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16.4
TORSDAGSSERIEN 10
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Soile Isokoski, sopran
 
Minna Leinonen: Scatterings, uruppförande 16 min 
(Yles beställning)  

Jean Sibelius: Sånger, orkestrerade av Colin Matthews 12 min
Uruppförande av orkestreringen, Yles beställning

Kaiutar, op. 72 nr 4
Illalle, op. 17 nr 6
Våren flyktar hastigt, op. 13 nr 4 
Men min fågel märks dock icke, op. 36 nr 2 
Var det en dröm, op. 37 nr 4

PAUS 20 min
 

Wilhelm Stenhammar: Symfoni nr 2 g-moll op.34 45 min

I Allegro energico 
II Andante 
III Scherzo (Allegro, ma non troppo presto) 
IV Final (Sostenuto – Allegro vivace)

  
Paus ca kl. 19.35. Konserten slutar ca kl. 21.00. 
Sänds direkt i Yle Radio 1, Yle Teema samt på webben (yle.fi/rso).
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MINNA LEINONEN 
(F. 1977): SCATTERINGS

Klangfärgerna har från första bör-
jan haft en central plats i tonsättaren 
Minna Leinonens liv. Redan i lågsta-
dieåldern blev hon förtjust i klangerna 
i Orff-instrumenten (t.ex. xylofoner-
na), som användes i musikundervis-
ningen. Studierna i Orff-pedagogik vid 
Tammerforskonservatoriet och arbetet 
som lärare vid Mellersta Helsingfors 
musikinstitut har varit viktiga etapper 
i Leinonens musikaliska mognadspro-
cess. 

Leinonen har på sistone begrundat 
hur man vid sidan av den vertikala ti-
den kunde skapa djupnivåer, “absolut 
tid”, som är oberoende av yttre hän-
delser. Det kan till exempel vara fråga 
om kontrapunktiska händelser, ström-
mar av på varandra liggande element i 
musiken, där något element ur djupet 
kommer upp till den musikaliska textu-
rens yta. I Scatterings (scatter = sprida, 
strö omkring, skingra) konkretiseras det 
tredimensionella elementet av att mu-
sikerna placerats runt om i salen: utö-
ver den egentliga, traditionella orkes-
tern på podiet använder Leinonen sig 
av fyra mindre solistgrupper, som har 
placerats runt publiken. 

Melodin i Kasbergets kyrkklockor 
ackompanjerar dagligen Leinonens 
kompositionsarbete och den blev ett 
av många motiv i Scatterings. De “rin-
nande träblåsinstrument” i orkestertex-
turen i början inspirerades å sin sida av 
en flock landande gäss. Mot slutet av 
verket framträder ett musikaliskt mate-
rial som kompositören kallar för “mam-

mas famn”; med detta nynnande lugnar 
Leinonen sin lilla baby. På ett ställe får 
texturen sin impuls från det ljud som 
uppkommer då man vänder upp och 
ned på en stor låda och låter alla leksa-
ker falla på golvet. 

I Scatterings får varje musiker lov att 
producera ljud av olika slag med okon-
ventionella medel: tonlösa knäppningar, 
smällar och sus. Utöver dessa använ-
der tonsättaren sig i sitt verk av brus 
och klanger som sammanbinder ljuden 
samt mikrotonsteg. Leinonen förbe-
reder vid Konstuniversitetet Sibelius-
Akademin en postgradual examen om 
utvidgade speltekniker på violin och till-
sammans med kända musiker har hon 
också arbetat grundligt med de former 
av spelteknik som används i detta verk. 
Hur väl man än sätter sig in i proble-
matiken och förbereder sig innebär det 
alltid en risk att använda dessa tekni-
ker i ett verk för stor orkester: kommer 
resultatet att låta som tonsättaren har 
föreställt sig?

JEAN SIBELIUS 
(1865–1957), ORK. 
COLIN MATTHEWS 
(F. 1946): SÅNGER

Jean Sibelius har med tiden kommit att 
framstå som en av de mest personliga 
sångkompositörerna kring sekelskif-
tet 1900. I bakgrunden till hans sånger 
finns den finländska nationalromanti-
ken som får en speciell färg av tvåsprå-
kigheten. I de senare sångerna märks 
också symbolistiska och djuppsykolo-
giska impulser. 
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Kaiutar från 1914 till en dikt av Larin-
Kyösti ingår i opus 72 och är ett prov på 
Sibelius förnämsta prestationer inom 
den finskspråkiga sånglyriken. Sibelius 
tycks återgå till det arkaiserande, mys-
tiska uttrycket i Kullervo där ett skogsrå 
går genom skog och mark för att finna 
sin svunne friare. Diktens Kalevalastil 
har distanserats och texten har föräd-
lats till ett litet poem som är försedd 
med en hel del instrumental potential. 

Illalle (1898) var Sibelius första solo-
sång på finska. Han fäste stor uppmärk-
samhet vid hur språket klingar. Ordet 
“ilta” som ingår i dikten betyder inte en-
bart kväll utan hänvisar även till förfat-
taren A.V. Forsmans ( Koskimies) trolo-
vade Ilta Bergroth och på detta sätt får 
den otåliga väntan i kvällsskymningen 
en mångsidig symbolik. Ur det spända 
tremoloackompanjemanget växer ett 
melodiskt crescendo som tecknar en 
säker dramatisk båge.

I Sibelius första sångopus, Rune-
bergcykeln op. 13 från åren 1890–92, 
är den klassisk-romantiska stämningen 
påtaglig. I sången Våren flyktar hastigt 
op. 13/4 föds ur konstellationen man-
kvinna typiskt nog musik för en ung 
man. Kvinnan beklagar sig över livets 
vår som hastigt ilar förbi medan man-
nen uppmanar att ta vara på stunden 
och förvärva vackra minnen för livets 
afton. Sibelius inleder sången i melan-
kolisk ton men slutar den nästan kokett.

I opus 36 från åren 1899–1900 ställer 
Sibelius en dikt av Runeberg jämsides 
med J.J. Wecksells och Gustav Frödings 
högromantiska visioner. Sången Men 
min fågel märks dock icke op. 36/2 ut-
trycker förväntningar förknippade med 
väntan på våren och ur förväntningarna 

växer besvikelsen fram som en del av 
det nordiska själslandskapet. I anslut-
ning till vemodet observerar sången 
många vårliga flyttfåglar. 

Op. 37 (1904) är kanske Sibelius mest 
operamässiga sångsamling. Dikterna 
återspeglar 1800-talets idealism och 
rena känslor som tonsättaren ger kraft 
åt rent av med patos. J. J. Wecksells 
text Var det en dröm är ett kärleksmin-
ne med stolt resning och Sibelius låter 
sångaren – ursprungligen Ida Ekman 
med sin spröda röst – tänja på röstre-
surserna till det yttersta. Också i denna 
sång blommar hoppet blott en gång för 
att sedan vissna till ett minne blott. 

Den engelske tonsättaren Colin 
Matthews har vid sidan av sina egna 
verk blivit känd för sina arrangemang, 
som Deryck Cooke visat vägen för i sin 
rekonstruktion av Mahlers 10:e symfoni. 
Speciellt uppmärksammade har hans 
orkestreringar från år 2007 av Debussys 
pianopreludier blivit.

De fem sångerna som beställts av 
Matthews har orkestrerats för en be-
sättning som skulle ha varit bekant 
även för Sibelius. Instrumentens roller 
kan däremot avvika från traditionen. 
Matthews har inte radikalt avvikit från 
pianosatsen men stilen är mera kom-
menterande än imiterande och de in-
strumentala detaljerna ger sångerna 
nya synvinklar. 
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WILHELM 
STENHAMMAR 
(1871–1927): 
SYMFONI NR 2 

Wilhelm Stenhammar hade ett gynn-
samt utgångsläge för en tonsättarkarri-
är. Hans far var tonsättaren och arkitek-
ten Per Ulrik Stenhammar och modern 
grevinnan Louise Rudenschöld. Efter 
studier först i Stockholm och sedan i 
Berlin slog Stenhammar igenom som 
pianist och tonsättare med sin första 
pianokonsert (1893).

Stenhammars första symfoni F-dur 
uruppfördes 1903, men efter att ha 
hört Jean Sibelius andra symfoni drog 
han den tillbaka för att skriva om den. 
Under en semester i Italien 1911 skis-
serade Stenhammar i Villa Borghese i 
Rom en ny symfoni g-moll op. 34.  Här 
eftersträvade han någonting skandi-
naviskt samtidigt som han ville undvi-
ka nationalromantikens nationalistiska 
fallgropar. 

Symfonins först sats börjar med ett 
unisonotema i vilket man kan höra 
drag i folkton och arkaisk vokalpoly-
foni. Dessa ingredienser har medvetet 
fjärmats från sina utgångspunkter och 
underkastats en energisk och smidig 
behandling enligt sonatformen. Typiskt 
var också användningen av kyrkotonar-
terna i stället för den romantiska dur-
moll-tonaliteten. Under öppningssat-
sens målmedvetenhet och orkestrala 
finslipning hörs en poetisk melankoli. 

Den tragiska stämningen blir starkare 
i den långsamma satsen som vindlar likt 
en sorgmarsch. Stenhammar sade i ti-

den att impulsen kom från Prometheus 
av Aischylos, men musiken känneteck-
nas mera av intim empati än av storsla-
get drama. I scherzot återkommer folk-
dansens takt och manlig humor.  

Finalen börjar med en långsam och 
stram introduktion (Sostenuto), som 
introducerar huvudtemana för expo-
sitionens (Allegro vivace) fuga och de 
därtill hörande episoderna. Som en 
flerstämmig uppvisning samlar fugan 
episkt verkets olika drag, dess energiska 
glöd, dess raska humor och stillsamma 
lyrik. Hela symfonins strömlinjeforma-
de disposition och stiliga orkesterbe-
handling bär vittne om konstnärens su-
veräna förmåga. 

Antti Häyrynen (sammandrag)

HANNU LINTU

Hösten 2013 tillträdde Hannu Lintu 
som Radions symfoniorkesters åttonde 
chefsdirigent. Lintu fortsätter därmed 
sitt mångåriga och framgångsrika sam-
arbete med RSO. 

Hannu Lintu har studerat i dirigent-
klassen vid Sibelius-Akademin för 
Jorma Panula, Eri Klas och Ilja Musin. 
Lintu kompletterade sin utbildning 
bl.a. vid sommarakademin i Siena för 
Myung Whun Chung. Han vann Den 
nordiska dirigenttävlingen 1994 och ut-
examinerades från Sibelius-Akademin 
våren 1996.

Tidigare har Lintu varit chefsdi-
rigent och konstnärlig ledare för 
Tammerfors filharmoniska orkester och 



5

Helsingborgs symfoniorkester, chefsdi-
rigent för Åbo stadsorkester och förste 
gästdirigent för irländska RTÉ National 
Symphony Orchestra. Lintu samarbetar 
också regelbundet med kammarorkes-
tern Avanti! och år 2005 var han konst-
närlig ledare för orkesterns sommarfes-
tival i Borgå. Lintu har gjort inspelningar 
för skivbolagen Ondine, Alba, Naxos, 
Ricordi, Claves, Hyperion och Danacord. 
Ett av hans stora kommande projekt är 
kompletta inspelningar av Mozarts pia-
nokonserter med Angela Hewitt samt 
Enescus symfonier. Framledes kommer 
Lintu och RSO att göra en hel del in-
spelningar med mångsidig repertoar.  

Förutom de främsta inhemska orkest-
rarna har Lintu dirigerat bl.a. radioorkest-
rarna i Berlin, Paris, Frankfurt, Stuttgart, 
Amsterdam och Madrid samt ett flertal 
orkestrar i Nord- och Sydamerika (bl.a. 
symfoniorkestrarna i Toronto, Houston, 
Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh och St 
Louis samt Los Angeles Philharmonic 
i Hollywood Bowl), i Asien (Tokyo och 
Kuala Lumpur) samt i Australien (bl.a. 
symfonikerna i Sydney och Melbourne). 
Under säsongen 2012–2013 gästdirige-
rade Lintu bl.a. Sydney Symphony Orc-
hestra, London Symphony Orchestra, 
Minnesota Symphony Orchestra, NDR:s 
symfoniorkester och flera av BBC:s or-
kestrar.

SOILE ISOKOSKI

Soile Isokoski uppträder i de stora ope-
rahusen och på de betydande konser-
testraderna i hela världen. Hon är en av 
de vår tids mest efterfrågade sopraner. 

Hon höll sin debutkonsert 1986, varef-
ter hon vann ett flertal sångtävlingar. 

Vid Finlands Nationalopera debutera-
de Isokoski som Mimì i La Bohème och 
sedan dess har hon med framgång upp-
trätt på statsoperorna i Wien, Hamburg, 
Berlin och München samt på La Scala-
operan, Opéra Bastille, Covent Garden 
och Metropolitan. Hon gästspelar även 
regelbundet vid ett flertal internationel-
la musikfestivaler.  

Isokoski har en omfattande konser-
trepertoar och hon har hållit ett stort 
antal romansaftnar runt om i världen. 
Tillsammans med pianisten Marita 
Viitasalo har hon spelat in på skiva 
verk av ett flertal finländska och nord-
iska kompositörer, samt av Schubert, 
Schumann och Richard Strauss. 
Isokoskis skivinspelningar har fått flera 
priser, bl.a. Gramophone Editor’s Choice 
Award, MIDEM Classical Award samt 
BBC Music Magazines Årets Skiva.  

För sina meriter som konstnär och 
sitt arbete till förmån för den inhem-
ska musiken fick Isokoski Pro Finlandia-
medaljen år 2002. Statens tonkonstpris 
fick hon år 2005. År 2008 beviljades 
Soile Isokoski titeln Kammersängerin i 
Wien och 2011 utnämndes hon till dok-
tor honoris causa vid teologiska fakul-
teten vid Helsingfors universitet.  

Under denna säsong uppträder Soile 
Isokoski bland annat vid Newport Music 
Festival, i Monte Carlo och Paris.
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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.


