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11.11     
ONSDAGSSERIEN 5
Musikhuset kl. 19.00 

Hannu Lintu, dirigent
Michelle DeYoung, mezzosopran
Musikhuskörens damsångare, instud. Tapani Länsiö 
Cantores Minores, instud. Hannu Norjanen

Gustav Mahler: Symfoni nr 3 d-moll för alt, damkör,  99 min 
gosskör och orkester 
 
I Kräftig, entschieden
II Tempo di minuetto (Sehr mässig)
III  Comodo (Scherzando, Ohne Hast)
 Touko Lundell, posthorn
IV  Sehr langsam – Misterioso (alt, orkester)
V  Lustig im Tempo und keck im Ausdruck 
VI  Langsam – Ruhevoll – Empfunden.

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

Kammarmusik i sena kvällen 10 år

Christoffer Sundqvist, klarinett
Emma Vähälä, violin
Reeta Maalismaa, violin 
Olli Kilpiö, viola
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Mikko Ivars, cello
Johannes Brahms: Klarinettkvintett h-moll op.115 36 min

I Allegro 
II Adagio 
III Andantino 
IV Con moto

Vid denna konsert spelar fem studerande från Sibelius-Akademin 
(Konstuniversitetet) som antagits till Musikhusets orkesterakademi: 
Kaia Voitka, I violin, Olivia Holladay, II violin, Valerie Albrecht, viola,  
Anna Westerlund, cello, och Pauli Pappinen, kontrabas. Musikhusets 
orkesterakademi är Helsingfors stadsorkesters, Radions symfoniorkesters  
och Sibelius-Akademins utbildningssamarbete som siktar på allt högre  
kvalitet, djupare förankring i arbetslivet och en mera internationell utbildning. 
Blivande orkestermusiker, dirigenter och tonsättare deltar i orkestrarnas 
verksamhet och får handledning av yrkesmusiker. Orkesterakademin inledde  
sin verksamhet hösten 2015.

Konserten har ingen paus och slutar ca kl. 20.50. 
Kammarmusiken i sena kvällen slutar ca kl. 21.45. 
Konserten sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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GUSTAV MAHLERS TREDJE SYMFONI  
– NATURKRAFTERNAS STORA APOTEOS 

Mahlers andra, tredje och fjärde symfoni 
kallas för hans "Wunderhornsymfonier". 
De står i samband med sånger som 
han skrev alltsedan 1880-talet till tex-
ter ur folkdiktsamlingen Des Knaben 
Wunderhorn. Mahler använde sig av te-
man ur sångerna i sina symfonier och 
valde också vissa av dem som vokala 
inslag i symfonierna. Det finns även 
tydliga, ibland direkta samband mellan 
de tre Wunderhornsymfonierna. Tredje 
symfonin hade ursprungligen sju satser 
av vilka Mahler slutligen placerade den 
sista satsen, sången Das himmlische 
Leben, som finalsats i fjärde symfonin. 

Mahler var under sin livstid mera 
känd som dirigent än som komposi-
tör och ofta uruppfördes hans symfo-
nier först flera år efter att de blivit fär-
diga. Tredje symfonin hördes för första 
gången sommaren 1902 i Krefeld i väs-
tra Tyskland. Publiken tog emot verket 
med entusiasm men vid senare tillfäl-
len väckte det motstridiga känslor. 

Numera hör tredje symfo-
nin till de mera sällan framförda 
Mahlersymfonierna, men orsakerna är 
snarare av praktisk än konstnärlig art. 
Symfonins långa speltid innebär i sig 
vissa begränsningar för framförandet. 
Dessutom är besättningen stor (bl.a. 
fyrfaldigt antal träblåsare och åtta 
valthorn) inklusive en altsolist samt 
en goss- och en damkör. Men de vo-
kala inslagen är begränsade till de re-
lativt korta fjärde och femte satserna. 
Lösningen kan kännas oekonomisk 
men den återspeglar Mahlers idealistis-

ka, på estetisk perfektionism baserade 
konstnärliga etos. 

Med sina sex satser och vokala inslag 
bildar tredje symfonin en helhet som 
avviker radikalt från normal symfonisk 
praxis. Verket är indelat i två avdelning-
ar av vilka den första utgörs av den om-
fattande över en halv timme och när-
mare 900 takter långa första satsen. 
De övriga fem satserna bildar den an-
dra avdelningen. Huvudvikten ligger på 
yttersatserna som är längre än de övri-
ga. Helheten gestaltas ytterligare av att 
de tre sista satserna spelas ihop utan 
uppehåll.

Naturen vaknar upp och 
lovsjunger tillvaron
Första satsens ovanliga längd är för-
modligen en delorsak till att dess 
formstruktur förklarats på så många 
sinsemellan avvikande sätt. Oftast ser 
man den kanske som en jättelik so-
natform med introduktion, exposition, 
genomföring och återtagning, men 
materialet förändras ständigt, vilket 
fördunklar en entydig analys av formen. 
De åtta valthornen inleder satsen med 
en mäktig förkunnelse, som emellertid 
snabbt utjämnas till en dystert klingan-
de marsch. Även i fortsättningen intar 
olika marschmotiv en central position. 
Det kontrasterande materialet repre-
senteras av en lättare och vårligare mu-
sik med tillhörande violinsolo. Satsens 
utveckling går från avtagande känslor 
av vinter och död i riktning mot natur-
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krafternas uppvaknande, men det sker 
inte utan kamp och skarpa vändningar.

De två följande satserna är av lätt-
are format. Den andra satsen har ett 
gungande tempo likt en menuett 
och innehåller även som kontrast ett 
transparent rusande sagolikt avsnitt. 
Tredje satsen har scherzots position 
och tycks till en början gå vidare i den 
föregående satsens lätta stil. Satsen är 
emellertid mera obeständig än före-
gångaren. Vad känslouttrycket beträf-
far får den större omfattning och blir 
ibland mera robust och jordnära. Som 
ett av motiven använder sig Mahler 
av sin några år äldre Wunderhornsång 
Ablösung in Sommer. Trion är stagne-
rande och i dess pastoralidyll hörs i 
fjärran ett flygelhorn som klingar som 
ett posthorn. 

I fjärde satsen träder människan in 
i verkets värld i form av en altsolist. 
Texten är ett avsnitt ur Nietzsches 
Also sprach Zarathustra och får en mu-
sikalisk tolkning som gör intryck med 
sin innerliga enkelhet. Musiken glider 
in i en barnsligt naiv värld som öpp-
nas av gosskörens klockimitationer. 
Damkörens och altens (ett ögonblick 
också gosskörens) text är sången Es 
sungen drei Engel einen süssen Gesang 
ur samlingen Wunderhorn.

Finalsatsen är ren orkestermusik. 
Den är Mahlers första stora symfonis-
ka adagio och i sin egenskap av lång-
sam sats avviker från den symfoniska 
traditionen men bildar emellertid en 
imponerande och upplyftande avslut-
ning på verket. I dess långt utdragna 
linjer finns både andakt, djupandlig 
meditation och stor passion, som om 
människan med sina känslor nu kom-

mit att stå i centrum. Slutcrescendot 
har emellertid så mycket kraft mejs-
lad i granit att musiken överträffar 
de mänskliga dimensionerna och blir 
en gemensam apoteos för naturen, 
mänskligheten och hela tillvaron. 

Kimmo Korhonen

HANNU LINTU
Hannu Lintu tillträdde som Radions 
symfoniorkesters åttonde chefsdi-
ri-gent i augusti 2013 och fortsätter 
där-med sitt tidigare fram gångsri-
ka mång-åriga samarbete med RSO. 
Före RSO var Hannu Lintu konstnär-
lig ledare för Tammerforsfilharmonin 
och chefsdiri-gentför Helsingborgs 
Symfoniorkester. Därtill har han varit 
förste gästdirigent för Irish National 
Orchestra. Lintu ar-betar regelbun-
det 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-foniorkest-
rarna i Cleveland, Houston, Minnesota, 
Detroit och St. Louis, ra-dioorkestrar-
na 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 
premiärinspel-ningen av Einojuhani 
Rautavaaras ope-ra Kaivos (Gruvan). 
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MICHELLE DEYOUNG
Michelle DeYoung hör till de mest upp-
skattade mezzosopranerna i världen. 
Hon uppträder regelbundet som so-
list med filharmonikerna i New York, 
Wien och Los Angeles, symfonior-
kestrarna i Boston och Chicago samt 
Concertgebouw-orkestern i Amsterdam.

DeYoung är känd för sina många 
Wagerroller. Hon sjöng Brangäne i 
Tristan och Isolde vid Helsingfors fest-
spel 2012 som RSO:s solist. Hon har 
sjungit Fricka, Sieglinde och Waltraute 
i Ringtetralogin, Kundry i Parsifal 
och Venus i Tannhäuser. Därtill har 
DeYoung tolkat Prinsessan Eboli i 
Verdis Don Carlos och Herodias i 
Strauss Salome. DeYoung uppträder 
regelbundet på Metropolitan i New 
York, La Scala-operan i Milano, mu-
sikfestspelen i Bayreuth och statso-
peran i Berlin. Solokonserter har hon 
hållit i Wigmore Hall i London, vid 

Edinburghfestivalen och i Alice Tully 
Hall i New York. 

Mahlers tredje symfoni som vi hör 
ikväll har Michelle DeYoung spelat in 
på skiva redan två gånger, först med 
San Franciscos symfoniorkester under 
Michael Tilson Thomas år 2003 och 
senare med Chicagos symfoniorkes-
ter under Bernard Haitink. Den i San 
Francisco inspelade Mahlerskivan be-
lönades med en Grammy. Samma pris 
har DeYoung även fått för bästa klas-
siskt album 2001 och bästa inspelning 
av Berlioz opera Les Troyens. Därtill 
har hon spelat in bl.a. Mahlers kantat 
Das Klagende Lied och den symfoniska 
sångcykeln Das Lied von der Erde. 

Musikhusets Kör (MK) grundades 
hösten 2011 på initiativ av dirigenterna 
Hannu Lintu, Jukka- Pekka Saraste och 
John Storgårds. MK är en symfonisk kör 
bestående av ca 80 sångare.

Musikhusets Kör samarbetar med alla 
Musikhusets huvudaktörer: Helsingfors 
stadsorkester, Radions symfonior-
kester och Sibelius-Akademin. Under 
åren 2011-2016 var Tapani Länsiö kö-
rens konstnärliga ledare. Hans nyvalda 
efterträdare är XX.

Kören debuterade år 2012 med 
Brahms Ein deutsches Requiem till-
sammans med Radions symfoniorkes-
ter under Jukka-Pekka Sarastes led-
ning. Det första året kulminerade med 
Ode till glädjen, Beethovens nionde 
symfoni med Helsingfors stadsorkester 
under Leif Segerstams ledning.

MK:s repertoar består huvudsakligen 
av symfoniska verk för kör och orkes-
ter. Repertoaren planeras långsiktigt till-
sammans med Musikhusets huvudaktö-
rer. Körens a cappella-repertoar utgörs 

RSO och Hannu Lintu har även spelat 
in musik av bl.a. Fagerlund, Berio och 
Messiaen. Skivan med György Ligetis 
violinkonsert och orkesterverk ut-
nämndes till Editor’s Choice i tidskrif-
ten 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 
utbild-ning bl.a. vid sommarakademin 
i Siena för Myung Whun Chung. Han 
vann Den nordiska dirigenttävlingen 
1994.
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av musik skriven för stor kör och om-
fattar även nutida musik. MK:s egen a 
cappella-konsert 'Hymnernas natt' hålls 
i Musikhusets konsertsal varje år vid ti-
den för Alla helgons dag.

MUSIKHUSETS KÖR 
Musikhusets Kör (MK) grundades hös-
ten 2011 på initiativ av dirigenterna 
Hannu Lintu, Jukka- Pekka Saraste och 
John Storgårds. MK är en symfonisk kör 
bestående av ca 80 sångare.

Musikhusets Kör samarbetar med alla 
Musikhusets huvudaktörer: Helsingfors 
stadsorkester, Radions symfoniorkes-
ter och Sibelius-Akademin. Under åren 
2011-2016 var Tapani Länsiö körens 
konstnärliga ledare. Hans nyvalda efter-
trädare är XX.

Kören debuterade år 2012 med 
Brahms Ein deutsches Requiem tillsam-
mans med Radions symfoniorkester 
under Jukka-Pekka Sarastes ledning. 
Det första året kulminerade med Ode 
till glädjen, Beethovens nionde symfo-
ni med Helsingfors stadsorkester under 
Leif Segerstams ledning.

MK:s repertoar består huvudsakligen 
av symfoniska verk för kör och orkes-
ter. Repertoaren planeras långsiktigt 
tillsammans med Musikhusets huvud-
aktörer. Körens a cappella-repertoar ut-
görs av musik skriven för stor kör och 
omfattar även nutida musik. MK:s egen 
a cappella-konsert 'Hymnernas natt' 
hålls i Musikhusets konsertsal varje år 
vid tiden för Alla helgons dag.

MK konserterar åtta till tio gånger om 
året, huvudsakligen i Musikhuset men 
även vid olika festivaler. 

CANTORES MINORES 
MK konserterar åtta till tio gånger om 
året, huvudsakligen i Musikhuset men 
även vid olika festivaler. 

Helsingfors domkyrkas gosskör 
Cantores Minores är landets äldsta och 
mest framgångsrika gosskör. Kören 
grundades år 1952 för att fortsätta den 
historiska gosskörstraditionen (SATB) 
i Finland. Vid CM-musikinstitutet 
sjunger och studerar årligen närma-
re 500 gossar och unga män i åldern 
4-25 år och i dess led har genom åren 
över 3000 körsångare sjungit. Kören 
sjunger årligen åtminstone två stora 
verk av J.S. Bach och därtill har kören 
ett stort urval annan körmusik på sin 
repertoar. Följande stora verk är J.S. 
Bachs Juloratorium, vars fyra kantater 
framförs vid två konserter i december.  

Kören har gjort 60 konsertturnéer 
på olika håll i världen under vilka den 
har uppträtt i ett flertal betydande 
kyrkor och konsertsalar. Nästa år har 
kören inbjudits till den prestigefyllda 
Bachfestivalen i Leipzig.  

Cantores Minores var år 1965 den för-
sta inhemska kören som vunnit BBC:s 
tävling 'Let the People Sing'. Under 
säsongen 2009-2010 valde Yleisradio 
Ab den till Årets Ungdomskör. År 2014 
beviljade Statens musikkommission 
kören det statliga musikpriset och i 
februari 2015 fick kören priset Årets 
fostrare. Cantores Minores-körens 
konstnärliga ledare och rektor för mu-
sikinstitutet är sedan år 2005 mu-
sikdoktorn och dirigenten Hannu 
Norjanen, som instuderat körens gos-
sar till denna konsert. 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER 
Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester och har som 
uppgift att producera och befräm-
ja finländsk musikkultur. Orkesterns 
chefsdirigent Hannu Lintu tillträdde 
sin post hösten 2013. RSO:s heders-
dirigenter 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-
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 ur-
uppför orkestern fem verk beställ-
da av Yleisradio och presenterar någ-
ra av den finländska modernismens 
pionjärer: Väinö Raitio och Uuno 
Klami. Därtill omfattar programmet 
orkesterverk av Stravinskij, symfo-
nier av Mahler och Bruckner, Haydns 
Årstiderna samt konserter av nutida 
kompositörer. RSO:s gäster är bl.a. so-
pranen Karita Mattila och mezzosopra-
nen 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 konserter. I 
allmänhet sänds såväl de utländska 
som de inhemska konserterna direkt. 
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.


