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27.2. 
PERJANTAISARJA 9   
Musiikkitalo klo 19.00

Andrew Manze, kapellimestari 
 
John Dowland:  4 min
Kokoelmasta ”Lachrimae or Seaven Teares”   
Lachrymae Antiquae  
 
Jukka Rautasalo, diskanttigamba 
Varpu Haavisto, tenorigamba 
Timo Alanen, tenorigamba 
Miika Uuksulainen, bassogamba 
Teemu Kauppinen, violone

Joseph Haydn:  29 min
Sinfonia nro 104 ”Lontoo” D-duuri Hob.I:104 
 
I Adagio – Allegro 
II Andante 
III Menuetti (Allegro) – Trio 
IV Finaali (Spirituoso)

VÄLIAIKA 20 min

Ralph Vaughan Williams:  44 min
Sinfonia nro 2 ”A London Symphony” 
 
I Lento – Alllegro risoluto 
II Lento
III Scherzo (Nocturne, Nokturni) (Allegro vivace) 
IV Andante con moto – Maestoso alla marcia (Quasi lento) – 
Allegro – Lento – Epilogue (Epilogi) (Andante sostenuto)
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon 
jälkeen Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle 
kuuntelemaan esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on 
numeroimattomat paikat.

Jukka Rautasalo, diskanttigamba ja juonto 
Varpu Haavisto, tenori- ja diskanttigamba 
Timo Alanen, tenorigamba 
Miika Uuksulainen, bassogamba 
Teemu Kauppinen, violone
 
 
John Jenkins: Fantasia a5 nro 1           4 min 
 
Christopher Tye: In Nomine a 5 ”Free From All”       2 min 
 
Henry Purcell: Fantasia a4 nro 12             4 min 
 
John Dowland: Kokoelmasta  13 min
”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  

Väliaika noin klo 19.40. Konsertti päättyy noin klo 21.00. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 21.50. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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JOSEPH HAYDN (1732–1809): SINFONIA NRO 104

Joseph Haydn vapautui vuonna 1790 
Esterházyn ruhtinassuvun hovikapel-
limestarin tehtävistä ja vastasi myön-
tävästi englantilaisen viulisti ja kus-
tantaja Johann Salomonin kutsuun 
saapua Lontooseen johtamaan teok-
siaan. Kahden Englannin-matkan ai-
kana, vuosina 1791–92 ja 1795, syn-
tyivät Salomonin tilauksesta Haydnin 
kaksitoista viimeistä sinfoniaa, ns. 
”Lontoolaiset” sinfoniat. 

Noin 600 000 asukkaan Lontoo oli 
kansainvälinen kasvukeskus verrattuna 
200 000 asukkaan Wieniin. Lontoossa 
konsertit olivat julkisia ja tavoittivat 
myös ns. tavallista kansaa, johon Haydn 
itsekin identifioitui. Salomonilla oli käy-
tössään wieniläisklassista laajempi or-
kesteri, noin 40 jousisoittajaa ja puhal-
tajia kaksin kappalein. 

Varhaisempien sinfonioiden pro-
vokaatiot ovat myöhäisissä sinfo-
nioissa usein vaihtuneet vanhan 
säveltäjän salaviisaudeksi, jonka oi-
valtaminen on jätetty tarkkakorvais-
ten kuulijoiden löydettäväksi. Haydnia 
inspiroi ”Lontoolaisissa” sinfonioissa 
mahdollisuus muokata sinfonista tyy-
liään universaaliin ja humanistiseen 
suuntaan, johon saarivaltakunnan edis-
tysmielinen ilmapiiri kannusti.

Haydnin viimeinen sinfonia nro 104 
D-duuri, ”Lontoolainen”, syntyi toi-
sen Lontoon-matkan aikana vuonna 
1795 ja kantaa lisänimessään kaikkien 
myöhäissinfonioiden tunnusta. Ei tie-
detä, oliko teos tarkoitettu Haydnin 
sinfoniseksi testamentiksi, mutta The 
Morning Chronicle totesi, että ”kaikkien 

osiensa täyteläisyydessä, rikkaudessa ja 
majesteetillisuudessa se ylittää monien 
mielestä Haydnin kaikki muut sävellyk-
set”. Säveltäjä itsekin oli tyytyväinen: 
”Ansaitsisin tuolla illalla 4000 guldenia, 
mikä on mahdollista vain Englannissa”.

Ulkoisesti sinfonia nro 104 ei tarjoa 
rajuja erikoisuuksia, vaan oivallukset on 
upotettu suvereenisti klassiseen kehyk-
seen. Vastakohtaisuudet ovat silti il-
meisiä. Ensimmäinen osa alkaa hitaal-
la ja traagisella johdannolla (Adagio), 
joka valmistelee ensiksi elegantin sivu-
teeman ja vasta seuraavaksi käynnistyy 
energinen ja jykevä pääteema (molem-
mat Allegro). Synkät äänenpainot pa-
laavat jälleen molli-kehittelyssä ja koo-
da on Beethovenin tapaan laajennettu 
voitonvarmaksi loppukuvaelmaksi.

Myös hitaan osan (Andante) muun-
nelmista löytyy yllättäviä käänteitä. 
Haydn manaa klassisesta idyllistä esiin 
tumman pohjavireen ja palauttaa tasa-
painon rauhaisassa loppukertauksessa. 
Reipas ja maalaishenkinen menuetti 
(Allegro) laajenee ländler-välitaitteen 
molli-sävyjen ja ovelan kontrapunk-
tin ansiosta perinteisestä tanssiosasta 
mielikuvitukselliseksi karakteriosaksi.

Päätösosa (Spiritoso, ”Henkevästi”) 
on rondo- ja sonaattimuodon yhdistel-
mä. Yleisestä optimismistaan ja kan-
sanomaisista aineksistaan huolimatta 
viimeinen osa polveilee jälleen kaukai-
silla ja kartoittamattomilla alueilla. 
Haydn käyttää finaalissa kroatialaisia 
teemoja – lontoolaiskuulijat tunnisti-
vat niissä paikallisten katukauppiaiden 
huutoja – mikä oli yksi tapa muistut-
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taa, että säveltäjän juuret olivat kauka-
na Wienin hienostopiireistä. 

Haydn liitti klassismin yleispätevyy-
teen ja anonyymiyteen usein henki-
lökohtaisia ja persoonallisia vihjeitä, 

joka musiikin taustaltakin muistutta-
vat, että palvelija roolistaan huolimatta 
säveltäjällä on teoksissaan taiteellinen 
valta.

RALPH VAUGHAN WILLIAMS (1872–1958): 
SINFONIA NRO 2

Ralph Vaughan Williams kypsy i sä-
veltäjäksi hitaasti. Hän syntyi Glou-
cestershiressä papin pojaksi, menetti 
varhain isänsä ja sävelsi ensimmäisen 
julkaistun teoksensa vasta 30-vuotiaa-
na. 

Vaughan Williams on usein liitetty 
englantilaiseksi pastoraalikouluksi kut-
suttuun suuntaukseen. Pastoraalinen 
elementti edusti Vaughan Williamsin 
teoksissa pyrkimystä säilyttää 1900-lu-
vun musiikillisissa myllerryksissä elävä 
suhde perinteeseen. Vuosisadan alus-
sa syntyneissä läpimurtoteoksissaan 
Vaughan Williams etääntyi romantii-
kasta opettajiensa Charles Stanfordin 
ja Hubert Parryn edustamista germaa-
nisista esikuvista. Vuonna 1908 hän 
opiskeli vähän aikaa Pariisissa Maurice 
Ravelin johdolla.

Lontoo oli 1900-luvun alussa maa-
ilman suurin kaupunki, valtavan siir-
tomaaimperiumin ja kansainvälisen 
finanssitoiminnan keskus, jossa vuon-
na 1910 (n. 7 000 000) oli kaksi kertaa 
enemmän asukkaita kuin Suomessa. 
Kadut kuhisivat elämää, kaksikerrok-
siset vaunut kuljettivat väkeä hevos-
ten vetäminä ja kaasuvalot sirisivät. 

Edwardiaaninen aika (Edward VII 1901–
1910) oli toimeliaisuuden, loiston (joil-
lekin) ja nautintojen belle epoque, jonka 
luonne ymmärrettiin vasta kun se me-
netettiin ensimmäisessä maailmanso-
dassa.

Vaughan Williams suunnitteli vuonna 
1912 Lontoo-aiheista sävelrunoa, josta 
säveltäjäystävä George Butterworthin 
kannustuksesta tuli vuonna 1913 sin-
fonia. Pelkästään orkesterille sävellet-
ty toinen sinfonia G-duuri jatkoi en-
simmäisen, Walt Whitmanin sanoihin 
sävelletyn ”Meri”-sinfonian osittain 
oh jelmallisella linjalla. Säveltäjä uu-
disti ”Lontoo-sinfoniansa” (A London 
Symphony) vuosina 1918, 1920 ja 1933 
karsien teosta ja omistaen sen sodassa 
1916 kaatuneelle Butterworthille.

Säveltäjän mukaan Lontoo-sinfonia 
ei ole ohjelmamusiikkia, mutta hän ri-
potteli uransa aikana tiedonjyviä eri 
osien aiheista. Teoksen avaus (Lento) 
impressionistisessa hämyssä kuvas-
taa monien mielestä orastavaa aamua, 
jolle parlamenttitalon Big Benin kel-
lo antaa maantieteelliset koordinaatit. 
Päättäväisesti esiin purkautuva pää-
taite (Allegro risoluto) tuntuu kuvasta-
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van maailmankaupungin vilkasta elä-
mää, eksoottisia ja merellisiä säväyksiä. 
Jousien ja harpun lempeä sivuaihe kuu-
luu pastoraaliseen tyylilajiin.

Hidas osa (Lento) on hiljainen ja 
alakuloinen – säveltäjä paikansi sen 
”Bloomsbury Squarelle marraskuise-
na iltapäivänä” – tunnuksenaan eng-
lan  nintorven yksinäinen melodia. 
Imp ressionististen tilaefektien ohella 
musiikki herättää henkiin historialli-
sia mielikuvia elisabetiaaniselta ajalta 
1500-luvulta. Jousitremoloista kasvaa 
puhallinsooloja ja tiivistyvää tunnetta, 
joka lopussa raukeaa takaisiin hiljaiseen 
hämyyn.

Scherzo (Alegro vivace) on alaotsi-
koitu ”yökuvaksi” (Nocturne). Säveltäjä 
viittasi osan yhteydessä Thamesin ran-
tojen yöelämään, 1900-luvun alun ra-
vintoloiden ja teatterien viattomaan 
ilonpitoon. Kevyesti liihottava musiikki 
ohenee aavemaiseksi, intoutuu kontra-
punktista ja haihtuu lopussa kuulumat-
tomiin.

Finaalin avaus (Andante con moto) 
on traaginen. Hitaassa ja juhlavassa 
marssissa (Maestoso alla marcia, qua-
si lento) tuntuu soivan mennyt mahti. 
Elinvoimainen liike seuraa Allegro-tee-
massa, joka kuitenkin taittuu ensiosan 
muistumiin Westminsterin kelloineen. 
Sinfonisen yhteenvedon hetki koittaa 
laajassa ja hiljaisessa epilogissa.

Viimeistään maailmansodan jäl-
keen tehdyissä korjauksissa ”Lontoon-
sinfonian” luonne muuttui nostalgisek-
si, jo kadonnutta elämää ja Englantia 
hahmottavaksi. Vaughan Williams viit-
tasi finaalin epilogin yhteydessä H.G. 
Wellsin kirjaan Tono-Bungay (1909), 
jonka loppukohtauksessa sota-aluksella 

Thamesita merelle matkaava päähenki-
lö näkee sekä Lontoon että yhden aika-
kauden häipyvän silmistään:

”Suuren Lontoon sinfonian viimeinen 
osa, jossa vanhan järjestyksen todelli-
nen luonne kutistuu ja katoaa… Valo 
toisensa jälkeen sammuu. Englanti ja 
kuningaskunta, Britannia ja imperiu-
mi, vanha ylpeys ja vanhat ihanteet liu-
kuvat ohi, jäävät vanaveteen ja katoa-
vat horisonttiin, taakse, taakse. Joki jää 
taakse, Lontoo jää taakse, Englanti jää 
taakse.”

Antti Häyrynen
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ANDREW MANZE

Andrew Manze on noussut yhdeksi su-
kupolvensa kiinnostavimmista kapelli-
mestareista. Hänen ohjelmistonsa ulot-
tuu barokista nykymusiikkiin. Manze 
on myös maailman johtavia barokkiviu-
listeja, ja hän on erikoistunut vanhan 
musiikin esityskäytäntöihin.

Andrew Manze on Hannoverin radion 
sinfoniaorkesterin pääkapellimestari.  
Tämän lisäksi hän johtaa säännöllisesti 
mm. Leipzigin Gewandhaus -orkesteria, 
Berliinin saksalaista sinfoniaorkesteria, 
Münchenin, filharmonikoita ja Mahler-
kamariorkesteria. Lähitulevaisuudessa 
Manze debytoi mm. Los Angelesin 
ja Lontoon filharmonikoiden sekä 
Frankfurtin radion sinfoniaorkesterin 
johtajana. 

Vuosina 2006–2014 Manze toi-
mi Helsingborgin sinfoniaorkesterin 
pääkapellimestarina ja taiteellisena 
johtajana. Hän teki orkesterin kans-
sa useita levytyksiä, jotka sisältävät 
mm. Beethovenin Eroica-sinfonian 
(Harmonia Mundi) ja Brahmsin sin-
fonioiden (CPO) taltioinnit. Lisäksi 
Manze on ollut päävierailijana BBC:n 
Skotlannin sinfoniaorkesterissa ja 
Norjan radion sinfoniaorkesterissa.  

Manze opettaa Royal Academy of 
Music -oppilaitoksessa ja on Oslon 
akatemian vieraileva professori. 
Marraskuussa 2011 Manzelle myön-
nettiin arvostettu Rold Schock -pal-
kinto Tukholmassa. Palkinnon ovat ai-
emmin saaneet mm. György Ligeti, 
Kaija Saariaho, Jorma Panula ja Gidon 
Kremer.

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.

RADION SINFONIAORKESTERI

 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-
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-
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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 
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.


