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2.10
TORSDAGSSERIEN 2 
Musikhuset kl. 19.00

Esa-Pekka Salonen, dirigent

Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 2 D-dur op.36   33 min
I Adagio molto – Allegro con brio 
II Larghetto 
III Scherzo (Allegro) 
IV Allegro molto

PAUS 20 

Igor Stravinsky: Eldfågeln  
  45 min
Första tablån 
Kasjtjejs förtrollade trädgård – Eldfågeln dyker upp förföljd av Prins 
Ivan – Eldfågelns dans – Eldfågeln fångas in av Prins Ivan – Eldfågelns 
vädjan – De tretton förtrollade prinsessorna uppenbarar sig – 
Prinsessornas lek med de gyllene äpplena. Scherzo – Prins Ivan dyker 
plötsligt upp – Khorovod, prinsessornas ringdans – Gryning – Prins Ivan 
tränger in i Kasjtjejs palats – Sagoklockspel, Kasjtjejs monstervakter 
dyker upp och Prins Ivan tillfångatas – Den odödlige Kasjtjej anländer 
– Kasjtjejs och Prins Ivans dialog – Prinsessorna ingriper – Eldfågeln 
uppenbarar sig – Kasjtjejs följe dansar förtrollade av Eldfågeln –
Kasjtjejs undersåtar dansar en infernalisk dans – Eldfågelns vaggvisa – 
Kasjtjejs uppvaknande – Kasjtjejs död – Djupt mörker
  
Andra tablån 
Kasjtjejs palats försvinner, förtrollningen bryts, de förstenade riddarna 
vaknar till liv, allmän glädje.

Paus ca kl. 19.40. Konserten slutar ca kl. 20.55. 
Sänds direkt på Yle Teema, Yle Radio 1 och webben (yle.fi/rso).
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LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
(1770–1827): 
SYMFONI NR 2  
Ludwig van Beethovens andra symfoni 
har en utmanande republikansk anda 
dold i en radikalt koncentrerad form. 
Speciellt slutlösningarna i de olika sat-
serna har fått ny tyngd, vilket man kan 
höra i första och sista satsernas utvid-
gade och förtätade passager. 

Sonatformens inneboende tematiska 
konflikt har i D-dursymfonin lyfts fram 
på ett resolut sätt. Detta förebådas av 
en långsam introduktion (Adagio mol-
to) som är grundligare och högtidligare 
än vanligt. Utöver de retoriska sublima 
dragen och de hemlighetsfullt klingan-
de procedurerna förser Beethoven ock-
så introduktionen med krigiska utma-
ningar som han laddar upp med ilskna 
bleckfanfarer och pukor. I sitt första 
forte klingar den som ett upprop till 
barrikaderna och utgör startskottet för 
den energiskt avancerande huvuddelen 
(Allegro con brio).

Den långsamma satsens rubrik har 
diminutiv form (Larghetto). Den hän-
visar förmodligen till en idyllisk stäm-
ning som emellertid grumlas av tema-
nas skarpa kontraster och känslan av 
hemlighetsfullhet under ytan – även 
sonatformen betonar stundens allvar. 
Sången som stråkarna stämmer upp 
med i början och det idylliska landska-
pet ger snart vika för molltongångar 
och en landskapsbeskrivning med fler 
överraskningsmoment. Beethoven hål-
ler stramt i tyglarna och sätter rörelsen 
i gång. Det milda uttrycket i slutet lyck-
as inte utplåna osäkerhetskänslan.

Scherzot (Allegro) har utvecklats 
från första symfonins mekaniskt tick-
ande rytmmaskin till en säregen karak-
tärssats. Några häftiga och oväntat slå-
ende forteackord kryddar inramningen. 
I övergången besvaras de lantligt färga-
de inslagen av stråkarnas hotfullt kling-
ande arpeggiolöpningar. Så kommer 
ett nytt element i form av en återtag-
ning som är något förändrad. 

Finalen (Allegro molto) är konstrue-
rad med finurligt vilseledande rörelser 
till ett sonat-rondo som den samtida 
kritiken beskrev som bisarrt, underligt 
och snedvridet. Beethoven arbetade 
med ännu märkligare planer för finalen 
men också i den form som den kom ut 
i tryck är sista satsen en vågad krea-
tion med ogenerad rättframhet och 
humor. Musikens folklighet för tanken 
till Haydns jordnära finalsatser men 
Beethovens snabba vändningar och 
uppsluppna utbrott är mera personligt 
laddade. 

IGOR STRAVINSKY 
(1882–1971): 
ELDFÅGELN  

I Stravinskys Eldfågeln (L’oiseau de 
feu, 1910) tecknas de vanliga dödliga 
människorna med folkloristisk och di-
atonisk musik medan alla sagoväsen 
beledsagas av en fantastisk och kro-
matisk musik. Sådan är i synnerhet den 
”magiska stege” som omger trollkarlen 
Kasjtjej, en skala som byggts upp av al-
ternerande dur- och mollterser. 

Eldfågelns premiär var en bländan-
de framgång och utgjorde början till 
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ett mångårigt segertåg för Stravinsky, 
Djagilev och Les Ballets Russes som bi-
drog till att ge den västerländska mu-
siken en ny inriktning. Baletten är in-
delad i två tablåer av vilka den senare 
bara består av en final. Den avslutande 
tablån var helt och hållet Stravinskys 
egen idé. Den utgör både ett lyckligt 
slut på den färgstarka sagobaletten 
och början på ett nytt uttryck. 

I början av baletten har den unge tsa-
revitj, Prins Ivan, gått vilse och befin-
ner sig i den onde trollkarlen Kasjtjejs 
trädgård (Introduktion). Där fångar 
han den snabbt dansande Eldfågeln 
(Eldfågelns dans). Ivan låter emellertid 
fågeln gå fri och som tack får han en 
fjäder som han skall slänga upp i luf-
ten om han hamnar i nöd. Kasjtjej, troll-
karlen med de gröna naglarna, har i sin 
trädgård tretton fängslade prinsessor. 
En av dem är Ivans blivande brud tsa-
revna. Prinsessorna lockar Ivan med sig 
i en ringdans (Khorovod), under vilken 
han faller för den vackraste av prinses-
sorna.  

Trollkarlen Kasjtjej kommer till plat-
sen och Ivan tas tillfånga. För att be-
skriva trollkarlens trädgård och de vak-
tande monstren skrev Stravinsky en hel 
del fascinerande musik som inte ingår i 
de populära balettsviterna. Det är som 
om sagoklockspelet (Carillon féerique) 
och det ilskna blecket öppnade en om-
vänd värld som man inte längre hittar 
ut ur.

Genom att kasta fjädern upp i luften 
får Ivan hjälp av Eldfågeln som tvingar 
trollkarlen och hela hans följe att dan-
sa en infernalisk dans som suger mus-
ten ur dem. Kasjtjej vaggas till sömns 
av fagotten (Berceuse) och han mister 
sin trollkraft. Trädgården och palatset i 
dess mitt försvinner och de förstenade 

soldaterna vaknar till liv. Tsarevitj och 
tsarevna befrias och folket hyllar dem. I 
slutet kretsar orkestern ursinnigt längs 
kvintcirkeln och i sin sista dissonans är 
det som om den slutgiltigt drog lyssna-
ren med sig in i sagovärlden.

Antti Häyrynen (sammandrag)
  

ESA-PEKKA SALONEN 
Esa-Pekka Salonen hör till våra inter-
nationellt mest uppskattade dirigenter 
och är även känd som en betydande 
kompositör. Tidningen Boston Globe 
sade att han representerar ”ett slag av 
fullödigt musikerskap som man sällan 
påträffar nuförtiden”. 

Salonen har varit chefsdirigent för 
Philharmonia Orchestra i London se-
dan 2008. Han är även konstnärlig le-
dare för Östersjöfestivalen i Stockholm. 
Åren 1992–2009 arbetade Salonen 
som musikchef för Los Angeles-
filharmonikerna. Dessförinnan var han 
chefsdirigent för Sveriges Radios sym-
foniorkester 1984–1995.

Salonen och Philharmonia Orchestra 
öppnar säsongen 2014–2015 med 
Berlioz Requiem. Dessutom turnerar de 
både i Europa och i Japan. Under spel-
året dirigerar Salonen även bland an-
nat New York Philharmonic Orchestra, 
Chicago Symphony Orchestra och 
Stockholmsfilharmonikerna.  

Esa-Pekka Salonens stora disko-
grafi omfattar bland annat en CD 
med hans egna kompositioner spela-
de av RSO. Salonen fick en Grammy 
år 2009 för en Sibelius-Schönberg-
skiva med violinisten Hilary Hahn 
och Sveriges Radios symfoniorkester. 
År 2012 släpptes Salonens och Los 
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Angeles-filharmonikernas inspelning 
av Sjostakovitjs Orango på skivmärket 
Deutsche Grammophon.

Esa-Pekka Salonen har under sin 
karriär fått ett flertal prestigefulla ut-
märkelser. År 1992 fick han pris av 
UNESCO:s Rostrum för sin komposition 
Floof och 1993 blev han den första di-
rigenten som fått Accademia Musicale 
Chigianas pris. I Storbritannien har 
Salonen fått Royal Philharmonic 
Societys operapris och franska staten 
har beviljat honom hederstiteln Officier 
de l’ordre des Arts et des Lettres. Därtill 
är Esa-Pekka Salonen hedersdoktor vid 
Royal College of Music i London.

RADIONS 
SYMFONIORKESTER
Radions symfoniorkester (RSO) har som 
sin uppgift att producera och befrämja 
inhemsk musikkultur. Hannu Lintu till-
trädde som orkesterns chefsdirigent 
hösten 2013. RSO:s hedersdirigenter är 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo. 

Den ursprungliga Radioorkestern 
grundades år 1927 och bestod då av tio 
musiker. På 1960-talet utvidgades en-
semblen till fulltalig symfoniorkester. 
RSO:s tidigare chefsdirigenter är Toivo 
Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, Paavo 
Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam, 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo.

 Utöver de klassisk-romantiska mäs-
terverken ingår en hel del nutida musik 
i RSO:s repertoar. Orkestern uruppför 
årligen ett flertal egna beställningsverk. 
Till RSO:s uppgifter hör även att spela 
in all finsk orkestermusik för radions ar-
kiv och lösa in rättigheterna till dessa 
inspelningar. Under spelåret 2014–2015 

uruppför orkestern fyra verk som be-
ställts av Yle. Därtill består program-
met bland annat av Strauss färgstarka 
tondikter, Sjostakovitjs symfonier samt 
Haydns stora oratorium Skapelsen. 
Orkestern får även gästspel av bland an-
dra dirigenterna Leonard Slatkin, Kent 
Nagano, Herbert Blomstedt och Esa-
Pekka Salonen, sopranen Karita Mattila, 
altviolinisten Tabea Zimmermann och 
pianisten Olli Mustonen. 

RSO har spelat in verk av bland an-
dra Ligeti, Eötvös, Nielsen, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspelat 
Launis› opera Aslak Hetta. Orkesters 
skivinspelningar har fått ett flertal 
pris: bland annat BBC Music Magazine 
Award, Prix de l’Académie Charles Cros 
och MIDEM Classical Award. Skivan 
med violinkonserten och orkesterverk 
av Ligeti hörde till Editor´s Choice i tid-
skriften Gramophone i februari 2014. 

 RSO turnerar regelbundet på olika 
håll i världen. Till höjdpunkterna under 
säsongen 2013–2014 hörde en fram-
gångsrik konsert under chefsdirigen-
ten Hannu Lintus ledning i Musikverein 
i Wien som ingick i orkesterns turné i 
Mellaneuropa. Under spelåret 2014–
2015 framträder orkestern och Hannu 
Lintu i Stockholm och Moskova samt 
företar en turné i hemlandet. Med di-
rigenten Joshua Weilerstein gästspelar 
RSO vid EBU-festivalen i Bukarest. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1 som 
radierar alla orkesterns konserter. I all-
mänhet sänds både de inhemska och 
utländska konserterna direkt. På RSO:s 
webbsidor (yle.fi/rso) kan konserterna 
avlyssnas live och ses med hög resolu-
tion. En stor del av konserterna televise-
ras också direkt på Yle Teema.


