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29.10
ONSDAGSSERIEN 5 
Musikhuset kl. 19.00

Okko Kamu, dirigent
Jouko Harjanne, trumpet

Joseph Haydn: Konsert för trumpet och  15 min
orkester Ess-dur Hob.VIIe:1
 
I Allegro  
II Andante  
III Final (Allegro)

PAUS 20 min
 

Anton Bruckner: Symfoni nr 2 c-moll 67 min
 
I Moderato 
II Andante. Feierlich, etwas bewegt
III Scherzo. Mäßig schnell. Trio  
IV Finale: Mehr schnell
 

Paus ca kl. 19.40. Konserten slutar ca kl. 21.15.
Sänds direkt i Yle Radio 1 samt på webben (yle.fi/rso).
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JOSEPH HAYDN 
(1732–1809): 
KONSERT FÖR 
TRUMPET OCH 
ORKESTER 

Efter de två Londonresorna i början av 
1790-talet dominerades Haydns sista 
aktiva år som kompositör av stora vo-
kala verk: oratorierna Skapelsen och 
Årstiderna samt ett flertal omfattande 
mässor. Vid sidan av dem kom också en 
del instrumentalmusik, bland annat de 
sista stråkkvartetterna samt trumpet-
konserten, den sista och enligt många 
den förnämsta av hans konserter.

Det fanns ett brinnande behov av 
att utvidga trumpetens tonförråd och 
man började leta efter en lösning i 
form av så kallade klafftrumpeter med 
öppningar i röret som kan slutas med 
klaffar och ger tillgång till fler toner. 
Instrumentet började utvecklas redan 
på 1760- och 1770-talen, men den för-
sta framgångsrika klafftrumpeten kon-
struerades på 1790-talet av sin tids le-
dande trumpetare Anton Weidinger. 
Dess tonförråd omfattade den kroma-
tiska skalans toner med ett omfång på 
över två oktaver. 

Haydn komponerade sin trumpet-
konsert just för Weidinger. Den blev 
färdig 1796 men uruppförandet drog ut 
på tiden till år 1800 till ett evenemang 
som Weidinger utannonserade som en 
presentation av sin nya klafftrumpet. 
Klafftrumpeten blev emellertid kortli-
vad. Redan på 1820-talet utvecklades 
den moderna ventiltrumpeten som så 
småningom trängde undan både klaff-

trumpeten och naturtrumpeterna som 
många orkestrar länge använde sig av.

Haydn utnyttjar i sin konsert effek-
tivt de nya möjligheter som klafftrum-
peten erbjuder. Redan till exempel i för-
sta satsen är sex av de fjorton tonerna 
i trumpetens inledningsreplik sådana 
som inte hade kunnat spelas på gam-
la naturtrumpeter. Det större tonför-
rådets möjligheter att skapa sångbar 
melodik framstår ännu tydligare i den 
långsamma satsen. Verket är uppbyggt 
som en typisk konsert med tre satser. 
Den snabba första satsen har både fest-
liga och mera dämpade, nästan höst-
ligt vemodiga tongångar. Konsertens 
uttryck är som känsligast i den andra 
satsen som gungar likt en siciliano och 
där Haydn för att fördjupa stämningen 
utelämnat bleckinstrumenten och pu-
korna. Som final har konserten ett so-
natrondo med smittande tematik och 
ofta virtuosa figurer. 

ANTON BRUCKNER 
(1824–1896): 
SYMFONI NR 2

     
Bruckner färdigställde en första ver-
sion av sin andra symfoni hösten 
1872. Wiens filharmoniker ansåg den 
vara ospelbar men i oktober följan-
de år uruppfördes symfonin efter att 
Bruckner gjort smärre korrigeringar.  År 
1876 arrangerades en ny spelning och 
Bruckner gjorde igen några justeringar. 
Året därpå färdigställde Bruckner en ny 
version på basis av dessa och så sent 
som 1891–92 korrigerade han symfonin 
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ytterligare. Efter dessa sista korrige-
ringar publicerades symfonin år 1892. 

Eftersom revisionerna delvis gjorts 
utgående från vänners råd och till och 
med i värsta fall under påtryckning, bör-
jade man på 1900-talet framföra även 
andra versioner. För att komma närma-
re kompositörens ursprungliga avsik-
ter publicerade Robert Haas år 1938 en 
upplaga som var sammanställd på basis 
av versionerna från åren 1872 och 1877. 
En annan känd utgivare av Bruckners 
symfonier, Leopold Nowak, publicera-
de i sin helhetsutgåva versionen från 
år 1877 sådan som Bruckner lämnat 
den.  Andra symfonin har sedermera 
även kommit ut redigerad av den sena-
re brucknerforskaren William Carragan. 
Den första publicerade upplagan från 
år 1892 har redan i praktiken förkastats 
men kvar blir ändå en mängd alterna-
tiv i synnerhet som många dirigenter 
också gjort egna varianter. Under Okko 
Kamus ledning spelas symfonin i ver-
sionen från år 1877 förutom slutet av 
finalen som följer 1872-års version.

Oredan kring de olika editeringarna 
av andra symfonin är visserligen stor 
men den har styrts av en vilja att kom-
ma närmare Bruckners egna intentio-
ner. Fastän Bruckners originella sym-
fonistil inte i andra symfonin är helt 
etablerad så är det ändå fråga om ett 
verk som man inte kan missta för att 
vara skrivet av någon annan än han. 
Dimensionerna, gesterna och tonsprå-
ket är redan brucknerskt monumentala 
och här förekommer även något som 
man hör i många av hans verk, den så 
kallade Brucknerrytmen. 

Den omfattande första satsen bör-
jar med ett violintremolo (bekant ock-

så från Bruckners senare symfonier) 
mot vilket huvudtemat så småningom 
tecknas allt starkare. Sidotemat har en 
mera vilsam ton och satsen har ytter-
ligare en tredje, mer storvulen tema-
grupp. Utgående från dessa grund-
element bygger Bruckner nästan ett 
skolexempel på en tydlig sonatform 
med mäktigt stegrad genomföring och 
återtagning.

Den långsamma satsen har huvud-
sakligen intim ton men också vissa 
tyngre betoningar. Den är ett exempel 
på den bekanta brucknerska modellen 
för långsamma satser, en helhet som 
bygger på två alternerande teman som 
hela tiden får rikare former. 

Bruckner komponerade scherzot 
före den långsamma satsen och denna 
ordningsföljd håller sig också Nowak-
Carragan till i sin 1872-års version, men 
i versionen från 1877 kommer den lång-
samma satsen på andra plats och det 
folkligt dunkande scherzot som tredje 
sats. I finalen återgår Bruckner till för-
sta satsens mäktiga dimensioner och 
introducerar reminiscenser från för-
sta satsens motiv vid sidan av satsens 
egna teman. 

Kimmo Korhonen (sammandrag)

OKKO KAMU

Okko Kamu tillträdde hösten 2011 som 
chefsdirigent för Sinfonia Lahti och 
konstnärlig ledare för Sibeliusfestivalen. 
Hans yrkeskarriär som musiker började 
som primas i Suhonenkvartetten och 
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violinist i Helsingfors stadsorkester. 
Sin bana som dirigent började han vid 
Nationaloperan efter att först ha varit 
konsertmästare i operaorkestern. 

Kamu är känd som en mångsidig 
musiker och han har dirigerat nästan 
alla betydande orkestrar i världen. Han 
var chefsdirigent för Radions symfoni-
orkester 1971–1977. Därtill har han varit 
chefsdirigent för Oslofilharmonikerna, 
Finlands Nationaloperas orkester, 
Stockholm Sinfonietta, Helsingborgs 
symfoniorkester och Helsingfors stads-
orkester samt förste gästdirigent för City 
of Birmingham Symphony Orchestra, 
Orchestre de Chambre de Lausanne, 
Singapore Symphony Orchestra och 
Köpenhamnsfilharmonikerna. Som 
operadirigent har Kamu uppträtt 
bland annat på Metropolitan i New 
York, Covent Garden i London och 
Bolsjojteatern i Moskva. Sedan 2006 
har Kamu varit konstnärlig ledare för 
kammarmusikfestivalen Musiikkia! 
Ruovesi och uppträtt som violinist i en-
sembler med olika besättning.

Kungliga Musikaliska Akademien 
(i Sverige) valde Kamu till leda-
mot 1994. År 2010 fick Kamu Finska 
Kulturfondens pris och 2011 utnämn-
des han till professor. 

JOUKO HARJANNE

Jouko Harjanne, född i Raumo, stude-
rade vid konservatoriet i Tammerfors 
som Raimo Sarmas elev och fortsat-
te sin utbildning för Henri Adelbrecht 
och Timofei Dokshitser. Han inledde 
sin karriär som orkestermusiker år 1978 

och blev vicestämledare för trumpe-
tarna vid Tammerfors stadsorkester, en 
post som han behöll till 1984, då han 
knöts som solotrumpetare till Radions 
symfoniorkester. Som aktiv kammar-
musiker har han spelat i ett flertal en-
sembler av vilka de viktigaste har varit 
Finländska Bleckensemblen, Brasstime 
Quartet och Solistseptetten Imperial.

Jouko Harjanne är en internationellt 
erkänd och uppskattad solist. Hans kar-
riär avancerade snabbt till följd av ett 
flertal tävlingsframgångar. De viktigas-
te av dem var andra plats i Pragvårens 
tävling  1987 och första pris i Ellsworth 
Smith-trumpettävlingen 1990, som ar-
rangeras av det Internationella trum-
petgillet. Harjanne har suttit i juryn 
i många betydande internationella 
trumpettävlingar, bland andra ARD i 
München, Maurice André-tävlingen 
och Pragvårens tävling samt den inter-
nationella tävlingen för bleckblåsare i 
Lieksa. 

Harjanne har gjort över 30 soloskivor 
och har uppträtt ofta i radio och teve. 
Han har blivit känd för sina inspel-
ningar av de allra mest krävande kom-
positionerna för trumpet (konserter 
av bland andra Zimmermann, Gruner, 
Sjtjedrin och Jolivet). Harjanne har med 
framgång uruppfört trumpetstycken 
av flera inhemska och utländska kom-
positörer. Många tonsättare har också 
tillägnat honom sina kompositioner.

Han har varit konstnärlig ledare för 
Lieksa Brass sedan 1997. Sedan januari 
2012 har Harjanne varit gästprofessor 
vid Senzoku Gakuen College of Music.



5

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.


