
1

27.2
FREDAGSSERIEN 9
Musikhuset kl. 19.00

Andrew Manze, dirigent   

John Dowland: 4 min
Ur samlingen ”Lachrimae or Seaven Teares”   
Lachrymae Antiquae  
   
Jukka Rautasalo, diskantgamba 
Varpu Haavisto, tenorgamba 
Timo Alanen, tenorgamba 
Miika Uuksulainen, basgamba 
Teemu Kauppinen, violone

Joseph Haydn:  29 min
Symfoni nr 104 ”London” D-dur Hob.I:104 
 
I Adagio – Allegro 
II Andante 
III Menuett (Allegro) – Trio 
IV Final (Spirituoso)
 

PAUS 20 min

Ralph Vaughan Williams:  44 min
Symfoni nr 2 ”A London Symphony” 
 
I Lento – Allegro risoluto 
II Lento
III Scherzo (Nocturne) (Allegro vivace) 
IV Andante con moto – Maestoso alla marcia (Quasi lento) – 
Allegro – Lento – Epilogue (Andante sostenuto)
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KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en 
paus på ca 10 minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten för 
att lyssna till kammarmusiken. Platserna är onumrerade. 

Jukka Rautasalo, diskantgamba och konferencier 
Varpu Haavisto, tenor- ja diskantgamba 
Timo Alanen, tenorgamba 
Miika Uuksulainen, basgamba 
Teemu Kauppinen, violone
 
 
John Jenkins: Fantasia a5 nr 1            4 min 
 
Christopher Tye: In Nomine a5 ”Free From All”       2 min 
 
Henry Purcell: Fantasia a4 nr 12              4 min 
 
John Dowland:  13 min
Ur samlingen ”Lachrimae or Seaven Teares” 
 
M. George Whitehead His Almand 
Mrs. Nichols Almand 
Captain Digorie Piper His Galiard 
The Earle of Essex Galiard 
The King of Denmarks Galiard 
Lachrimae Verae  

Paus ca kl. 19.40. Konserten slutar ca kl. 21.00. 
Kammarmusiken slutar ca kl. 21.50. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 samt på webben (yle.fi/rso).



3

JOSEPH HAYDN 
(1732–1809): 
SYMFONI NR 104 

Haydns sista symfoni, nr 104 D-dur 
”London”, kom till år 1795 under kom-
positörens andra Londonresa och den 
har som binamn alla de sena sym-
foniernas kännetecken. Till det yttre 
kommer inte symfoni nr 104 med någ-
ra våldsamma nymodigheter utan idé-
erna är suveränt införlivade i den klas-
siska ramen. Kontrasterna i symfonin 
är emellertid ändå påtagliga. Första 
satsen börjar med en långsam och tra-
gisk introduktion (Adagio), som först 
förbereder det eleganta sidotemat och 
sedan startar det energiska och robus-
ta huvudtemat (båda Allegro). De dyst-
ra betoningarna är tillbaka i genomför-
ingen som går i moll och codan har på 
beethovenskt vis utvidgats till en se-
gerviss sluttablå.

Det finns överraskande vändning-
ar även i den långsamma satsens 
(Andante) variationer. Ur den klassiska 
idyllen manar Haydn fram en mörk un-
derton för att sedan återställa balan-
sen i den fridfulla slutliga rekapitulatio-
nen. Den friska och lantliga menuetten 
(Allegro) utvidgas tack vare mellanav-
snittets (ländler) molltoner och finurlig 
kontrapunkt från en traditionell dans-
sats till en fantasifull karaktärssats.

Finalen (Spiritoso) är en kombination 
av en rondo- och en sonatform. Trots 
sin allmänna optimism och sina folkliga 
ingredienser slingrar sig den sista sat-
sen igen längs avlägsna och outforska-
de stigar. Haydn använder sig i finalen 
av kroatiska teman – Londonpubliken 

tyckte det lät som lokala gatuhandlares 
rop – vilket var ett sätt för kompositö-
ren att påminna om att han hade sina 
rötter långt ifrån de förnäma kretsarna 
i Wien.  

Inom ramen för klassicismens all-
mängiltighet och anonymitet kom 
Haydn ofta med individuella och per-
sonliga antydningar som under musi-
kens täckmantel påminner om att han 
trots sin ställning som tjänare var den 
som på det konstnärliga planet hade 
det sista ordet i kompositionerna. 

RALPH VAUGHAN 
WILLIAMS (1872–1958): 
SYMFONI NR 2

Vaughan Williams planerade år 1912 
en tondikt med London som motiv. 
Därtill uppmuntrad av sin tonsättarvän 
George Butterworth gav han slutligen 
musiken symfonisk form år 1913. Andra 
symfonin G-dur som är skriven enbart 
för orkester utan vokala inslag följer 
delvis samma programmatiska linje 
som den föregående Havssymfonin 
med text av Walt Whitman. Williams 
reviderade sin ”Londonsymfoni” (A 
London Symphony) åren 1918, 1920 
och 1933. Han gjorde nedskärningar 
och dedicerade den till Butterworth 
som stupade i kriget 1916. 

Enligt tonsättaren är Londonsymfonin 
inte programmusik men under karriä-
rens lopp gav han små vinkar om vad 
de olika satserna kunde tänkas hand-
la om. Inledningens (Lento) impressio-
nistiska dis beskriver enligt många en 
gryende morgon som får geografiska 
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koordinater av klockan i parlamentets 
Big Ben. Huvudavsnittet (Allegro riso-
luto) börjar resolut och tycks beskriva 
den livliga världsmetropolen och dess 
exotiska och havsnära stämningar. 
Stråkarnas och harpans milda sidomo-
tiv är snarare pastoralt. 

Långsamma satsen (Lento) är låg-
mäld och vemodig – kompositören pla-
cerade den på ”Bloomsbury Square en 
eftermiddag i november” – med en ka-
rakteristisk ensam melodi för engelskt 
horn. Vid sidan av impressionistiska 
rumseffekter väcker musiken historiska 
associationer  från den Elisabetanska 
eran på 1500-talet. Ur stråktremolon 
växer blåsinstrumentsolon fram och en 
förtätad stämning som i slutet återgår 
till det tidigare lågmälda diset. 

Scherzo (Allegro vivace) har rubrice-
rats som en ”nattlig bild” (Nocturne). 
Williams hänvisade i samband med 
satsen till nattlivet vid stranden av 
Thames, dess restauranger, teatrar och 
det oskyldiga nöjeslivet i början av 
1900-talet. Den lätt svävande musiken 
blir tunnare och spöklig, inspireras av 
kontrapunkt och tonar slutligen bort. 

Inledningen till finalen (Andante con 
moto) är tragisk. En långsam och so-
lenn marsch (Maestoso alla marcia, 
quasi lento) klingar som en makt som 
en gång varit. I allegrotemat följer en 
livskraftig rörelse som emellertid avtar 
då reminiscenser från första satsen bör-
jar höras, bl.a. tornuret i Westminster. 
Sedan blir det dags för ett symfoniskt 
sammandrag i en omfattande och låg-
mäld epilog. 

Antti Häyrynen

ANDREW MANZE

Andrew Manze har blivit en av sin ge-
nerations mest intressanta dirigenter. 
Hans repertoar sträcker sig från ba-
rocken till nutida musik. Manze är även 
en av de ledande barockviolinisterna i 
världen och han har specialiserat sig på 
uppförandepraxis inom den tidiga mu-
siken.

Andrew Manze är chefsdirigent för 
NDR Radiophilharmonie i Hannover. 
Därtill dirigerar han regelbundet 
bl.a. Gewandhausorkestern i Leipzig, 
Deutsches Symphonie-Orchester i 
Berlin, Münchner Philharmoniker och 
Mahler-kammarorkestern. I en nära 
framtid debuterar Manze som diri-
gent för bl.a. Los Angeles Philharmonic 
Orchestra, London Philharmonic 
Orchestra och hr-Sinfonieorchester i 
Frankfurt. 

Åren 2006–2014 var Manze chefs-
dirigent och konstnärlig ledare för 
Helsingborgs symfoniorkester. Han 
gjorde ett flertal skivinspelning-
ar med orkestern, bl.a. Beethovens 
Eroicasymfoni (Harmonia Mundi) och 
Brahms symfonier (CPO). Därtill har 
Manze varit förste gästdirigent för 
BBC Scottish Symphony Orchestra och 
Norska Radions Symfoniorkester.   

Manze undervisar vid Royal Academy 
of Music och är gästprofessor vid 
Norges musikkhøgskole. I november 
2011 tilldelades Manze det prestige-
fulla Rold Schock-priset i Stockholm. 
Tidigare prismottagare är bl.a. György 
Ligeti, Kaija Saariaho, Jorma Panula och 
Gidon Kremer.
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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.


