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17.9
ONSDAGSSERIEN 2 
Musikhuset kl. 19.00

Joshua Weilerstein, dirigent
Jonathan Biss, piano 

Jean Sibelius: Vårsång  8 min

Ludwig van Beethoven: Pianokonsert nr 4 G-dur  30 min
op. 58 
 
I Allegro moderato 
II Andante con moto
III Rondo (Vivace) 

PAUS 20 min

Edvard Grieg: Peer Gynt, svit nr 1 op. 46 17 min

I Morgenstemning (Morgonstämning) 
II Aases død (Åses död)
III Anitras dans 
IV I Dovregubbens hall (I bergakungens sal) 

Richard Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche  18 min
(Till Eulenspiegels lustiga spratt) symfonisk dikt op.28
  
 

Paus ca kl. 19.55. Konserten slutar ca kl. 21.05.
Sänds direkt på Yle Radio 1 och webben (yle.fi/rso).
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JEAN SIBELIUS 
(1865–1957): VÅRSÅNG

Kullervo och En Saga uruppfördes 1892 
respektive 1893 och gjorde Sibelius till 
landets ledande tonsättare. Hans ställ-
ning blev så etablerad att den i allmän-
het inte ifrågasattes. Ett av de få un-
dantagen kom i juni 1894, då Sibelius 
deltog i den riksomfattande musik- 
och sångfesten i Vasa. Då uruppför-
des Improvisation för orkester, som en-
ligt publiken överglänstes av Armas 
Järnefelts storvulna symfoniska dikt 
Korsholm som spelades vid samma till-
fälle. 

Sibelius musik hade blivit färdig i 
sista stund. Kompositionen framför-
des året därpå i Helsingfors. Då hade 
Sibelius reviderat musiken och givit 
den ett nytt namn, Vårsång, med un-
dertiteln ”La tristesse du printemps” 
(Vårens vemod). I detta sammanhang 
strök han bland annat slutcrescendots 
tamburinrytmer som beskrivits som 
”spanska”.

I stället för den arkaiska, karga och 
starka finsknationella tonen i många av 
Sibelius verk på 1890-talet gör Vårsång 
snarare ett allmännordiskt intryck. 
Kritikern Karl Flodin beundrade dess 
ton som är ”nordiskt vän och frisk som 
Grieg och Sinding men ändock helt an-
norlunda än någondera”. Verket domi-
neras genast i början av en varm ro-
mantisk melodik och det inledande 
motivet hör till Sibelius längst utspun-
na teman. Ställvis andas musiken den 
”tristesse” som antyds av undertiteln, 
men i höjdpunkten firas vårljusets se-
ger i dur.

LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
(1770–1827): 
PIANOKONSERT NR 4 
Beethovens fjärde pianokonsert (1806) 
fick sin offentliga premiär på Theater 
an der Wien den 22 december 1808. 
Dessvärre har kvällen också gått till his-
torien för att konserten tog fyra tim-
mar, verken var illa inövade och salen 
var iskall.

Pianokonserten bjöd genast i början 
den frusna publiken på en riktig över-
raskning. Avvikande från normal kon-
sertpraxis ger Beethoven, i stället för 
orkestern, pianot första ordet i form 
av en replik i fem takter som undvi-
ker varje form av självhävdelse för so-
listen. Utgående från pianots inledning 
kan man härleda många av konsertens 
senare små motiv och den tycks också 
betona det täta, nästan  sammansmäl-
ta förhållandet mellan pianots pärlande 
lyrik och orkestern. Beethoven överras-
kar också med sin användning av har-
monier. Efter öppningsreplikens G-dur 
följer orkesterns H-dur och i genomför-
ingen övergår han slutligen i ciss-moll, 
som befinner sig så långt som möjligt 
från huvudtonarten. 

Den långsamma satsen imponerar 
med sin enkelhet. Avvikande från första 
satsen har den en kärna som uttryckli-
gen utgörs av en stark motsats mellan 
pianot och orkestern. Kontrasten mel-
lan stråkarnas starka unisona komman-
don och pianots milda svar är så bjärt 
att man ofta i satsen tror sig höra fu-
rier som Orfeus beveker med sitt spel. 
Längre fram i satsen avtar motsatsför-
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hållandet och övergår efter pianots ka-
densliknande drillscen i stillsamma av-
slutande takter. 

Finalrondot spelas attacca och börjar 
behärskat i C-dur i stället för G-dur som 
väntat. Det blir snabbt livsbejakande 
energiskt, vilket också accentueras av 
pianosatsen som är ännu mångsidiga-
re och mera omfångsrik än i första sat-
sen. Trots det har satsen även en stark 
lyrisk dimension.

EDVARD GRIEG 
(1843–1907): SVIT NR 
1 UR MUSIKEN TILL 
SKÅDESPELET PEER 
GYNT
Edvard Grieg var bara 22 år gammal 
och i början av sin tonsättarkarriär, då 
han för första gången träffade Henrik 
Ibsen i Rom 1865. Författaren höll då 
på med att planera ett nytt drama, som 
skulle bli hans mest originella och ge-
niala skapelse, Peer Gynt. Det är berät-
telsen om en kaxig ung man och hans 
fantastiska äventyr ända till Nordafrika. 

Ibsen hade inte ursprungligen tänkt 
att Peer Gynt skulle bli ett sceniskt 
verk utan ett läsdrama. Då han några 
år efter utgivandet började planera att 
framföra dramat i förkortad form och 
med omfattande scenmusik, föll det 
sig naturligt att han i första hand skulle 
vända sig till Grieg. 

Partituret till Peer Gynt blev färdigt 
i juli 1875 och skådespelet framfördes 
med Griegs scenmusik i februari föl-
jande år i Oslo. Den omfattar 23 num-
mer och utöver orkesternumren ingår 

även musik för sångsolister och kör. 
Peer Gynt-musiken framförs sällan i sin 
helhet, men desto större popularitet 
åtnjuter de två orkestersviterna som 
Grieg själv sammanställt. 

Bägge sviterna har fyra satser som 
inte spelas i samma ordningsföljd som i 
scenmusiken. I sviterna kommer Griegs 
stora skicklighet som miniatyrist i da-
gen, hans mästerliga förmåga att med 
några träffande drag fånga en fängs-
lande, egenartad stämning. Samtidigt 
visar han sin fullständiga behärskning 
av de orkestrala medlen; så pass färg-
stark och uttrycksfull är sviternas mu-
sik.

Första svitens inledande sats 
Morgonstämning klingar i början med 
finstämd transparens för att sedan bris-
ta ut i strålande ljus. Åses död är en cho-
sefri och hjärtslitande, sorgmodig sång 
skriven till minnet av Peer Gynts mor. 
Den orientaliskt färgade, lätt gungan-
de Anitras dans som ingår i scenerna 
som utspelas i Nordafrika bjuder på en 
elegant kontrast. Sviten avslutas med 
ett av de mest kända styckena i Griegs 
produktion, ett veritabelt mästervek i 
effektfull upprepning, nämligen I ber-
gakungens sal som först avancerar med 
hemlighetsfulla och långsamma steg 
för att sedan stegras och uppnå väldig 
kraft. 
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RICHARD STRAUSS 
(1864–1949): TILL 
EULENSPIEGELS 
LUSTIGE STREICHE
Till Eulenspiegel är en upptågsmakare 
i den tyska folkliga traditionen. Hans 
bravader har levat vidare i folkets mun 
och i olika berättelser ända sedan den 
sena medeltiden. Richard Strauss in-
tresse för gestalten vaknade i början av 
1890-talet. Först planerade han en ope-
ra på ämnet och skrev rent av ett libret-
toutkast men lade slutligen ned planer-
na. Men Strauss övergav inte gestalten 
Till Eulenspiegel och vintern 1894–95 
fick ämnet nytt liv i form av en sym-
fonisk dikt. 

Strauss är maximalt frigjord och inta-
gande i Till Eulenspiegels lustige Streiche 
(Till Eulenspiegels lustiga spratt). 
Tondikten följer Tills äventyr ledigt 
och elegant. Musiken är än sprakan-
de humoristiskt, än häftigt passione-
rad men alltid lika virtuost orkestre-
rad. Ursprungligen ville Strauss inte ge 
verket något detaljerat program –  ”en 
analys är mig omöjlig, all själfullhet är 
redan dold i noterna”, förklarade han 
– men senare berättade han att Till i 
verkets centrala skeden sprider kaos på 
marknaden, förälskar sig, argumente-
rar med de lärde, gör narr av religionen 
och hängs till slut. 

Strauss har gestaltat en rondoliknan-
de helhet. Den börjar med stråkarnas 
milda vinjett ”Det var en gång”, som 
omedelbart efterföljs av Tills signatur 
på valthorn. Strauss låter temana ut-
formas enligt situationens krav. Ur bör-
jans stråktema utvecklas till exempel 
den höga D-klarinettens raljerande mo-

tiv som är långt från öppningssidornas 
elegans. Olika vändningar följer glatt 
på varandra, ofta i en andlös följd kryd-
dade med överraskningar. En av dessa 
tvärvändningar leder slutligen till häng-
ningen av Till. Då återvänder börjans 
milda stråktema som om sagan nått 
sitt slut. Men alldeles i sluttakterna 
tycks Till ännu göra sig påmind. Man 
har kanske lyckats hänga honom men 
ingenting kan ta kål på hans okuvliga 
motståndsanda.

Kimmo Korhonen (sammandrag)

JOSHUA WEILERSTEIN
Joshua Weilerstein vann 21 år gam-
mal den internationella Malko-
dirigenttävlingen i Köpenhamn 2009. 
Sedan dess har hans karriär gått fram-
åt i hisnande takt. Han utexaminera-
des från New England-konservatoriet 
2011 under Hugh Wolffs ledning och 
utnämndes till biträdande dirigent för 
New York-filharmonikerna. Förra hös-
ten dirigerade han orkestern vid två 
konserter. Weilerstein har även stu-
derat för David Zinman vid American 
Academy of Conducting vid musikfest-
spelen i Aspen. Där fick han Aspens di-
rigentpris och Robert J. Harth-priset. År 
2012 dirigerade han Aspens festivalor-
kester. 

Joshua Weilerstein har dirigerat bland 
andra filharmonikerna i Los Angeles, 
Oslo och Stockholm, radioorkestern i 
Frankfurt och BBC:s symfoniorkester. 
Under kommande säsonger debuterar 
han med Mahler Chamber Orchestra, 
Deutsches Symphonie-Orchester Ber-



5

RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) har 
som sin uppgift att producera och be-
främja inhemsk musikkultur. Hannu 
Lintu tillträdde som orkesterns chefs-
dirigent hösten 2013. RSO:s heders-
dirigenter 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 beställnings-
verk. Till RSO:s uppgifter hör även att 
spela in all finsk orkestermusik för ra-
dions arkiv och lösa in rättigheterna 
till dessa inspelningar. Under spelår-
et 2014–2015 uruppför orkestern fyra 
verk som beställts av Yle. Därtill består 
programmet bland annat av Strauss 

lin samt Orchestre Philharmonique de 
Radio France. Weilerstein kom även 
i åtnjutande av Dudamel Fellowship- 
programmet, som ger unga dirigenter 
personlig handledning, tillfälle att diri-
gera Los Angeles-filharmonikerna och 
att delta i orkesterns samarbetsprojekt. 

Utöver sin karriär som dirigent är 
Joshua Weilerstein även violinist. Han 
uppträdde år 2007 som solist för Simón 
Bolívar-ungdomsorkestern i Venezuela. 

 

JONATHAN BISS
Den amerikanske pianisten Jonathan 
Biss har en mångsidig repertoar som 
omspänner musik från Mozart och 
Beethoven ända till Schönberg och 
Kurtág samt uruppföranden av nyskriv-
na verk. Biss debuterade som solist 
med New York-filharmonikerna år 2001 
och har sedan dess uppträtt regelbun-
det som solist med de främsta orkest-
rarna på olika håll i världen. 

Jonathan Biss, född år 1980, växte 
upp i en musikalisk miljö och han är 
yrkesmusiker i tredje generation. Hans 
farmor Raya Garbousova var en känd 
cellist. För henne skrev Samuel Barber 
sin cellokonsert. Biss mor är violinisten 
Miriam Fried och hans far violinisten 
Paul Biss. Jonathan Biss studerade vid 
Indiana University för Evelyne Brancart 
och vid Curtis Institute of Music i 
Philadelphia för Leon Fleischer. 

Under pågående säsong uppträder 
Jonathan Biss vid BBC Proms-festivalen 
och spelar som solist med bland an-
dra Philharmonia Orchestra, New York 
Philharmonic Orchestra och Chicago 
Symphony Orchestra. Förutom i 

Förenta Staterna håller han solokonser-
ter i Wigmore Hall och Queen Elisabeth 
Hall i London och i Louvren i Paris. 

Biss har spelat in på skiva bland an-
nat sonater av Schubert och Beethoven 
samt pianokonserter  av Mozart. Han 
har fått ett flertal betydande pris: 
Leonard Bernstein Award, Martin E. 
Segal Award vid Lincoln Center samt 
Gilmore Young Artist Award. 



6

färgstarka tondikter, Sjostakovitjs 
symfonier samt Haydns stora orato-
rium Skapelsen. Orkestern får även 
gästspel av bland andra dirigenterna 
Leonard Slatkin, Kent Nagano, Herbert 
Blomstedt och Esa-Pekka Salonen, so-
pranen 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 televi-
seras också direkt på Yle Teema.


