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10.4
FREDAGSSERIEN 12
Musikhuset kl. 19.00

Leonard Slatkin, dirigent

 
Cindy McTee: Circuits 6 min

Paul Hindemith: Symfoniska metamorfoser 21 min

Allegro 
Scherzo: (Turandot) Moderato
Andantino 
March

PAUS 20 min
 

Hector Berlioz: Symphonie fantastique op.14 54 min

I Rêveries - Passions (Drömmeri – Passioner) 
II Un bal (En bal) 
III Scène aux champs (Scen på landet) 
IV Marche au supplice (Marsch till schavotten) 
V Songe d’une nuit du Sabbat (Häxsabbat)

  
Paus ca kl. 19.35. Konserten slutar ca kl. 21.00. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso).
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CINDY MCTEE (1953–): 
CIRCUITS  

Tonsättaren och pedagogen Cindy 
McTee föddes i Tacoma i delstaten 
Washington vid Förenta Staternas väst-
kust. Hon studerade först i sin hemstad 
vid Pacific Lutheran University och full-
bordade sedan sin utbildning vid äre-
vördiga Yale University samt University 
of Iowa och musikakademin i Krakow. 
Hon fick undervisning i komposition 
av bl.a. Jacob Druckman och Krzysztof 
Penderecki. 

Den ohejdat fartfyllda musiken i ver-
ket Circuits (”Kretsar”, 1990) tycks vara 
stadigt bunden vid en pulserande jord-
nära tradition. McTees musik har sagts 
innehålla åtminstone sådana element 
som “humor, besvikna förhoppningar, 
oväntade uppehåll och rytmisk fluk-
tuation, jazztexturer, postminimalism”. 
Hon karakteriserar sin musik som av-
siktligt lekfull och humoristisk.

McTee tillämpar ofta traditionella 
former. Till känslan av enhetlighet bi-
drar ihärdiga ostinatokedjor, som ge-
nom finurliga asymmetriska konstel-
lationer avviker från den förväntade 
takten. Inom rytmen, harmonin och 
melodiken är jazzinfluenserna rådan-
de. De melodiska idéerna som ibland 
kan vara komplicerade har sina rötter 
i be-bopstilens praxis inom jazzen. Det 
rytmiska uttrycket produceras av syn-
koper. Även sådana inom jazzen kända 
begrepp som walking bass och trum-
mornas accentuerade rim shot (slag på 
trummans ram) har funnit sin plats och 
etablerat sig i McTees vokabulär. Under 
sin korta speltid gör Circuits intryck 

av ett perpetuum mobile med osläck-
lig energi. Man får en bild av en glad 
men litet nervös och flängig, slingran-
de och skuttande spelevink. En musi-
kalisk ADHD? 

PAUL HINDEMITH 
(1895–1963): 
SYMFONISKA 
METAMORFOSER 

Paul Hindemith hörde till 1900-talets 
mest mångsidiga musiker. Förutom 
tonsättare var han även instrumenta-
list, dirigent, teoretiker och pedagog. 
På sitt eget instrument violan hörde 
han på sin tid till de främsta i världen, 
men det sägs att han kunde spela i det 
närmaste alla instrument i orkestern 
åtminstone på god amatörnivå.  

Den första impulsen till kvällens kom-
position kom år 1940 från koreografen 
Leonid Massine, som vid den tiden var 
chef för den “nya ryska baletten” som 
etablerat sig i Monte Carlo. Massine 
besökte Hindemith på dennes arbets-
plats vid Yale University och bad denne 
orkestrera Webers musik så den kunde 
fungera som balettmusik. Massine vis-
ste inte vilka stycken han ville ha och 
Hindemith spelade för honom på ho-
tellets piano all den musik av Weber 
som han med två dagars varsel fått tag 
på och slutligen kom herrarna fram till 
ett gemensamt beslut. Eller gjorde de 
det? Då Hindemith presenterade re-
sultatet för Massine, fann denne styck-
ena för komplicerade och förkastade 
dem på rak arm. Samarbetet avbröts. 
Hindemiths arrangemang blev i skriv-
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bordslådan ända tills han beslutade sig 
för att komplettera dem till en orkes-
tersvit.  

Hindemith ville redan i rubriken 
komma med uttömmande upplysning 
om vad det var fråga om och därför 
fick verket namnet Symfoniska meta-
morfoser över teman av Carl Maria von 
Weber. Stycket har fyra rätt korta sat-
ser. Fastän den etniska aspekten inte 
på något sätt är det viktigaste i sviten, 
har musiken ändå en påtaglig “orien-
talisk” kolorit. Delvis beror detta på 
att Hindemith i andra satsen använ-
der sig av ett tema ur Webers uvertyr 
Turandot, som bygger samma kinesiska 
sagoämne av Carlo Gozzi som Puccinis 
opera. Weber hade funnit temat i filo-
sofen J.-J. Rousseaus lexikon Dictionaire 
de musique, som hävdar att det är en 
äkta kinesisk melodi. Även i de övriga 
satserna förekommer stiliserad orien-
talism. Första satsen bygger på Webers 
pianostycke All’ongarese. Det “unger-
ska” betyder här samma slag av wan-
nabe turkiska drag som med sin exo-
tism och skräckromantik fängslade 
centraleuropéerna på den tiden och 
som Mozarts Rondo alla turca är ett 
utmärkt exempel på. Tredje satsen är 
en trivsam lugn stund i svitens musik 
som i övrigt går på i rätt rask och kaxig 
takt. Finalens Marsch faller tillbaka på 
första satsens robusta framfart som 
intensifieras av en avsiktlig kantighet. 
Träblåsinstrumentens anspråkslöst in-
ledda marschtema tilltar och blir grovt 
praktfull. 

 

HECTOR BERLIOZ 
(1803–1869): 
DEN FANTASTISKA 
SYMFONIN

Berlioz var en 24-årig musikstuderande, 
då ett brittiskt teatersällskap kom till 
Théâtre de l’Odéon i Paris för att spela 
Hamlet. Ofelia spelades av en irländsk 
skönhet vid namn Harriet Smithson. 
På sitt impulsiva sätt förälskade sig 
Berlioz omedelbart i henne mitt under 
pjäsen gång. För att väcka sin föräls-
kelses uppmäksamhet tonsatte Berlioz 
irländska dikter och arrangerade en 
konsert där de framfördes. Den unga 
damen kom emellertid inte till konser-
ten, eftersom hon aldrig fick höra om 
hela evenemanget.  

Några år senare blev situationen igen 
spänd. Teatertruppen kom tillbaka på 
gästspel i Paris. Inspirerad av Harriet 
hade Berlioz skrivit en symfoni av all-
deles ny typ. I all sin galenskap blev 
Den fantastiska symfonin en viktig mil-
stolpe i den symfoniska musikens ut-
veckling på 1800-talet. Det var den för-
sta utpräglade programsymfonin. Där 
användes för första gången ett åter-
kommande motiv som associeras med 
en person i berättelsen, vilket direkt 
kan anses förebåda Wagners ledmotiv. 
Orkesterbehandlingen avvek radikalt 
från det som var brukligt tidigare.

En central ställning i symfonin inne-
has av ett upprepat tema, en idée fixe 
som är en fantasibild av hjältens äls-
kade. Temat förekommer för första 
gången i början av Allegrot genast ef-
ter introduktionen. Det undergår varia-
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tion och placeras i olika omgivningar, 
men det förblir igenkännbart, vilket en 
tvångsföreställning ju bör vara. Första 
satsen är en omfattande och omväx-
lande helhet av drömmeri och passio-
ner som rubriken säger. I andra satsen 
är vi på bal och där blir drömmen mera 
verklig än den verkliga miljön. Detta är 
första gången som harporna får en vik-
tig roll i instrumenteringen i ett sym-
foniskt verk. Tredje satsen för oss ut 
till landet och musiken får en starkt 
deskriptiv karaktär: herdar spelar, trä-
dens blad dallrar i vinden, ett avlägset 
åskväder hörs. Allt detta får en mycket 
direkt musikalisk beskrivning. Den ena 
herden (oboe) placerade Berlioz utom 
synhåll bakom scenen. Över ett halvt 
sekel senare började detta medel bli 
allt vanligare och numera är det gan-
ska populärt. 

De två sista satserna är mardröm-
mar. I fjärde satsen tror hjälten sig ha 
dödat sin älskade och tror sig vara på 
väg för att avrättas. Den i grunden 
dystra, ibland sardoniskt grimaseran-
de marschtakten grumlas av temats 
varierande placering inom ramen för 
taktstrecken. I slutet hugger giljotinen 
obönhörligt avbilden av den älskade. 
Femte satsen för till helvetet bortom 
döden till en häxsabbat där hjälten hå-
nas genom att man kränker det som 
för honom är det allra heligaste. Till och 
med idée fixe hörs nu i förvrängd form. 
Den katolska mässans traditionella me-
lodi dies irae (”vredens dag”) dyker upp 
för att förstärka känslan av yttersta do-
men och i slutet blandas den skickligt 
upp med häxornas gyckel. 

Jouni Kaipainen (sammandrag)

LEONARD SLATKIN

Leonard Slatkin som nu är på första be-
sök i Finland är för närvarande musik-
chef för Detroit Symphony Orchestra 
och Orchestre National de Lyon. 
Han har även artbetat som musik-
chef för  St. Louis Symphny Orchestra 
och Washington National Symphony 
Orchestra samt chefsdirigent för BBC 
Symphony Orchestra. Under säsongen 
2014–2015 firar han sin 70-årsdag med 
en Tjajkovskijfestival i Detroit, Brahms 
symfonier i Lyon och dirigerar bl.a. New 
York Philharmonic Orchestra, Japanska 
radions symfoniorkester och Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin. 

Slatkin föddes i Los Angeles i en 
musikerfamilj. Hans far var violinist 
och hans mor cellist, båda grundande 
medlemmar i den berömda Hollywood 
String Quartet. Vid sidan av violinspel 
studerade Slatkin redan i ett tidigt ske-
de orkesterdirigering bl.a. i Aspen för 
Walter Süsskind och vid Juilliard School 
of Music för Jean Morel.  

Leonard Slatkin har gjort över 100 
skivinspelningar av vilka sju har fått en 
Grammy. Med sin orkester i Lyon har 
han spelat in bl.a. Rachmaninovs pia-
nokonserter samt verk av Ravel och 
Berlioz. Med Detroits symfoniorkester 
har han inspelat alla Beethovens sym-
fonier.  

Slatkin har grundat och leder verk-
samheten för National Conducting 
Institute och har grundat St. Louis 
Youth Orchestra. Han undervisar orkes-
terdirigering vid University of Indiana, 
Manhattan School of Music och Juilliard 
School of Music. 
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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 företar en tur-
né i hemlandet. Med dirigenten 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.

I Förenta Staterna har Slatkin fått 
National Medal of Arts och Gold 
Baton Award av League of American 
Orchestras. I Frankrike har han förlä-
nats den prestigefyllda titeln Légion 
d’honneur. Slatkin är hedersdoktor vid 
bl.a. Juilliard School of Music, Indiana 
University och University of Michigan.  


