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8.9     
TORSDAGSSERIEN 1
Musikhuset kl. 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari
Karita Mattila, sopran (Sieglinde)
Simon O’Neill, tenor (Siegmund)
Mika Kares, bas (Hunding)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symfoni nr 36, 26 min 
K 425, “Linz”
 
I Adagio – Allegro spiritoso
II Andante
III Menuett – Trio 
IV Final (Presto)

PAUS 20 min  
 

Richard Wagner: Valkyrian, första akten 68 min
  

Paus ca kl. 19.35. Konserten slutar ca kl. 21.20. 
Sänds direkt i Yle Teema, Arte, Yle Radio 1 och på webben yle.fi/rso. 
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WOLFGANG AMADEUS 
MOZART (1756–1791): 
SYMFONI NR 36

Sommaren 1783 reste Mozart med sin 
hustru Constanze till Salzburg för att 
hälsa på hos pappa Leopold. På hem-
resan i oktober stannade paret några 
dagar i Linz, där Mozart än en gång 
gav prov på hur förbluffande snabbt 
han kunde komponera. Den 31 okto-
ber skrev han till sin far: "Då vi anlän-
de till Linz väntade en betjänt på oss 
vid stadsporten för att föra oss hem 
till den gamle greven Thun. Hos ho-
nom bor vi fortfarande. Tisdagen den 
4 skall jag ge en konsert här på teatern. 
Eftersom jag inte har en enda symfo-
ni med mig, komponerar jag som bäst 
hals över huvud en ny symfoni."

Detta verk som skrevs ”hals över hu-
vud”, kanske på bara fyra eller fem dagar, 
känner vi numera som ”Linzsymfonin”. 
Den snabba första satsen är ljus, spiri-
tuell och praktfull, fastän genomföring-
en som koncentrerar sig på sidotemat 
är mera avmätt än motsvarande avsnitt 
i till exempel Pragsymfonin, den stora 
g-mollsymfonin eller Jupitersymfonin. 
Detta är första gången som trumpe-
ter och pukor ingår också i den lång-
samma satsen i en klassisk symfoni. 
Satsen är de facto ovanligt kraftfull, 
ställvis storvulet seriös, ställvis djupt 
gripande. Menuetten påminner om en 
festlig hovdans, medan stämningen i 
den ländlerliknande triodelen är mera 
pastoral. I finalen kombineras smittan-
de haydnska drag med en typiskt mo-
zartsk sjungande elegans som ställvis 
även pendlar försynt på gränsen mel-

lan ljus och skugga. Genomföringen in-
tas av ett enda motiv som uttrycksfullt 
flyttar från ett instrument till ett annat. 

RICHARD WAGNER 
(1813–1883): 
VALKYRIAN, 
FÖRSTA AKTEN

Då Richard Wagner under ”det galna 
året” 1848 i Europa började skissera li-
brettot till operan Siegfrieds Tod, ana-
de han knappast att detta blev början 
till ett jättearbete som skulle kom-
ma att sysselsätta honom i 26 års tid. 
Texten började breda ut sig bakläng-
es. Siegfrieds död krävde nämligen 
som underlag en opera till, Der junge 
Siegfried, som beskriver tidigare ske-
den i hjältens liv. Sedan utvidgades hel-
heten med ytterligare två operor: Die 
Walküre (Valkyrian) som berättar om 
händelserna som ledde till hjältens fö-
delse och Das Rheingold (Rhenguldet) 
som belyser bakgrunden till hela det 
väldiga händelseförloppet på olika sätt.

I den stort upplagda episka berättel-
sen om Nibelungens ring är Valkyrian 
det verk där de egentliga händelser-
na och själva dramat börjar. Det före-
gående verket Rhenguldet definiera-
de Wagner som en prolog (Vorabend). 
Namnet valkyriorna hänvisar till guden 
Wotans döttrar vars uppgift det var att 
hämta stupade hjältar från slagfälten. I 
singularis hänvisar namnet till den mest 
kända valkyrian Brünnhilde (sköldmön 
Brynhild). I första akten innehas huvud-
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rollerna av människor, fastän syskonpa-
ret Sieglinde (sopran) och Siegmund 
(tenor) delvis är av gudomlig härkomst. 
De är nämligen Wotans barn med en 
jordisk kvinna. Bara Sieglindes man 
Hunding (bas) är en vanlig dödlig. 

Ringtetralogin representerar Wagners 
nya musikdramatiska ideal. I Valkyrian 
förverkligades slutligen hans musika-
lisk-poetiska syntes. Texten och musi-
ken smälter sömlöst samman. Textens 
betydelseinnehöll fördjupas och beri-
kas med varje minsta detalj i musiken, 
med de melodiska bågarna, de harmo-
niska rörelserna och orkestreringen. I 
orkestern fäster man sig vid de ädelt 
klingande så kallade  Wagnertuborna 
som skapats enkom för Ringtetralogin 
och som trots namnet snarare står valt-
hornen närmare. 

Mitt bland alla manifestationer av 
makthunger i Nibelungens ring är för-
sta akten i Valkyrian närmast en stor 
kärleksscen. På det hela taget har de 
mänskliga känslorna en mera fram-
trädande roll i Valkyrian än i de övriga 
operorna i Ringen. Första akten är klart 
indelad i tre delar. I den första träf-
far Sieglinde och Siegmund varandra, 
i den andra dyker Hunding upp och i 
den tredje är Siegmund ensam ett 
ögonblick tills Sieglinde återvänder och 
kärleken fullbordas.

Verket börjar med en stark stormbe-
skrivning men då solisterna kommer 
till tals glider musiken in på ett psy-
kologiskt plan som återspeglar huvud-
personernas, huvudsakligen Sieglindes 
och Siegmunds innersta känslor. Det 
finns lyrisk skönhet och värme i skild-
ringen av deras gryende kärlek och 
längre fram i den tredje delen klingar 

den förbjudna kärlekens sinnliga extas 
med melodier och kromatiska harmo-
nier av ett nytt slag. Då Wagner skrev 
denna musik, banade han vägen för be-
skrivningen av en annan förbjuden kär-
lek, som väntade på honom några år 
senare - Tristan och Isolde.

Kimmo Korhonen (sammandrag)

HANNU LINTU 
Hannu Lintu tillträdde som Radions 
symfoniorkesters åttonde chefsdiri-
gent i augusti 2013 och fortsätter där-
med sitt tidigare fram gångsrika mång-
åriga samarbete med RSO. Före RSO 
var Hannu Lintu konstnärlig ledare för 
Tammerforsfilharmonin och chefsdiri-
gentför Helsingborgs Symfoniorkester. 
Därtill har han varit förste gästdirigent 
för Irish National Orchestra. Lintu ar-
betar regelbundet även med kammar-
orkestern Avanti! och var konstnär-
lig ledare för Avantis sommarfestival 
2005. Utöver de viktigaste inhemska 
orkestrarna har Lintu dirigerat bl.a. 
Philharmonia Orchestra i London, BBC 
Scottish Symphony Orchestra, sym-
foniorkestrarna i Cleveland, Houston, 
Minnesota, Detroit och St. Louis, ra-
dioorkestrarna i Leipzig och Köln samt 
Orchestre National de Lyon.

Hannu Lintu har gjort ett flertal in-
spelningar för skivmärkena Ondine, 
Naxos, Avie och Hyperion. Många av 
hans skivinspelningar har fått pris i 
hemlandet och utomlands. En Grammy-
nominering fick Lintu för premiärin-
spelningen av Einojuhani Rautavaaras 
opera Kaivos (Gruvan). RSO och Hannu 
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Lintu har även spelat in musik av bl.a. 
Fagerlund, Berio och Messiaen. Skivan 
med György Ligetis violinkonsert och 
orkesterverk utnämndes till Editor’s 
Choice i tidskriften Gramophone i fe-
bruari 2014.

Hannu Lintu har studerat piano- och 
cellospel först vid Åbo konservatori-
um och senare vid Sibelius-Akademin, 
där hans lärare i orkesterdirigering var 
Jorma Panula, Atso Almila, Eri Klas och 
Ilja Musin. Han har kompletterat sin 
utbildning bl.a. vid sommarakademin 
i Siena för Myung Whun Chung. Han 
vann Den nordiska dirigenttävlingen 
1994.

KARITA MATTILA 
Karita Mattila hör till de mest uppskat-
tade operasångerskorna i världen. Hon 
är känd för sin sköna och mångsidiga 
lyrisk-dramatiska sopran och för sin 
enastående scenpersonlighet. 

Till Mattilas viktigaste operaroller 
hör bland andra titelrollen i Puccinis 
Manon Lescaut och Janáčeks Jenůfa, 
Elsa i Wagners Lohengrin, Donna Anna 
i Mozarts Don Giovanni, Rosalinde i 
Johann Strauss Fledermaus samt ti-
telrollen i Richard Strauss Salome. I 
Luc Bondys regi har Mattila sjung-
it Elisabeth i Don Carlos och i Lev 
Dodins regi Chysosthemis i Elektra. I 
Salzburg sjöng Mattila Amelia/Maria 
i Peter Steins uppsättning av Simon 
Boccanegra. På Metropolitan i New 
York har Mattila uppträtt som Leonore 
i Fidelio i regi av Jürgen Flimm. Mattila 
har även uruppfört många betydande 

nya verk, inte minst Kaija Saariahos 
opera Émilie i Lyon 2010. 

Under den kommande säsongen 
sjunger Mattila bland annat Kostelnička 
i Janáčeks Jenůfa på Metropolitan och 
Ariadne auf Naxos på Bayerska stat-
soperan. Hon håller solokonserter i 
Wigmore Hall, på Wiens statsopera och 
Geneveoperan. Därtill uppträder Mattila 
bland annat som solist med Franska ra-
dioorkestern och Kölnradions orkester. 
Första akten i Valkyrian sjunger Mattila 
även i London med LSO under Antonio 
Pappanos ledning tillsammans med te-
noren Jonas Kaufmann. 

 Karita Mattila har spelat in bland an-
nat Vier letzte Lieder av Richard Strauss 
under Claudio Abbado samt Schönbergs 
Gurrelieder och Sjostakovitjs 14:e sym-
foni under Sir Simon Rattle. De kom-
pletta operainspelningarna av Wagners 
Mästersångarna i Nürnberg (Elsa) med 
Georg Solti och Janáčeks Jenůfa (titel-
rollen) med Bernard Haitink har båda 
belönats med en Grammy. 

Karita Mattila vann BBC:s sångtäv-
ling Singer of the World 1983. Musical 
America valde henne till Årets musiker 
2005 och i Frankrike fick Mattila den 
högsta hedersbetygelsen inom kultu-
ren, Chevalier des Arts et des Lettres 
2003. 

SIMON O'NEILL 
Nyzeelänningen Simon O’Neill har av-
ancerat snabbt i karriären och hör nu 
till de främsta dramatiska tenorerna. 
Han uppträder regelbundet i de mest 
betydande operahusen i världen och 
han har samarbetat med många av 
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de främsta dirigenterna, bland andra 
James Levine, Riccardo Muti, Valerij 
Gergijev, Daniel Barenboim och Sir 
Simon Rattle. 

Han har fått mycket beröm för sin tolk-
ning av Siegmund i Wagners Valkyrian 
på Royal Opera House i London, La 
Scala-operan i Milano och Staatsoper 
i Berlin. Vid festspelen i Bayreuth har 
O’Neill sjungit Wagners Lohengrin 
och Parsifal. På Metropolitan i New 
York har O'Neill uppträtt bland annat 
i Bergs Wozzeck. Till hans övriga roller 
hör bland andra Rodolfo i Puccinis La 
Bohème, Florestan i Beethovens Fidelio 
samt titelrollen i Mozarts Idomeneo. 
Under denna säsong sjunger O’Neill 
första akten i Valkyrian konsertant 
med Berlins filharmoniker, uppträder i 
Janačéks Kat'a Kabanova på statsope-
ran i Berlin och i Wagners Ragnarök på 
operan i Houston .  

Simon O’Neill har spelat in på ski-
va operor av Wagner, Verdi och 
Mozart samt Mahlers 8:e symfoni och 
Beethovens 9:e symfoni. 

MIKA KARES
Basen Mika Kares är speciellt känd som 
tolk för Verdis, Wagners och Mozarts 
musik. Åren 2005–2010 hörde Kares 
till solistensemblen vid Badisches 
Staatstheater. Sedan dess har han fort-
satt sin karriär som frilans och upp-
trätt under ledning av bland andra 
Nikolaus Harnoncourt, Lorin Maazel, 
Zubin Mehta och Marc Minkowski. Till 
Kares kommande uppdrag hör Sarastro 
i Trollflöjten vid ROH Covent Garden 
i London, Gremin i Eugen Onegin vid 

Wiens statsopera, Filip i Don Carlos på 
Semperoperan i Dresden och Balthazar 
i La favorite vid Bayerische Staatsoper.  

Kares uppträder även regelbundet 
som solist med olika orkestrar och 
han har bland annat sjungit Mozarts 
och Verdis Requiem, Beethovens nion-
de symfoni och Haydns Skapelsen. På 
sin Liedrepertoar har han bland annat 
Schuberts Winterreise.

Kares senaste skivinspelning är 
Dalands roll i Wagners Den flygan-
de holländaren, som nominerades för 
Gramophone Award. Opernwelt be-
lönade denna skiva med utmärkel-
sen Månadens skiva och tidningen 
Diapason gav den priset Diapason d´Or. 
I höst ger Sony Classical ut en inspel-
ning av Mozarts Don Giovanni, där 
Kares sjunger Komturen.  

RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

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

Den ursprungliga tiomanna Radio-
orkestern 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-roman-
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tiska mästerverken omfattar RSO:s re-
pertoar 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 säsongen 2016–2017 urupp-
för orkestern fem verk beställda av 
Yleisradio och presenterar några av den 
finländska modernismens pionjärer: 
Väinö Raitio och Uuno Klami. Därtill 
omfattar programmet orkesterverk av 
Stravinskij, symfonier av Mahler och 
Bruckner, Haydns Årstiderna samt kon-
serter av nutida kompositörer. RSO:s 
gäster är bl.a. sopranen Karita Mattila 
och mezzosopranen Michelle DeYoung, 
dirigenterna Esa-Pekka Salonen, Teo-
dor Currentzis och Gustavo Gimeno 
samt pianisten Daniil Trifonov.

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, 
Hakola, Lindberg, Saariaho, Sallinen, 
Kaipainen och Kokkonen samt premi-
ärinspelningen av Armas Launis ope-
ra Aslak Hetta. Orkesterns skivor har 
fått pris av bl.a. BBC Music Magazine, 
Académie Charles Cros och MIDEM 
Classical. RSO:s skiva med Sibelius 
Lemminkäinen och Pohjolas dotter 
valdes till Critics' Choice i tidskriften 
Gramophone i december 2015. Med 
den inspelningen fick RSO och Hannu 
Lintu även det inhemska Emma-priset 
i kategorin Årets klassiska skiva 2015. 
Under säsongen 2016–2017 spelar 
orkestern in musik av bl.a. Sibelius, 
Prokofjev och Fagerlund.

RSO företar regelbundet konserttur-
néer på olika håll i världen. Under sä-
songen 2016–2017 uppträder orkes-

tern under Hannu Lintus ledning även 
i Suomussalmi, Kajana, S:t Michel och 
Kuopio. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1 
som radierar alla orkesterns konser-
ter. I allmänhet sänds såväl de utländ-
ska som de inhemska konserterna di-
rekt. Konserterna kan även avlyssnas 
på RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) och ses 
live i hög resolution. En stor del av kon-
serterna televiseras också direkt i Yle 
Teema.


