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22.5
FREDAGSSERIEN 14
Musikhuset kl. 19.00

AULIS SALLINEN 80 ÅR

Hannu Lintu, dirigent
Johanna Rusanen-Kartano, sopran 
Ville Rusanen, baryton
Musikhusets Kör, instud. Tapani Länsiö

 
Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 1 C-dur op. 21 26 min

I Adagio molto – Allegro con brio 
II  Andante cantabile con moto 
III Menuett (Allegro molto e vivace) – Trio 
IV Adagio – Allegro molto e vivace

PAUS 20 min

 
Aulis Sallinen: Elämän ja kuoleman lauluja, 50 min 
op. 69 (Livets och dödens sånger)
  
1. Kuin tulvavesi elämäni päivät (Som flodvatten är mitt liv)
2. Me vaellamme täällä (Vi vandrar här)
3. Minä, syntymätön (Jag, ofödd)
4. Tuba mirum
5. Voin ajatella sinun lähteneen 
 (Jag kan föreställa mig att du gett dig av)
6. Dies irae 
7. Kun vielä olet tällä rannalla 
 (Då du ännu finns kvar på denna strand)
8. Elää täyttä elämää (Leva livet för fullt)
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KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en
paus om ca tio minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten. 
Platserna är onumrerade. 

Jouko Laivuori, piano
Jorma Valjakka, oboe
Christoffer Sundqvist, klarinett
Otto Virtanen, fagott
József Hárs, valthorn

W. A. Mozart: Kvintett för piano och blåsinstrument 25 min
KV 452 Ess-dur
 
I Largo – Allegro moderato 
II Larghetto 
III Rondo (Allegretto) 

Paus ca kl. 19.35. Konserten slutar ca kl. 21.00. 
Kammarmusiken i sena kvällen slutar ca kl.  21.45. 
Sänds direkt i Yle Teema, Yle Radio 1 samt på webben (yle.fi/rso).
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LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
(1770–1827): 
SYMFONI NR 1 

Ludwig van Beethovens symfoni nr 
1 hördes för första gången i Wien år 
1800, vid samma konsert som första 
pianokonserten. Första symfonin inne-
bar både ett besittningstagande av den 
klassiska traditionen och ett avstånds-
tagande. De fösta skisserna kom till re-
dan 1795 och det är intressant att kon-
statera, att det material som var tänkt 
för första satsen, slutligen fann sin 
plats i finalen.  

I sin första symfoni har Beethoven 
anammat vissa yttre drag av Haydn 
och Mozart, men till exempel den lång-
samma introduktionen till första sat-
sen med sina vilseledande tonarter har 
koncentrerats skrupelfritt. Den lång-
samma satsen är likaså rörligare och 
mera händelserik än förebilderna och 
menuetten förvandlas till ett karaktärs-
nummer som förebådar den nya tidens 
energi. 

Första satsens introduktion (Adagio 
di molto) börjar i F-dur: stråkarnas piz-
zicaton leder till ett massivt ackord i 
orkestern, som öppnar portarna till en 
milt sjungande melodi. En fint och dra-
matiskt uppbyggd övergång för vidare 
till huvudavsnittet i C-dur (Allegro con 
brio), i vars första takter man känner 
igen den borne symfonikern. De sym-
foniska energiströmmarna rusar ohäm-
mat och Beethoven sparar inte på 
förbluffande kontraster i satsens ge-
nomföring – och ännu kraftfullare be-

tonar han huvudtemat i den målmed-
vetna sista reprisen. 

Den långsamma satsen (Andante 
cantabile e con moto) är inte enbart en 
traditionell vilostund. Beethoven sät-
ter sitt sångbara huvudtema i rörelse 
och letar sig fram godmodigt och för-
domsfritt genom finurliga variationer. 
Bastanta höjdpunkter får obeständiga 
mollpassager som motvikt och  hem-
lighetsfulla pianissimoavsnitt med bul-
tande pukor.

Menuetten (Allegro molto e vivace) 
har inte mycket kvar av hovdansens 
ljuva charm. Fastän rubriken ännu an-
spelar på den gamla benämningen, är 
detta ett egensinnigt galopperande 
scherzo som i genomföringen njuter av 
skarpa rytmer och svartvita effekter på 
fortepiano och i triodelen bjuder på av-
slappnad naturstämning.

Även finalen börjar med en långsam 
introduktion (Adagio). Efter ett orkes-
terackord som slår till ur det tomma 
intet försöker stråkarna leta efter en 
melodi och finner den sedan då det 
fartfyllda huvudavsnittet kör igång 
(Allegro molto e vivace).

 
Antti Häyrynen
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AULIS SALLINEN 
(F. 1935): ELÄMÄN JA 
KUOLEMAN LAULUJA 
(LIVETS OCH DÖDENS 
SÅNGER)

Aulis Sallinens musikerbana började 
i Nystad dit familjen evakuerats från 
Karelen. Först spelade han violin och 
övergick så småningom till piano. År 
1949 började han komponera på egen 
hand och år 1955 inledde han mera for-
mella studier i komposition för Aarre 
Merikanto. Senare fortsatte Sallinen 
sina studier för Joonas Kokkonen och 
tog sitt kompositionsdiplom år 1960.

Elämän ja kuoleman lauluja (Livets 
och dödens sånger) fick sin början på 
Sallinens holme i Finska viken och ver-
ket fullbordades hösten 1995 i byn Les 
Lecques vid havsstranden i Provence. 
Alla texter är av Lassi Nummi (1928–
2012), en del bygger enligt över-
enskommelse på dikter som ingår i 
Leonid Bashmakovs Requiem (1988), 
en del har andra källor. Nummis text 
ger verket en starkt humanistisk prä-
gel. Uruppförandet och den första in-
spelningen (Ondine) sjöngs av Jorma 
Hynninen, men för RSO:s framförande 
2015 har Sallinen delat upp solopartiet 
på baryton och sopran. 

I Sallinens sånger är döden person-
lig, men ur själamässans ceremoniella 
tradition kommer påminnelser om dö-
den som någonting kollektivt. I de för-
sta satserna påminner celesta och slag-
verk om bekanta sakrala klanger från 
Sallinens opera Ryttaren. Från andra 
satsens vandring genom den mörka 

dalen höjer sig en bön ”Giv dem frid” 
(~Dona nobis pacem). Detta fridens 
budskap är hela verkets sköra men en-
trägna ledmotiv. 

Två av verkets satser har rubricerats 
enligt Requiem på latin. Blecket i orkes-
tern som kallar till den yttersta domen 
(Tuba mirum) påminner människorna 
om deras synder och om ödmjukheten 
i syndabekännelsen. Det scherzolikt 
klagande Dies irae (Vredens dag) fram-
ställer människan som dödens tjänare, 
som den som förorsakar krig och miljö-
katastrofer. 

Till detta dödens tidlösa och dess-
värre universella väsen fogar Sallinen 
ett individuellt och personligt plan. 
Musikens skönhet hjälper att förstå 
också det som är svårt att acceptera. 
Exempel på detta är den i livets hav fly-
tande oföddas oskuld (sats 3) och för-
lusten av en närastående (Voin ajatel-
la sinun lähteneen / Jag kan föreställa 
mig att du gett dig av). Dessa poetiska 
visioner kännetecknas av en kammar-
musikalisk intimitet och en avskildhe-
ten som uppkommer genom vokala 
och instrumentala solon. 

Kun vielä olet tällä rannalla (Då du 
ännu finns kvar på denna strand) tar 
farväl utan att lätta på avskedets smär-
ta. Ur sångsolistens och körens dialog 
växer en insikt fram: ”Kaikista suurin 
on rakkaus" (Störst av allt är kärleken), 
som kören i slutet av satsen signerar 
med liturgiska tonfall. I den avslutan-
de satsen (Elää täyttä elämää / Leva 
livet för fullt) finns sorgen kvar men 
ur aningen växer en vetskap fram (”aa-
vistuksesta kasvaa tieto”), som kristalli-
seras i det sista Ciss-durackordet.

Antti Häyrynen
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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 utexami-
nerades från Sibelius-Akademin våren 
1996.

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

JOHANNA
RUSANEN-KARTANO 
Johanna Rusanen-Kartano började 
studera sång vid Sibelius-Akademin 
1991 för Matti Tuloisela och Anita 
Välkki. Privat har hon studerat i 
Berlin för Herbert Brauer och Karan 
Armstrong samt i Wien för Irina 
Gavrilovici. Rusanen-Kartano vann 
Timo Mustakallio-tävlingen år 1995 och 
sångtävlingen i Villmanstrand 1996. 
Hon fick Martti Talvela-stipendiet  år 
1997 och Karita Mattila-priset år 2001.

Johanna Rusanen-Kartanos opera-
karriär började på operan i Kuopio år 
1994. Sedan dess har hon gästspe-
lat vid bl.a. operafestivalen i Nyslott, 
Finlands Nationalopera och Deutsche 
Oper Berlin. Till hennes operarol-
ler hör Marie i Wozzeck, Tatiana i 
Eugen Onegin, Marguerite i Faust, 
Lauretta i Gianni Schicchi, Ortlinde i 
Valkyrian, Mimì i La Bohème, Amelia 
i Maskeradbalen, Anna i Ryttaren och 
Donna Elvira i Don Juan. Våren 2012 
debuterade Johanna Rusanen-Kartano 
på Tammerforsoperan som Venus i 
Wagners Tannhäuser.

Johanna Rusanen-Kartano har ofta 
uppträtt som solist med orkester och 
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som oratoriesolist. Hon har även givit 
romansaftnar bl.a. i det prestigefulla 
Wigmore Hall i London, i ett flertal eu-
ropeiska länder och även i Japan, Chile, 
Förenta Staterna och Nordkorea.

Sibelius Kullervosymfoni har hört 
till Johanna Rusanen-Kartanos reper-
toar sedan 1996, då hon spelade in 
partiet för Naxos med Åbo stadsor-
kester under Jorma Panulas ledning. 
Johanna Rusanen-Kartano har sjungit 
Kullervosymfonin på olika håll i värl-
den, bl.a. i Paris, Amsterdam, Wien, 
Budapest, Madrid, Liège i Belgien, 
Tokyo och senast i juli 2011 vid festiva-
len Grant Park Music i Chicago.

VILLE RUSANEN
Ville Rusanen har utbildat sig till mu-
sikmagister vid Sibelius-Akademin. 
Hans sånglärare var Pertti Rusanen, 
Jorma Hynninen och Päivi Nisula. 
Rusanen vann sin klass i sångtävlingen 
i Villmanstrand 2004. Tillsammans med 
pianisten Ilmari Räikkönen vann han 
Erkki Melartin-kammarmusiktävlingen 
i klassen för liedduo 2002.

Rusanen har på senare tid uppträtt 
på olika operascener, bl.a. La Scala 
i Milano, Opéra national de Lyon, 
Nederländska operan i Amsterdam, 
Scottish Opera och Nationale 
Reisopera i Holland. Våren 2013 debu-
terade Rusanen i Australien som so-
list för Sydney Philharmonic Orchestra 
under ledning av Vladimir Ashkenazy. 
Därtill har han framträtt vid bl.a. BBC 
Proms i London och festivalen Grant 
Park i Chicago och uppträtt som so-
list för Orchestre national Bordeaux i 

Frankrike, Orchestre philharmonique 
de Liège i Belgien och RTÉ National 
Symphony Orchestra i Irland

Vid Finlands Nationalopera har 
Rusanen gästspelat regelbundet. 
Hans roller har varit Pelléas i Debussys 
Pelléas och Mélisande, Figaro i Rossinis 
Barberaren i Sevilla, Papageno i Mozarts 
Trollflöjten, Guglielmo i Mozarts Così 
fan tutte, Jussi i Madetojas opera 
Österbottningar, den unge Aleksis i 
Rautavaaras opera Aleksis Kivi och ti-
telrollen i Linkolas opera Robin Hood. 
Sommaren 2014 gestaltade han Kimmo 
i Aulis Sallinens opera Kullervo vid ope-
rafestivalen i Nyslott. Sommaren 2014 
var han årets artist vid operafestivalen i 
Nyslott. Rusanen är engagerad som so-
list vid Finlands Nationalopera för sä-
songerna 2014–2016.

MUSIKHUSETS KÖR
Musikhusets Kör är en symfonisk kör 
som grundades hösten 2011. Den be-
står av ca 80 sångare och kan vid be-
hov även fungera som manskör eller 
damkör.  

Kören samarbetar med alla huvudak-
törer i Musikhuset: Helsingfors stads-
orkester, Radions symfoniorkester och 
Sibelius-Akademin. Tapani Länsiö har 
varit körens konstnärliga ledare sedan 
den grundades.

Körens repertoar består huvudsakli-
gen av symfoniska verk för kör och or-
kester. Repertoaren planeras på lång 
sikt tillsammans med huvudaktörerna. 
Körens a cappella-repertoar består av 
musik skriven för stor kör inklusive vår 
egen tids musik. Körens egen a cappel-
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la-konsert 'Hymnernas natt' hålls årli-
gen i Musikhusets konsertsal vid tiden 
för Alla helgons dag. 

Kören konserterar åtta till tio gånger 
om året, huvudsakligen i Musikhuset, 
men även på annat håll. I sommar del-
tar kören i festivalen Orgelnatt och aria 
i Esbo. Körmedlemmarna är passione-
rat motiverade amatörer. 

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.


