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15.10
ONSDAGSKONSERT 4 
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Laura Hynninen, harpa

Richard Strauß: Don Juan, op. 20  17 min
 

Alberto Ginastera: Konsert för harpa och 23 min 
orkester, op. 25   
 
I Allegro giusto
II Molto moderato
III Liberamente capriccioso – Vivace
 

PAUS 20 min
 

Jean Sibelius: Lemminkäinen,  45 min
fyra legender för orkester op. 22    
 
I Lemminkäinen och jungfrurna på ön
II Tuonelas svan
Sanna Niemikunnas, engelskt horn 
III Lemminkäinen i Tuonela
IV Lemminkäinen drager hemåt
 

Paus ca kl. 19.55. Konserten slutar ca kl. 21.10.
Sänds direkt på Yle Radio 1 samt webben (yle.fi/rso).



2

RICHARD STRAUSS 
(1864–1949): DON JUAN  

 
Berättelsen om Don Juan är en gam-
mal spansk legend vars första kända 
skriftliga version, El burlador de Sevilla 
y el convidado de piedra (Förföraren från 
Sevilla och stengästen), gavs ut av pjäs-
författaren Tirso de Molina ca år 1630. 
I litteraturen och i konsten i allmänhet 
har ämnet behandlats ofta sedan dess. 
Förutom Mozarts opera känner vi va-
rianter skrivna av till exempel Molière, 
Lord Byron, Pusjkin och Dumas d.ä. 
Strauß byggde emellertid inte sin ver-
sion på någon av dessa utan på ett 
ofullbordat versdrama av den öster-
rikiske poeten Nikolaus Lenau (1802–
50).

 Lenaus Don Juan avviker i någon 
mån från de vanligaste varianterna. 
Supéscenen med stengästen och för-
förarens död har han till exempel be-
handlat helt annorlunda. Det väsentli-
ga är att Lenau försökte psykologisera 
kvinnokarlens bakgrund och hans tan-
kevärld genom att gräva litet djupare 
än vad som tidigare varit brukligt i lit-
teraturen. Strauß’ Don Juan fungerar 
som ett färgstarkt, praktfullt och all-
dels briljant porträtt av en förförare. 
Den snabba vändningen till det sämre 
(Don Juans död) i de sista takterna går 
lätt lyssnaren oförmärkt förbi in i det 
ena örat och ut genom det andra. Det 
enda som man minns är förförelse och 
älskog av industriella proportioner och 
ett hejdlöst festrus.

 Det musikaliska förverkligandet är 
bländande, speciellt om man beaktar 
kompositörens ålder. Temana är utfor-

made till ståtliga och hedonistiska sub-
jekt som är avsedda att avnjutas som 
sådana samt även till smidiga objekt 
lämpade för tematisk behandling. De 
har således både romantiska och klas-
siska drag. Den unge kompositören var 
väl förmögen att bearbeta de olika ka-
raktärerna. Orkestreringen är full av 
ståtliga detaljer och texturen är virtuos 
till sitt väsen. Man uppfattar utmärkt 
väl instrumentens och instrumentgrup-
pernas speciella karaktär och genom 
samverkan dem emellan uppkommer 
praktfullt klingande ytor. Till formen 
är Don Juan en fritt behandlad sonat-
form som efter expositionen har två 
olika genomföringar och mellan dem 
överlopps inserter och i slutet en repris 
med stor variation. Huvudpersonen 
beskrivs i början med ett sprittande 
motiv som är rörligt som kvicksilver. 
Halvvägs i stycket börjar han karaktäri-
seras på annat vis genom ett nytt tema 
som valthornen stämmer upp med och 
som har både heroisk och frivol karak-
tär, bägge egenskaperna i spännande, 
ironisk belysning. Kärleksscenerna ut-
vecklas liksom omärkligt ur det tema-
tiska materialet medan däremot den 
så kallade karnevalscenen mot slutet 
är en inympad scen. Någon sådan finns 
egentligen inte i Lenaus pjäs utan här 
har Strauß tagit sig friheter.
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ALBERTO GINASTERA 
(1916–1983): KONSERT 
FÖR HARPA OCH 
ORKESTER

  
Alberto Ginastera föddes i Buenos 
Aires och utförde en stor del av sitt livs-
verk där. Han är förmodligen den inter-
nationellt näst mest kände argentinske 
tonsättaren. Ginasteras far var katalan, 
hans mor italienska och han fick redan 
vid unga år en stark argentinsk iden-
titet. Han studerade vid konservato-
riet i Buenos Aires och blev färdig strax 
före världskriget år 1938. Sedan 1947 
bodde Ginastera i Buenos Aires och 
var verksam där. Han innehade många 
lärarposter och år 1961 grundade han 
institutionen Torcuato di Tella, som 
blev ett ledande utbildningscentrum 
för latinamerikanska tonsättare. Den 
oroliga politiska situationen i landet 
tvingade honom att flytta till Förenta 
Staterna 1968 och två år senare vida-
re till Europa. Sina sista år bodde han 
i Genève. 

Hos Ginastera kommer den latinska 
sidan till uttryck framför allt i slående 
rytmer och flitig användning av slag-
verk, men han är även lyhörd för den 
mjukare sidan av sydamerikansk folklo-
re. Vissa avsnitt i de långsamma satser-
na är likt halvimproviserade vaggvisor 
eller folkvisor som uttrycker en dröm-
mande längtan bort. Harpkonserten 
(1965) är ett utmärkt exempel. Vad 
speltekniken, uttrycket och den så att 
säga musikaliska infallsvinkeln beträf-
far avviker harpan i så hög grad från 
de övriga instrumenten att komposi-

törerna ofta har haft stora svårigheter 
med instrumentet. Detta gäller även 
många så kallade stora mästare! Då 
kompositörerna inte vet hur man skri-
ver för harpa, blir harpisterna allt som 
oftast tvungna att editera stämmorna, 
ofta rent av med hård hand. De styck-
en som har en smidig stämma för har-
pa är ofta skrivna av tonsättare som 
själva är harpister. Harpans klang fas-
cinerade impressionisterna och därför 
är den kompetent skrivna harpmusi-
ken till stor del fransk. Ginasteras kon-
sert för harpa är någonting helt annat. 
De tekniska lösningarna är synnerligen 
skickliga och vad innehållet beträffar 
utgör den ett intagande bidrag till in-
strumentets repertoar. 

I Latinamerika har en helt annor-
lunda tradition uppkommit kring en 
mindre harpa utan pedal, en s.k. folk-
harpa. Speltekniken avviker natur-
ligtvis i hög grad från konsertharpan. 
Ginastera strävar inte efter att låna 
eller introducera folkharpans special-
teknik i konsertmusiken men många 
detaljer i konserten skvallrar om hans 
förtrogenhet med genren. Ginastera lå-
nar så att säga i andan om men inte 
rent konkret. Harpkonsertens tre sat-
ser spelas attacca i en följd men de är 
sinsemellan så pass olika att man lätt 
skiljer dem åt. Två snabba, ställvis syn-
nerligen dramatiska satser med dans-
rytm inramar en meditativ långsam 
sats som badar i sitt eget subjektiva 
djup. Hela ljudlandskapet domineras av 
soloinstrumentet, speciellt den meller-
sta satsen. Övergången från andra sat-
sens eteriskt klingande slut till finalens 
segervissa framfart är skickligt gjord. 
Alldeles i slutet når den allmänna gläd-
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jen och gamman en nivå som en nord-
isk lyssnare kanske inte riktigt väntar 
sig av en harpkonsert!

 

JEAN SIBELIUS 
(1865–1957): 
LEMMINKÄINEN, 
FYRA LEGENDER FÖR 
ORKESTER  
Sibelius inledde sin tonsättarbana för-
hållandevis sent, men han fick snabbt 
en specialställning inom den finländska 
musiken. Konkurrenter var det ont om 
och uruppförandet av Kullervo 1892 ska-
pade med en gång en situation där allt 
hopp om ett lyft inom den finländska 
musiken koncentrerades kring honom. 
Den unge maestron försjönk emeller-
tid tillfälligt i depression: året 1893 var 
ett dåligt år för honom och året därpå 
ännu sämre. Erik Tawaststjerna kallade 
tiden för en vågdal och spekulerade 
över vad som kunde ha orsakat den. 
Han konstaterar att kriser med ojäm-
na mellanrum i och för sig var typiska 
för Sibelius och det behövdes inte all-
tid några särskilda orsaker. Till bilden 
hör emellertid denna gång ett konkret 
misslyckande som ledde till en juste-
ring av den konstnärliga kursen.

Finska Litteratursällskapet meddela-
de år 1891 att de arrangerar en tävling 
för att få till stånd en första opera på 
finska. Sibelius var vid den tiden fas-
cinerad av Wagner. Han tog naturligt-
vis tillfället i akt och började planera 
en helaftonsopera i symbolistisk natio-
nella anda helt inspirerad av den tyske 
mästaren. Han skisserade en plan på en 

Kalevalabaserad opera Båtens skapelse 
och vände sig till diktaren J.H. Erkko 
för ett libretto. I sin skapariver märkte 
varken tonsättaren eller librettisten hur 
hopplöst odramatiskt ämnet var, berät-
telsen om Väinämöinen som slöjdar en 
båt med sångens makt, Måndottern 
som väver i fjärran och de magiska 
“slöjdorden” som skulle hämtas från 
dödsriket Tuonela.

Det är inte klart i vilket skede san-
ningen uppdagades för Sibelius men 
slutligen insåg han det: svagheter-
na förknippade med Båtens skapelse 
blev uppenbara. För att få inspiration 
i operaarbetet hade Sibelius långt ti-
digare beslutat sig för att besöka 
Wagnerföreställningar i Bayreuth och 
München, men mycket snabbt vände 
Sibelius på kälken och tog avstånd från 
den wagnerska linjen. Orsaken till det-
ta förkastande av Wagner kan mycket 
väl ha varit misslyckandet med de egna 
operaplanerna, men med tanke på fort-
sättningen var det viktigt att Sibelius 
blev medveten om sin egenart. Det var 
inte meningen att han skulle skriva en 
opera  –  han var symfoniker.  

En del av den musik som var tänkt 
för Båtens skapelse fick ett nytt hem i 
Lemminkäinensviten för orkester. Det 
är direkt roande att konstatera att ton-
sättaren utan vidare kunde byta ut hu-
vudpersonen Väinämöinen till den “öm-
selynte” Lemminkäinen. Som uvertyr 
till Båtens skapelse hade Sibelius ska-
pat ett fint tonlandskap i Lohengrins 
anda. Denna musik blev det viktigaste 
verket inom den finska symbolismen 
och en världshit då den fann sin plats 
som långsam sats i Lemminkäinensviten 
under rubriken Tuonelas svan. I svi-
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ten som mycket väl också kunde kall-
las för symfoni föregås den av satsen 
Lemminkäinen och jungfrurna på ön, en 
beskrivning av huvudpersonens lättfo-
tade och äventyrslystna natur, ett mu-
sikdrama som i sonatform sträcker från 
luftig klang och finurligt spel till pas-
sionerade och rent av mörka tongång-
ar. Efter det stolta, sköna och suveräna 
solot för engelskt horn i Tuonelas svan 
följer Lemminkäinen i Tuonela som gör 
ett litet klichéartat intryck och som för 
tanken till de handlingskraftiga skräck-
scenerna i Liszts tondikter. Den har 
nog en tjajkovskijliknande effektivitet 
men dess bildspråk och strategi är inte 
speciellt originella. Lemminkänen dra-
ger hemåt växer fram ur en liten mu-
sikalisk cell till en sjudande fors och en 
flödande älv. Den är ett fint tidigt ex-
empel på Sibelius symfoniska förmåga. 
Slutet kan anses förebåda femte sym-
fonins kraftfulla slut!

 
Jouni Kaipainen (sammandrag)

HANNU LINTU
Hannu Lintu took over as Chief 
Conductor of the Finnish Radio 
Symphony Orchestra in August 2013.

Formerly Artistic Director of the 
Tampere Philharmonic Orchestra and 
Chief Conductor of the Helsingborg 
Symphony Orchestra, he has also been 
Principal Guest Conductor of the RTÉ 
National Symphony Orchestra in Dublin. 
He works regularly with the Avanti! 
Chamber Orchestra and was Artistic 
Director of its Summer Sounds festival 
in 2005.

In addition to conducting the leading 
Finnish orchestras, Maestro Lintu 
has made guest appearances with 
the Radio Orchestras in Berlin, Paris, 
Frankfurt, Stuttgart, Amsterdam and 
Madrid, with a number of orchestras in 
North and South America (such as the 
Toronto, Houston, Baltimore, Cincinnati, 
Pittsburgh and St. Louis Symphony 
Orchestras, and the Los Angeles 
Philharmonic at the Hollywood Bowl), 
in Asia (Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur and 
Hong Kong) and Australia (the Sydney 
and Melbourne Symphony Orchestras 
and others). During the 2012/2013 sea-
son he made his debut with such or-
chestras as the London Philharmonic, 
the Minnesota Orchestra and the 
BBC Scottish Symphony, and this sea-
son he takes up re-invitations to con-
duct the Stockholm and Gothenburg 
Symphonies, the Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin (DSO), the Toronto 
Symphony and other orchestras.

Hannu Lintu studied the piano and 
cello first at the Turku Conservatory 
in his native Finland and later the 
Sibelius Academy, where he also at-
tended the conducting class taught 
by Jorma Panula, Atso Almila, Eri Klas 
and Ilja Musin. He has further been tu-
tored by, among others, Myung Whun 
Chung at the Music Academy Siena. In 
1994 he was the winner of the Nordic 
Conducting Competition.

Discs by Hannu Lintu have been re-
leased on the Ondine, Alba, Naxos, 
Ricordi, Claves, Hyperion and Danacord 
labels. Many of the discs featuring him 
as the conductor have won awards both 
at home and abroad, and his premie-
re recording of the opera The Mine by 
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Einojuhani Rautavaara was nominated 
for a Grammy.

 
 

LAURA HYNNINEN
Laura Hynninen tillträdde som harpist i 
Radions symfoniorkester i januari 2013. 
Före det var hon stämledare i Finlands 
Nationaloperas orkester 2000–2012. 
Hynninen har också gästspelat bl.a. vid 
Norska operan, Finländska kammaror-
kestern, Tapiola Sinfonietta, Åbo filhar-
moniska orkester och Trondheims sym-
foniorkester. 

Hynninen studerade harpspel vid 
Sibelius-Akademin för Riitta Paavola 
och Willy Postma. Hon tog sitt diplom 
med utmärkta betyg 1999.

Laura Hynninen har framträtt som 
solist med bland andra Oulu Sinfonia, 
Kammarorkestern Avanti!, Joensuu 
stadsorkester, Tapiola Sinfonietta och 
Hyvinge stadsorkester. Hon har spe-
lat kammarmusik och solo runt om i 
Finland samt i Sverige, Norge, Tyskland, 
Österrike, Förenta Staterna och Japan. 
Hon har även uppträtt bland annat vid 
Musikfestspelen Korsholm, Nådendals 
musikfestspel, Uleåborgsregionens 
musikfestival Oulunsalo soi, kammar-
musiken vid Tusby träsk, operafestiva-
len i Nyslott och festivalen Schleswig-
Holstein Musik. Med barytonen Jorma 
Hynninen har Laura konserterat sedan 
1992.

Laura Hynninen har medverkat på 
skivor med bland andra Pekka Pohjola, 
XL, Pekka Kuusisto, Jorma Hynninen, 
Jarkko Martikainen och Sonata Arctica. 
Soloskivan Introducing Laura Hynninen 
släpptes år 2003. Kompositören och 

gitarristen Jarmo Saaris och Laura 
Hynninens (Trubamolli-duon) skiva 
Jarmo Saari Trubamolli kom ut våren 
2011 (Rockadillo Records).

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. 
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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.


