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10.10. 
PERJANTAISARJA 3  
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari
Vadim Gluzman, viulu  

Alfred Schnittke: Viulukonsertto nro 4  45 min
I Andante 
II Vivo 
III Adagio 
IV Lento

VÄLIAIKA 20 min

Pjotr Tšaikovski: Sinfonia nro 6 h-molli op.74, 45 min
“Pateettinen”
I Adagio – Allegro non troppo 
II Allegro con grazia 
III Allegro molto vivace 
IV Finaali (Adagio lamentoso – Andante)

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

Sergei Prokofjev: Kvintetto oboelle, klarinetille, viululle,  22 min 
alttoviululle ja kontrabassolle 
  
Francisco Almazán, oboe 
Christoffer Sundqvist, klarinetti
Paula Sundqvist, viulu
Riitta-Liisa Ristiluoma, alttoviulu 
Aapo Juutilainen, kontrabasso

Väliaika noin klo 19.55. Konsertti päättyy noin klo 21.15. Myöhäisillan kamarimusiikki 
päättyy noin klo 21.55. Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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LINTU-PERSPEKTIIVI

”HARVASSA SINFONIASSA 
AURINKO MENEE PILVEEN 
NIIN NOPEASTI” 
Alfred Schnittke oli neuvostoajan kasvat-
ti. Miten hänen musiikkiaan kuunnellaan 
nykykorvin?

Schnittke aiheuttaa edelleenkin sekä 
ihailua että ärsytystä. Minusta tämä on 
varmin merkki siitä, että hänen musiik-
kinsa kestää hyvin aikaa. Nykymusiikin 
vastaanotto on kiinnostava tutki-
muskohde: jos konserttiohjelmassa 
on piikkilankamodernismia, vaikka-
pa Birtwistleä tai Nonoa, voi klassisen 
musiikin normikuluttaja mennä vähän 
hämilleen. Kun soitetaan Schnittkeä, 
suuri yleisö on usein sangen vastaan-
ottavaista mutta musiikkimaailman in-
telligentsija saattaa niin sanotusti vetää 
herneen nenään. Hänen tapansa käyt-
tää harmonioita ja yhdistellä eri tyylejä 
saattaa vaikuttaa joskus naiivilta ja par-
tituurista on nopeasti osoitettu se tapa 
millä hän rakentaa dissonansseja ja 
kontrastoi ne harmonisempien jaksojen 
kanssa. Mutta Schnittken tunnelataus, 
ajankäyttö sekä osien keston ja koke-
muksen suhde ovat jäljittelemättömiä.  
Mitä pidempi osa, sitä lyhyemmältä se 
usein tuntuu. 

Schnittken teoksissa on paljon sym-
boliikkaa, kuten esimerkiksi tämän kon-
serton kaksi ”visuaalista kadenssia”: vi-
rallisesti vaiennettu neuvostosäveltäjä 

purkaa sisäisiä tuntojaan antamalla viu-
lusolistin hukkua orkesterin vyöryn alle. 
Ajatus on hieno. Kadenssihan yleensä 
perustuu siihen, että orkesteri on hiljaa 
ja solisti loistaa. Nyt orkesteri soittaa-
kin niin lujaa, että solisti ei saa ääntään 
kuuluviin. Efekti voi toisaalta symboloi-
da myös tarkoituksellista piiloutumista. 

Schnittke oli saksalaista syntyperää ja 
olisi houkuttelevaa pohtia millainen sä-
veltäjä hänestä olisi tullut jos hän olisi-
kin syntynyt vaikkapa Länsi-Saksassa. 
Mikä hänen tyylissään on sisäsyntyis-
tä, mikä opittua ja mikä ulkoisten olo-
suhteiden muokkaamaa? Säveltäjiä 
tutkittaessa analysoidaan liian vähän 
elinympäristön vaikutusta. Tekikö neu-
vostoyhteiskunta Schnittkestä useita 
tyylejä yhdistelevän monikasvon vai oli-
ko tämä musiikillinen synkretismi hä-
nen todellinen minänsä?

Mitä yhtäläisyyksiä näet Schnittken ja 
Tšaikovskin välillä?

Tätä on vähän hankala selittää sillä ide-
at ohjelman rakentamiseen syntyvät 
usein alitajuisesti. Kun Vadim Gluzman 
sanoi haluavansa soittaa Schnittken 4. 
konserton, minun oli pakko tunnustaa, 
etten ollut teosta ikinä kuullutkaan. 
Tutustuttuani siihen oli heti jostain 
syystä ilmiselvää, että sen kanssa pi-
tää soittaa Tšaikovskin 6. sinfonia. Sen 
kummempia yhteyksiä näiden kappa-
leiden välille ei kuitenkaan kannata yrit-
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tää hakea. Jos Schnittkeltä olisi kysytty 
listaa häneen eniten vaikuttaneista sä-
veltäjistä, tuskinpa siltä Tšaikovskia oli-
si löytynyt. Molemmat kokivat kuiten-
kin musiikillista syrjintää kotimaassaan: 
Schnittken musiikki joutui 1950-lu-
vulla puoluekoneiston hampaisiin ja 
Tšaikovskia arvosteltiin 1800-luvun puo-
livälissä ankarasti liian eurooppalaisten 
esteettisten arvojen omaksumisesta.

Schnittkeä ja Tšaikovskia ympäröivät 
henkilökohtaiset tragediat mutta he il-
meisesti regoivat niihin eri tavalla. Olen 
tavannut useita muusikoita jotka tunsi-
vat läheisesti Schnittken ja he kaikki va-
kuuttavat että hän ei koskaan säälinyt 
itseään, edes maatessaan vuosikausia 
sairasvuoteella. Tšaikovskin kohdalla ti-
lanne oli vähän toisenlainen: hän kärsi 
pikkupojasta lähtien milloin mistäkin ja 
piti aina huolta siitä, että muutkin sai-
vat sen tietää.

Pateettista sinfoniaa on pidetty juu-
ri Tšaikovskin kärsimyksen symbolina. 
Minkälaisia merkityksiä siinä näet?

Hän vihjasi kyllä itse taustatarinaan 
mutta ei ennen kuolemaansa ehtinyt 
selittää asiaa tarkemmin. Ihan kaikes-
sa ei ehkä silti pitäisi kuulla viittauksia 
säveltäjän omaan elämään. Oscar Wilde 
on sanonut, että luovan taiteilijan etu-
oikeus on ”kuvata seikkaperäisesti sitä 
mitä ei ole koskaan tapahtunut”. Tämä 
kannattaa muistaa jos haluaa kuunnella 
tätä musiikkia avoimin mielin. Toki on 
selvää, että säveltäjän tunteellisella ja 
herkällä luonteella on ollut vaikutusta 
sinfonian yleisväriin.

Kuudennen sinfonian lisänimi on an-
tanut aihetta monenlaisiin tulkintoihin 
ja se ymmärretään kulttuurista riippuen 

vähän eri tavalla: esimerkiksi suomen 
’pateettinen’ ja englannin ’pathetic’ tar-
koittavat ihan eri asioita. Alun perin 
sana lienee tarkoittanut yksinkertaisesti 
”tunteellista”, joskin siihen sisältyy lievä 
itsesäälin vivahde. 

Sinfonian loppu on selvästi  usein 
vaivaannuttanut kuulijoita. Neu vos-
toliitossa oli hyvinkin tavallista, että 
kahden viimeisen osan paikkaa vaihdet-
tiin: tapahtuuhan usein niin, että 3. osa 
saa yleisöltä spontaanit aplodit.  Osa 
on niin loistokkaasti huipennettu, että 
suosionosoitusten antaminen lienee ta-
haton psykofyysinen reaktio. En tiedä 
kumpi on 3. ja 4. osien välissä vaikut-
tavampaa; aplodit vai hiljaisuus. Yleisö 
valitkoon itse. Kumpikin reaktio koros-
taa omalla tavallaan sitä, että harvassa 
sinfonisessa teoksessa aurinko menee 
pilveen niin nopeasti.

Johdat Tšaikovskia aika paljon, vaikka hän 
ei ymmärtääkseni kuulu kotijumaliisi?

 
Tšaikovski-suhteeni on kieltämättä  ol-
lut monimutkainen. Hänen musiikkiin-
sa tutustuu väistämättä hyvin nuo rena 
ja silloin se tarjoaakin unohtumatto-
mia elämyksiä. Aikanaan sitten kyl-
lästyin siihen emootioon ja toistoon. 
Edelleenkin minulla on pieniä ongel-
mia Tšaikovskin musiikin toisteisuuden 
kanssa; joskus tuntuu että kahdesti tai 
kolmestikaan sanominen ei tunnu sä-
veltäjälle riittävän. Musiikin esittäjälle 
sellainen rakennustapa asettaa valtavia 
haasteita. Urani alussa yritin kyllä väl-
tellä Tšaikovskia mutta nykyään olen 
taas alkanut viihtyä erinomaisesti hä-
nen musiikkinsa parissa.

haastattelu Lotta Emanuelsson
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ALFRED SCHNITTKE (1934–1998): 
VIULUKONSERTTO NRO 4 

Alfred Schnittken ei ollut helppoa löy-
tää paikkaansa maailmassa, ei ihmi-
senä, ei säveltäjänä. “Koen itseni sak-
salaiseksi, venäläiseksi ja juutalaiseksi, 
näen uskonnolliset tunteeni katolisi-
na, juutalaisina tai ortodoksina”, hän 
totesi. Kokeilevana ja epäsovinnaise-
na taiteilijana hän ajautui marginaa-
liin Neuvostoliiton musiikkielämässä, ja 
hänen asemansa alkoi parantua vasta 
1980-luvun puolivälin jälkeen. Ulkoisen 
taiteellisen vapauden orastaessa hän 
sai 1985 ensimmäisen vakavan aivohal-
vauksen. Hän muutti Hampuriin 1990 
ja jatkoi uusiutuneista sairaskohtauk-
sista huolimatta uraansa, kunnes vii-
meinen halvauskohtaus päätti hänen 
elämänsä 1998.

Useimmille tällainen repivä hajaan-
nus voisi olla lamaannuttavaa, mutta 
taiteilijoille se voi olla jopa eduksi, ja 
näin oli myös Schnittken tapauksessa. 
Hänen musiikissaan on sellaista rikas-
ta ristiriitaisuutta, että voi uskoa hänen 
katsoneen maailmaa monesta näkökul-
masta. Hän sai varhaisteoksiinsa vai-
kutteita Šostakovitšilta, mutta 1960-lu-
vulta lähtien hän kokeili modernimpia 
tyyliratkaisuja, mm. dodekafoniaa, sar-
jallisuutta ja aleatorisuutta ja päätyi 
lopulta 1970-luvulla “polystilistiseksi” 
kutsumaansa, erilaisia tyylielementtejä 
yhdistelevään ilmaisuun.

Schnittken laajaan tuotantoon sisäl-
tyy yhdeksän sinfoniaa, useita konsert-
toja, kolme oopperaa, kolme balettia 
sekä suuri määrä vokaali-, kamari- ja 
elokuvamusiikkia. Kaiken tämän keskel-

tä viulusävellykset – mm. neljä konsert-
toa ja monet kamarimusiikkiteokset 
– siilautuvat esiin erityisen todistusvoi-
maisina dokumentteina hänen ilmai-
sustaan. Vaikka hän oli itse opiskellut 
pianonsoittoa, tuntuu juuri viulu vas-
tanneen parhaiten hänen musiikillisia 
pyrkimyksiään. “Kaikista tuntemistani 
1900-luvun säveltäjistä Schnittke on 
‘viulistisin’”, kiteytti Gidon Kremer, jolle 
Schnittke omisti viimeisen neljästä viu-
lukonsertostaan.

Neljäs viulukonsertto valmistui 1984, 
samoihin aikoihin jolloin Schnittken 
musiikki alkoi vähitellen levitä länsi-
maihin ja laajempaan tietoisuuteen. 
Se toteuttaa täysiverisesti hänen “po-
lystilistisen” musiikin ihannettaan, ja jo 
muutamissa avaustahdeissa levittäytyy 
pirstaleinen ja monisärmäinen musii-
killinen maisema kuulijan eteen: ritua-
listinen kellosointinen avaus, tietoisen 
vanhahtava Schubert-tyylinen aihelma 
ja viulun sisääntulon mukana ilmesty-
vä raastava riitasointisuus. Kremerin 
nimi on jäänyt teoksen musiikilliseen 
materiaaliin, sillä sen musiikilliset kir-
jaimet ovat mukana avauksen tema-
tiikassa. Päätösosassa myös kolme 
muuta Schnittken hengenheimolaista 
– Edison Denisov, Sofija Gubaidulina 
ja Arvo Pärt – ovat tarjonneet nimiään 
sävelaiheita varten.

Teos kasvaa moniselitteisestä alus-
taan neliosaiseksi, tunnelmiltaan 
vaih  televaksi kokonaisuudeksi. Alun 
Schubert-henkinen aihelma kuullaan 
teoksessa myöhemminkin, ja sekä sitä 
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että kolmannen osan hillityn surrea-
listisesti väritettyä teemaa Schnittke 
on kutsunut “plyysipäällysteisiksi” ja 
verrannut niitä “maskeerattuihin ruu-
miisiin”. Näin hän viittaa siihen, ettei 
teemojen kauneus enää edusta nyky-
maailmassa aitoa, todellista mahdolli-
suutta. Tämä on tyypillistä Schnittkelle: 
musiikki ei hänelle ole vain abstraktia 
sävelten leikkiä vaan täynnä kerronnal-
lista ja symbolista latausta, jolloin mu-
siikin soivan ilmiasun takana voi olla 
useampiakin merkityksen tasoja.

Solisti on teoksessa kuin yksinäinen 
roolihahmo näytelmässä. Orkesteri 

maalaa välillä kulissit solistin mietis-
kelylle, välillä taas nousee sen suora-
naiseksi vastavoimaksi. Näin käy sel-
vimmin toisessa ja neljännessä osassa, 
joiden “visuaalisiksi kadensseiksi” kut-
sutuissa jaksoissa orkesteri jyrää so-
listin lopulta alleen niin, että jäljelle 
jää vain soittamista jäljitteleviä elei-
tä ilman soivia ääniä. Moni on nähnyt 
näissä eleissä vertauskuvan siitä ahdis-
tetusta asemasta, johon Schnittke oli 
urallaan pahimmillaan päätynyt mutta 
josta hän teoksen aikoihin oli jo vapau-
tumassa.

PJOTR TŠAIKOVSKI (1840–1893): 
SINFONIA NRO 6 H-MOLLI, PATEETTINEN

Tšaikovski ryhtyi kuudennen sinfoni-
an sävellystyöhön keväällä 1893. Vire 
oli korkealla, ja luonnosversio oli val-
mis parissa kuukaudessa, lopullinen or-
kesteripartituuri elokuussa. Tšaikovski 
oli vakuuttunut teoksen arvosta ja kir-
joitti veljenpojalleen: “Pidän sitä eh-
dottomasti parhaana ja erityisesti vil-
pittömimpänä kaikista teoksistani ja 
rakastan sitä enemmän kuin mitään 
muuta, mitä olen säveltänyt.”

Tšaikovski johti kantaesityksen 
Pietarissa 28. lokakuuta. Yhdeksän 
päivää myöhemmin hän oli kuollut. 
Asetelma oli jo näin otollinen sinfoni-
an ympärille kietoutuvien tulkintojen 
synnylle, ja ajan mukana teoksen taus-
taa purkavista teorioista on kasvanut 
kokonainen oma mytologiansa. Usein 
teos on koettu eräänlaisena musiikil-
lisena itsemurhaviestinä, mitä vielä 

Tšaikovskin kuoleman epäselvät olo-
suhteet ovat lietsoneet: oliko kyseessä 
tahaton koleramyrkytys vai toverituo-
mioistuimen painostuksesta syntynyt 
kunniaitsemurha, jolla yritettiin peitel-
lä säveltäjän suhdetta erään venäläisen 
ylimyksen veljenpoikaa.

Vaikka sinfonia on luonteeltaan sy-
vän pessimistinen, sitä on vaikea käsit-
tää itsemurhaviestiksi ainakaan elämä-
kerrallisessa mielessä, sillä sen jälkeen 
Tšaikovski viimeisteli vielä kolmannen 
pianokonserttonsa. Myös teoksen lisä-
nimi “Pateettinen” on herättänyt kysy-
myksiä. Kertomansa mukaan säveltäjän 
veli Modest ehdotti sitä kantaesitystä 
seuranneena päivänä, mutta jo kuu-
kautta aiemmin Tšaikovski oli käynyt 
asiasta kirjeenvaihtoa kustantajansa 
kanssa.
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Kun Tšaikovski sävelsi teosta, hän 
luonnehti sitä “ohjelmasinfoniaksi” 
mutta sellaiseksi, jossa “ohjelma jää kai-
kille salaisuudeksi”. Kahdesta aiemmas-
ta Tšaikovskin sinfoniasta tiedetään, 
että ohjelmalliset virikkeet jäsensivät 
hänen luomistyötään, ja vaikka kuu-
dennen sinfonian ohjelmaa ei ole sit-
keistä yrityksistä huolimatta aukotto-
masti selvitetty, se vaikutti olennaisella 
tavalla sävellystyöhön. Yleisimmin teos 
on kytketty ajatukseen kohtalosta, jota 
edustaa teoksessa keskeisessä asemas-
sa oleva alaspäinen asteikkoaihe.

Kuudes on Tšaikovskin omaperäisin 
sinfonia ja yksi koko 1800-luvun mer-
kittävimmistä sinfonisen muodon uu-
delleenarvioinneista. Tšaikovski ei mo-
nien romantikkojen tapaan muokannut 
muotoa rapsodisilla lisäaineksilla vaan 
jäsensi sitä uusista lähtökohdista, joi-
ta sinfonian epätavallinen sisältö vaa-
ti. Uudelleenarvio ei koskenut vain 
kokonaismuotoa ja epätavallista osa-
järjestystä vaan myös osien olemusta. 
Kaikessa valtavassa tunnepaatokses-
saankin teos on kurinalainen ja hallittu 
kokonaisuus.

Sinfonian dramaturginen painopiste 
on monista romantiikan kauden finaa-
lisinfonioista poiketen jo avausosas-
sa. Se alkaa hitaalla johdannolla, josta 
puhkeaa esiin kahden hyvin eriluontei-
sen teeman varaan rakentuva sonaatti-
muoto: pääteema muodostuu lyhyistä 
aihelmista ja on luonteeltaan dynaa-
minen ja liikkuva, sivuteema – tai “rak-
kausteema” niin kuin sitä usein kutsu-
taan – on puolestaan leveän laulava ja 
tunnehehkuinen. Musiikki hiipuu esit-
telyn lopuksi kuusinkertaiseen pianissi-
moon (pppppp) ja leikkautuu suoraan 

keskelle räjähtävän energistä ja myrs-
kyisää kehittelyä, jonka tiimellyksessä 
häivähtää katkelma vanhasta ortodok-
sisesta sielunmessusta. Tšaikovski hä-
märtää kehittelyn ja kertauksen rajaa 
tuomalla kertaukseen uutta materiaalia 
musertavan painokkaaksi kasvavassa 
huipennuksessa, ja kertaukseen liittyvä 
paluun tuntu toteutuu kunnolla vasta 
osan lopulla sivuteeman myötä.

Sinfonian musiikillisessa tarinassa vä-
liosat ovat kuin takautumia tai muistu-
mia onnellisemmista ajoista. Toisena 
on valssimaisen elegantisti keinuva 
mutta epätavalliseen 5/4-tahtilajiin kir-
joitettu osa. Kolmas osa alkaa ilmavan 
scherzomaisesti mutta tiivistyy energi-
sen marssimaiseksi ja kasvaa huuma-
vaan tehoon.

Sinfoninen tragedia palaa kaikessa 
ehdottomuudessaan viimeisessä osas-
sa, joka on täynnä esitysmerkinnän 
mukaista lamentoso-sävyä. Brahms oli 
jo kymmenen vuotta aiemmin antanut 
kolmannen sinfoniansa päättyä hitaa-
seen musiikkiin finaalin duurisävyises-
sä epilogissa, mutta Tšaikovskin ratkai-
su on dramaturgisesti äärimmäisempi 
ja tinkimättömämpi. Siinä sinfoniaa 
hallitseva kohtalo-ajatus alaspäisine 
kulkuineen vie teoksen lohduttomaan, 
alistuneeseen päätökseen.

Kimmo Korhonen
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VADIM GLUZMAN 

Ukrainassa syntynyt israelilainen viu-
listi Vadim Gluzman aloitti viuluopin-
tonsa 7-vuotiaana. Ennen muuttoaan 
Israeliin 1990, hän opiskeli Zakhar Bron 
ja Yair Klessin johdolla Tel Avivissa. 
Gluzman on täydentänyt opintojaan 
New Yorkissa Juilliardin musiikkikoulus-
sa Dorothy DeLayn ja Masao Kawasakin 
oppilaana. Uransa alussa Vadim 
Gluzman sai ohjausta myös viulistile-
genda Isaac Sterniltä.

Vadim Gluzman esiintyy säännöllises-
ti maailman huippuorkestereiden, ku-
ten San Franciscon ja Minnesotan sin-
foniaorkestereiden, Lontoon, Dresdenin 
ja Israelin filharmonikoiden sekä 
Berliinin saksalaisen sinfoniaorkesterin 

solistina. Hän on esiintynyt myös mer-
kittävillä festivaaleilla mm. Verbierissä, 
Raviniassa ja Colmarissa.

Tänä syksynä Gluzman soittaa 
Glazunovin konserttoa Ranskan kan-
sallisorkesterin solistina, Gubaidulinan 
Offertoriumia Dresdenin filharmonik-
kojen kanssa ja Prokofjevin toista viu-
lukonserttoa Berliinin filharmonikkojen 
solistina. 

Vadim Gluzman levyttää yksinoi-
keudella BIS-levymerkille. Hänen le-
vytyksensä Bruchin viulukonsertosta 
Bergenin filharmonikkojen kanssa sai 
hiljattain merkittävän Diapason d’Or 
-palkinnon.

Vadim Gluzmanin instrumentti on 
ex-Leopold Auer Stradivarius vuodelta 
1690. Soittimen on hänelle lainannut 
Chicagon Stradivarius Society.

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-

RADION SINFONIAORKESTERI

sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
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, 
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Eötvösin, Nielsenin, Hakolan, Lindbergin, 
Saariahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen 
teoksia sekä Launiksen Aslak Hetta 
-oopperan ensilevytyksen. Orkesterin 
levytyksiä on palkittu mm. BBC Music 
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.


