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1.4. 
KESKIVIIKKOSARJA 13   
Musiikkitalo klo 19.00

François-Xavier Roth, kapellimestari
Tabea Zimmermann, alttoviulu
  
Béla Bartók: Tanssisarja Sz.77 17 min
I Moderato 
II Allegro molto 
III Allegro vivace 
IV Molto tranquillo 
V Comodo 
VI Finaali (Allegro)

György Kurtág: Movement for viola and orchestra 12 min

Béla Bartók: Alttoviulukonsertto op.posth. Sz.120 21 min
I Moderato 
II Adagio religioso – Allegretto 
III Allegro vivace

VÄLIAIKA 20 min 

Béla Bartók: Musiikkia kieli- ja lyömäsoittimille ja 26 min 
celestalle Sz.106  
I Andante tranquillo 
II Allegro 
III Adagio 
IV Allegro molto

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.00. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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BÉLA BARTÓK (1881–1945): TANSSISARJA

Joissakin sävellyksissä Béla Bartókin 
työtä säveltäjänä ja kansanmusii-
kin tutkijana ei voi erottaa toisistaan. 
Tanssisarjassa Sz 77 orkesterille kan-
sanmusiikin ainekset, autenttiset ja 
itse keksityt, ovat sulautuneet Bartókin 
omaan ilmaisuun. Teemat ja niitä esit-
tävät soittimet alkavat muistuttaa teh-
täväänsä luonnonjärjestelmässä tote-
uttavia eläimiä tai kasveja.

Teos valmistui isänmaalliseen juhlaan 
Budapestissa 1923, mutta Bartókille 
kansanmusiikki oli perusolemuksel-
taan antinationalistista kulttuuria. Hän 
sijoitti tanssisarjaan hän sijoitti ara-
bialaisia, romanialaisia, unkarilaisia ja 
valakialaisia sävelmiä. Teoksesta tuli 
suosittu ja Bartókin läpimurto kansain-
väliseen kuuluisuuteen.

Viisiosaisen sarjan rakentamisessa 
Bartók kohtasi vaikeuksia, kun hänen 
muovailemansa slovakialainen tanssi ei 
mahtunut symmetriseen asetelmaan. 
Hän jätti kappaleen pois, mutta siihen 
osoittavat viitteet muissa osissa jäivät 
jäljelle. Tauotta soitettavat osat on lii-
tetty toisiinsa runollisin välikkein.

Modernistinen henki puhaltaa ensim-
mäisen tanssin (Moderato) fagoteissa, 
joita säveltäjä luonnehti ”melko arabia-
laisiksi”. Rennosti kolkkavat rytmit ja 
groteski perusvire pitävät ”taiteellisen” 
folklorismin loitolla. Tunnelma laajenee 
tanssin lopulla herkän idylliseksi.

Toinen tanssi (Allegro molto) on epä-
säännöllisissä rytmeissään nopeampi 
ja pasuunojen glissandoissa ja trum-
pettien pienissä tersseissä myös rons-
kimpi. Rehvakkaan alkuosan jälkeen 

kappale puhkeaa melodiseen kukkaan 
välikkeessään.

Romanialaisia ja unkarilaisia säkki-
pillirytmejä yhdistelevä kolmas tanssi 
(Allegro vivace) vilistää ensin puupu-
haltimissa ja sitten komeasti soitinnet-
tuna koko orkesterilla. Neljäs tanssi 
(Molto tranquillo) on Bartókille omi-
nainen yökuva: rauhallinen, mutta sa-
lamyhkäisesti huokaava maisema, 
jonne puupuhaltimet lehahtavat yksi-
tellen kuin harvinaiset yölinnut poistu-
en päinvastaisessa järjestyksessä.

Kaksi viimeistä kappaletta liittyvät 
toisiinsa vielä tiiviimmin. Voimia kerä-
tään pahaenteisesti sykkivässä hiljai-
suudessa (Comodo), josta finaaliallegro 
laukaistaan täyteen vauhtiin. Aiempien 
nopeiden osien aiheet vilistävät ohi 
hurjana kavalkadina, joka hiljenee het-
keksi ennen loppurepäisyä.
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GYÖRGY KURTÁG (S. 1926): 
MOVEMENT FOR VIOLA AND ORCHESTRA 

György Kurtág suunnitteli alun perin 
opiskelevansa sävellystä Béla Bartókin 
johdolla, mutta tämän kuoltua vuon-
na 1945 opettajiksi Budapestin Liszt-
Akatemiassa tulivat Sándor Veress, 
Ferenc Farkas ja Leo Weiner. 

Bartókilta nuori Kurtág sai kuitenkin 
“musiikillisen äidinkielensä”. Bartókin 
alttoviulukonsertto toimi herättee-
nä Kurtágin 1953–54 säveltämälle 
Kappaleelle alttoviululle ja orkesteril-
le. Teos on omistettu alttoviulisti Imre 
Patakylle, joka kantaesitti sen vuonna 
1955 Debrecenin Rautatieorkesterin 
kanssa, mutta sen jälkeen kappale on 
uinunut unohduksissa.

Alttoviulukappale on Kurtágin myö-
hemmän tuotannon valossa epätyypil-

linen ja tarjoaa tilaisuuden kuunnella 
säveltäjää laajempien muotojen paris-
sa. Se on sävelletty avausosaksi kon-
serttoon, joka ei saanut jatkoa. Teos oli 
tarkoitettu myös opinnäytteeksi Liszt-
Akatemiaan, minkä vuoksi siinä kuuluu 
Bartókin ohella Kurtágin mukaan myös 
Haydnin ja Brahmsin vaikutus. 

Teosta valmistaa orkesterijohdan-
to, johon patarummut ja vasket tuo-
vat synkeitä sävyjä. Alttoviulu liittyy 
mukaan laulavalla aiheella, mutta lei-
mahtaa pian virtuoosisiin liekkeihin. 
Dramaattisessa kehittelyssä vuorottele-
vat solistin ja orkesterin puheenvuorot, 
mutta kappale päättyy sovinnollisesti.

BÉLA BARTÓK (1881–1945): 
ALTTOVIULUKONSERTTO

Béla Bartók pakeni toista maailmanso-
taa Yhdysvaltoihin vuonna 1940, mutta 
jäi siellä alkuun vaille töitä. Musiikkiväki 
alkoi järjestää hänelle tilauksia, alka-
en Sergei Koussevitskyn tilaamas-
ta Konsertosta orkesterille (1943) ja 
Yehudi Menuhinin ehdottamasta soo-
loviulusonaatista (1944). 

Leukemiaa sairastaneelta Bartókilta 
loppui kuitenkin aika kesken. Säveltäjän 
kuollessa 26.9.1945 kesken jäivät Ditta-
vaimolle sävelletty kolmas pianokon-
sertto sekä skotlantilaisen alttoviulu-
virtuoosi William Primrosen tilaama 
alttoviulukonsertto. 

Primrose oli lähestynyt helmikuussa 
1945 Bartókia, joka ei alkuun tuntenut 
itseään riittävän asiantuntevaksi altto-
viulukonserttoon. Syyskuun 8. päivä-
nä hän kuitenkin kirjoitti Primroselle: 
“Olen iloinen voidessani kertoa sinul-
le, että alttoviulukonserton luonnos on 
nyt valmis ja ainoastaan kirjoitettava 
ulos partituuriksi, eli jäljellä on niin sa-
noakseni pelkkää mekaanista työtä. Jos 
mitään ei tapahdu, olen valmis 5–6 vii-
kossa, toisin sanoen voin toimittaa si-
nulle orkesteripartituurin lokakuun toi-
sella puoliskolla.”
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Alttoviulisti Tibór Sérly (1901–1978) 
vieraili säveltäjän luona viikko ennen 
Bartókin kuolemaa. Hän näki Bartókin 
työskentelevän kiireellä sekä pia-
no- että alttoviulukonserton kanssa. 
Alttoviulukonserttoa Bartók luonneh-
ti “melkein valmiiksi” ja sanoi vain or-
kestroinnin ja joidenkin yksityiskoh-
tien puuttuvan. Primroselle Bartók 
oli kuvaillut teoksen sointimaailmaa: 
“Orkestroinnista tulee varsin läpikuul-
tava, läpikuultavampi kuin viulukon-
sertossa [nro 2]. Soittimen tumma ja 
maskuliininen luonne on vaikuttanut 
teoksen kokonaisilmeeseen.”

Serly oli säveltäjän perikunnalle luon-
nollinen valinta alttoviulukonserton toi-
mittamiseksi julkaisukuntoon. Tehtävä 
ei ollut helppo: säveltäjän numeroimat-
tomat nuottilehdet monine korjauksi-
neen oli laitettava järjestykseen ja or-
kesteriosuus oli soitinnettava. Serlyn 
täydentämä versio alttoviulukonsertos-
ta ilmestyi vuonna 1949. 

Säveltäjän poika Peter Bartók julkai-
si vuonna 1995 Nelson Dellamaggioren 
kanssa toimittamansa kriittisen laitok-
sen teoksen käsikirjoituksesta. Serlyn 
edition orkestrointiin siinä ei ole laa-
jemmin puututtu, mutta joitakin ilmei-
siä virheitä on korjattu. Myös Tabea 
Zimmermann on verrannut Serlyn ver-
siota käsikirjoitukseen ja soittaa teok-
sesta oman tulkintansa, josta on pois-
tettu Serlyn lisäämät tai muuttamat 
tahdit ja joka poikkeaa hänen versios-
taan myös dynamiikan ja fraseerauk-
sen osalta.

Bartókin alttoviulukonsertto seuraa 
ulkoisesti samantyyppistä kirkastunutta 
klassisuutta kuin kolmas pianokonsert-
to. Avausosa (Moderato) on pidempi 

kuin kaksi jälkimmäistä osaa yhteensä. 
Sen sonaattimuoto laajenee moneen 
suuntaan alkaen alttoviulun soolos-
ta orkesterin pizzicatojen säestyksellä. 
Ehkä solistin vaelluksessa vaihtelevien 
esitysmerkintöjen ja orkesterimaisemi-
en halki on jäljellä vaikutelmia Berliozin 
Haroldista Italiassa, Paganinille sävelle-
tystä alttoviulusinfoniasta, jota Bartók 
tutki sävellystyöhön ryhtyessään.

Alttoviulun yksinpuhelut ensimmäi-
sessä osassa tiivistyvät lyhyeen kadens-
siin ennen pääaiheen kertausta, mut-
ta vielä osan lopussa alttoviulu jatkaa 
pohdiskelevaa sooloa. Orkesterin fagot-
ti jatkaa sitä ja siirtää samalla musiikin 
toiseen osaan (Adagio religioso), jonka 
Serly nimesi kolmannen pianokonserton 
vastaavan osan tavoin. Hitaan osan tun-
nelma on hauras ja intiimi, täynnä ku-
jertavia yön ääniä ja kaikuja jousikvar-
tettojen Pustan kutsuista. Alttoviulun 
ylärekisterissä liikkuvassa välitaitteessa 
musiikki saa vielä epätoivoisia (piangen-
do) sävyjä.

Myös päätösosa (Allegro vivace) seu-
raa ilman taukoa ja sitä hallitsevat roma-
nialaistyyliset tanssirytmit. Unkarilainen 
folklore kukkii hitaammassa cis-molli-
kohtauksessa, mutta elämäntahtoisesta 
virtuoosisuudesta huolimatta musiikin 
rivien välistä kuultaa väistämätön suru-
mieli. Lopputahdit on silti viimeistelty 
reippaalla päättäväisyydellä.
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BÉLA BARTÓK (1881–1945): MUSIIKKIA KIELI- JA 
LYÖMÄSOITTIMILLE JA CELESTALLE

Béla Bártok kävi tuotannossaan läpi 
kaikki 1900-luvun keskeiset virtaukset, 
Varhaisen myöhäisromanttisen vai-
heen jälkeen hän etsi uutta tietä niin 
modernismin, uusklassismin kuin tie-
teellisesti ja taiteellisesti tulkitun kan-
sanmusiikin kautta. 

Musiikissa jousille, lyömäsoittimille 
ja celestalle nuo kaikki impulssit ovat 
sulautuneet yhteen täysin persoonal-
lisella tavalla. Otsikointi irrottaa teok-
sen barokin, klassismin, folklorismin tai 
sinfonisesta perinteestä, vaikka jokai-
seen syntyy yhteys. Teos valmistui Paul 
Sacherin ja Baselin kamariorkesterin ti-
lauksesta vuonna 1936.

Bartókin sävellys on esimerkki sii-
tä, kuinka musiikissa voi saada kaiken 
toimimaan selkeästi ja kaikilla tasoilla. 
Kaiken läpäisevä tarkoituksenmukai-
suus ei haalista alitajuntaa ruokkivaa 
suggestiivisuutta, jota Stanley Kubrick 
hyödynsi Hohto-elokuvassaan (1980). 

Bartok kiinnitti ”Musiikissaan” pal-
jon huomiota sointiin: jouset ja harppu 
muodostavat oman ryhmänsä, virite-
tyt lyömäsoittimet muodostavat oman 
ryhmänsä ja virittämättömät lyömä-
soittimet toimivat eräänlaisena tehos-
teryhmänä. Esitystila on otettu haltuun 
jakamalla jousisto kahdeksi orkesterik-
si, joiden vuorottelua on tutkittu erityi-
sesti toisessa osassa.

Teoksen neliosainen muoto ei ole 
Bartokilla tavallinen. Ensimmäinen osa 
(Andante tranquillo) on symmetrises-
ti rakennettu fuuga, joka etenee jou-
sien kaanonina vuorotellen kvinttiä 

ylempää ja alempaa. Teeman esittele-
vät molempien orkesterien alttoviulut 
ja tranquillo-merkintä (”rauhallisesti”) 
sekä vaimennettu jousisointi pikem-
min lisäävät kuin vähentävät pahaen-
teisyyttä. 

Osasta kasvaa crescendo, jonka hui-
pennusta ilmestyvät alleviivaamaan 
lyömäsoittimet. Huipennusta seu-
raa diminuendo, johon peilikäännök-
seen taivutettu teema lopulta raukeaa. 
Murtosoinnuissa aaltoileva celesta an-
taa hajoavalle teemalle ylimaallisen si-
lauksen.

Toinen osa (Allegro) on sonaatti-
muotoinen ja sen teema on perit-
ty avausosasta, mutta painopiste on 
bulgarialaistyyppisissä rytmeissä (2/4 
> 3/8). Bartok vie aiheitaan yhä kau-
emmas lähtökohdistaan ja vaihtuvien 
tahtilajien leikkisästä scherzosta kuo-
riutuu vuoroin diabolista ja vuoroin 
barbaarista energiaa. Jälkipuoliskolla 
Bartokin ”kertaus” tarkoittaa pulssiryt-
mien muuntelua ja häirintää sekä soi-
tinryhmien yhä tehokkaampaa vastak-
kainasettelua. Vasta loppukertauksessa 
musiikki pääsee pakoon rytmiseltä mii-
nakentältä.

Hidas osa (Adagio) on esimerkki 
Bartokin ”yömusiikeista”. Hiljaisuuden 
rikkoo ksylofoni ja patarumpuglis-
sandot jättävät alttoviulut hapuile-
maan tietään hämärässä. Jokaista tee-
maa seuraavat varjona tehosteäänet. 
Kaanonmainen liike kasautuu ja kasvaa 
kiristäviksi painajaisnäyksi, johon lyö-
mäsoittimet ja celesta lataavat psyke-
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FRANÇOIS-XAVIER 
ROTH

Ranskalaiskapellimestari François-
Xavier Roth aloittaa Kölnin kaupungin 
musiikkijohtajana syyskuussa 2015. 
Vuodesta 2011 hän on toiminut Baden-
Badenin ja Freiburgin radion sinfonia-
orkesterin pääkapellimestarina. Roth 
tekee parhaillaan Richard Straussin sä-
velrunojen kokonaislevytystä orkesterin 
kanssa. 

Rothin ohjelmisto ulottuu 1600-lu-
vun säveltäjistä aina nykymusiikkiin. 
Laajaa ohjelmistoaan hän esittää mm. 
2003 perustamansa Les Siècles -orkes-
terin konserteissa, joiden ohjelmassa 
voi olla niin periodisoittimin soitettavia 
barokkiteoksia kuin moderneja teoksia 
samaan aikaan. Stravinskyn Kevätuhrin 
juhlavuotta Les Siécles ja Roth juh-
listivat levyttämällä teoksen periodi-
soittimilla sekä esittämällä sen BBC 
Proms -festivaalilla sekä Frankfrutin 
Alte Oper -oopperassa. Baden-Badenin 
ja Freiburgin radion sinfoniaorkes-
terin kanssa Roth on kantaesittä-
nyt teoksia mm. Philippe Manourylta, 
Georg-Friedrich Haasilta, Wolfgang 

deelisiä sointivärejä. Osan arkkimuotoi-
nen symmetria (A-B-C-B-A) on kaiken 
harhaanjohtamisen perusta ja palaa lo-
pussa alkuasetelmaan.

Finaalissa (Allegro molto) ovat pää-
osassa kansanomaiset aiheet, joille 
vauhtia antaa temperamenttinen taitu-
ruus. Edeltäviä osia hallinnut symmet-
ria horjuu uusien aiheiden vyöryssä ja 
välihuutomaisissa repliikeissä, kunnes 

ensimmäisen osan pääteema ilmaan-
tuu hartaana hymninä. Kehittelyssä 
hymniaihe hajoaa ja raukeaa leppeisiin 
sooloihin. Fuugateeman lapsekas dia-
toninen versio ja apoteoosiksi kohoava 
loppurutistus sinkoavat musiikin päi-
vänpaisteeseen.

Antti Häyrynen

Rihmiltä, Jörg Widmannilta ja Helmut 
Lachenmannilta. 

Tulevia esiintymisiä Rothilla on 
Lontoon sinfoniaorkesterin ja BBC:n 
sinfoniaorkesterin kapellimestari-
na. Lisäksi hän johtaa mm. Bostonin, 
Wienin ja Tokion sinfoniaorkestereita, 
Berliinin filharmonikoita, Amsterdamin 
Concertgebouw-orkesteria sekä 
Valistuksen ajan orkesteria. Oopperaa 
Roth on tehnyt Pariisissa ja Berliinissä, 
joissa hän johtanut mm. Delibes’n 
Lakmé -oopperaa ja Morton Feldmanin 
Neither-oopperaa. Kuluvana vuonna 
hän esittää Wagnerin Lentävän hollan-
tilaisen Les Siècles -orkesterin kanssa.

Yleisötyö on lähellä François-Xavier 
Rothin sydäntä. Hän on Lontoon 
sinfoniaorkestrin Panufnik Young 
Composers Scheme -projektin ka-
pellimestari. Roth on ollut myös pe-
rustamassa periodisoittimilla soitta-
vaa Jeune Orchestre Européen Hector 
Berlioz -nuoriso-orkesteria.

Les Siécles -orkesterin kanssa Rothilla 
oli Ranskassa kolmen vuoden ajan oma 
klassisen musiikin suosituimpia teoksia 
esittelevä tv-ohjelma Presto!, joka kerä-
si viikoittain yli kolme miljoonaa katso-
jaa France 2 -kanavalla. 
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TABEA ZIMMERMANN

Alttoviulisti Tabea Zimmermann kuu-
luu instrumenttinsa ehdottomiin huip-
puihin. Hän esiintyy säännöllisesti mm. 
Berliinin filharmonikkojen, Lontoon 
sinfoniaorkesterin ja Pariisin orkeste-
rin solistina. Zimmermann toimii myös 
Ensemble Resonanzin nimikkotaiteilija-
na ja on konsertoinut orkesterin kanssa 
Wienissä, Hampurissa ja Kölnissä.

Tabea Zimmermann opiskeli Ulrich 
Kochin johdolla Freiburgin musiikkikor-
keakoulussa ja Sandor Veghin ohjauk-
sessa Salzburgin Mozarteumissa. Hän 
voitti kansainväliset kilpailut Genevessä 
ja Budapestissa 1982 ja 1984. Vuodesta 
2002 Zimmermann on itse opettanut 
Hanns Eisler -musiikkikorkeakoulussa 
Berliinissä.

Kamarimusiikkia Tabea Zimmermann 
soittaa mm. Arcanto-kvartetissa yh-
dessä viulistien Antje Weithaasin ja 
Daniel Sepecin sekä sellisti Jean-Guihen 
Queyrasin kanssa. Kvartetti on esiinty-
nyt mm. Carnegie Hall’ssa New Yorkissa, 
Cité de la Musique -konserttitalossa 
Pariisissa, Berliinin Filharmoniassa ja 
Wienin Konzerthausissa. Kvartetti on 
levyttänyt Bartókin, Brahmsin, Ravelin, 
Dutilleux’n, Debussyn ja Schubertin 
teoksia.

Kuluvalla kaudella Tabea Zim-
mermann pitää ”alttoviulupäivän” Lon-
toon Wigmore Hall’ssa, jossa hän yhdes-
sä kollegojensa Garth Knoxin, Antoine 
Tamestitin ja Rosalind Ventrisin kanssa 
esittää alttoviuluteoksia barokista nyky-
päivään.

Tabea Zimmermann on innoittanut 
monia säveltäjiä kirjoittamaan altto-

viuluteoksia. Hän on kantaesittänyt 
mm. György Ligetin soolosonaatin, 
Heinz Holligerin Recicanton, Wolfgang 
Rihmin alttoviulukonserton ja Bruno 
Mantovanin kaksoiskonserton. 

Paul Hindemithin juhlavuonna 2013 
Tabea Zimmermann julkaisi ylistetyn 
kokonaislevytyksen Paul Hindemithin 
alttoviuluteoksista. Hän on levyttänyt 
myös mm. Regeria, Bachia ja Brahmsia 
ja saanut taltioinneistaan monia pal-
kintoja. 
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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-
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, 
Eötvösin, Nielsenin, Hakolan, Lindbergin, 
Saariahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen 
teoksia sekä Launiksen Aslak Hetta 
-oopperan ensilevytyksen. Orkesterin 

RADION SINFONIAORKESTERI

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 konsertti-
kiertueita ympäri maailmaa. Kauden 
2013–2014 kohokohtia oli menestykse-
käs konsertti ylikapellimestari Hannu 
Linnun johdolla Wienin Musikvereinissa 
Keski-Euroopan kiertueella. Kaudella 
2014–2015 orkesteri ja Hannu Lintu 
esiintyvät Tukholmassa ja tekevät koti-
maan kiertueen. Kapellimestari Joshua 
Weilersteinin kanssa RSO vierailee 
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.


