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25.9. 
PERJANTAISARJA 2   
Musiikkitalo klo 19.00

Sir Roger Norrington, kapellimestari 
Roope Gröndahl, piano

  
Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 8 F-duuri op.93 27 min

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

Robert Schumann: Johdanto & Allegro appassionato 16 min 
(Konzertstück) op. 92 

VÄLIAIKA 20 min

Robert Schumann: Sinfonia nro 1, B-duuri op.38  ”Kevät”  32 min
B-duuri op.38 

I  Andante un poco maestoso – Allegro molto vivace 
II  Larghetto (attacca) 
III Scherzo (Molto vivace – Trio) 
IV Allegro animato e grazioso
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle
kuuntelemaan esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on 
numeroimattomat paikat.

Roope Gröndahl, piano
Siljamari Heikinheimo, viulu 
Jussi Tuhkanen, alttoviulu 
Tuomas Lehto, sello

Robert Schumann: Kvartetto pianolle ja jousille 27 min 
Es-duuri op.47
  
I Sostenuto assai – Allegro ma non troppo 
II  Scherzo (Molto vivace – Trio 1 – (Tempo 1) – Trio 2 – (Tempo 1)
III  Andante cantabile 
IV  Finaali (Vivace)

Väliaika noin klo 19.55. Konsertti päättyy noin klo 21.00. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 21.45. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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Ludwig van Beethoven vieraili loka-
kuussa 1812 veljensä Johannin luona 
Linzissä. Säveltäjän hyväntuulisuus oli 
kääntäen verrannollista muiden kirey-
teen. Huoneessa, josta avautui ”lois-
tava näköala Tonavalle, sen kiireisille 
rannoille ja ympäröivään maaseutuun”, 
hän sävelsi tiiviissä tahdissa ‘pienen 
F-duuri-sinfoniansa’, erotuksena suu-
relle Pastoraali-sinfonialle F-duurissa. 
Säveltäjä tiedosti teoksen potentiaalin 
todetessaan, että kahdeksas sinfonia 
on menestynyt seitsemättä heikoim-
min, “koska se on parempi”.

 Kahdeksas sinfonia on toisinaan ol-
lut Beethovenin sinfoniasarjan väliin-
putoaja, ehkä epämonumentaalisen 
oveluutensa vuoksi. Joidenkin asiantun-
tijoiden mukaan teos on itse asiassa 
parodia wieniläisklassisesta sinfoniasta 
surrealistisesti surisevine scherzoineen 
ja korostetun vanhanaikaisine menuet-
teineen. Valoisa ja elämänmyönteinen 
henki puhaltaa kahdeksannen sinfo-
nian kaikissa neljässä osassa.

Avausosa on mallikappale sinfonisen 
energian paketoimisesta tiiviiseen ja 
tehokkaaseen muotoon. Ensimmäinen 
osa (Allegro vivace e con brio) alkaa 
ilman valmisteluja latautuneella ai-
heella, mutta myös sinfoniset harhau-
tusliikkeet käynnistyvät saman tien. 
Sivuteema esitellään poikkeuksellisesti 
D-duurissa, josta se nyrjähtää mutkat-
tomasti oikeaan sävellajiinsa. Kehittely 
on sinfonisen kamppailun sijaan mie-
likuvituksellista sinkoilua ja musiikin 
rytminen jännite purkautuu vasta ker-

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
SINFONIA NRO 8

tauksessa, vaikka asettuu kiltisti pai-
koilleen loppuvinjetissä.

 Toinen osa (Allegretto scherzan-
do) on saanut säveltäjän sihteerin 
Anton Schindlerin mukaan oudosti 
nakuttavan rytminsä metronomista. 
Beethoven oli laitteen keksijän Mälzelin 
ystävä ja sävelsi eräillä kutsuilla vitsik-
kääksi tarkoitetun kaanonin, jonka tee-
ma on sinfoniassa kuultu viulujen ja 
sellojen esittelemä melodia. Tylsät tut-
kijat ovat osoittaneet myöhemmin tari-
nan perättömäksi.

 Osasta erottuu silti scherzomai-
nen, leikillinen sävy arvoituksellises-
ta ja äkäisistä surahduksista päätellen 
Beethoven suhtautui automaatioon 
terveen epäluuloisesti.  Kolmannella 
osalla on väistyvän hovitanssin esitys-
ohje (Tempo di Menuetto), joka käyn-
nistyy ankarasti veivaten. Itse päätee-
ma on viehättävän siro ja saa vahvan 
kontrastin reippaista vaskifanfaareista. 
Ne saavat jatkoa triotaitteen muhkeista 
käyrätorvikutsuista ja klarinettisoolos-
ta, joita sellojen taidokas säestyskuvio 
myötäilee.

 F-duuri-sinfonian motiivinen ilotuli-
tus on keskittynyt ääriosiin. Finaalista 
(Allegro vivace) tulee klassismista poi-
keten koko teoksen painavin osa, jossa 
rytminen kehittely tuntuu kaiken aikaa 
riistäytyvän käsistä. Jousien esiteltyä 
teeman pianissimossa koko orkesteri 
kiilaa äkkiä eteen riitasointuisella tut-
tiakordilla, jota seuraava hyväntuulinen 
hippaleikki pursuaa rohkeita ratkaisuja. 
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Osan rakenne tasapainoilee sonaatti- 
ja rondomuodon välillä ja kuulijoiden 
eksytys huipentuu omapäisesti laajen-
netussa loppujaksossa, joka pusertaa 
energiamassat itsepintaisesti takovaan 

koodaan. Tapa jolla Beethoven runnoo 
teeman lopussa F-duuriin on enemmän 
tahdon ja harmonisen oveluuden kuin 
kauneuden estetiikan ohjaamaa.

Tunnetun pianokonserttonsa (1845) 
lisäksi Robert Schumann sävelsi kak-
si muutakin konsertoivaa teosta pia-
nolle ja orkesterille, Johdannon ja 
Konsertti-Allegron op. 134 (1853) sekä 
Konserttikappaleen (Konzertstück) op. 
92 eli Johdannon ja Allegro appassiona-
ton vuonna 1849.

Kaikki kolme oli sävelletty Schu-
mannin pianistipuolisolle Clara Schu-
mannille, jonka kansainvälinen sooloura 
jätti varjoonsa säveltäjämiehen pianon-
soiton. Perheen muuttoa Dresdeniin 
vuonna 1844 varjosti säveltäjän vai-
kea masennus, mutta vuoden 1849 ku-
mousliikkeellä oli elähdyttävä vaikutus 
tasavaltaisia ihanteita ajavaan säveltä-
jään. Toukokuun 1849 kapinassa asee-
seen tarttunut Dresdenin hovioopperan 
johtaja Richard Wagner joutui maanpa-
koon.  Schumannkin muutti  väkivaltai-
suuksien ajaksi kaupungin ulkopuolelle 
ja siirtyi loppusyksyllä Düsseldorfiin mu-
siikinjohtajaksi.

Johdanto ja Allegro appassionato 
pianolle ja orkesterille valmistui syys-
kuussa 1849 inspiroituneissa tunnel-
missa. Yksiosainen rakenne ja rei-
lun viidentoista minuutin kesto ovat 
tehneet teoksesta konserttiohjelmi-
en väliinputoajan, mutta siinä erottuu 

ROBERT SCHUMANN (1810–1856): 
KONZERTSTÜCK OP. 92   

Schumannin pyrkimys yksiosaisiin ja 
tematiikaltaan yhtenäisiin ratkaisuihin.

Teos käynnistyy miltei impressionis-
tisesti unelmoiden: ensin klarinetti ja 
sitten käyrätorvi esittelevät kutsuvat 
aiheensa pianon aaltoilevien murto-
sointujen läpi. Piano ja orkesteri tun-
tuvat vaihtaneet perinteisiä roolejaan, 
mutta Schumann tähtää tavallista 
sinfonisempaan ja ennen muuta ro-
manttisempaan vaikutukseen. Piano 
viimeistelee Johdannon mietteliään 
runollisesti ja kamarimusiikillista intii-
miyttä tavoittaen.

Reippaat fanfaarit ilmoittavat Allegro-
taitteen alkamisesta. Rytminen ja 
e-molliin ladattu kiihko (appassionato) 
saavat vastapainokseen Johdannosta 
poimitun hymyilevän sivuteeman. 
Allegro-taitteen muotoilu on enemmän 
sinfonista kuin konsertoivaa, kiihkeää 
pääaihetta taltuttavat monet runolliset 
poikkeamat. Piano-osuus on vaativa, 
mutta ei pyri ulkoiseen näyttävyyteen, 
vaikka loppukohtaukseen on ladattu 
kyllin myös virtuoosista ruutia.
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Vuonna 1841 Robert Schumann (1810-
1856) eli elämänsä onnellisimpia het-
kiä: avioliitto Clara Wieckin kanssa oli 
vihdoin toteutunut appi-isä Friedrichin 
kanssa käydyn raskaan oikeusprosessin 
jälkeen. Sen innostamana oli syntynyt 
todellinen liedien tulva vuonna 1840, 
peräti 16 laulusarjaa. Sekä säveltämi-
nen että elämä olivat Schumannille 
helppoa - kymmenen vuotta myöhem-
min molemmat olivat umpikujassa.

Schumann oli kokeillut sinfonian sä-
veltämistä jo vuonna 1832 Zwickaussa 
säveltämässään keskeneräisessä teok-
sessa, mutta löydettyään vuonna 1838 
Schubertin kadoksissa olleen suuren 
C-duuri-sinfonian hän sai itselleen lä-
heisen esikuvan.

Sinfonia nro 1 B-duuri op. 38 valmis-
tui tammikuussa 1841 muutamassa 
viikossa. ”Sävelsin teoksen kevään in-
nostamana; kevään joka tulee meille 
aikuisinakin aina yhtä uutena ja yllät-
tävänä”, Schumann tunnusti. Hän oli 
vähän aiemmin saanut opettajan pai-
kan Leipzigin konservatoriosta, jonka 
johtaja Felix Mendelssohn lienee neu-
vonut sinfonian orkestroinnissa ja johti 
kantaesityksen huhtikuussa 1841.

Schumann suunnitteli alun perin 
teoksen eri osille otsikoita: 1. Kevään 
herääminen. 2. Ilta. 3. Iloista leikkiä. 4. 
Kevään hyvästijättö. Myöhemmin hän 
torjui ajatuksen liian ohjelmallisena, 
eikä käyttänyt edes ”Kevät”-otsikkoa. 
Kevät on ehkä parempi ymmärtää 
teoksen yhteydessä vertauskuvallisena 
tapahtumana.

Myös ensimmäisen osan avaavaan 

ROBERT SCHUMANN (1810–1856): SINFONIA NRO 1 

fanfaariaiheeseen (Andante un poco 
maestoso) kätkeytyy kirjallinen viite, 
runoilija Adolf Böttgerin sanoin: ”Im 
Tale zieht der Frühling auf” (”Laaksoista 
kasvaa kevät esiin”). Schumann oli an-
tanut teeman ensiksi käyrätorville, 
mutta hämmästyi harjoituksissa kuul-
tuaan näiden tukitut sävelet ja korjasi 
tilalle trumpetit. Venttiilikäyrätorville 
paikka ei tuota ongelmia, joten ny-
kyesityksissä voidaan käyttää kumpia 
tahansa.

Lyyriselle luonteelleen uskollisena 
Schumann rakentaa sillan mahtavasta 
johdannosta energiseen päätaitteeseen 
(Allegro molto vivace) idyllisen puupu-
hallinkohtauksen kautta. Säveltäjän in-
nostus ja musiikin elinvoima jännittä-
vät episodimaista kehittelyä ja nivovat 
dramaattisen pääteeman ja kodikkaat 
sivuaiheet vastustamattomasti yhteen.

Hitaan osan (Larghetto) liedmäistä 
sävelmää tukee punnittu ja säästeliäs 
orkestrointi: pasuunat lipuvat mukaan 
vasta loppukertauksen taidokkaas-
sa modulaatiossa. Intohimot nouse-
vat spontaanisti esiin ja raukeavat vii-
mein osan päättävään diminuendoon. 
Scherzon (Molto vivace) jykevällä pää-
teemalla on kumppaninaan puupuhal-
linten leikkisä vasta-aihe. Ensimmäinen 
trio on marssimainen vuoropuhelu jou-
sien ja puhallinten välillä, toinen perus-
tuu puolestaan pirteälle tanssiaiheelle.

Finaalissa (Allegro animato e grazio-
so) Schumann tavoittelee monumen-
taalisuutta sonaattimuodolla. Komean 
avauseleen jälkeen herttainen pää-
teema – joka on peräisin pianosar-
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ja Kreislerianan päätöksestä – tuntuu 
ilakoivan sinfonisen vakavuuden kus-
tannuksella. Kehittelyssä energiavirta 
pyörittää sitäkin läpi yllättävien ja dra-
maattisten käänteiden. Ensimmäisen 

osan tavoin loppu silataan puhaltimien 
kadenssien ja kertauksen jälkeen kiih-
tyvällä strettalla.

Antti Häyrynen

SIR ROGER 
NORRINGTON 

Lähes 50 vuoden ajan Roger Norrington 
on ollut historiallisen esitystavan perää-
nantamaton esitaistelija. Hän on teh-
nyt kokonaisvaltaista työtään muun 
muassa oman London Classical Players 
-orkesterinsa kanssa 1980-luvulla, 
Stuttgartin radion sinfoniaorkesterin 
kanssa sekä Salzburgin Mozarteumin 
akateemisen kamariorkesterin parissa 
viime vuosina. 

Nuoruudessaan Norrington soitti 
viulua ja lauloi, kunnes hän aloitti or-
kesterinjohdon opinnot Cambridgessa. 
Norrington opiskeli Royal College 
of Music -oppilaitoksessa Sir Adrian 
Boultin johdolla ja perusti samoihin ai-
koihin ensimmäisen monista varhaista 
musiikkia esittävistä kokoonpanoistaan, 
Heinrich Schütz -kuoron. Kymmenen 
vuotta myöhemmin Norrington perus-
ti London Classical Players -orkesterin, 
joka saavutti maailmanmainetta vah-
voilla Beethovenin yhdeksän sinfonian 
levytyksillään. Myöhemmin seurasivat 
mm. Mozartin, Schumannin, Brahmsin 
ja Brucknerin levytykset, jotka sinetöi-
vät Norringtonin maineen historiallisen 
esitystavan avainhahmona.

Vuonna 1966 Norrington toimi vasta-
perustetun Kentin oopperan musiikilli-
sena johtajana. Jo tuolloin hän toi esiin 

innovatiivisia ajatuksiaan liittyen orkes-
terin kokoon, soittotyyliin ja tempoon, 
erityisesti varhaisemman ohjelmis-
ton ollessa kyseessä. Norrington johti 
Kentissä satoja esityksiä ennen siirty-
mistään Covent Gardeniin, Englannin 
kansallisoopperaan ja Wienin val-
tionoopperaan. Lisäksi Sir Norrington 
on työskennellyt mm. Bournemouth 
sinfoniettan pääkapellimestarina ja 
New Yorkin St. Lukes-orkesterin mu-
siikillisena johtajana. Vuoden 2011 lop-
puun asti hän toimi Stuttgartin radion 
sinfoniaorkesterin pääkapellimestarina. 

Viime vuosina Norrington on johta-
nut yhä enemmän tavallisia sinfonia-
orkestereita ja ohjelmissa on vilkkunut 
Bruckneria, Mahleria sekä 1900-luvun 
säveltäjänimiä. Norrington on Zürichin 
kamariorkesterin pääkapellimestari, 
Pariisin kamariorkesterin ja Deutsche 
Kammerphilharmonie -orkesterin pää-
vierailija. Vierailuja hän tekee sään-
nöllisesti mm., Berliinin, Wienin ja 
Lontoon filharmonikoihin, Leipzigin 
Gewandhaus-, ja Amsterdamin Concert-
gebouw-orkesteriin ja Philharmonia-
orkesteria sekä Bostonin, Chicagon ja 
San Franciscon sinfoniaorkesteriin. 

Roger Norrington lyötiin ritariksi 
vuonna 1997.
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ROOPE GRÖNDAHL

Roope Gröndahl (s. 1989) on yksi mie-
lenkiintoisimmista suomalaisista nuo-
rimman polven pianisteista. Hän on 
opiskellut pianonsoittoa Sibelius-
Akatemiassa Liisa Pohjolan ja Matti 
Raekallion johdolla sekä Lontoon Royal 
Academy of Musicissa opettajanaan 
Christopher Elton.

Vuonna 2007 Roope Gröndahl si-
joittui toiseksi sekä kansallisessa 
Jyväskylän pianokilpailussa että kan-
sainvälisessä Maj Lind -pianokilpai-
lussa, jonka nuorin osallistuja hän oli. 
Toukokuussa 2008 hän edusti Suomea 
menestyksekkäästi Eurovision nuorten 
solistien kilpailun finaalissa Wienissä, 
saavuttaen toisen palkinnon. Viimeisin 
kilpailumenestys on toukokuulta 2013, 
jolloin hän saavutti finaalisijan ja eri-
koispalkinnon arvostetussa Kuningatar 
Elisabeth -pianokilpailussa Brysselissä. 

Gröndahl on esiintynyt lähes kaik-
kien kotimaisten orkesterien solistina 
tehden yhteistyötä monien eturivin ka-
pellimestariemme kanssa (mm. Sakari 
Oramo, Jukka-Pekka Saraste, Leif 
Segerstam, Okko Kamu). Ulkomailla 
hän on konsertoinut useissa Keski-
Euroopan maissa, Iso-Britanniassa, 
Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa.

Roope Gröndahl tunnetaan myös eri-
tyisen aktiivisena kamarimuusikkona. 
Tässä roolissa häntä on kuultu useil-
la festivaaleilla, joista mainittakoon 
Kuhmon Kamarimusiikki, Helsingin 
Juhlaviikot, Nauvon kamarimusiikkipäi-
vät sekä Meidän festivaali Tuusulassa.

Suomen Kulttuurirahasto, Jenny 
ja Antti Wihurin rahasto sekä Oskar 
Öflundin säätiö ovat ystävällisesti 
myöntäneet tukensa Roope Gröndahlin 
musiikkiopintoihin.

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestari on Hannu Lintu, joka aloit-
ti kautensa syksyllä 2013. RSO:n kun-
niakapellimestarit 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-

RADION SINFONIAORKESTERI 

Eric Fougstedt, Paavo Berglund, Okko 
Kamu, Leif Segerstam, Jukka-Pekka 
Saraste ja Sakari Oramo.

Suurten klassis-romanttisten mesta-
riteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n teh-
täviin kuuluu myös koko suomalai-
sen orkesterimusiikin taltioiminen 
kantanauhoille Yleisradion arkistoon. 
Kaudella 2015–2016 orkesteri kan-
taesittää kuusi Yleisradion tilaamaa 
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teosta. Lisäksi ohjelmassa on mm. 
Beethovenin ja Prokofjevin pianokon-
serttoja, Šchumannin ja Brahmsin sin-
fonioita sekä Mendelssohnin oratorio 
Elias. Vieraaksi saapuvat mm. pianistit 
Murray Perahia, Nelson Freire ja András 
Schiff, kapellimestarit David Zinman, 
Tugan Sohijev ja Mandfred Honeck 
sekä sopraano Karita Mattila ja mez-
zosopraano Anne Sofie von Otter.

RSO on levyttänyt mm. Ligetin, 
Eötvösin, Nielsenin, Hakolan, Lind-
bergin, Saariahon, Sallisen, Kai pai sen 
ja Kokkosen teoksia sekä Launiksen 
Aslak Hetta -oopperan ensilevytyk-
sen. Orkesterin levytyksiä on palkittu 
mm. BBC Music Magazine -, Académie 
Charles Cros’n ja MIDEM Classical 
Award -palkinnoilla. Ligetin viulukon-
serton ja orkesteriteoksia sisältävä levy 
oli Gramophone-lehden Editor´s Choice 
helmikuussa 2014. 

RSO tekee säännöllisesti konsert-
tikiertueita ympäri maailmaa. Kau-
della 2015–2016 orkesteri esiintyy 
Hannu Linnun johdolla Japanissa sekä 
Itävallassa. 

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 lähetyksi-
nä Yle Teemalla.


