
16.11     
ONSDAGSSERIEN 5
Musikhuset kl. 19.00 

Gustavo Gimeno, dirigent
Martin Grubinger, slagverk

Charles Ives: Central Park in the dark 9 min

Kalevi Aho: Sieidi, för slagverk och orkester 36 min

PAUS 20 min

Antonín Dvořák: Symfoni nr 9 “Från nya världen”  40 min 
 e-moll op.95 
I  Adagio – Allegro molto 
II  Largo 
III  Scherzo (Molto vivace – Poco sostenuto) 
IV  Allegro con fuoco

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.10.  

VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN!
Förbjudet att fotografera och att  göra videoupptagningar eller ljudinspelningar 
under konserten.
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CHARLES IVES (1874–1954): 
CENTRAL PARK IN THE DARK

Charles Ives bodde år 1906 invid Central 
Park i New York och det var då han 
komponerade "Två betraktelser" för 
kammarorkester (Two Contemplations): 
The Unanswered Question (Den obesva-
rade frågan) samt Central Park in the 
Dark (Centralparken i mörkret). Ives 
skapade sig en förmögenhet inom för-
säkringsbranschen och därmed hade 
han råd att fortsätta sina polytonala 
musikaliska experiment vars betydelse 
uppskattades först decennier senare. 

Verkets besättning och placeringen 
av instrumenten avviker från det sed-
vanliga och Ives stipulerade ytterligare 
att de två pianona som hör till instru-
menteringen skulle vara en konsertfly-

gel och ett mekaniskt piano. Central 
Park in the Dark grundar sig på natu-
rens tystna gåtfullhet och de bullran-
de spår som människan lämnar i den. 
Ives' collage av urbana ljud som nu-
mera hunnit få lite tidspatina – vem 
minns nu längre hur mycket hype det 
var kring ragtimen Hello My Baby – 
är snarare mediterande än anklagan-
de. Naturen är bestående men den 
finns egentligen inte till bara för oss. 
Människans glädjeämnen är högljudda 
men flyktiga. Fastän stycket provkördes 
redan i början av 1900-talet, fick det sitt 
egentliga uruppförande först år 1946. 

Antti Häyrynen (sammandrag)

KALEVI AHO (F.1949): SIEIDI, KONSERT FÖR 
SLAGVERK OCH ORKESTER 

Kompositören Kalevi Aho har gått sin 
egen väg och har slagit vakt om sin 
självständiga linje mellan modernistis-
ka och traditionalistiska strävanden. 
Fastän Aho nog med sina verk har rik-
tat sig till en samtida publik, så har han 
i inget skede gjort det lätt för dem. 

Symfonin var den kompositionsform 
som bäst tjänade den unge Ahos le-
tande efter sanningen. Alltsedan år 
1969 har sexton symfonier kommit till. 
Som symfoniker har Aho visat sig vara 
en  orkesterbehandlingens virtuos, en 
kompositör som har förmågan att ge 

instrumenten och instrumentgrupper-
na olika personligheter. I sin orkester-
behandling ger han även prov på en rik 
fantasi full av över¬raskningar som gör 
det möjligt att identifiera honom som 
en elev till Einojuhani Rautavaara.

Många av Ahos symfonier innehåller 
solistiska passager, men fram till slutet 
av 1900-talet hade han bara skrivit tre 
traditionella konserter för instrument 
och orkester.  På 2000-talet ändrades 
takten och till dags dato (2016) har 
han komponerat hela 25 nya konser-
ter. En del av dem har skrivits för gan-
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ska ovanliga soloinstrument: theremin, 
kontrabas, kontrafagott, sopran- och 
tenorsaxofon och dragspel.

Antti Häyrynen

Om Sieidi säger Kalevi Aho 
följande:
”I maj 2009 uppträdde slagverksvirtu-
osen Colin Currie som solist med or-
kestern Tapiola Sinfonietta, verksam i 
Helsingfors' grannstad Esbo. De spela-
de James MacMillans konsert Veni, veni, 
Emmanuel. I samband med detta besök 
ville Colin träffa mig och vid vårt möte 
framförde han sitt ärende – att jag skul-
le skriva en slagverkskonsert för honom.  

Jag lovade komponera en konsert 
som senare blev en sambeställning för 
tre institutioner: London Philharmonic 
Orchestra, festivalen Luosto Classic 
och Göteborgs symfoniorkester. 
Uruppförandet ägde rum i London 
18.4.2012. London Philharmonic 
Orchestra leddes av Osmo Vänskä. 
Senare tog även den österrikiske virtuo-
sen Martin Grubinger upp konserten på 
sin repertoar och spelade den för första 
gången med Wiener Symphoniker vid 
en konsert i Wien 17.6.2015. Sieidi har 
på kort tid blivit ett av mina mest spe-
lade verk. 

En extra utmaning i kompositions-
arbetet blev det faktum att spelplats-
en vid festivalen Luosto Classic avvek 
akustiskt i avgörande grad från kon-
sertsalarna i London och Göteborg. 
Det var nämligen fråga om en utekon-
sert på Luostofjällets sluttning. 
Eftersom jag visste att även min 12:e 
symfoni (2002–03) skulle spelas vid 

samma konsert i augusti 2012, också 
den skriven för festivalens uteakustik, 
så måste slagverkskonserten dessutom 
vara sådan att den passade väl ihop 
med ”Luostosymfonin".

I normala fall blir solisten i en slag-
verkskonsert tvungen att spela om-
given av en stor slagverksarsenal, 
ofta bakom orkestern. I Sieidi använ-
der solisten bara nio instrument och 
står hela tiden framför den övriga or-
kestern. Hans instrument är ställda i 
rad framtill på scenen börjande med 
djembe längst till höger (från publi-
ken sett) och slutande med tam-tam 
på vänstra kanten. Solisten trakterar 
i denna konsert bara ett slagverk åt 
gången. Konserten börjar med ett solo 
för djembe och efter en överledning 
för orkester kommer darabukans an-
del. Från handtrummor övergår solis-
ten till instrument med membran som 
spelas med trumstockar, fem tom-tom 
och virveltrumma. Därefter följer slag-
verk i trä, en 5 oktavers marimba samt 
träckblock och tempelblock. Slutligen 
trakterar solisten metalliska slagverk, 
vibrafon och tam-tam framme på sce-
nens vänstra kant. Tam-tam-kadensen 
är en vändpunkt. Efter den går solis-
ten tillbaka i omvänd ordning och av-
slutar där det hela började med djem-
be. På detta sätt kan publiken också 
följa med visuellt hur verket avancerar. 

Till orkestern hör ytterligare tre slag-
verkare som trakterar olika instrument 
solistiskt. En av orkesterns slagverka-
re spelar bakom orkestern och två be-
finner sig mitt i salen på sidorna mitt 
emot varandra. På detta sätt har jag 
försökt att också ge verket musikaliska 
rumseffekter.
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 Namnet Sieidi är samiska. För de for-
na samerna var det en kultplats som 
kunde kännetecknas av en stor klippa 
med avvikande form, mera sällan nå-
gon speciell bergsluttning eller eventu-
ellt ett helt fjäll. Det är möjligt att det 
mäktiga Luostofjället som dominerar 
hela området har varit en sådan Sieidi 
(ibland sejte på svenska, övers. anm.) 
för de forna skogssamerna som bebod-
de området. Trummandet på djembe 
och darabuka i början och slutet har 
schamansk karaktär och lyssnaren kan 
väl föreställa sig att det utspelar sig vid 
foten av någon "sieidi".

Konserten Sieidi är ensatsig men 
den är indelad i flera snabbare och i 
långsammare, dels vilt rytmiska och 
dels mera lyriska och statiska avsnitt. 
Verket är synnerligen krävande för so-
listen som hela tiden blir tvungen att 
byta spelteknik – handslagstekniken 
på djembe och darabuka avviker vä-
sentligt från tekniken med trumpinnar 
på tom-tom eller virveltrumma eller 
den teknik som krävs på slagverk med 
bestämd tonhöjd såsom marimba och 
vibrafon.” 

Kalevi Aho

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904): SYMFONI NR 9 
“FRÅN NYA VÄRLDEN”

Mot slutet av 1800-talet var den ame-
rikanska musikkulturen på uppåtgå-
ende men hade brist på stormän, trots 
att det nog fanns hemmatraditioner 
med gamla historiska anor. Jeanette 
M. Thurber, som var hustru till en för-
mögen grossist och grundare av det 
nationella konservatoriet i New York, 
började i början av 1890-talet leta ef-
ter en lämplig musikalisk frontalfigur. 
Antonín Dvořák (1841–1904) hörde till 
den gamla kontinentens mest lysan-
de kompositörer. Intressant nog hade 
Mrs. Thurbers kontakt i Wien föresla-
git den unge Sibelius som ett alterna-
tiv till Dvořák. Dvořák förhöll sig posi-
tivt till den icke föraktliga pekuniära 
ersättning som amerikanerna erbjöd 
och då de som sista lockbete skickade 
honom ett färdigt kontrakt som bara 
väntade på en underskrift, blev fres-

telsen övermäktig; han gick ombord 
på en oceanångare 1892 och åkte iväg.  

I konservatoriets kontrakt ingick även 
ett kompositionsåtagande som emel-
lertid drog ut på tiden. Bland skisserna 
från den tiden fanns ett tema som se-
nare dök upp i nionde symfonins lång-
samma sats. Dvořák började gestalta ni-
onde symfonin i början av året 1893 och 
skyndade på för att få den färdig i maj. 

E-mollsymfonins struktur är ovan-
lig, ibland episodisk men alltid dra-
matisk. En stor del av genomföringen 
bygger på variation i instrumentering-
en. Orkestreringen är full av geniala de-
taljer och kända besynnerligheter: för-
sta satsens optimistiska tema tolkas av 
första flöjten och i fortsättningen av 
andra flöjten, tuban behövs bara i sat-
sens majestätiska inramning och i fina-
lens slutkläm. 
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Första satsens dystra introduktion 
(Adagio) utmynnar i ett hetlevrat dra-
ma och med rätlinjig retorik startar 
sedan en snabb Allegroperiod. Flöjten 
och oboen presenterar ett vemodigt, 
lyriskt andra tema som inte får mycket 
av en chans i den passionerade fram-
farten. Det första budet "från den nya 
världen" kommer först med huvud-
temat formulerat av soloflöjten och 
det optimistiskt väntande motivet 
förvandlas snart till ett entusiastiskt 
stridsrop i blecket. Temana utvecklas 
inte egentligen i genomföringen men 
varje gång de hörs går de upp i varv.   

Den långsamma satsen (Largo) bör-
jar i förnäm D-dur. Efter att bleckkören 
dragit sig tillbaka spelar det engelska 
hornet sin nostalgiska melodi efterföljd 
av ett träblåsmotiv fullt av hemlängtan 
ackompanjerat av stråktremolo (senare 
baspizzicato). I en glad avvikning i dur 
tilltar den böhmiska stämningen som 
basunerna avbryter med första satsens 
ståtliga huvudtema. Satsen avslutas 
med stämningsfulla upprepningar. 

I scherzot (Molto vivace) slår rytmer-
na från Dvořáks hemtrakter till med 
ännu större skärpa. I ett pentatoniskt 
sidotema klingar den nya miljöns ex-
otik, medan den ljusa trion dansar på 
ängen nästan till takten av en schu-
bertsk ländler. Överledningarna och 
upprepningarna tar igen skruv tack 
vare den snärtiga orkesterbehandling-
en och slutet av satsen breddas då det 
bekanta kärnmotivet dyker upp igen. 

Finalens (Allegro con fuoco) drama-
tiska öppning lovar mycket men i fort-
sättningen löper den symfoniska rör-
ligheten risken att fastna i tidigare 
temans nostalgiska cameoframträdan-

den och i transportsträckor som letar 
efter en bättre tonart. Energin som ge-
nomsyrar musiken och orkestreringens 
fysiska kraft står för många riviga höjd-
punkter och nedgångar ända tills kom-
positören slutligen tar farväl av de fria 
pionjärernas land och dess öppna vidder. 

Antti Häyrynen (sammandrag)

GUSTAVO GIMENO 
Den i Valencia födde Gustavo Gimeno 
har sedan förra säsongen varit verk-
sam som musikchef för Luxemburgs 
filharmoniker. Hans internationella kar-
riär började som assistent till Mariss 
Jansons vid Concertgebouw-orkestern 
i Amsterdam. Tidigare hade han även 
assisterat Bernard Haitink och Claudio 
Abbado.

Gimeno har dirigerat bl.a. City of 
Birmingham Symphony Orchestra och 
Cleveland Orchestra, Concertgebouw-
orkestern, Franska nationalorkestern 
och Münchens filharmoniker. 

Under denna säsong framför han till-
sammans med Luxemburgs filharmo-
niker stora verk inom orkesterlittera-
turen från Mahlers fjärde symfoni till 
Stravinskys Våroffer och Beethovens 
sjunde symfoni. Därtill gästdirige-
rar Gimeno symfoniorkestrarna i 
Boston och Chicago, Wiens symfoni-
ker och Japanska radions symfoniorkes-
ter. På hans kommande program står 
även Bruckners första symfoni med 
Münchens filharmoniker, Schumann 
första symfoni med Concertgebouw 
och Mahlers första symfoni med 
Philharmonia Orchestra i London. 
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År 2015 debuterade Gustavo Gimeno 
som operadirigent med Bellinis Norma 
vid operan i Valencia. Nästa år dirige-
rar han även opera i Luxemburg, då står 
Verdis Simon Boccanegra på program-
met.  

MARTIN GRUBINGER
Österrikaren Martin Grubinger är känd 
som en så mångsidig konstnär att man 
börjat kalla honom för en ”trollkarl på 
slagverk”. Han behärskar såväl de klas-
siska konserterna och soloverken som 
en annorlunda repertoar med sin egen 
grupp Percussive Planet Ensemble.

Född i Salzburg studerade Grubinger 
vid Bruckner-konservatoriet i Linz 
och Mozarteum i Salzburg. Han väck-
te uppmärksamhet med sin begåv-
ning redan i ett tidigt skede och del-
tog med framgång i internationella 
tävlingar, bl.a. World Marimbaphone 
Competition i Japan och EBU:s tävling 
i Norge.

Martin Grubinger valdes till residen-
skonstnär vid Gewandhaus-orkestern i 
Leipzig 2008. Samma roll har han se-
dermera innehaft även vid Camerata 
Salzburg, filharmonikerna i Köln och 
München, Konzerthaus i Wien och 
musikfestspelen Schleswig-Holstein. 
Grubinger har uppträtt som solist 
med bl.a. Wiener Philharmoniker, 
Los Angeles Philharmonic Orchestra, 
Pittsburgh Symphony Orchestra 
och BBC Philharmonic Orchestra. 
Tillsammans med barytonen Thomas 
Hampson har Grubinger gett konser-
ter vid bl.a. Konzerthaus i Wien och La 
Scala-operan i Milano.

Många nutida tonsättare har skrivit 
verk för Martin Grubinger. År 2007 ur-
uppförde han Avner Dormans Frozen in 
Time och året därpå Friedrich Cerhas 
slagverkskonsert som solist för Wiener 
Philharmoniker. Därtill har Grubinger 
uruppfört verk av Tan Dun och Peter 
Eötvös. 

Martin Grubinger har belönats med 
musikfestivalen Schleswig-Holsteins 
Bernstein Award och Jeunesses 
Musicales Deutschlands Würth-pris. 

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 urupp-
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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 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.


