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18.3 
FREDAGSSERIEN 10      
Musikhuset kl. 19.00 

Dima Slobodeniouk, dirigent 
Jonathan Roozeman, cello 
 

Sebastian Fagerlund: Isola 15 min

Pjotr Tjajkovskij: Rokokovariationer för cello 18 min 
och orkester op.33 
 
I Introduktion (Moderato assai quasi Andante) 
II Tema (Moderato semplice) 
III Variation nr 1 (Tempo della Thema) 
IV Variation nr 2 (Tempo della Thema) 
V Variation nr 3 (Andante sostenuto) 
VI Variation nr 4 (Andante grazioso) 
VII Variation nr 5 (Allegro moderato) – Kadens 
VIII Variation nr 6 (Andante) 
IX Variation nr 7 (Allegro vivo) – Coda (Allegro moderato 
e con anima)

PAUS 20 min

Sampo Haapamäki: Motto, uruppförande 25 min 
(Yles beställning) 
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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.

Petri Aarnio, violin 
Taija Angervo, violin 
Martta Tolonen, Viola 
Anton Kukkonen, cello
 

Edvard Grieg: Stråkkvartett g-moll op. 27  32 min

I Un poco andante – Allegro molto ed agitato 
II Romans (Andantino – Allegro agitato) 
III Intermezzo (Allegro molto marcato – Più vivo e scherzando)
IV Final (Lento – Presto al Saltarello) 

Paus ca kl. 19.50. Konserten slutar ca kl. 20.50. 
Kammarmusiken slutar ca kl. 21.35. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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SEBASTIAN 
FAGERLUND (F. 1972): 
ISOLA   

Ingen människa är en ö, men till vissa öar 
skickar man folk som andra människor 
inte vill se. Sebastian Fagerlund besökte 
Själö i Skärgårdshavet och där möttes 
han av ett vackert och fridfullt landskap 
med ett dystert förflutet.  

Till Själö sände man på 1600-talet 
spetälskepatienter, häxanklagade och 
psykiskt sjuka, som lär ha tvingats ha 
med sig tillräckligt med plankor för sina 
likkistor. Fagerlunds Isola (2007) är ing-
en beskrivning av ön Själö men plan-
terad i musiken och dess många plan 
finns tanken på de hemskheter som 
döljer sig bakom den sköna naturen. 

Musikens filmmässiga rörelse kan 
påminna om den vita dukens öfant-
asier från King Kong (1933)  till Martin 
Scorseses Shutter Island (2010). Den 
agiterade och våldsamma introduktio-
nen till Isola (Introduzione. Agitato e vi-
olento) öppnar ett vidfilmsperspektiv 
som i koncentrerad form presenterar 
hela verkets musikaliska material. 

Efter introduktionen följer ett lång-
samt avsnitt (Largamente espressivo), 
vars melodiska väsen styrs av cellons 
hymnliknande solo som är laddat med 
lidande. Det långsamma avsnittet öpp-
nar sig så småningom till en vågrörelse 
i stora bågar med en gryende känsla av 
passion och hot.

Då vågrörelsen som sköljer över land-
skapet fortsätter, börjar de låga instru-
menten provocera oregelbundna ryt-
mer som mot slutet av Isola (Agitato 
capriccioso) tar sig huvudrollen. Där 

uppkommer dansrytmer och sjudande 
orkestertexturer i en uppvisning som 
låter oss höra både forna trolltrummor 
och en dunkande modern världslighet. 

Antti Häyrynen (sammandrag)

PJOTR TJAJKOVSKIJ 
(1840–1893): 
ROKOKOVARIATIONER 
FÖR CELLO OCH 
ORKESTER OP.33  

1700-talet var för Tjajkovskij en fanta-
sivärld bestående av hemtrevlig frid, 
skönhet och harmoni, lite som barn-
domsminnen. Dessa idealiserade fant-
asier dominerar Rokokovariationerna 
för cello och orkester som kom till år 
1876. Verkets inofficiella beställare var 
cellisten Wilhelm Fitzenhagen, som 
även fungerade som pyroteknisk expert 
i de virtuosa partierna.  

Variationsformen var något som 
Tjajkovskij oftast använde sig av i små 
salongsstycken och inte ville han här 
heller frappera lyssnarna med sin motiv-
tekniska uppfinningsrikedom utan han 
valda att undvika konsert- och fantasi-
formens knepigheter i en pastischlik-
nande komposition. Rokokotemat och 
-stilen är närmast stämningsskapande 
element och tidsbilden av 1700-talet 
har stiliserats och gjorts aristokratiskt 
smidig.  

Orkesterbehandlingen i Rokoko-
variationerna är läckert sparsam, exem-
pelvis den stiliga introduktionen: en di-
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alog mellan stråkarna och träblåsarna, 
en pizzicatouppburen övergång till valt-
hornssolot samt ett tema med välarta-
de kadenser charmigt presenterade av 
cellon. 

Variationerna, som är ett slags poe-
tiska porträtt, har mycket varierande 
betoningar. I det långsamma avsnittet 
lindas lyssnarna i romantisk bomull. 
Stundtals eftersträvas i enlighet med 
rubriken menuettens elegans och i slu-
tet får den fartfyllda virtuositeten fria 
tyglar.

Antti Häyrynen (sammandrag)

SAMPO HAAPAMÄKI 
(F. 1979): MOTTO 
 

Sampo Haapamäki studerade komposi-
tion vid Sibelius-Akademin under Tapio 
Nevanlinnas och Veli-Matti Puumalas 
ledning och blev färdig musikmagister 
år 2005. Han fortsatte sin utbildning 
för Claus-Steffen Mahnkopf i Leipzig 
samt för Tristan Murail vid Columbia 
University i New York, där han dokto-
rerade 2012.

Känd för den inhemska publiken blev 
Haapamäki vid en Musica Nova-konsert 
2006. Som erkännande för sitt arbete 
har han fått Gaudeamuspriset (2004), 
ISCM:s pris för unga tonsättare (2005) 
samt Teostopriset (2006). 

I sina verk har Haapamäki intresserat 
sig för mikrotonalitet, närmare bestämt 
en musik baserad på kvartstonsteg, 
där oktaven i stället för de sedvanli-

ga tolv tonerna indelats i 24 tonsteg. 
I konserterna Velinikka (2008) och 
Conception (2012) innebar detta även 
specialkonstruerade soloinstrument. 
Mikrotonaliteten och den där tillämpa-
de spektrala harmonin monopoliserar 
emellertid inte uttrycket utan är snara-
re faktorer som öppnar möjligheter. 

I många av sina verk har Haapamäki 
strävat efter en helhetsbetonad form 
som beaktar musikens olika element. 
Detta har gett såväl översvallande rike-
dom som skarpt fokuserat drama. I det 
nya orkesterverket Motto (2015) finns 
det även drag som sammanför material 
och form, därav styckets namn.  

Haapamäki skriver om sitt verk: 
”Motto (2015, 25 min) är mitt första verk 
för fulltalig symfoniorkester, men det 
sjunde i ordningen för orkestral instru-
mentation. Före Motto kom tre verk för 
kammarorkester (Signature 2003, Fresh 
2004 och Design 2005) och tre konser-
ter (Kirjo 2006, konsert för basklarinett, 
Velinikka 2008, konsert för kvartstons-
dragspel och Conception 2012, dubbel-
konsert för kvartstonstonsgitarr och 
kvartstonsdragspel).

Ett av mina allmänna mål som ton-
sättare har varit att skapa verk där mu-
sikens olika parametrar har utvecklings-
bågar som kommunicerar symbiotisk 
sinsemellan och bildar en spänstig hel-
hetsform. Med kommunikation mellan 
de musikaliska parametrarna avser jag 
t.ex. en situation där det i ett specifikt 
nu-ögonblick sker en förändring exem-
pelvis i orkestreringen, varvid man så 
att säga hör sig för i själva musiken hur 
harmonin på ett naturligt sätt ska för-
hålla sig till förändringen. Eller borde 
rytmiken på något sätt svara på det och 
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hur skulle detta påverka till exempel dy-
namiken. Genom att bilda dylika väx-
elverkande strömningar i verkets inre 
logik kan man försöka sträva efter att 
skapa också tidsmässigt längre utveck-
lingsbågar för de musikaliska parame-
trarna. Balanserandet av deras inbör-
desrelationer kan för sin del föda och 
upplösa spänningar mellan olika avsnitt 
i stycket. Målet är att bygga en hållbar 
helhet med ena lagar. 

Utgående från mitt 12 år gamla 
stycke Haljennut (2004), innehåller alla 
mina kompositioner kvartstonsteg. 
Namnen på tonerna fungerar så att to-
ner som höjts med ¼-tonsteg har än-
delsen US och de som sänkts med ett 
¼-tonsteg har ändelsen OS. Namnen på 
tonerna från C uppåt är således C, Cuss, 
Ciss, Doss, D, Duss, Diss, Eoss, E, osv. 
Namnen på kvartstonstegsintervallen 
bildas med förlederna ¼-förminskad, 
neutral och ¼-överstigande. På detta 
sätt kan t.ex. terserna i stigande ord-
ning kallas för förminskad, ¼-förmin-
skad, liten, neutral, stor, ¼-överstigande 
och överstigande ters. 

Tanken att kombinera en fullta-
lig symfoniorkester och kvartston-
steg är en dröm av gammalt datum. 
Kvartstonstegsharmonin i Motto har 
bildats både spektralt på basis av frek-
venserna och tonförrådsmässigt utgå-
ende från intervallerna. I Motto kan alla 
instrument i mån av möjlighet spela 
kvartstonsteg: träblåsarna, blecket, strå-
karna, pukorna samt den mikrotonalt 
stämda harpan. Avvikande från praxis 
har varje stråkpult en egen självständig 
stämma. Jag upplevde att stråkstäm-
mornas självständighet öppnar kompo-
sitionstekniska möjligheter att kombi-

nera och differentiera stråksektionen, 
livligt vid behov, mellan tutti och fem-
tio självständiga solostråkar. 

Jag tackar Radions symfoniorkes-
ter för denna beställning av ett om-
fattande 25 minuter långt stycke. 
Kompositionsprocessen tog ett och ett 
halvt år i anspråk. Jag är lycklig att RSO 
idag uruppför kompositionen Motto 
under Dima Slobodeniouks ledning.”

Verkpresentation: Sampo Haapamäki
Tonsättarintroduktion: Antti Häyrynen

DIMA SLOBODENIOUK

Dima Slobodeniouk tillträder som 
chefsdirigent för Sinfonia Lahti och 
konstnärlig ledare för Sibeliusfestivalen 
hösten 2016. För närvarande arbetar 
han även som musikchef för Orquesta 
Sinfónica de Galicia. Under sin karriär 
har Dima Slobodeniouk i sina tolkning-
ar förenat element ur sina ryska rötter 
och ur musikkulturen i sitt nuvarande 
hemland Finland. 

Under säsongen 2015–2016 gäst-
dirigerar Dima Slobodeniouk bl.a. 
Orchestre national de Lyon, Stuttgarts 
och Hollands radioorkestrar, Luzerns 
symfoniorkester och Islands symfoni-
orkester.  Som solister vid dess konser-
ter uppträder bl.a. violinisterna Patricia 
Kopatchinskaja och Viktoria Mullova, 
sopranen Barbara Hannigan och cel-
listen Anssi Karttunen. I täten för 
Orquesta Sinfónica de Galicia uppträ-
der Slobodeniouk med pianisten Yefim 
Bronfman i Madrid och pianisten Javier 
Perianes i Abu Dhabi.
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Slobodeniouk dirigerar helst verk 
av bl.a. Beethoven, Verdi, Mahler och 
Stravinsky samt nutida musik av 
Jonathan Harvey, Magnus Lindberg och 
Unsuk Chin. Han har spelat in på ski-
va musik av bl.a. Sebastian Fagerlund 
med Göteborgs symfoniorkester på 
skivmärket BIS. I fjol släppte RSO och 
Slobodeniouk skivan Soie för Ondine 
med verk av Lotta Wennäkoski.

JONATHAN ROOZEMAN

Jonathan Roozeman (f. 1997) studerar 
vid ungdomsutbildningen vid Sibelius-
Akademin under professor Martti 
Rousis ledning. 

Roozeman har haft framgång i ett 
flertal tävlingar. Tolv år gammal kom 
han till semifinalen i cellotävlingen i 
Åbo (2010) och i Paolo-cellotävlingen 
(2013) samt i Gaspar Cassadó-tävlingen 
i Japan (2013). Samma år blev han även 
en av tre finalister i tävlingen Premio 
Suggia i Porto (Portugal). I Nationaal 
Celloconcours i Amsterdam 2012 vann 
han andra priset som tävlingens ge-
nom tiden yngsta deltagare. I okto-
ber i fjol kom Roozeman till finalen i 
den uppskattade Naumburgtävlingen 
i New York. Sitt egentliga genom-
brott gjorde Roozeman då han fick en 
sjätte placering i den internationella 
Tjajkovskijtävlingen. Denna framgång 
gav honom ett stort antal uppdrag, bl.a. 
inbjudan till festivalerna i S:t Michel och 
Åbo som solist med Mariinskijteaterns 
orkester under Valerij Gergiev.  

Jonathan Roozeman har uppträtt 
som solist med bl.a. Mariinskijteaterns 

orkester, S:t Petersburgs filharmoniker, 
Tapiola Sinfonietta, Björneborgs stads-
orkester och Mellersta Österbottens 
Kammarorkester under ledning av bl.a. 
Valerij Gergiev, Nikolaj Aleksejev, Sakari 
Oramo och Jukka-Pekka Saraste. 

Jonathan Roozemans instrument är 
en David Tecchler cello från 1707 som 
ägs av Finska Kulturfonden. 

RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester och har som 
uppgift att producera och befrämja fin-
ländsk musikkultur. Orkesterns chefs-
dirigent är Hannu Lintu som tillträdde 
sin post hösten 2013. RSO:s hedersdi-
rigenter 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-romantis-
ka mästerverken omfattar RSO:s reper-
toar 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 
spelåret 2015–2016 uruppför orkestern 
sex verk som beställts av Yleisradio 
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Ab.  Därtill består programmet bl.a. 
av pianokonserter av Beethoven och 
Prokofjev, symfonier av Schumann och 
Brahms samt Mendelssohns oratori-
um Elias. Till orkesterns gästartister 
hör bl.a. pianisterna Murray Perahia, 
Nelson Freire och András Schiff, diri-
genterna David Zinman, Tugan Sohijev 
och Mandfred Honeck samt sopra-
nen Karita Mattila och mezzosopranen 
Anne Sofie von Otter.

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Ligeti, Eötvös, Nielsen, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspel-
ningen av Armas Launis opera Aslak 
Hetta. Orkesterns skivor har fått pris av 
bl.a. BBC Music Magazine, Académie 
Charles Cros och MIDEM Classical. 
RSO:s skiva med Ligetis violinkonsert 
och verk för orkester valdes till Editor´s 
Choice i tidskriften Gramophone i fe-
bruari 2014. 

 RSO företar regelbundet konserttur-
néer på olika håll i världen. Under sä-
songen 2015–2016 uppträder orkestern 
under Hannu Lintus ledning i Japan och 
i Österrike.  

RSO:s radiokanal, Yle Radio 1, radierar 
alla orkesterns konserter. I allmänhet 
sänds såväl de utländska som inhem-
ska konserterna direkt. Konserterna 
kan även avlyssnas på RSO:s webbsidor 
(yle.fi/rso) och ses live i hög resolution. 
En stor del av konserterna televiseras 
också direkt på Yle Teema.


