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13.5
ONSDAGSSERIEN 13
Musikhuset kl. 19.00

Pertti Pekkanen, dirigent

 
Bela Bartók: Rapsodi nr 1 för violin och orkester  10 min
Emma Mali, violin

Sergej Prokofjev: Pianokonsert nr 1, 2. och 3. sats  5 min 
Ossi Tanner, piano

Launy Gröndahl: Basunkonsert, 2. sats  5 min
Roosa Lampela, basun

Dmitrij Kabalevskij: Cellokonsert nr 1 op. 49, 1. sats  6 min
Milla Holm, cello

W. A. Mozart: Ein Mädchen oder Weibchen 4 min 
(ur operan Trollflöjten)
 

Giocomo Puccini: Questo amor, vergogna mia 3 min 
(ur operan Edgar)  
Tomi Punkeri, baryton

PAUS 20 min
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Felix Mendelssohn: Violinkonsert, 1. sats  13 min 
Otto Antikainen, violin

François Borne: Carmenfantasi för flöjt och orkester  12 min
Saara Lehtinen, flöjt

Jean Sibelius: Cantique och Devotion Op. 77  9 min
Abel Puustinen, violin

Francis Poulenc: Pianokonsert nr 2, 2. och 3. sats  11 min
Juho Lepistö, piano
Mariola Aniolek, piano

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.30. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso).
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PERTTI PEKKANEN
Pertti Pekkanen blev bekant för den 
stora allmänheten då han med kort var-
sel hoppade in för en insjuknad dirigent 
vid en konsert med Helsingfors stadsor-
kester år 1973. Efter den lyckade debu-
ten anställdes han som konstnärlig le-
dare för Åbo stadsorkester från år 1975. 
Åren 1987–88 arbetade Pekkanen som 
tf professor i dirigering vid Sibelius-
Akademin. Han har även varit dirigent 
för stadsorkestrarna i Villmanstrand, 
Vasa och Kuopio.  

Pertti Pekkanen debuterade som ope-
radirigent 1978 i Åbo. Sedan 1984 har 
han dirigerat bl.a. Bizets Carmen och 
Tjajkovskijs Eugen Onegin vid Finlands 
Nationalopera. Pekkanen har även diri-
gerat vid operafestivalen i Nyslott och 
vid Tammerforsoperan. 

Pertti Pekkanen har gjort ett flertal 
skivinspelningar, bl.a. Einar Englunds 
första symfoni med Åbo stadsorkes-
ter, som blev den första inhemska skiv-
inspelningen som fick en plats bland 
de tio bästa skivorna i tidskriften 
Gramophones omröstning. Pekkanen 
har gästspelat som dirigent i de nord-
iska länderna och därtill i Japan, Polen, 
Tyskland, England, Schweiz, Tjeckien 
och Ryssland där han ledde S:t 
Petersburgs filharmoniker. 

EMMA MALI 
Emma Mali (f. 1996) började studera vi-
olin för sin mor i fem års ålder. Vid Västra 
Helsingfors musikinstitut var hennes lä-
rare Ulla Pulkki, Riitta Poutanen och Jari 
Valo. År 2013 övergick Emma till Pekka 

Kauppinens violinklass vid Sibelius-
Akademins ungdomsutbildning Erfa-
ren het av att spela i orkester har hon 
fått i bl.a. Symfoniorkestern Vivo, Jean 
Sibelius-orkestern och Helsingfors Sin-
fonietta. Emma har också fått tillfälle 
att utveckla sina färdigheter som mu-
siker i kvartetten Colore som bildades 
av några nära vänner redan under tiden 
vid musikinstitutet. Som inspiration 
och förebild har hon speciellt haft violi-
nisterna i kvartetten META4.

OSSI TANNER
Pianisten Ossi Tanner (f. 1997) stude-
rar vid Västra Helsingfors musikinstitut 
för Junio Kimanen. År 2013 valdes han 
in i De ungas riksomfattande piano-
akademi. Han har deltagit i mästarkur-
ser för bland andra Konstantin Bogino, 
Tuija Hakkila, Juhani Lagerspetz, Matti 
Raekallio, Henri Sigfridsson, Antti 
Siirala och Erik T. Tawaststjerna.

Ossi vann första pris i Leevi Madetoja-
pianotävlingen i januari 2015. År 2014 
kom han till semifinalen i pianotävling-
en i Jyväskylä och fick ett specialpris. 
Därtill har han fått pris vid olika piano- 
och kammarmusiktävlingar i Finland 
och utomlands. 

Ossi Tanner har uppträtt bl.a. vid 
Grankulla musikfest, Kuhmo Kam-
marmusik och Mänttä musikfestspel. 
Han har spelat som solist med Uelåborgs 
stadsorkester och Sibeliusgymnasiets 
symfoniorkester. I vår blir Ossi student 
och söker in till Sibelius-Akademin.



4

ROOSA LAMPELA
Roosa Lampela (f. 1994) började spela 
althorn i sjuårsåldern vid Länsi-Pohjan 
musiikkiopisto. Efter två års studier 
konstaterade Roosas mor att det var 
dags att byta om till ett riktigt instru-
ment.  Storasystrarna spelade redan 
valhorn och trumpet, och då blev ba-
sunen det enda möjliga alternativet för 
unga Roosa.

Uppvuxen på en gård som producerar 
mjölk drömde Roosa redan tidigt om 
en karriär som yrkesmusiker. Jämfört 
med arbetet på gården kändes det 
både lättare och roligare att spela ba-
sun. Aderton år gammal antogs Roosa 
till Tammerforskonservatoriet som Kari 
Koivistos elev och efter fullgjorda gym-
nasiestudier öppnades dörrarna till 
Sibelius-Akademin, där hon nu studerar 
för andra året som elev till RSO:s solo-
basunist Darren Acosta.

Roosa Lampela har deltagit i mäs-
tarkurser för bl.a. Fabrice Millischer, 
Mischel Becque, Jonas Bylund, Joseph 
Alessi samt James Markey. Tidigare so-
listerfarenhet har hon som ung solist 
för Tammerforsfilharmonin samt som 
solist vid Brassakademin vid Lieksa 
Brass. 

MILLA HOLM
Milla Holm (f. 2000) började studera cel-
lospel i sex års ålder vid Östra Helsingfors 
musikinstitut för Taru Aarnio. År 2012 
övergick hon till Sibelius-Akademins 
ungdomsutbildning där hon blev Hannu 
Kiiskis elev. För närvarande får hon un-
dervisning vid Sibelius-Akademin av 
professor Marko Ylönen. 

Holm har deltagit i ett flertal mästar-
kurser i Finland och några kurser utom-
lands. Hon har fått vägledning av bl.a. 
Alexander Gebert, Csaba Szilvay, Allar 
Kaasik, Martti Rousi, Jukka Rautasalo, 
Markus Hohti, Roi Ruottinen, David 
Geringas samt Ivan Monighetti. 

År 2011 vann Holm den internatio-
nella tävlingen Young Musician i Tallinn 
och år 2013 fick hon andra pris i David 
Popper-cellotävlingen i Ukraina. Holm 
har spelat som solist med Tallinns kam-
marorkester, Helsingfors stadsorkes-
ter och flera gånger med Helsingfors 
Barnstråkar, bl.a. i Italien. År 2012 fick 
Holm inbjudan till David Oistrakh-
festivalen i Estland, där hon spelade 
som solist med S:t Petersburgs kam-
marorkester.  

TOMI PUNKERI
Barytonen Tomi Punkeri (f. 1991) inled-
de sina studier i kyrkomusik med sång 
som huvudämne vid yrkeshögskolan 
i Uleåborg år 2011. Hans lärare har va-
rit Markku Liukkonen. Punkeri gjorde 
berättarens roll vid uruppförandet av 
Seppo Paakkunainens oratorium Tolv 
stunder år 2013. Han har även uppträtt 
i Tauno Pylkkänens opera Okänd soldat 
(Vanhalas roll) år 2014 och i kantaterna 
IV-VI i Bachs Juloratorium i Uleåborgs 
domkyrka år 2015. Han har också del-
tagit i flera mästarkurser för bl.a. Soile 
Isokoski och Gabriele Micheli.
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OTTO ANTIKAINEN
Otto Antikainen (f. 1999) började stu-
dera violinspel i femårsåldern för Réka 
Szilvay. År 2013 började han också del-
ta i Violinakademin, där hans lärare är 
Elina Vähälä, Janne Malmivaara och Ilya 
Grubert.

År 2012 kom Otto till finalen i 
Jyväskylä violintävling i klassen för un-
der 14-åringar. Han har uppträtt som 
solist med orkester vid evenemang-
et Kuopion Nuori soittaa och som or-
kestermedlem i dirigentklassen vid 
Sibelius-Akademin samt orkestern 
Castor&Pollux.

Otto har deltagit i mästarkurser för 
Hagai Shaham, Elina Vähälä, Mi-kuyng 
Lee, Seppo Tukiainen, Paavo Pohjola 
och Laura Vikman. Kammarmusik har 
han studerat bl.a. för Marko Ylönen, 
Paavo Pohjola och Martti Rautio.

Otto Antikainen har fått stöd i sina 
studier av bl.a. Finska Kulturfonden, 
Stiftelsen Pro Musica samt Stiftelsen 
för främjande av Tonkonsten i Finland. 
Han trakterar en Eero Haahti-violin 
som ägs av Finska Kulturfonden. 

 

SAARA LEHTINEN
Saara Lehtinen (f. 1997) studerar flöjt-
spel vid musikakademin i Tammerfors 
för Seppo Planman. Lehtinen vann den 
nationella Gluck-flöjttävlingen hös-
ten 2014 och har haft framgång även 
i andra tävlingar: första pris i klassen 
för blåsinstrument i tävlingen Kaunas 
Sonorum hösten 2013, en andra pla-
cering i serien för soloflöjt i en tävling 
för unga musiker i Treviso våren 2013 

och första pris i kammarmusikserien 
i samma tävling. Lehtinen har även 
haft framgång i Melartintävlingen och 
Majaojastiftelsens tävling.       

Saara Lehtinen har uppträtt två gång-
er vid Tammerforsfilharmonins konser-
ter för unga solister åren 2010 och 2014. 

Hon har deltagit i kurser för bl.a. 
Camilla Hoitenga, Mikael Helasvuo och 
Paul Edmund-Davies. Saara är även fli-
tigt engagerad som kammar- och or-
kestermusiker. På sin fritid sysslar mo-
tionerar Saara mångsidigt. 

ABEL PUUSTINEN 
Abel Puustinen (f. 1996) började stu-
dera violinspel i fyraårsåldern vid Östra 
Helsingfors musikinstitut för Géza 
Szilvay och Lauri Untamala. År 2010 an-
togs Puustinen till ungdomsutbildning-
en vid Sibelius-Akademin och sedan i 
höstas har studierna fortsatt på solis-
tiska avdelningen som Laura Vikmans 
elev.

Abel Puustinen har även stude-
rat vid den sedan 2009 verksamma 
Violinakademin där hon fått under-
visning av bl.a. Janne Malmivaara, 
Elina Vähälä och Ilja Grubert. Utöver 
Violinakademin har Puustinen deltagit 
i ett antal kurser för bland andra Hagai 
Shaham och Mi-Kyung Lee. Med sin 
ordinarie stråkkvartett får Puustinen 
undervisning av bl.a. professor Marko 
Ylönen.   

Vid sidan av kammarmusiken är 
Puustinen en entusiastisk orkestermu-
siker. Åren 2007–2012 spelade han i 
Helsingfors Juniorstråkar, de tre senaste 
åren som konsertmästare. Tidigare har 
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Puustinen uppträtt som solist med bl.a. 
Helsingfors stadsorkester och stiftelsen 
Pro Musicas orkester.

MARIOLA ANIOLEK
Mariola Aniolek (f. 1995) inledde sina 
pianostudier i Forsa vid Sydvästra 
Tavastlands musikinstitut för Maria 
Bogányi. Sedan 2012 har Mariola stu-
derat i Tuija Hakkilas klass vid Sibelius-
Akademin, först vid ungdomsutbild-
ningen och sedan ett år tillbaka vid 
högskolan. 

Mariola har deltagit i ett flertal mäs-
tarkurser både i Finland och utomlands 
för bland andra Juhani Lagerspetz, 
Eero Heinonen, Seppo Salovius, Mats 
Widlund, Dominique Merlet och Alberto 
Nosé.

Han fick pris i Leevi Madetoja-
pianotävlingen år 2012 och pianotäv-
lingen i Satakunta åren 2009 och 2012. 
Förutom i Finland har Mariola även 
uppträtt i Polen, där han spelat kam-
marmusik och även hållit egna konser-
ter. 

JUHO LEPISTÖ
Juho Lepistö (f. 1995) studerade vid 
Limingo musikinstitut åren 2004–2014 
för bl.a. Eeva Havulehto och Hannu 
Hirvelä. Hösten 2014 inledde han sina 
studier vid Sibelius-Akademin un-
der  Tuija Hakkilas och Ilmo Rantas 
ledning. Lepistö har fått pris i Leevi 
Madetoja-pianotävlingarna 2009 och 
2012 samt en plats i semifinalen i Ilmari 
Hannikainen-pianotävlingen 2014. I 

Helmi Vesa-pianotävlingen 2015 fick 
han vid utöver de ordinarie prisen ett 
specialpris för sin Sibeliustolkning samt 
Helmi Vesa-tävlingens vandringspokal. 
Lepistö har kompletterat sina studier 
vid mästarkurser för bland andra Olli 
Mustonen, Paavali Jumppanen, Alberto 
Nosè och Theodor Paraschivesco.

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-
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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.


