
1

21.1. 
KESKIVIIKKOSARJA 9  
Musiikkitalo klo 19.00

Susanna Mälkki, kapellimestari 
Steven Isserlis, sello 
  
Claude Debussy: Gigues  8 min

William  Walton: Sellokonsertto   32 min
I Moderato 
II Allegro appassionato 
III Tema ed improvvisazioni (Lento – Allegro molto)  

VÄLIAIKA 20 min

Kaija Saariaho: Circle Map, ensi kertaa Suomessa  28 min
Timo Kurkikangas, äänisuunnittelu
I Morning Wind
II Walls closing
III Circles
IV Days are Sieves
V Dialogue
VI Day and Night, Music

Claude Debussy: Rondes de Printemps  9 min
 

Väliaika noin klo 19.50. Konsertti päättyy noin klo 21.00.
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso)
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Taiteilijat eivät yleensä ole erityi-
sen ihastuneita heihin lyötyihin lei-
moihin, ei ollut Claude Debussykään. 
Hänet on yleisesti mielletty musii-
kin impressionismin henkilöitymäksi, 
mutta itse hän tunsi olevansa lähem-
pänä symbolisteja ja ammensi virik-
keitä symbolistisilta kirjailijoilta kuten 
Baudelairelta, Mallarmélta, Verlainelta 
ja Maeterlinckiltä. Hän ei silti maltta-
nut olla kehaisematta pystyvänsä sä-
vellyksissään toteuttamaan paremmin 
impressionististen maalareiden pyrki-
myksiä kuin nämä itse.

Debussyn omista näkemyksistä huo-
limatta impressionistinen tuntu hänen 
teoksissaan on usein kiistaton. Kun 
symbolistisen taiteen ydin on merkityk-
sissä ja niiden tulkinnassa, jollaisia on 
vaikea purkaa puhtaasti musiikillisista 
ilmiöistä, liittyy impressionismi käsit-
teenä pikemminkin tekotapaan, ja sil-
lä tasolla musiikin yhteydet esimerkiksi 
Monet’n, Renoir’n, Degas’n, Pissarron, 
Sisleyn ja kumppaneiden kaltaisten tai-
teilijoiden tuotantoon voivat olla paljon 
ilmeisempiä. Erityisen vahvasti tällaista 
yhteyttä voi pohtia silloin, kun teoksella 
on visuaaliseen ilmaisuun viittaava ot-
sikko Images (Kuvia).

Orkesterisarja Images alkoi syntyä 
pian musiikin impressionismin tunne-
tuimpiin ilmentymiin ja symboliteok-
siin kuuluvan La merin (1905) jälkeen. 
Debussy kirjoitti eräälle ystävälleen pyr-
kivänsä uudessa teoksessa tekemään 
jotain erilaista, luomaan ”todellisuu-
den vaikutelmia”. Ilmeisesti uudenlai-

CLAUDE DEBUSSY (1862–1918): OSAT GIGUES JA 
RONDES DE PRINTEMPS SARJASTA IMAGES

set lähtökohdat sekä työ Edgar Allan 
Poen novelliin perustuvan mutta to-
teutumatta jääneen oopperan La chu-
te de la maison Usher (Usherin talon 
häviö) parissa aiheuttivat sen, että teos 
valmistui vasta 1912. Samoihin aikoihin 
Debussy sävelsi myös kaksi pianoteos-
ten kokoelmaa otsikolla Images (1905, 
1907), mutta niiden musiikilla ei ole yh-
teyttä orkesterisarjaan.

Orkesterisarjassa on laskutavasta 
riippuen kolme tai viisi osaa. Keskiosa 
Iberia on nimittäin jo itsessään kolmi-
osainen ja muodostaa tavallaan erään-
laisen ”teoksen teoksessa”. Vaikka 
Debussy tarkoitti kokonaisuuden yh-
deksi teokseksi, sen osat ovat konsert-
tikäytössä usein irtaantuneet itsenäi-
siksi kappaleiksi, joista keskiosa Iberia 
on suosituin; tähän vaikuttaa luultavas-
ti juuri sen kolmiosaisuus, joka tekee 
siitä moniaineksisuudessaan itseriittoi-
sen kokonaisuuden. Kahta muuta osaa 
Gigues ja Rondes de printemps sen si-
jaan kuulee harvemmin, vaikka niissä 
Debussyn orkestraalinen mestaruus on 
aivan yhtä ilmeistä ja tehokasta.

Se, mitä Debussy kutsui ”todelli-
suuuden vaikutelmiksi”, tarkoitti il-
meisesti erilaisten tunnelmien jyr-
kempää vastakkainasettelua. Images 
rakentuukin hänen aiempiin teoksiin-
sa verrattuna vaihtelevimmista teks-
tuureista ja on ilmaisuasteikoltaan 
laaja-alaisempi. Jokainen sen kolmes-
ta osasta kytkeytyy materiaaliltaan 
tai lähtökohdiltaan johonkin tiettyyn 
maahan: sarjassa ensimmäisenä oleva 
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mutta viimeiseksi valmistunut Gigues 
(1909-12) Englantiin, Iberia (1905-08) 
nimensä mukaisesti Espanjaan ja pää-
tösosa Rondes de printemps (1905-09) 
Ranskaan.

Gigues

Avausosalle Gigues Debussy antoi alun 
perin nimen Gigues tristes, jo itses-
sään ristiriitainen otsake, sillä gigue tai 
”jig” on lähtökohtaisesti iloinen tanssi. 
Debussy pyyhki otsikosta lisämääreen 
pois mutta ei surumielisyyttä itse mu-
siikista. Teos alkaa impressionistisen 
herkkänä sointihimmerryksenä, jos-
ta piirtyy esiin oboe d’amoren haikea 
melodia, ei aito kansansävelmä vaan 
sellaisen mukaelma. Toisena keskeise-
nä teema-aiheena on eloisampi ja kul-
mikkaampi englantilainen ”Keel Row” 
–kansantanssi, johon on viitattu jo joh-
dantotahdeissa huilulla. Debussy kie-
too kaksi teemaansa yhteen, antaa mu-
siikin paisua huipennuksen ja palaa sen 
jälkeen oboe d’amore -teemaan ja alun 
tunnelmiin.

Perinteisesti on ajateltu, että 
Debussyn ystävä säveltäjä ja kapel-
limestari André Caplet olisi viimeis-
tellyt osan orkestroinnin säveltäjän 
ohjeiden mukaan. Toisaalta teoksen 
käsikirjoituksen perusteella on myös 
oltu yhtä ehdottomasti sitä mieltä, et-
tei Caplet’lla ollut osuutta orkestraati-
ossa. Joka tapauksessa osan musiikki 
soi niin aitodebussymäisesti, että jos 
Caplet osallistui sen orkestrointiin, hän 
teki sen nöyrästi Debussyn tahtoon 
mukautuneen assistentin roolissa, ei it-
senäisenä taiteilijana.

Rondes de printemps

Päätösosa Rondes de printemps 
(Kevään piiritansseja) on saanut mot-
tosanat ”Vive le mai, bienvenue soit 
le mai/Avec son gonfalon sauvage” 
(Kauan eläköön toukokuu, tervetu-
loa toukokuu, villeine sotalippuineen). 
Sanat on lainattu vanhasta italialai-
sesta laulusta, jota liittyy keskiaikaisiin 
toskanalaisiin kevätjuhliin. Osan mu-
siikki kytkeytyy kuitenkin vahvemmin 
Ranskaan, sillä Debussy käyttää siinä 
ranskalaista lastenlaulua ”Nous n’irons 
plus au bois”, jota hän oli hyödyntänyt 
parissa aiemmassakin sävellyksesään.

Rondes de printemps edustaa 
Debussyn impressionistisen sävykäs-
tä ja läpikuultavaa orkesteritekniikkaa 
hienostuneimmillaan. Osa on täynnä 
kevään valoa mutta myös valon luo-
mia varjoja, ja ilmeeltään se on tun-
nelmiltaan ailahtelevampi kuin Gigues. 
Debussyn käyttämä lastenlaulu pilkah-
telee esiin tekstuurissa monissa eri ta-
voin muuntuneissa mutta yleensä tun-
nistettavissa muodoissa.
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William Waltonin tie säveltäjänä vei 
arkkityyppisestä nuoresta vihaisesta 
miehestä kunnioitetuksi, aatelisarvolla 
kruunatuksi mestariksi. Hän murtau-
tui esiin kesällä 1923, kun hänen lau-
sujalle ja kamariyhtyeelle säveltämän-
sä Facade (1921–22) kantaesitettiin 
Lontoossa. Uhitteleva ja kirpeän älylli-
nen teos langetti säveltäjän ylle välit-
tömästi kuvainkaatajan ja ajan henkeä 
tulkitsevan satiirikon sädekehän. Aivan 
toisenlainen säveltäjä hänestä kuoritui, 
kun hänestä tuli kahden sinfonian, kol-
men konserton, kantaatin Belsazzarin 
pidot (1931) ja oopperan Troilus and 
Cressida (Lontoo 1954) kaltaisten va-
kavien ja tunnevoimaisten teosten sä-
veltäjä. Hänessä alettiin nähdä Elgarin 
työn jatkaja englantilaisen establish-
mentin musiikillisena edustajana, pait-
si suurimuotoisten sävellysten myös 
monien virallisten teosten, esimerkik-
si kahden kruunajaismusiikin (1937 ja 
1953) ansiosta.

Waltonin kypsän mestaruuden kau-
teen kuuluvan sellokonserton (1956) 
tilasi venäläissyntyinen amerikkalais-
sellisti Gregor Piatigorsky, joka soitti 
kantaesityksen Bostonissa tammikuus-
sa 1957. Teos oli Waltonin oma suosikki 
hänen konsertoistaan. Hänen vaimon-
sa Susannan mukaan ”Walton piti sel-
loa melankolisena soittimena, joka on 
täynnä sielua; vastaavasti hän kirjoitti 
konserton alkuun melko surullisen ai-
heen. [...] Hän tunsi erityistä kiintymys-
tä sellokonserttoon, koska se oli syn-
tynyt hyvin spontaanisti, ja hän koki, 

WILLIAM WALTON (1902–1983): 
SELLOKONSERTTO

että se oli lähimpänä hänen persoonal-
lisuuttaan.”

Konsertto huokuu Waltonin tunne-
voimaista mutta liiallista sentimentaa-
lisuutta karttavaa ilmaisua. Keskeisellä 
sijalla on sellon leveä laulavuus, ja 
Waltonin musiikissa usein esiintyvät 
väkevät ja jopa aggressiiviset tunnot 
jäävät sivummalle. Teoksen soinneissa 
on usein kuultu välimerellistä ilmapii-
riä; Walton oli vuodesta 1946 oleskel-
lut usein Ischian saarella, josta hän juu-
ri sellokonserton sävellysvuonna 1956 
osti itselleen oman talon vakituiseksi 
asunnokseen. Konsertossa on kolme 
osaa, mutta tavanmukainen nopea-hi-
das-nopea-rakenne on kääntynyt ym-
päri siten, että nopein osa on keskellä.

Rauhallisesti kaartuilevaa avausosaa 
hallitsee hillityn mietiskelevä tunnelma, 
joka tuntuu tasapainoilevan subjektiivi-
sen elämyksellisyyden ja englantilais-
ta traditiota edustavan ”maisemamu-
siikin” välimailla. Teoksen tehokkaana 
energiakeskuksena on toisena oleva 
nopealiikkeinen ja teräväsärmäinen 
scherzo, joka tuo esiin sellon taiturilli-
sempaa puolta.

Teoksen päätösosa on osista laajin ja 
sisällöltään laaja-alaisin. Lähtökohtana 
on sisäistyneesti laulava teema, josta 
rakentuu sarja muunnelmia tai ”impro-
visaatioita” niin kuin Walton niitä kut-
sui. Tunnelmat ja tekstuurit vaihtelevat 
niin kuin muunnelmaosissa on tapana, 
ja kaksi muunnelmista on kirjoitettu 
sellon soolokadensseiksi; välillä ilmaisu 
on pidättyväistä, välillä lyyristä, kadens-
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sien välisessä orkesterimuunnelmassa 
energisen iskevää. Laajassa koodassa 
muistellaan myös avausosan tematiik-

kaa, jonka myötä musiikki liukuu kuu-
luvilta.

KAIJA SAARIAHO (1952–): CIRCLE MAP

Kaija Saariaho ammentaa musiikkiin-
sa virikkeitä universaalissa henges-
sä mitä erilaisimmista ilmiöistä, yhtä 
lailla luonnon yksityiskohdista, tähti-
taivaan ilmiöistä kuin kuvataiteista ja 
kirjallisuudesta. Myös ajallisesti hän 
liikkuu laajalla alalla. Esimerkiksi hänen 
oopperoistaan Adriana Mater (Pariisi 
2006) sijoittaa tuskaisen tarinansa lä-
hihistoriaan Balkanin sotien traagisiin 
tunnelmiin, kun taas L’Amour de loin 
(Salzburg 2000) kertoo vangitsevin ää-
nenpainoin 1100-luvulla eläneen todel-
lisen henkilön ranskalaisen trubaduurin 
Jaufré Rudelin kuvitteellisen rakkausta-
rinan.

Orkesteriteos Circle Map (2012) liit-
tyy alkuinnoitukseltaan suunnilleen 
samaan aikakauteen kuin L’amour 
de Loin mutta siitä maantieteellises-
ti etäälle. Inspiraationlähteenä on ol-
lut persialainen runoilija Jalal ad-Din 
Muhammad Balkhi-Rumi (1207–1273), 
joka tunnetaan yleisesti lyhyemmällä 
nimellä Rumi. Islamilaisena ajattelijana 
hän liittyi mystiseen suufilaiseen suun-
taukseen, jonka piirissä on syntynyt 
oma kulttuurinen traditionsa ja johon 
monet islamin puhdasoppiset ajatteli-
jat suhtautuvat kriittisesti.

Circle Mapin kuuden osan lähtökoh-
tana on ollut Rumin nelisäkeinen runo. 
Runoilla ei alun perin ole ollut otsik-

koja, mutta Saariaho on ottanut ru-
nosäkeiden englanninkielisistä kään-
nöksistä katkelmia osien otsikoiksi. 
Teoksessa runot kuullaan kuitenkin 
nauhalta alkukielellä persiaksi, lausuja-
na Pariisin Pompidou-keskuksen yhtey-
dessä olevassa nykymusiikkilaitoksessa 
IRCAMissa työskentelevä iranilaissyn-
tyinen Arshia Cont. Saariaho on muo-
kannut lausuntaa elektronisin keinoin 
ja tuo näin yhteen ikivanhan runouden 
ja uudet modernistiset keinot.

Persiankielinen runolausunta ja runo-
jen kielikuvat ovat antaneet virikkeitä 
osien musiikille ainakin kahdella tasol-
la: sekä tekstin musiikillisen ilmentämi-
sen kautta että elektronisesti käsitelty-
nä äänimateriaalina ja osana teoksen 
musiikillista kudosta. Esimerkiksi osas-
sa Circles lausuntaa kuullaan aavemai-
sena kuoromaisena sointina, jota voi-
daan kierrättää tilassa, osassa Dialogue 
taas sekä alun ohennettuna naisää-
nenä, sitten laajennettuna kuorona ja 
lopulta syvän miehisenä vastauksena 
naisäänen kysymykselle.

Teoksen sointimaailma on Saariaholle 
tyypilliseen tapaan ehtymättömän ri-
kas. Siinä on sekä herkkää ja vivah-
teikasta sointiväriläikehdintää että 
voimakkaita, karheita, särmikkäitä ja 
kompleksisia sointeja. Paikoin Saariaho 
hyödyntää eriytyneitä, erillisten soit-
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timien ja soitinryhmien värejä ja teks-
tuureja, paikoin taas monitasoisesti 
sekoitettuja ja sulautettuja väriyhdis-
telmiä. Usein tekstuurin ytimenä on 
lyömäsoittimien, harpun, pianon ja ce-
lestan luoma toisteinen syke.

Circle Map on valmistunut Ams-
terdamin Concertgebouw-orkes te rin,  
Bostonin sinfoniaorkesterin, Göteborgin 

SUSANNA MÄLKKI 

Susanna Mälkki tunnetaan monipuoli-
sena kapellimestarina, joka johtaa luon-
tevasti niin sinfoniaorkesteria, uuden 
musiikin yhtyettä kuin oopperaakin. 
Hän opiskeli orkesterinjohtoa Sibelius-
Akatemiassa Jorma Panulan, Eri Klasin 
ja Leif Segerstamin johdolla. Ennen ka-
pellimestariopintoja hänellä oli menes-
tyksekäs ura sellistinä. Vuosina 1995–
98 hän oli yksi sellon äänenjohtajista 
Göteborgin sinfoniaorkesterissa. Tällä 
hetkellä Mälkki on Gulbenkian -orkes-
terin päävierailija ja aloittaa Helsingin 
kaupunginorkesterin ylikapellimestari-
na syksyllä 2016.

Aiemmin Mälkki on toiminut arvoste-
tun ranskalaisen nykymusiikkiorkesteri 
Ensemble Intercontemporainin musii-
killisena johtajana sekä Stavangerin sin-
foniaorkesterin taiteellisena johtajana. 
Mälkki on vieraillut johtamassa monia 
merkittäviä eurooppalaisia ja pohjois-
amerikkalaisia orkestereita. Hänen vii-
meisimmät menestyksekkäät vierailun-
sa ovat suuntautuneet mm. Chicagon 
sinfoniaorkesteriin, Baijerin radion sin-

sinfoniaorkesterin, Orchestre National 
de Francen, Royal Scottish National 
Orchestran ja Stavangerin sinfonia-
orkesterin yhteistilauksena. Teoksen 
kantaesityksen johti Susanna Mälkki 
Amsterdamissa kesäkuussa 2012.

Kimmo Korhonen

foniaorkesteriin, Ruotsin radion sinfo-
niaorkesteriin ja Luxemburgin filhar-
monikkoihin. Tärkeitä ensivierailuja 
Mälkki on tehnyt Sao Paulon sinfonia-
orkesteriin ja Skotlannin kansallisorkes-
teriin. Kuluvalla kaudella Mälkki johtaa 
mm. Philadelphian ja Clevelandin sin-
foniaorkestereita, New Yorkin filharmo-
nikkoja ja Euroopan kamariorkesteria. 

Kiitettynä oopperakapellimesta-
rina Susanna Mälkki johti Mozartin 
Figaron häät elokuussa Suomen 
Kansallisoopperassa. Figaron ja Suomen 
jälkeen hän vieraili Hampurin valti-
onoopperassa johtamassa Janáčekin 
Jenufan Karita Mattilan laulaessa pää-
roolin. Huhtikuussa 2011 Susanna 
Mälkistä tuli ensimmäinen nainen, 
joka on johtanut oopperaa Milanon La 
Scala -oopperatalossa. Vierailunsa jäl-
keen hän sai välittömästi uusintakut-
sun taloon. Vuonna 2010 Mälkki johti 
Bruno Mantovanin baletin kantaesityk-
sen Pariisin oopperassa ja palasi sinne 
viime kaudella johtamaan Janáčekin 
Tapaus Makropouloksen. 
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Kesäkuussa 2010 Susanna Mälkki 
kutsuttiin Lontoon Kuninkaallisen 
Musiikkiakatemian jäseneksi ja Ruotsin 

STEVEN ISSERLIS

Steven Isserlis kuuluu maailman arvos-
tetuimpien sellistien joukkoon. Hän on 
monipuolisella urallaan vakiinnuttanut 
asemansa niin ylistettynä kamarimuu-
sikkona, orkesterien solistina, opettaja-
na kuin levyttäjänäkin. 

Brittiläissyntyinen Isserlis esiintyy 
säännöllisesti maailman huippuorkes-
tereiden, kuten mm. Berliinin filhar-
monikkojen, Lontoon Philharmonia-
orkesterin, Clevelandin ja Minnesotan 
sinfoniaorkestereiden solistina.Vuo-
sittain hän pitää myös paljon soolo-
konsertteja arvostetuimmissa kon-
serttitaloissa ja esiintyy mm. pianisti 
Kirill Gersteinin, Stephen Houghin, Olli 
Mustosen ja Andras Schiffin kanssa. 

Kamarimuusikkona Isserlis konser-
toi mm. Lontoon Wigmore Hall’ssa 
sekä Salzburgin ja Verbierin -musiikki-
festivaaleilla, joille hän on suunnitellut 
myös monia konserttikokonaisuuksia. 
Niiden joukossa ovat mm. tsekkiläisen 
musiikin konsertti, laulun ja sellon yh-
täläisyyksien esittelyyn paneutuva kon-
sertti ja Robert Schumann -konsertti. 
Näihin konsertteihin Isserlis on kutsu-
nut joukon huippumuusikoita, kuten 
mm. viulisti Joshua Bellin, alttoviulisti 
Tabea Zimmermannin ja viulisti Isabelle 
Faustin esiintymään kanssaan.  

Isserlisin kiinnostus vanhaan mu-
siikkiin on vienyt hänet esiintymään 
alan kuuluisimpien orkesterien, kuten 
mm. Valistuksen ajan orkesterin ja the 
Academy of Ancient Music -orkeste-
rin kanssa. Fortepianisti Robert Levinin 
kanssa Isserlis esittää säännöllises-
ti Beethovenin koko sello-piano-tuo-
tantoa. Vanhan musiikin ohella Isserlis 
on myös hyvin kiinnostunut aivan uu-
simmasta musiikista ja on kantaesit-
tänyt teoksia mm. Thomas Adèsilta, 
Wolfgang Rihmilta ja Olli Mustoselta.

Steven Isserlis on kirjoittanut monia 
säveltäjäelämäkertoja ja musiikkitari-
noita lapsille. Hän pitää vuosittain pal-
jon mestarikursseja ympäri maailmaa 
ja on toiminut lähes kaksikymmentä 
vuotta Cornwallissa pidettävän Prussia 
Coven kansainvälisen muusikkosemi-
naarin taiteellisena johtajana.

Steven Isserlisin palkitut levytykset 
ilmentävät hänen monipuolista ohjel-
mistoaan. Hänen viimeisimpiä ja pal-
kittuja levytyksiään ovat Bachin soolo-
sellosarjojen ja Dvořákin sellokonserton 
taltioinnit. Lisäksi hän on julkaissut 
Beethovenin sello-pianoteosten koko-
naislevytyksen Robert Levinin kanssa 
sekä Olli Mustosen ja Thomas Adèsin 
teosten levytykset. Tulevia julkaisuja 

kuninkaallisen musiikkiakatemian jä-
seneksi. 2011 hänelle myönnettiin 
Suomessa Pro Finlandia -mitali.



8

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-

RADION SINFONIAORKESTERI

ovat Prokofjevin ja Šostakovitšin sello-
konserttojen taltioinnit Frankfurtin ra-
dion sinfoniaorkesterin kanssa.

1998 Steven Isserlisille myönnettiin 
Brittiläisen imperiumin ritarikunnan 
CBE-arvonimi. Vuonna 2013 hänet va-
littiin Gramophone Hall of Famen.

Isserlisin soitin on Feuermann 
Stradivarius 1730, jonka hänelle on 
lainannut The Nippon Foundation of 
Japan.

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 
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 



9

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.


