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7.11. 
PERJANTAISARJA 4  
Musiikkitalo klo 19.00

Santtu-Matias Rouvali, kapellimestari
Anu Komsi, sopraano 
 
Richard Strauss: Seitsemän hunnun tanssi 9 min
oopperasta Salome
 
Reinhold Glière: Konsertto koloratuurisopraanolle 12 min 
ja orkesterille op. 82 

VÄLIAIKA 20 min

Jukka Tiensuu: Voice Verser, Ylen tilaus  15 min
I Desparia
II Come
III Riitti

Richard Strauss: Ruusuritari-sarja op.59 22 min

Konsertissa soittaa Sibelius-Akatemian ja RSO:n koulutusyhteistyön 
myötä viisi Sibelius-Akatemian opiskelijaa: 
Anna Husgafvel, I viulu, Elias Lassfolk, II viulu, Annariina Jokela, alttoviulu
Kalle-Pekka Koponen, sello, Aapo Kyyhkynen, kontrabasso

MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan 
esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Kazutaka Morita, marimba, Xavi Castello Arandiga, 
Jani Niinimäki ja Naoki Yasuda, lyömäsoittimet

Minoru Miki: Marimba Spiritual 15 min

Väliaika noin klo 19.40. Konsertti päättyy noin klo 20.40. Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy 
noin klo 21.15.  Suora lähetys Yle Teemalla, Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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RICHARD STRAUSS (1864–1949): SEITSEMÄN 
HUNNUN TANSSI OOPPERASTA SALOME

Eksoottiset aiheet yleistyivät 1800-lu-
vun jälkipuolen oopperassa siirtomaa-
kilpailun käydessä kuumimmillaan. 
Asetelma vakiintui länsimaisen kult-
tuurin (miehen) ja itämaisen kulttuurin 
(nainen) kohtaamiseksi, edistysuskoi-
sen ja päättäväisesti etenevän euroop-
palaisuuden sekä idealisoidun ja viat-
toman eksotiikan väliseksi konfliktiksi. 
Eksoottisuuteen sijoittui myös piilevää, 
mutta ajan oloon yhä avoimempaa uh-
kaa, jonka yksi tuntomerkki oli länsi-
maista moraali- ja sivistyskäsitystä uh-
maava aistillisuus.

Richard Straussin Salomessa (1905) 
naisen seksuaalisuus on demonisoi-
tu shokeeraavalla, mutta monimerki-
tyksisellä tavalla. Salome on ihastunut 
Jochananiin (Johannes Kastaja), joka 
julistaa vankityrmässä Messiaan tuloa 
ja torjuu kaikki lähentymisyritykset. 
Prinsessan halua suudella profeetan 
irti leikattua päätä voinee pitää ääri-
esimerkkinä seksuaalisesta esineellistä-
misestä. Tytärpuoleensa ihastunut ku-
ningas Herodes on puolestaan valmis 
lupaamaan mitä tahansa nähdäkseen 
Salomen tanssivan.

Strauss sävelsi Salomen ”seitse-
män hunnun” tanssin (Tanz der sie-
ben Schleier) eräänlaisena lisäyksenä, 
sinfonisena runona oopperaan, joka 
itsessään muistutti vokaalista runoel-
maa. Oscar Wilde oli luonnehtinut oop-
peran pohjana olleessa näytelmässään 
Salomen viettelynumeroa vatsatanssin 
kaltaiseksi esitykseksi, mutta Strauss 
jätti tanssin toteutustavan avoimeksi. 

Varsin usein tanssi on mielletty jonkin-
laiseksi striptease-numeroksi.

Salomen tanssissa itämaisuus näyt-
täytyy eroottisen aistillisuuden kont-
rolloimattomana hyökynä. Lähemmin 
tarkasteltuna orientaalisuus kytkeytyy 
lähinnä koristeluun ja teemojen pen-
tatoniseen taivutteluun, lähestyvän 
katastrofin ja dekadenssin tuntu tulee 
sen sijaan modernististen tehojen ja 
kitschmäisen kimmellyksen yhdistel-
mästä. Tanssinumeron aloittavat muu-
sikot barbaarisella ryskeellä (johdan-
nolla), joka kulminoituu trumpettien 
ja pasuunoiden nopeutettuun versioon 
Salomen myöhemmin toistuvasta tee-
masta ”Haluan Jochanaanin pään”.

Tästä alkaa Salomen oma tanssi, jos-
sa puhaltimet oboen ja huilun johdolla 
esittelevät raukeasti Salomeen liittyviä 
aiheita. Tamburiinin ja pikkurummun 
rapsahdukset luovat hitaaseen tait-
teeseen rauhattomuutta. Itämaisista 
mausteistaan huolimatta musiikki kal-
listuu rytmeiltään ja elekieleltään wie-
niläiseen valssiin, joka lopulta puhkeaa 
täyteen kukkaansa ylellisesti orkestroi-
tuna. 

Tässä vaiheessa tanssi on tuotu 
Juudeasta keskelle länsimaista seurus-
telukulttuuria, jonka kaksinaismoraalis-
ta Herodeksen trumpeteissa kajahtava 
teema muistuttaa. Johdannon barbaa-
rimaisten aiheiden palatessa tanssi 
kiihtyy täyteen vauhtiin. Tuhon enteet 
soivat korkeiden trillien säestämässä 
Salomen teemassa ja sen päälle sivalta-
vissa jousien juoksutuksissa.
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REINHOLD GLIÈRE (1875–1956): 
KONSERTTO KOLORATUURISOPRAANOLLE JA 
ORKESTERILLE OP. 82

Reinhold Morisovits Gliéreä on pidettä-
vä ennen muuta ukrainalaisena sävel-
täjänä, vaikka hänen sukujuurensa oli-
vat saksalaisia ja pääasiallinen työmaa 
Moskovassa. Glière selvisi hämmästyt-
tävällä sulavuudella sodista ja kumo-
uksista, eikä joutunut neuvostoajan 
kulttuuritaistoissakaan luopumaan 
pohjimmiltaan romanttisesta tyylis-
tään. Hän saavutti teoksillaan kolme 
Glinka-palkintoa ennen vallankumo-
usta ja kolme Lenin-mitalia ja Stalin-
palkintoa vallan vaihdoksen jälkeen.

Glièren pääteokset ovat kolme heh-
keästi orkestroitua ja ohjelmallista sin-
foniaa, jotka syntyivät uran alkutai-
paleella (1900–1911). Neuvostoajan 
suurimmaksi menestykseksi muodos-
tui baletti Punainen unikko (1927) ja sii-
tä poimitusta Venäläisten merimiesten 
tanssista tuli hittisävelmä myös lännes-
sä. Vuonna 1943 Glière sävelsi laulaja-
tar Deborah Pantofel-Netshetskajalle 
Konserton koloratuurisopraanolle ja or-
kesterille op. 82 ja ansaitsi sillä ensim-
mäisen Stalin-palkinnoistaan.

Kaksiosainen konsertto on yhtä im-
muuni aikansa tyylikäsityksille kuin sä-
veltäjä neuvostoestetiikalle. Ajatonta 
vaikutelmaa vahvistaa, ettei vokaliisik-
si kirjoitettuun soolo-osaan liity teks-
tiä. Niinpä ensimmäinen osa (Andante) 
kaartelee slaavilaisen kaihon maise-
missa Glièren avustaessa sopraanoään-
tä charmikkaalla orkestroinnilla. Pitkät 
melodiat ja vaivattomat siirtymät an-
tavat musiikille avaruutta, jossa instru-

mentaalinen sopraanoääni tuntuu liite-
levän vailla rajoja.

Finaalin (Allegro) scherzomaisessa 
valssissa korostuu koloratuuriekniik-
ka, mutta Glière ei uhraa eleganssia 
voimistelunäytöksille. Jäljittelevät due-
tot orkesterisoitinten kanssa, ketteräs-
ti tanssivat kuviot ja trillit sekä lopus-
sa kilahtava korkea F-sävel on upotettu 
vanhan maailman nostalgiaa huokuviin 
kehyksiin.
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JUKKA TIENSUU (1948–): 
VOICE VERSER, YLEN TILAUS

Koloratuuriset koitokset poikkeavat niin 
paljon ihmisen normaalista vokaalises-
ta käytöksestä, että niille on musiikissa 
pyritty löytämään erityinen konteksti. 
Siten sopraanot intoutuvat instrument-
tinsa äärirajoille esimerkiksi raivon, hul-
luuden tai soidinmenojen vallassa. Jukka 
Tiensuu ei tapansa mukaan kerro, mikä 
sopraanolla on hätänä vuonna 2012 val-
mistuneessa Voice Verserissä. Se ei silti 
tarkoita, ettei kannattaisi arvailla mistä 
on kyse.

Partituurin ohella suuntaa antavat 
monimieliset otsikot alkaen teoksen ni-
mestä. Voice Verser voisi olla yhdistel-
mä englantia ja ranskaa, ”Sortunut ääni” 
Kantelettaren runon 57 tapaan (”Mikä 
sorti äänen suuren, äänen suuren ja so-
rian?”). Noin ajateltuna teoksen voisi 
tulkita kolmiosaiseksi (myös lääketie-
teelliseksi) kohtaukseksi sopraanolle ja 
orkesterille. 

Anu Komsi on luonnehtinut teosta 
”ironiseksi konsertoksi koloratuurille”, 
minkä vuoksi sopraanon kriiseihin kan-
nattaa ottaa etäisyyttä. Tekstitön, mutta 
toisinaan siansaksaa muistuttava ilmai-
su lähentää Voice Verseriä Ligetiin ja 
absurdiin vokaaliteatteriin. Voice Verser 
ei ehkä ole näyttämöteos, mutta sen so-
listi on taatusti vieraillut parrasvaloissa 
ennenkin.

Orkesterin asettelu on spatiaalinen, 
lyömäsoittimet jaettuna molemmille si-
vuille ja kaksi trioa (fl, cor 2vl + cl, tr, 2 
vl) molemmissa takanurkissa. Triot jäl-
jittelevät ja kommentoivat – toisinaan 
kuulonvaraisesti – sopraanon suorituk-
sia. Sopraano-osuus on räätälöity Anu 
Komsin persoonalliselle virtuoosibrän-

dille, jossa suvereeni kontrolli ja mentaa-
linen kaaos kulkevat käsi kädessä.

Ensimmäistä osaa (Desparia) luon-
nehtivat hitaat tempot, pitkät äänet, 
glissandot ja mikrointervallit sekä ba-
rokin lamentoja muistuttava omis-
tautuminen epätoivolle. Orkesteri 
osallistuu epätoivon kasvattamiseen rii-
pivillä klustereilla ja metallisilla soinneil-
la. Soittajien huokaus osan päätteeksi 
on empaattinen.

Toinen osa (Come) käsittelee scher-
zon hengessä sooloinstrumentin subret-
timaista puolta. Siihen kuuluvat naura-
minen – luonnollisesti, oopperamaisesti 
tai robottimaisesti – suudelman mois-
kahdukset sekä flirttailu orkesterin 
ja triojen jäljittely-yritysten kanssa. 
Kuvioitu karkailu, näytelty ilo ja jazzmai-
set kadenssit nostavat sopraanoäänen 
perinteiseksi hämmästelyn kohteeksi.

Viimeisessä osassa (Riitti) kirjaimel-
lisesti polkaistaan käyntiin rytmikäs ja 
uhmakas loppuveto, joka uhkuu primi-
tivististä energiaa. Orkesterin ja triojen 
rooli on nyt itsenäisempi ja lennättää 
sopraanoa kohti korkeuksia ja yhä heku-
mallisempia trillejä. Soittajien viimeises-
sä helpotuksen huokauksessa voi erot-
taa postkoitaalista huojennusta, mutta 
celestan sävelet vetävät lopuksi verhon 
eteen. 

Voice Verser on Suomen Yleisradion 
tilaus, kantaesitetty Frankfurtissa 2012 
ja kuultu Avantin esittämänä Suomessa 
2013. Kesällä 2014 Anu Komsi ja Sakari 
Oramo esittivät teoksen suurella me-
nestyksellä myös Lontoon Proms-
festivaaleilla.
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RICHARD STRAUSS (1864–1949): 
RUUSURITARI-SARJA

Richard Straussin ja kirjailija Hugo 
von Hoffmansthalin yhteistyö alkoi 
Elektran (1909) oopperaversiosta ja 
osui kultasuoneen vuonna 1911 ooppe-
rassa Ruusuritari (Der Rosenkavalier). 
Hoffmansthal ja hänen apurinsa kreivi 
Henry von Kessler kalastivat materiaa-
lin librettoon 1700-luvun ranskalaisista 
komedioista ja sijoitti tarinan keisarinna 
Maria Teresian ajan (1740-80) Wieniin.

Oopperassa Marsalkatar (sopraa-
no) lähettää rakastajansa Octavianin 
(mezzosopraano) viemään sukulaisen-
sa paroni Ochsin (bassobaritoni) puo-
lesta kihlajaislahjaksi tarkoitetun hopea-
ruusun nuorelle Sophielle (sopraano). 
Järjestetyn avioliiton ja karkeasti käyt-
täytyvän paronin sijaan Sophie rakas-
tuu Octavianiin. Oopperan lopussa 
Ochs lähetetään takaisin maaseudulle 
ja Marsalkatar väistyy nuorten rakasta-
vaisten tieltä.

”Yritä ajatella vanhanaikaista, suloista, 
mutta samalla julkeaa wieniläisvalssia, 
jonka pitäisi hallita koko viimeistä näy-
töstä”, evästi Hoffmansthal Straussia 
varhaisessa vaiheessa. Valssia ei tunnet-
tu Maria Teresian Wienissä, mutta risti-
riita muistutti oopperan ihmis- ja suh-
dekäsityksen moderniudesta. 

Ruusuritarissa naiset ymmärtävät 
(miehiksi pukeutuneinakin) seksuaali-
sen tasa-arvon ja tunnistavat tosi rak-
kauden. Palvelijattaria jahtaava Ochs 
von Lerchenau puolestaan on esimerk-
ki tyylittömästä kaksinaismoraalista ja 
kömpelöstä oman edun tavoittelusta. 
Yhdistellessään 1700-luvun koomisten 
oopperoiden ja 1800-luvun operettien 

tyyliä Strauss loi tarkoituksella ironista 
etäisyyttä aiheeseensa ja henkilöihinsä.

Ensimmäinen valssisarja Ruusu-
ritarista valmistui jo ennen kuin ooppe-
ra oli saanut ensi-iltansa. Strauss laati 
orkesterisarjat myös 1920 valmistunee-
seen Ruusuritarin mykkäelokuvaversi-
oon (1925). Vuonna 1945 syntyi laajin 
Ruusuritarin orkesterisarjoista, vaikka 
kukaan ei tunnu olevan täysin varma sen 
tekijästä. Yleensä sovittajaksi on mainit-
tu kapellimestari Artur Rodzinski, mut-
ta sarjan kustantaja (Boosey & Hawkes) 
on laittanut lopputuloksen joka tapauk-
sessa säveltäjän nimiin.

Vuoden 1945 konserttisarja käynnistyy 
oopperan alkusoitolla, Marsalkattaren ja 
Octavianin rakkauskohtauksella, jonka 
huipennusta käyrätorvet ja niihin lisät-
ty trumpetti seuraavat valppaasti. Ilman 
taukoa seuraa säteilevä kohtaus, jossa 
Octavian tuo hopearuusun Sophielle – 
maagiset soinnut ympäröivät nuoren 
rakkauden syttymistä. Paroni Ochs tup-
sahtaa mukaan riitasointujen saattele-
mana ja häntä seuraavalla lemmekkääl-
lä valssilla on sarkastinen sävy.

Seuraavana on vuorossa oopperan lop-
pukohtaus. Ensin trio, jossa Marsalkatar 
”luovuttaa” Octavianin Sophielle uljaana 
jousicrescendona. Sitä seuraa duo, jos-
sa nuorten rakastavaisten unelma on 
muuttumassa todeksi (”Ist ein Traum”). 
Konserttisarjassa valssi saa viimeisen sa-
nan ja kieputtaa teokselle komean pää-
töksen.

Antti Häyrynen
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SANTTU-MATIAS 
ROUVALI

Santtu-Matias Rouvali on Tampere 
Filharmonian taiteellinen johta-
ja ja Kööpenhaminan filharmonikoi-
den päävierailija. Vuonna 2007 Leif 
Segerstamin, Jorma Panulan ja Hannu 
Linnun johdolla alkaneiden kapellimes-
tariopintojen jälkeen Rouvali on ehtinyt 
johtaa merkittäviä sinfoniaorkesterei-
ta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 
Ennen orkesterinjohdonopintojaan 
hän opiskeli lyömäsoittimia Sibelius-
Akatemian nuorisokoulutuksessa.

Kaudella 2014–2015 Rouvali debytoi 
mm. Wienin sinfonikkojen, Oslon filhar-
monikkojen, BBC:n sinfoniaorkesterin 
ja Leipzigin radion sinfoniaorkesterin 
kapellimestarina. Lisäksi hän konsertoi 
Tukholman filharmonikoiden, Tokion ja 
Milwaukeen sinfoniaorkestereiden sekä 
Lontoon Philharmonia -orkesterin kans-
sa ja avaa Robeco Summer Concerts 
-sarjan Amsterdamin Concertgebouw 
-konserttitalossa. 

Oopperaa Santtu-Matias Rouvali on 
johtanut Kokkolan Oopperakesässä. 
Tampere Filharmonian kanssa on niin 
ikään suunnitteilla monia oopperapro-
duktioita tulevaisuudessa.

 Rouvali on levyttänyt Hakolan ja 
Hosokawan teoksia Oulun kaupungin-
orkesterin ja kitaristi Timo Korhosen 
kanssa. Seuraavaksi häneltä ilmestyy 
levytys Adamsin ja Ligetin viulukon-
sertoista Orchid Classics -levymerkillä 
Kööpenhaminan filharmonikoiden ja 
viulisti Ilja Gringoltsin kanssa.

ANU KOMSI

Anu Komsi on yksi maamme kansain-
välisesti tunnetuimpia koloratuurisop-
raanoja. Hän on saavuttanut mainetta 
monipuolisella muusikkoudellaan ja dy-
naamisella koloratuuriäänellään. Komsi 
esiintyy säännöllisesti merkittävissä 
konserttitaloissa ja oopperataloissa 
ympäri maailmaa. Solistina ja kamari-
muusikkona hänen ohjelmistonsa ulot-
tuu renessanssista proge-jazzin kautta 
aivan tuoreimpaan nykymusiikkiin.

Komsi on esiintynyt mm. New Yorkin, 
Berliinin ja Los Angelesin filharmonik-
kojen, Berliinin saksalaisen orkesterin, 
Wienin sinfonikkojen, Sao Paolon ja 
San Franciscon sinfoniaorkesterin sekä 
Birminghamin sinfoniaorkesterin solis-
tina. Hän on työskennellyt merkittävi-
en kapellimestareiden, kuten mm. Esa-
Pekka Salosen, Sir Roger Norringtonin, 
Jukka-Pekka Sarasteen, Sakari Oramon, 
Oliver Knussenin, Mikko Franckin ja 
Alan Gilbertin johdolla.

Oopperarooleja Anu Komsi on lau-
lanut Suomen Kansallisoopperan li-
säksi mm. New York City -oopperas-
sa, Pariisin Bastille -oopperassa sekä 
Stuttgartin, Frankfurtin ja Bremenin 
oopperataloissa.

Anu Komsin oopperaohjelmisto sisäl-
tää yli 50 roolia. Niiden joukossa on mm. 
Alban Bergin Lulu, Richard Straussin 
Ariadne auf Naxosin Zerbinetta, Verdin 
Rigoletton Gilda ja Verdin Falstaffin 
Nannetta. Englantilainen nykysäveltäjä 
George Benjamin kirjoitti oopperansa 
Into the Little Hill sopraanoroolin eri-
tyisesti Komsille. Morton Feldmanin 
Neither -oopperan esitys vuoden 2011 
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Salzburgin Musiikkijuhlilla oli suuri ar-
vostelumenestys. Kriitikoiden ylistä-
miä olivat myös Peter Eötvösin Lady 
Sarashina -oopperan nimirooli Varsovan 
kansallisoopperassa keväällä 2013 ja 
Heinz Holligerin Lumikki-oopperan 
nimirooli Baselissa 2014. Perinteisen 
ohjelmiston lisäksi Anu Komsi esiin-
tyy laulu-urut -kokoonpanolla Marzi 
Nymanin kanssa ja laulaa jazzia sakso-
fonisti Petri Niemisen kanssa.

Anu Komsin viimeisimpiä levytyksiä 
ovat mm. 2013 Gramophonella palkit-
tu Kaija Saariahon Leino-laulujen talti-
ointi, Brittenia ja Schönbergia sisältä-
vä Being Beauteous (Alba), Coloratura 
(BIS) ja Merikannon sävellyksiä sisäl-

tävä Echo (Alba). Tänä iltana kuulta-
van Glièren koloratuurisopraanokon-
serton Komsi on levyttänyt Sinfonia 
Lahden ja Sakari Oramon kanssa (BIS).  
Anu Komsi on perustamansa Kokkolan 
Oopperan taiteellinen johtaja ja vastaa 
Kokkolan Oopperakesä -festivaalin ja 
ensemblen kiertueiden suunnittelusta. 
Hän on tehnyt Oopperakesässä myös 
ohjauksia ja ohjasi mm. viime kesänä 
Kurt Weillin Der Silberseen. Kokkolan 
Oopperakesä nostettiin arvostetun sak-
salaisen Opernwelt -lehden kanteen 
2012 ja syyskuun 2014 oopperajuhlanu-
merossa festivaali huomioitiin jälleen 
näyttävästi. 

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on 
tuottaa ja edistää suomalaista musiik-
kikulttuuria. Orkesterin ylikapellimesta-
ri on Hannu Lintu, joka aloitti kautensa 
syksyllä 2013. RSO:n kunniakapellimes-
tarit ovat Jukka-Pekka Saraste ja Sakari 
Oramo. 

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, 
Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste ja 
Sakari Oramo.

 Suurten klassis-romanttisten mes-
tariteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 

RADION SINFONIAORKESTERI

Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2014–2015 orkesteri kantaesittää neljä 
Yleisradion tilaamaa teosta. Lisäksi oh-
jelmassa on mm. Straussin värikkäitä or-
kesterirunoelmia, Šostakovitšin sinfoni-
oita sekä Haydnin suurteos Luominen. 
Vieraaksi saapuvat mm. kapellimestarit 
Leonard Slatkin, Kent Nagano, Herbert 
Blomstedt ja Esa-Pekka Salonen, sop-
raano Karita Mattila, alttoviulisti Tabea 
Zimmermann ja pianisti Olli Mustonen. 

RSO on levyttänyt mm. Ligetin, 
Eötvösin, Nielsenin, Hakolan, Lindbergin, 
Saariahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen 
teoksia sekä Launiksen Aslak Hetta 
-oopperan ensilevytyksen. Orkesterin 
levytyksiä on palkittu mm. BBC Music 
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Magazine -, Académie Charles Cros’n 
ja MIDEM Classical Award -palkinnoilla. 
Ligetin viulukonserton ja orkesteriteok-
sia sisältävä levy oli Gramophone-lehden 
Editor´s Choice helmikuussa 2014. 

 RSO tekee säännöllisesti konserttikier-
tueita ympäri maailmaa. Kauden 2013–
2014 kohokohtia oli menestyksekäs kon-
sertti ylikapellimestari Hannu Linnun 
johdolla Wienin Musikvereinissa Keski-
Euroopan kiertueella. Kaudella 2014–
2015 orkesteri ja Hannu Lintu esiintyvät 
Tukholmassa ja Moskovassa sekä teke-
vät kotimaan kiertueen. Kapellimestari 
Joshua Weilersteinin kanssa RSO vierai-
lee Bukarestissa EBU-festivaalilla. 

RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. RSO:n 
verkkosivuilla (yle.fi/rso) voi konsertteja 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta. Konserteista suuri osa 
myös televisioidaan suorina lähetyksinä 
Yle Teemalla.


