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29.10. 
KESKIVIIKKOSARJA 5  
Musiikkitalo klo 19.00

Okko Kamu, kapellimestari
Jouko Harjanne, trumpetti 
 

Joseph Haydn: Konsertto trumpetille ja 15 min 
orkesterille Es-duuri Hob.VIIe:1
 
I Allegro  
II Andante  
III Finaali (Allegro)

VÄLIAIKA 20 min

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

Väliaika noin klo 19.35. Konsertti päättyy noin klo 21.15.
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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JOSEPH HAYDN (1732–1809): 
KONSERTTO TRUMPETILLE JA ORKESTERILLE

Haydnin viimeisiä aktiivisia sävellys-
vuosia kahden 1790-luvun alkupuo-
len Lontoon-matkan jälkeen hallitsi-
vat suuret vokaaliteokset: oratoriot 
Luominen ja Vuodenajat sekä useat 
laajamuotoiset messut. Niiden rinnal-
la syntyi kuitenkin myös jonkin verran 
soitinmusiikkia, mm. viimeiset jousi-
kvartetot sekä trumpettikonsertto, vii-
meinen ja monien mielestä hienoin hä-
nen konsertoistaan.

Vielä hiukan aiemmin Haydn ei luul-
tavasti olisi kiinnostunut trumpetti-
konserton säveltämisestä. Trumpettien 
mahdollisuuksia oli pitkään kahlinnut 
soittimen sävelvalikoiman rajoittumi-
nen ns. luonnonsäveliin, joita esiintyy 
yläsävelsarjan mukaisesti sitä tiheäm-
mässä, mitä korkeammalle sävelalu-
eelle siirrytään. Vielä barokin aikana 
trumpeteilla soitettiin usein melodioita 
korkeassa ns. clarino-rekisterissä, mut-
ta klassismin kaudella clarino-soiton 
taito oli rappeutunut ja trumpettiosuu-
det olivat yleensä jääneet sointia vah-
vistaviksi sointusäveliksi tai fanfaari-
maisiksi signaaleiksi.

Tarve trumpetin sävelvalikoiman laa-
jentamiseen oli polttava, ja ongelmaan 
alettiin etsiä ratkaisua ns. läppätrum-
petista. Sen putkessa oli läpillä sul-
jettavat aukot, joiden avulla sävelkor-
keuksia saatiin lisää käyttöön. Soitin 
alkoi kehittyä jo 1760- tai 1770-luvulla, 
mutta ensimmäisen menestyksekkään 
läppätrumpetin kehitti aikansa johta-
viin trumpetisteihin kuulunut Anton 
Weidinger 1790-luvulla. Sen sävelvali-

koima käsitti kromaattisen asteikon sä-
velet yli kahden oktaavin alueelta.

Haydn sävelsi trumpettikonserttonsa 
juuri Weidingeria varten. Teos valmistui 
1796, mutta kantaesitys venyi vuoteen 
1800, tapahtumaan jota Weidinger 
mainosti uuden läppätrumpettin-
sa esittelytilaisuutena. Myös Johann 
Nepomuk Hummel sävelsi suositun 
trumpettikonserttonsa Weidingerille. 
Läppätrumpetin aika jäi kuitenkin ly-
hyeksi, sillä jo 1820-luvulla kehitettiin 
nykyaikainen venttiilitrumpetti, joka 
vähitellen syrjäytti sekä läppätrumpe-
tin että monissa orkestereissa pitkään 
käytetyt luonnontrumpetit.

Haydn hyödyntää konsertossaan te-
hokkaasti läppätrumpetin tarjoamia 
uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi jo 
ensiosassa solistin avausrepliikin 14:stä 
sävelestä kuusi on sellaisia, joita ei olisi 
voinut soittaa vanhoilla luonnontrum-
peteilla, ja runsaamman sävelvalikoi-
man tarjoama mahdollisuus laulavaan 
melodiikkaan korostuu entisestään hi-
taassa osassa. Teos rakentuu konser-
toille tyypilliseksi kolmiosaiseksi koko-
naisuudeksi. Nopeassa avausosassa on 
sekä juhlavia että verhotumpia, lähes 
syksyisen haikeita sävyjä. Konserton il-
maisu on herkimmillään sicilianon tah-
dissa keinuvassa hitaassa osassa, josta 
Haydn on jättänyt tunnelmaa syven-
tääkseen orkesterin vaskisoittimet ja 
patarummut pois. Päätöksenä on te-
matiikaltaan tarttuva, usein taiturilli-
sesti kuvioiva sonaattirondo-osa.
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JOUKO HARJANNE SOITTAA MUSIIKKIA, 
EI TRUMPETTIA

Jouko Harjanne sai RSO:n soolotrumpe-
tistin paikan kolmekymmentä vuotta 
sitten. ”Orkesteri on kehittynyt vuosi-
en varrella valtavasti, ja myös kansain-
välistynyt – aloittaessani 1984, kaik-
ki vaskisoittajat olivat suomalaisia.” 
Trumpettikirjallisuuden tunnetuinta 
klas  sikkoa, Haydnin konserttoa Jouko 
on esittänyt yli parikymmentä kertaa. 
Haasteita teoksen soittamisessa silti 
aina riittää. ”Konsertto paljastaa nope-
asti esittäjän musikaalisuuden tason. 
Lisäksi se on niin tunnettu, että kaikilla 
on tietty käsitys siitä, miten se pitäisi 
soittaa.” 

Ensimmäisen kerran Jouko muistelee 
esittäneensä Haydnin konserton 1978 
Tampereen Konservatorion orkesterin 
solistina. ”En muista esityksestä mi-
tään muuta kuin, että esitin teoksen 
B-trumpetilla, vaikka vakiintunut tapa 
on esittää se Es-trumpetilla. Se oli var-
masti paljon vaikeampaa, mutta ei sitä 
silloin nuorempana osannut pelätä”, 
nauraa Jouko. Oman orkesterin solis-
tina kotisalissa soittaminen on kaksi-
piippuinen juttu. ”Toisaalta se on kivaa, 
mutta toisaalta kotikentällä onnistumi-
nen tuo paineitakin.”

Trumpetti on muutakin kuin 
torisoitin 
Vaskimusiikkiin liittyy usein mielikuva 
kovaäänisesti pauhaavasta soittimesta, 
jota toreilla tuutataan. Joukoa tämä yk-
sipuolinen kuva harmittaa. ”Usein saa 
lehdestä lukea kuinka esimerkiksi vas-

kimusiikkifestivaali ’töräytettiin’ käyn-
tiin. Eihän pianistinkaan todeta ’pim-
puttavan’ tai viulistin ’vinguttavan’.” Itse 
hän vertaisi vaskipuhaltimien soittoa 
laulamiseen. ”Hengitys on siinä samalla 
tavalla tärkeässä roolissa, ja lauluäänen 
tapaan myös trumpetin soundia voi vä-
rittää.”

Tärkeintä on innostava 
opettaja
Trumpetissa on kolme venttiiliä, joil-
la säädellään äänen korkeutta. Vielä 
tärkeämpää on kuitenkin oppia ansat-
si eli huuliote, jolla suukappaleeseen 
puhaltamalla saadaan ääni aikaan. 
Soittimessa riittää teknisiä haasteita, 
mutta Joukon mielestä niitä ei saisi jää-
dä liikaa miettimään. ”Sanon aina op-
pilaille, että älkää soittako trumpettia 
vaan soittakaa musiikkia.”

Jouko pitää säännöllisesti mestari-
kursseja ympäri maailmaa ja on vuo-
desta 2012 asti toiminut japanilaisen 
Senzoku Gakuen College of Music 
-korkeakoulun vierailevana trumpetti-
professorina. Uuden trumpetistisuku-
polven kouluttamisessa hän korostaa 
alkuopetuksen merkitystä. ”Nostan to-
della paljon hattua pienten lasten opet-
tajille. Kaikki on kiinni heidän tekemäs-
tään perustyöstä, jolla joko karkotetaan 
kyllästynyt oppilas pois tai koukutetaan 
niin, että hänestä tulee huippusoit-
taja.” Joukolla itsellään oli onni pääs-
tä juuri tällaisen opettajan oppilaaksi. 
”Soittaisin varmasti vain hyvänä harras-
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telijana jossakin Rauman soittokunnas-
sa ilman opettajaani Raimo Sarmasta”, 
hän kiittelee.

Kesät kuluvat Lieksassa

Jouko Harjanne on toiminut Suomen 
suurimman ja kansainvälisimmän vas-
kitapahtuman, Lieksan Vaskiviikkojen 
taiteellisena johtajana vuodesta 1997. 
Heinä-elokuun vaihteessa järjestettä-
vällä festivaalilla on konserttien lisäksi 
opetusta ja joka vuosi kansainvälinen 
kilpailu jossakin vaskisoittimessa. 

Festivaalin johtamisen lisäksi Jouko 
esiintyy maailmalla solistina ja levyt-

tää ahkerasti. Vähäinen vapaa-aika 
kuluu kuskatessa lapsia harrastuksiin. 
”Koripallotreenejä on viisi kertaa vii-
kossa”, Jouko nauraa. Mutta osaa hän 
rentoutuakin. ”Parasta on olla vain 
jouten, eikä tehdä mitään. Toisaalta 
teatteriin lähden kyllä heti, jos joku 
pyytää.” Musiikkia ei tämäkään muu-
sikko mielellään vapaalla kuuntele. 
”Melusaastetta on päivän aikana ihan 
tarpeeksi.” Silloin tällöin hän laittaa kui-
tenkin oopperalevyn soimaan ja nauttii 
hyvää punaviiniä lasillisen tai kaksi.  

Satu Kahila

ANTON BRUCKNER (1824–1896): SINFONIA NRO 2

Anton Brucknerin sinfonioiden esitys-
versioista päättäminen on usein vaelte-
lua todellisessa vaihtoehtojen viidakos-
sa. Hän teki useimpiin sinfonioihinsa 
moneen kertaan erilaisia korjauksia, ja 
myöhemmät editoijat ovat täydentä-
neet hämmennystä omilla versioillaan. 
Tästä myös Brucknerin toinen sinfonia 
c-molli tarjoaa valaisevan esimerkin.

Bruckner sai toisen sinfonian val-
miiksi ensimmäisen kerran syksyl-
lä 1872. Wienin filharmonikoissa teos 
tuomittiin aluksi mahdottomaksi soit-
taa, mutta kantaesitys saatiin aikaan 
Wienissä seuraavan vuoden lokakuus-
sa, kun Brucknerin ystävä kapellimesta-
ri Johann Herbeck oli löytänyt esityksen 
tukijaksi ruhtinas Johann Lichtensteinin 
– ja kun Bruckner oli ensin hiukan kor-

jaillut teosta. Vuonna 1876 sinfonial-
le järjestyi uusi esitys, minkä vuoksi 
Bruckner teki Herbeckin ehdotuksesta 
teokseen jälleen muutamia korjauksia. 
Seuraavana vuonna Bruckner teki nii-
den pohjalta teoksesta uuden version, 
ja vielä vuosina 1891–92 hän korjali te-
osta. Näiden viimeisten korjausten jäl-
keen teos julkaistiin 1892.

Koska toisen sinfonian korjaukset oli-
vat tapahtuneet osittain säveltäjän ys-
tävien neuvoista ja pahimmillaan jopa 
näiden painostuksesta, on 1900-luvul-
la tuotu esiin myös muita versioita. 
Päästäkseen lähemmäksi säveltäjän al-
kuperäisiä aikomuksia Robert Haas jul-
kaisi 1938 laitoksen, jonka hän oli koos-
tanut vuosien 1872 ja 1877 versioista. 
Toinen Brucknerin sinfonioiden tunnet-
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tu editoija Leopold Nowak taas julkai-
si omassa kokonaislaitoksessaan vuo-
den 1877 version sellaisena kuin se oli 
Brucknerilta jäänyt. Se – samoin kuin 
Nowakin suunnittelema editio vuo-
den 1872 alkuperäisversiosta – on sit-
temmin ilmestynyt myös myöhemmän 
Bruckner-tutkijan William Carraganin 
toimittamana. Vuoden 1892 ensimmäi-
nen julkaistu laitos on jo käytännössä 
hylätty, mutta jäljelle jää silti runsas 
valikoima erilaisia vaihtoehtoja, sem-
minkin kun kapellimestarit ovat teh-
neet teoksesta omia versioitaan. Okko 
Kamun johdolla teos esitetään vuoden 
1877 versiona lukuun ottamatta finaa-
lin loppua, joka kuullaan vuoden 1872 
version mukaisena.

Vaikka toisen sinfonian ympärille kie-
toutunut editiosotku on melkoinen, 
sitä on sävyttänyt hakeutuminen kohti 
Brucknerin omia pyrkimyksiä. Toisessa 
sinfoniassa Brucknerin omaperäinen 
sinfoniatyyli ei ollut vielä täysin vakiin-
tunut, mutta kyseessä on silti teos, jota 
ei voi erehtyä luulemaan kenenkään 
muun säveltämäksi. Mittakaava, eleet 
ja sävelkieli ovat jo tutun monumentaa-
lisia, ja mukana on myös monissa hä-
nen teoksissaan esiintyvä ns. Bruckner-
rytmi (tasajakoisen tahdin jakaminen 
kahteen niin, että toisena puolikkaana 
on trioli), ei kuitenkaan tällä kertaa me-
lodiassa vaan osana säestystä. Tuttua 
on myös taukojen käyttäminen osa-
na musiikin dramaturgiaa. Kun Wienin 
filharmonikkojen viulisti ja myöhem-
pi legendaarinen kapellimestari Arthur 
Nikisch kysyi syytä tähän, Bruckner 
vastasi: ”Katsos, aina kun minulla on jo-
tain tärkeää sanottavaa, minun täytyy 
ensin vetää henkeä.”

Laaja ensiosa alkaa Brucknerin myö-
hemmistäkin sinfonioista tutulla viu-
lutremololla, jota vasten voimakasil-
meiseksi kasvava pääteema piirtyy. 
Sivuteemassa on levollisempi sävy, ja 
osassa on vielä jylhäsävyisempi kol-
mas teemaryhmä. Näistä perusele-
menteistä Bruckner rakentaa lähes op-
pikirjamaisen selkeän sonaattimuodon 
mahtavasti paisuvine kehittelyineen ja 
kertauksineen.

Pääosin intiiminsävyisessä mutta 
myös painokkaampia sävyjä saavassa 
hitaassa osassa tulee esiin Brucknerille 
tuttu hitaiden osien muoto, kokonai-
suuden rakentaminen kahden vuorot-
televan ja jatkuvasti rikkaampia muo-
toja saavan teeman varaan. Bruckner 
lainaa osassa kahdesti teemaa f-molli-
messun (1867–68) Benedictus-osasta.

Bruckner sävelsi scherzon ennen hi-
dasta osaa, ja se on osien järjestys 
myös Nowak-Carraganin vuoden 1872 
versiossa, mutta vuoden 1877 versi-
ossa hidas osa on toisena ja kansan-
omaisen jyskyttävä scherzo kolmante-
na. Finaalissa Bruckner palaa ensiosan 
mahdikkaaseen mittakaavaan ja tuo 
osan omien teemojen rinnalle muis-
tumia ensiosan aiheista. Myös f-molli-
messun Kyrie häivähtää osan tematii-
kassa.

Kimmo Korhonen
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OKKO KAMU

Sinfonia Lahden ylikapellimestarina ja 
Sibelius-festivaalin taiteellisena joh-
tajana syksyllä 2011 aloittaneen Okko 
Kamun ammattiura muusikkona lähti 
liikkeelle Suhonen-kvartetin ensiviulis-
tina ja viulistina Helsingin kaupungin-
orkesterissa. Työnsä kapellimestarina 
Kamu aloitti Kansallisoopperassa, jossa 
hän oli jo toiminut konserttimestarina. 

Monipuolisena muusikkona tunnettu 
Kamu on johtanut lähes kaikkia maa-
ilman merkittävimpiä orkestereita. 
Hän toimi Radion sinfoniaorkesterin 
ylikapellimestarina 1971–1977. Lisäksi 
Kamu on ollut Oslon filharmonik-
kojen, Suomen Kansallisoopperan, 
Stockholm Sinfoniettan, Helsingborgin 
sinfoniaorkesterin ja Helsingin kau-
pungin orkesterin ylikapellimes tarina 
sekä Birminghamin sinfoniaorkes-
terin, Lausannen kamarior kesterin, 
Singaporen sinfoniaorkesterin ja 
Kööpenhaminan filharmonikkojen pää-
vierailijana. Oopperakapellimestarina 
Kamu on esiintynyt mm. Metro-
politanissa New Yorkissa, Covent 
Gardenissa Lontoossa ja Bolšoi-
teatterissa Moskovassa. Vuodesta 2006 
lähtien Kamu on toiminut Musiikkia! 
Ruovesi -kamarimusiikkifestivaalin tai-
teellisena johtajana ja esiintynyt viulis-
tina eri kokoonpanoissa.

Ruotsin kuninkaallinen musiikki-
akatemia valitsi Kamun jäsenekseen 
vuonna 1994. Vuonna 2010 Kamu vas-
taanotti Suomen Kulttuurirahaston pal-
kinnon, ja vuonna 2011 hänelle myön-
nettiin professorin arvonimi. 

JOUKO HARJANNE

Raumalla syntynyt Jouko Harjanne 
opiskeli Tampereen konservatorios-
sa Raimo Sarmaksen johdolla ja jat-
koi opintojaan opettajinaan Henri 
Adelbrecht ja Timofei Dokshitser. 
Orkesterimuusikon uransa Harjanne 
aloitti vuonna 1978 Tampereen kau-
punginorkesterin trumpetin varaäänen-
johtajana ja jatkoi samassa orkesterissa 
vuoteen 1984, jolloin hänet kiinnitettiin 
Radion sinfoniaorkesterin soolotrumpe-
tistiksi. Ak tiivisena kamarimuusikkona 
hän on soittanut useissa yhtyeissä, jois-
ta keskeisimpiä ovat olleet Suomalainen 
Vaskiyhtye, Brasstime Quartet sekä 
Solistiseitsikko Imperial.

Jouko Harjanne on kansainvälises-
ti tunnettu ja arvostettu vaskisolisti. 
Hänen solistinen uransa lähti nopeaan 
nousuun lukuisten kilpailumenestys-
ten myötä. Tärkeimpiä niistä olivat toi-
nen palkinto Prahan kevät -kilpailussa 
vuonna 1987 ja ensimmäinen palkinto 
Kansainvälisen trumpettikillan järjes-
tämässä Ellsworth Smith -trumpetti-
kilpailussa vuonna 1990. Harjanne on 
toiminut myös monen tärkeän kan-
sainvälisen trumpettikilpailun tuo-
maristossa, mm. Münchenin ARD -, 
Maurice Andre -, Prahan Kevät -, Porcia 
- ja Budapest -kilpailussa sekä Lieksan 
Vaskiviikon kansainvälisissä vaskikilpai-
luissa. Suomen Trumpettikillan kunnia-
jäseneksi Harjanne kutsuttiin vuonna 
1997.

Harjanteen soittoa leimaa kokonais-
valtainen musikaalisuus, jossa vaikut-
tavalla tavalla yhdistyvät instrumen-
tin täydellinen hallinta, rikas ilmaisu 
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ja silkkisen soljuva ääni. Hänen virtu-
oosinen instrumenttinsa käsittely nos-
ti hänet maailman vaskimuusikoiden 
eturiviin viimeistään yhteisessä esiinty-
misessä ja levytyksessä Kiri Te Kanawan 
kanssa Englannissa joulukuussa 1994 
sekä Rodion Shchedrinin trumpetti-
konserton Euroopan kantaesitykses-
sä Moskovassa syksyllä 1995. Nykyisin 
solistiesiintymiset vievät häntä ympäri 
maailmaa.

Harjanne on tehnyt yli 30 soolole-
vyä ja esiintynyt paljon myös radios-
sa ja televisiossa. Hän on saavuttanut 
maineen kaikkein vaikeimpien trum-
pettikappaleiden levyttäjänä (mm. 
Zimmermannin, Grunerin, Linkolan, 
Sipilän, Williamsin, Shchedrinin ja 
Jolivetin konsertot). Klassisen ja mo-
dernin musiikin kattavalla laajalla re-
pertuaarillaan Harjanne on nostanut 

instrumenttinsa mainetta monipuo-
lisena soolosoittimena. Harjanne on 
menestyksekkäästi kantaesittänyt lu-
kuisia suomalaisten ja kansainvälisten 
säveltäjien trumpettiteoksia. Monet sä-
veltäjät ovat myös omistaneet hänelle 
sävellyksiään ja tunnetut kapellimesta-
rit (mm. Kamu, Kadhize, Miller, Oramo, 
Panula, Salonen, Saraste, Segerstam ja 
Vänskä) ovat johtaneet hänen esiinty-
misiään ja levytyksiään.

Harjanne pitää säännöllisesti mes-
tarikursseja ympäri maailmaa. Hän 
on toiminut Lieksan Vaskiviikon 
Taiteellisena johtajana vuodesta 1997 
ja hänet on nimitetty myös Lieksan 
kaupungin Vaskilähettilääksi vuonna 
2012. Tammikuusta 2012 Harjanne on 
toiminut Senzoku Gakuen College of 
Musicin vierailevana trumpettiprofes-
sorina.

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, 

RADION SINFONIAORKESTERI

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 
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-
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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 
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.


