lätt undan, det är en del av 
hans charm. 

Vad anser du om Beethovens motivering? 
Varför ansåg han det nödvändigt att in-
troducera en text i symfonin? 

Med tanke på Beethovens produktion 
som helhet, känns det som en överras-
kande naturlig lösning. Han hade ju re-
dan skrivit kantater och en körfantasi. 
Tendensen att skaka om den symfonis-
ka traditionen var en tvångsföreställ-
ning som han hade från första början. 
Första symfonin börjar ju med ett sep-
timackord, en mellandominant. Det är 
en effekt som måste ha vållat allvarliga 
fysiska symptom hos den samtida mu-
sikpubliken. I femte symfonins final läg-
ger han till basuner och en piccolaflöjt. 
Jag tycker inte att det är något större 
under att han sedan slutligen kom att 
använda sig av människorösten. 

Bruket av text och textvalet var na-
turligtvis även ett samhälleligt ställ-
ningstagande. Beethoven var en po-
litiskt medveten man men också en 
synnerligen oberäknelig medborga-
re. Han komponerade t.ex. musik för 
Wienkongressen, bl.a. kantaten Der 
Glorreiche Augenblick. För en f.d. be-
undrare av Napoleon är detta ett ena-
stående sätt att vända kappan efter 
vinden i politiken. Han levde emellertid 
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tillräckligt länge för att se, att de lös-
ningar som Wienkongressen kom fram 
till inte blev hållbara. Till slut tycks han 
ha gett sin politiska vision en mera ide-
alistisk gestalt, eftersom han såg att 
ingen av epokens samhälleliga omvälv-
ningar ledde till en fungerande lösning. 
Kanske han ansåg att det inte längre 
fanns någon annan möjlighet än en 
stor gemenskap, ett slags utopi där alla 
älskar varandra under en vis gudoms 
beskydd. 

Hur nalkas du ett dylikt verk som är en så 
kraftfull ikon? Blir man tvungen att avklä 
verket dess ikonstatus?

Det blir nog en personlig fråga, om man 
vill skapa en ikon eller inte. Varje gång 
jag börjar läsa partituret till Beethovens 
nia låtsas jag tänka klart och klassiskt: 
“här får vi inte stanna upp”, “här mås-
te vi röra på oss” och “denna vändning 
gör vi sedan inget större nummer av”. 
Sedan då repetitionsprocessen börjar, 
har den en tendens att glida mig ur 
händerna. Det teatraliska och emotio-
nella slår till. Detta är ett verk som man 
lätt ser genom senromantiska glasö-
gon. Brahms, Mahlers och t.o.m. den 
andra Wienskolans verk står i stor skuld 
till Beethovens sena verk. Det är kanske 
därför som Beethoventolkningarna lätt 
får drag som skulle ha upplevts som 
främmande i början av 1800-talet. 

Symfonins final påminner mera om 
en ikonostas än en symfonisk struk-
tur. Orsaken är givetvis också Schillers 
dikt som, om det tillåts, består av frag-
mentariska och något högtravande fra-
ser. “Ode an die Freude” tilltalar mig 
inte utom då texten tydligt tilltalat 

Beethoven. En sådan passage är t.ex. 
”Ahnest du den Schöpfer, Welt”, där 
Beethoven för ett ögonblick klär av sig 
den förhärdade deistens kåpa och er-
känner att det finns en osynlig värld 
som är närvarande i vars och ens liv. 

Intervjuare Lotta Emanuelsson

HELENA JUNTUNEN
Helena Juntunen hör till de mest ly-
sande av våra unga sopraner på de in-
ternationella estraderna. I Finland kom 
Juntunens karriär i gång efter ett an-
tal tävlingsframgångar och bland dem 
främst segern i damklassen i tävlingen 
i Villmanstrand 2002. I oktober 2006 
fick hon Karita Mattila-priset.

Helena Juntunen började studera 
sång i femton års ålder vid Uleåborgs 
konservatorium för Airi Tokola. Hon 
blev musikmagister vid Sibelius-
Akademin under Anita Välkkis led-
ning. Juntunens professionella genom-
brott kan anses vara Marguerites roll 
i Gounods opera Faust vid operafesti-
valen i Nyslott 2002. I samma roll de-
buterade hon vid Connecticut Opera 
i USA 2004. Vid Wiens Festveckor 
2006 slog hon igenom som Pamina i 
Mozarts Trollflöjten. Den rollen har hon 
sedermera sjungit bl.a. i Bryssel, Nancy, 
Minnesota, Wien, Aix-en-Provence och 
vid Finlands Nationalopera.

Till höjdpunkterna under den gång-
na säsongen hör bl.a. en egen konsert 
i Wigmore Hall i London, en hemlands-
turné med Radions Symfoniorkester 
under Hannu Lintu samt orkester-
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konserter under ledning av Vladimir 
Ashkenazy bl.a. i London och Sydney.

Som en del av helhetsutgåvan av 
Sibelius musik gav BIS Records i janu-
ari 2009 ut en CD med sånger tolkade 
av Helena Juntunen tillsammans med 
pianisten Folke Gräsbeck och mezzo-
sopranen Monica Groop. Till Juntunens 
senaste skivor hör också en skiva för 
bolaget ALBA med arior och uverty-
rer av Mozart med Oulu Sinfonia under 
Dmitrij Slobodeniuks ledning. 

JENNY CARLSTEDT
Jenny Carlstedts karriär började med 
framgång (andra pris) i sångtävlingen 
i Villmanstrand 1999. Sedan dess har 
hon uppträtt som solist med många 
inhemska körer och orkestrar. Förutom 
tävlingen i Villmanstrand har Carlstedt 
vunnit Susan Longfield-tävlingen samt 
Harold Rosenthal-priset.

Jenny Carlstedt studerade vid 
Sibelius-Akademin för Kerttu Metsälä-
Ignatius och Marjut Hannula. Hon 
tog sitt sångdiplom 1999 och fort-
satte sedan studierna i operaklassen 
vid London Guildhall School of Music 
& Drama 1998–2000 under Rudolf 
Piernays ledning.

Som operasångerska debuterade 
Carlstedt år 2000 som Cherubino i 
Mozarts Figaros bröllop vid Clonter 
Opera Theatre i England. Sedan hös-
ten 2002 har hon varit solist vid ope-
ran i Frankfurt där hon sjungit bl.a. 
Humperdincks Hans och Greta, Varvara 
i Janáčeks Kat’a Kabanova, Rosina i 
Rossinis Barberaren i Sevilla, Dorabella 
i Mozarts Così fan tutte, Siebel i 

Gounods Faust och Pauline i Tjajkovskij 
Spader dam. 

Barockmusiken och speciellt Bach 
har alltid stått Carlstedt nära och hon 
har en omfattande oratoriereperto-
ar. Utöver de nordiska länderna har 
Carlstedt uppträtt i Wigmore Hall i 
London, sjungit som solist för Helmut 
Rillings Bach Collegium på turné i Italien 
och Tyskland samt bl.a. i Singapore och 
Tokyo. Till Carlstedts skivinspelningar 
hör operan Katrina med Radions sym-
foniorkester under Petri Sakaris led-
ning. Därtill har hon spelat in nordis-
ka sånger för skivmärket Naxos med 
Gustav Djupsjöbacka samt Wagners 
Rhenguldet och Korngolds Die tote 
Stadt med operan i Frankfurt (Oehms).

TUOMAS KATAJALA
Tuomas Katajala har studerat sång vid 
Sibelius-Akademin för Esko Jurvelin och 
Peter Lindroos. Hösten 2003 studerade 
han i Rom under Stephen Kramers och 
Sergio La Stellas ledning med under-
stöd från Finska Kulturfonden. Katajala 
har finslipat sin romansrepertoar i Udo 
Reinemans mästarklass vid konserva-
toriet i Amsterdam.

År 2002 vann Katajala första pris i 
Jyväskylä internationella tenortävling 
och år 2003 fick han en första place-
ring i Rom i den enda internationella 
Musica Sacra-sångtävlingen i världen. 
År 2004 fick Katajala andra pris i Gösta 
Winbergh-tenortävlingen i Stockholm. 

Katajala har uppträtt som tenorso-
list i hemlandet och i Europa, bl.a. i 
Bachs Matteus- och Johannespassion, 
Juloratoriet, Magnificat, Händels 
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Messias, Beethovens nionde symfoni, 
Mozarts Requiem och Verdis Requiem. 
Katajala har också aktivt tolkat ny mu-
sik. År 2004 uppträdde han som RSO:s 
solist i uruppförandet av Armas Launis 
opera ”Aslak Hetta” som bandades för 
skivbolaget Ondine.

Katajala har framträtt som solist 
med bl.a. London Festival Orchestra, 
S:t Petersburgs filharmoniker, St. 
Petersburg Hermitage Orchestra, 
Stockholms Barockensemble, Sjätte 
våningens orkester, Helsingfors 
Barockorkester, Radions symfoniorkes-
ter och Helsingfors stadsorkester.  

Sedan 2009/2010 har Tuomas 
Katajala varit knuten som solist till 
Finlands Nationalopera och sedan dess 
har han setts även bl.a. som Fenton i 
Falstaff, Ferrando i Così fan tutte samt 
i titelrollen i  Albert Herring.

NEAL DAVIES
Neal Davies har studerat vid King’s 
College och Royal Academy of Music i 
London. Han vann Liedpriset i tävling-
en Singer of the World 1991 i Cardiff. 
Han har uppträtt med bl.a. Oslo filhar-
moniker, BBC Symphony Orchestra, 
Cleveland Orchestra, London 
Symphony Orchestra och Wiener 
Philharmoniker. Davies är en regelbun-
den gäst vid Edinburghfestivalen och 
BBC Proms.

Till Davies många skivinspelning-
ar hör Händels oratorier Messias, Saul 
och Theodora samt Haydns Skapelsen 
(Gramophone Award) och Brittens Billy 
Budd (Grammy). Han har även spelat in 
Beethovens nionde symfoni med Osmo 

Vänskä och Minnesota Orchestra. 
På operascenerna har Davies hörts 

bl.a. i Julius Caesar och Figaros bröllop 
vid Royal Opera House, i Radamisto vid 
Opéra de Marseille, i Don Giovanni vid 
Scottish Opera och Opéra de Montréal, 
samt i Così fan tutte, Trollflöjten och 
Madama Butterfly vid Welsh National 
Opera. Davies debuterade vid Chicago 
Lyric Opera i Arthur Sullivans ope-
ra The Pirates of Penzance och med 
William Christie och orkestern Les Arts 
Florissants i Charpentiers opera David 
et Jonathas i Aix-en-Provence och vid 
Edinburghfestivalen samt i New York.

Under denna säsong återvänder 
Davies till bl.a. English National Opera 
och Royal Opera House, Covent Garden.

MUSIKHUSETS KÖR
Musikhusets Kör grundades hösten 
2011 på initiativ av dirigenterna Hannu 
Lintu, Jukka-Pekka Saraste och John 
Storgårds. MK är en symfonisk kör som 
består av ca 80 sångare och som vid 
behov även kan uppträda som mans- 
eller damkör. 

MK samarbetar med alla Musikhusets 
huvudaktörer, Helsingfors stadsor-
kester, Radions symfoniorkester och 
Sibelius-Akademin. Tonsättaren Tapani 
Länsiö har sedan grundandet varit kö-
rens konstnärliga ledare. 

Kören debuterade år 2012 med 
Brahms Ein deutsches Requiem till-
sammans med Radions symfoniorkes-
ter under Jukka-Pekka Sarastes ledning. 
Det första verksamhetsåret kulminera-
de med Ode till glädjen, Beethovens 
nionde symfoni spelad av Helsingfors 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester med uppgift att 
producera och befrämja finländsk mu-
sikkultur. Orkesterns nye chefsdirigent 
är Hannu Lintu.

År 1927, ett år efter Rundradiobolagets 
grundande, bildades en tiomanna en-
semble som utvidgades till en full-
talig symfoniorkester på 1960-talet. 
Orkesterns tidigare chefsdirigenter är 
Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. Saraste och Oramo är 
RSO:s hedersdirigenter.

Den nya inhemska musiken utgör en 
viktig del av RSO:s repertoar. Varje år 
uruppför orkestern ett flertal verk som 
beställs av Yle. Till RSO:s uppdrag hör 
också att göra friköpta inspelningar av 
all inhemsk orkestermusik. Under spelå-
ret 2013–2014 uruppför orkestern sex 
inhemska verk som Yle beställt.

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Eötvös, Nielsen, Hakola, Lindberg, 
Saariaho, Sallinen, Kaipainen och 
Kokkonen samt premiärskivinspelnin-
gen av Armas Launis’ opera Aslak Hetta. 
Orkesterns inspelningar har fått bety-
dande pris bl.a. av BBC Music Magazine 
och Académie Charles Gros. Skivan med 
Lindbergs och Sibelius violinkonserter 
(Sony BMG) där solostämman spelas 
av Lisa Batiashvili fick MIDEM Classical 
Award 2008. Samma år valde New York 
Times orkesterns andra Lindbergskiva 
till årets skiva. 

RSO turnerar regelbundet på olika håll 
i världen. Under spelåret 2013–14 åker 
orkestern ut på turné i Mellaneuropa 
under Hannu Lintus ledning. 

RSO:s radiokanal är YLE Radio 1 som 
radierar alla orkesterns konserter. I all-
mänhet sänds både de inhemska och 
utländska konserterna direkt. På webb-
sidan yle.fi/klassinen kan konserterna 
avnjutas live med hög upplösning. 

stadsorkester under ledning av Leif 
Segerstam. 

Körens repertoar består i huvudsak 
av symfoniska verk för kör och orkes-
ter. Programmet planeras på lång sikt 
tillsammans med Musikhusets huvud-
aktörer. Körens a cappella-repertoar be-
står av musik skriven för stor kör utan 
att glömma vår egen tids musik. En 
gång om året håller MK en egen a cap-
pella-konsert ‘Hymnernas natt’ på alla 
helgons dag i Musikhusets konsertsal. 

Kören konserterar åtta till tio gånger 
om året huvudsakligen i Musikhuset, 
men även på andra platser - i sommar 
vid festivalen Orgelnatt och aria i Esbo. 
Körmedlemmarna är passionerat moti-
verade amatörsångare. 


