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25.9
FREDAGSSERIEN 2
Musikhuset kl. 19.00

Sir Roger Norrington, dirigent
Roope Gröndahl, piano 

Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 8 F-dur op.93 27 min

I Allegro vivace e con brio 
II Allegretto scherzando 
III Tempo di menuetto 
IV Allegro vivace

Robert Schumann: Introduktion och Allegro 16 min 
appassionato (Konzertstück) op. 92 

PAUS 20 min

Robert Schumann: Symfoni nr 1, B-dur op.38  ”Våren”  32 min
B-dur op.38 

I Andante un poco maestoso – Allegro molto vivace 
II Larghetto (attacca) 
III Scherzo (Molto vivace – Trio) 
IV Allegro animato e grazioso



2

KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en paus på ca 
10 minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten för att lyssna till musiken. 
Platserna är onumrerade

Roope Gröndahl, piano
Siljamari Heikinheimo, violin 
Jussi Tuhkanen, viola 
Tuomas Lehto, cello 

Robert Schumann: Pianokvartett Ess-dur op.47 27 min

I Sostenuto assai – Allegro ma non troppo 
II Scherzo (Molto vivace – Trio 1 – (Tempo 1) – Trio 2 – (Tempo 1)
III Andante cantabile 
IV Final (Vivace)

Paus ca kl. 19.55. Konserten slutar ca kl. 21.00. 
Kammarmusik i sena kvällen slutar ca kl. 21.45. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso).
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LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
(1770–1827): 
SYMFONI NR 8

Åttonde symfonin har ibland betrak-
tats som ett mellanverk, kanske på 
grund av sin icke monumentala finur-
lighet. Enligt en del experter är sym-
fonin i själva verket en parodi på den 
wienklassiska symfonin med sina sur-
realistiskt surrande scherzon och be-
tonat gammaldags menuetter. En ljus 
och livsbejakande anda råder i alla fyra 
satser i åttonde symfonin. 

Första satsen börjar utan förberedel-
ser med ett laddat motiv men samti-
digt startar också de symfoniska sken-
manövrarna. Sidotemat introduceras 
undantagsvis i D-dur, varifrån det se-
dan utan krumbukter slinker in i rätt 
tonart.  

Andra satsen har enligt kompositö-
rens sekreterare Anton Schindler fått 
sin märkligt knackande rytm av en 
metronom. Beethoven var vän med 
Mälzel som uppfann apparaten. Under 
en fest komponerade han en avsiktligt 
vitsig kanon. Dess tema har man velat 
höra i en av symfonins melodier som 
presenteras av violinerna och cellorna. 
Tråkiga forskare har senare bevisat att 
berättelsen saknar grund. 

Tredje satsens spelanvisningar hän-
visar till en gammal hovdans och den 
börjar strängt vevande. Själva huvudte-
mat  är intagande sirligt och får starka 
kontraster av käcka bleckfanfarer.  

Avvikande från klassicismens praxis 
blir finalen hela symfonins tyngst vä-

gande sats, där det verkar som om den 
rytmiska utvecklingen hela tiden skul-
le förlora kontrollen. Satsen balanserar 
mellan sonat- och rondoform och vil-
seledandet av lyssnarna kulminerar i 
ett originellt utvidgat slutavsnitt som 
klämmer ihop energimassorna till en 
envist hamrande coda.  Det sätt på vil-
ket Beethoven i slutet av temat tvingar 
in musiken i F-dur styrs snarare av vil-
jekraft och harmonisk list än skönhets-
estetik.

 

ROBERT SCHUMANN 
(1810–1856): 
KONZERTSTÜCK OP. 92 
   
Utöver sin kända pianokonsert (1845) 
skrev Robert Schumann ytterligare 
två konserterande kompositioner för 
piano och orkester: Introduktion och 
Konsertallegro op. 134 (1853) samt 
Konsertstycke (Konzertstück) op. 92 el-
ler Introduktion och Allegro appassio-
nato år 1849.

Introduktion och Allegro appassiona-
to för piano och orkester kom till i sep-
tember 1849 under stark inspiration. 
Den ensatsiga strukturen och speltiden 
på drygt 15 minuter har gjort styck-
et till ett udda nummer på konsert-
programmen, men det blottar tydligt 
Schumanns strävan efter lösningar i en 
sats och med enhetlig tematik.

Musiken börjar drömmande, nästan 
impressionistiskt. Först presenterar 
klarinetten och sedan valthornet sina 
lockande motiv genom pianots böljan-
de brutna ackord. I förhållande till tra-
ditionen tycks pianot och orkestern ha 
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bytt roller, men Schumann riktar in sig 
på ett mera symfoniskt och framför 
allt ett mera romantiskt intryck. Pianot 
finslipar Introduktionen meditativt och 
poetiskt och eftersträvar kammarmusi-
kalisk intimitet. 

Klämmiga fanfarer annonserar 
Allegrots början. Rytmen och den i 
e-moll laddade passionen (appassio-
nato) får som sin motvikt ett leende 
sidotema plockat ur Introduktionen. 
Allegrot är mera symfoniskt än kon-
sertant utformat. Det intensiva huvud-
motivet dämpas av ett flertal poetiska 
avvikelser. Pianostämman är krävande 
men eftersträvar inte några yttre effek-
ter trots att slutet nog försetts med en 
ansenlig dos av virtuost krut. 

ROBERT SCHUMANN
(1810–1856): 
SYMFONI NR 1 

Schumanns symfoni nr 1 B-dur op. 38 
kom till på några veckor i januari 1841. 
Ursprungligen ville han ge rubriker åt 
var och en av satserna: 1 Vårens upp-
vaknande, 2 Afton, 3 Glad lek och 4 
Farväl till våren. Senare övergav han 
idén som han fann alltför programma-
tisk och använde sig inte ens av rub-
riken ”Våren”. Det är kanske bättre att 
i samband med symfonin uppfatta vå-
ren som en symbolisk händelse.

Också fanfarmotivet som öppnar 
första satsen döljer en litterär referens 
till poeten Adolf Böttgers ord: ”Im Tale 
zieht der Frühling auf” (”I dalen träder 
våren fram”). Schumann hade först 

givit temat åt valthornen men över-
raskades vid repetitionerna av deras 
dämpade ljud och bytte ut dem mot 
trumpeter. Trogen sin lyriska karak-
tär bygger Schumann en bro från den 
mäktiga introduktionen till det ener-
giska huvudavsnittet via en idyllisk 
scen för träblåsinstrumenten. 

Den långsamma satsens liedmässi-
ga melodi stöds av en balanserad och 
sparsam orkestrering: basunerna kom-
mer med först i slutreprisens konstfär-
diga modulation. Passionerna framträ-
der spontant och avtar slutligen i det 
avslutande diminuendot. Scherzots 
stadiga huvudtema beledsagas av 
träblåsinstrumentens lekfulla kontras-
terade motiv.  

I finalen eftersträvar Schumann mo-
numentala dimensioner med sonatfor-
men. Efter en ståtlig första gest är det 
som om det hjärtliga huvudtemat ral-
jerade på bekostnad av det symfonis-
ka allvaret. Energiströmmen i genom-
föringen vrider även på temat genom 
överraskande och dramatiska vänd-
ningar. Liksom första satsen pläteras 
slutet efter träblåsinstrumentens ka-
dens och repris med en accelererande 
stretta. 

Antti Häyrynen

SIR ROGER 
NORRINGTON 

I nästan 50 år har Roger Norrington 
varit en outtröttlig förkämpe för his-
torisk uppförandepraxis. Han har gjort 
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banbrytande arbete med bl.a. sin egen 
orkester London Classical Players på 
1980-talet och på senare tid med 
bl.a. Stuttgarts radiosymfoniker och 
Mozarteums Camerata Salzburg. 

Norrington studerade vid Royal 
College of Music för Sir Adrian Boult 
och grundade vid samma tid den för-
sta av sina ensembler som speciali-
serade sig på tidig musik, Heinrich 
Schütz-kören. Tio år senare grundade 
Norrington London Classical Players, 
som fick världsrykte med sina kraft-
fulla inspelningar av Beethovens nio 
symfonier. Senare följde inspelning-
ar av Mozart, Schumann, Brahms och 
Bruckner som befäste Norringtons ryk-
te som en nyckelfigur inom historisk 
uppförandepraxis. 

År 1966 var Norrington musikchef för 
nygrundade Kent Opera. Där dirigera-
de han hundratals föreställningar inn-
an han flyttade till Royal Opera House 
Covent Garden, English National Opera 
och Wiener Staatsoper. Därtill har Sir 
Roger arbetat bl.a. som chefsdirigent 
för Bournemouth Sinfonietta och mu-
sikchef för Orchestra of St. Luke’s i 
New York. Fram till slutet av 2011 var 
han chefsdirigent för radiosymfonior-
kestern i Stuttgart.  

Under de senaste åren har 
Norrington dirigerat allt fler vanli-
ga symfoniorkestrar med Bruckner, 
Mahler och 1900-tals tonsättare på 
programmet. Norrington är chefsdi-
rigent för Züricher Kammerorchester 
och förste gästdirigent för Orchestre 
de chambre de Paris och Deutsche 
Kammerphilharmonie. Han gästdi-
rigerar även regelbundet filharmo-
nikerna i Berlin, Wien och London, 

Gewandhausorkestern i Leipzig, 
Concertgebouworkestern i Amsterdam 
och Philharmonia Orchestra i London, 
samt symfoniorkestrarna i Boston, 
Chicago och San Francisco. 

Roger Norrington förlänades titeln 
Sir år 1997.

ROOPE GRÖNDAHL
Roope Gröndahl (f. 1989) hör till den 
yngre finländska generationens mest 
intressanta pianister. Han har studer-
at pianospel vid Sibelius-Akademin un-
der ledning av Liisa Pohjola och Matti 
Raekallio samt i London vid Royal 
Academy of Music för Christopher 
Elton.

År 2007 nådde Roope Gröndahl en 
andra placering i den nationella pia-
notävlingen i Jyväskylä och i den inter-
nationella Maj Lind-tävlingen, där han 
var den yngste deltagaren. I maj 2008 
representerade han Finland med fram-
gång i Eurovisionens tävling för unga 
solister i Wien, där han fick andra pri-
set. Sin senaste tävlingsframgång hade 
han i den prestigefyllda Drottning 
Elisabeth-tävlingen i Bryssel i maj 2013, 
där han kom till finalen och fick ett 
specialpris. 

Gröndahl har uppträtt som solist 
med nästan alla inhemska orkestrar 
och samarbetat med många första 
rangens dirigenter, bl.a. Sakari Oramo, 
Jukka-Pekka Saraste, Leif Segerstam 
och Okko Kamu. Utomlands har han 
konserterat i ett flertal mellaneuro-
peiska länder, i Storbritannien, Kina, 
Förenta Staterna och Australien.

Roope Gröndahl är också  känd 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester och har som 
uppgift att producera och befrämja fin-
ländsk musikkultur. Orkesterns chefs-
dirigent är Hannu Lintu som tillträdde 
sin post hösten 2013. RSO:s hedersdi-
rigenter är Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. 

Den ursprungliga tiomanna 
Radioorkestern grundades år 1927. På 
1960-talet utvidgades den till en full-
talig symfoniorkester. RSO:s tidiga-
re chefsdirigenter är Toivo Haapanen, 
Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, 
Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-
Pekka Saraste och Sakari Oramo.

Förutom de stora klassisk-romantis-
ka mästerverken omfattar RSO:s reper-
toar en hel del nutida musik och or-
kestern uruppför årligen ett flertal verk 
som beställt av YLE. Till RSO:s upp-
gifter hör även att förse radions arkiv 
med friköpta inspelningar av hela den 
inhemska orkesterrepertoaren.  Under 
spelåret 2015–2016 uruppför orkestern 
sex verk som beställts av Yleisradio 
Ab.  Därtill består programmet bl.a. 
av pianokonserter av Beethoven och 
Prokofjev, symfonier av Schumann och 
Brahms samt Mendelssohns oratori-
um Elias. Till orkesterns gästartister 

som en synnerligen aktiv kammar-
musiker. I denna roll har han upp-
trätt vid flera festivaler, bl.a. Kuhmo 
Kammarmusik, Helsingfors Festspel, 
Nagu Kammarmusikdagar och Vår 
Festival i Tusby. 

hör bl.a. pianisterna Murray Perahia, 
Nelson Freire och András Schiff, diri-
genterna David Zinman, Tugan Sohijev 
och Mandfred Honeck samt sopra-
nen Karita Mattila och mezzosopranen 
Anne Sofie von Otter.

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Ligeti, Eötvös, Nielsen, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspel-
ningen av Armas Launis opera Aslak 
Hetta. Orkesterns skivor har fått pris av 
bl.a. BBC Music Magazine, Académie 
Charles Cros och MIDEM Classical. 
RSO:s skiva med Ligetis violinkonsert 
och verk för orkester valdes till Editor´s 
Choice i tidskriften Gramophone i fe-
bruari 2014. 

 RSO företar regelbundet konserttur-
néer på olika håll i världen. Under sä-
songen 2015–2016 uppträder orkestern 
under Hannu Lintus ledning i Japan och 
i Österrike.  

RSO:s radiokanal, Yle Radio 1, radierar 
alla orkesterns konserter. I allmänhet 
sänds såväl de utländska som inhem-
ska konserterna direkt. Konserterna 
kan även avlyssnas på RSO:s webbsidor 
(yle.fi/rso) och ses live i hög resolution. 
En stor del av konserterna televiseras 
också direkt på Yle Teema. 


