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28.10     
FREDAGSSERIEN 4
Musikhuset kl. 19.00 

Sir Mark Elder, dirigent

Benjamin Britten: Sinfonia da Requiem op.20 20 min
I Lacrymosa (Andante ben misurato) 
II Dies iræ (Allegro con fuoco)
III Requiem æternam (Andante molto tranquillo)

PAUS 20 min 
 
Dmitrij Sjostakovitj: Symfoni nr 7 C-dur op.60  69 min 
Leningradsymfonin  
I Allegretto 
II Moderato (Poco allegretto)
III Adagio 
IV Allegro non troppo

Vid konserten spelar fem studerande från Sibelius-Akademin (Konstuniversitetet) som 
antagits till Musikhusets Orkesterakademi: Olivia Holladay, I violin, 
Kaia Voitka, 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. 

Paus ca kl. 19.30. Konserten slutar ca kl. 21.20. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på nätet yle.fi/rso.
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BENJAMIN BRITTEN 
(1913–1976): SINFONIA 
DA REQUIEM

Under sin tidiga karriär var Britten ak-
tivast inom orkestermusiken, ända tills 
tyngdvikten sedan började luta mot 
vokalmusiken och speciellt operakon-
sten. Det mest betydande av hans tidi-
ga orkesterverk är Sinfonia da Requiem 
(1940). Nominellt dedicerade Britten 
verket till minnet av sina föräldrar som 
dött 1934 och 1937, men i mera allmän 
bemärkelse blev det ett starkt musika-
liskt ställningstagande i en värld som 
hamnat i krig. Som sådant var det ett 
slags mindre orkestral föregångare 
till det stora vokalverket War Requiem 
(1961–62).

Hos Britten är Sinfonia da Requiem 
det verk som står den rena orkester-
symfonin närmast men dess förhållan-
de till den symfoniska traditionen har 
fjärmats. Stycket har bara tre satser. 
De spelas utan uppehåll och har rubri-
ker som är lånade ur den katolska sjä-
lamässan, vilket i tiden upprörde de ja-
panska beställarna. I musiken hörs den 
unge Brittens förebilder från Mahler 
och Berg till Stravinsky. 

Verket börjar med Lacrymosa som 
träder fram ur djupet av några mäktiga 
stötar. Satsen avancerar som en lång-
sam marsch och domineras av mörka 
färger och en klagande ton som fast-
slås av rubriken. Den bygger på tre nä-
rastående motiv och expanderar bu-
ren av en ödesmättad septimrörelse i 
blecket mot ett starkt crescendo som 
kulminerar i en emfatisk repris av hu-
vudmotivet. 

Dies iræ är en våldsam orkestral ur-
laddning, som Britten själv kallade för 
en ”dödsdans”. Den får skärpa av kan-
tiga, dödligt färgade nyanser och hack-
ande rytmer. Med en reminiscens från 
första satsen skapar saxofonen mitt i 
allt en overklig och snabbt övergåen-
de lugn stund. Dödsdansen drivs till sin 
spets och splittrar musiken i fragment, 
varefter det enda som återstår är sista 
satsens behärskade ostinato som pul-
serar i bakgrunden. 

Efter de två första satsernas dyst-
ra och tryckande känslor represente-
rar Requiem æternam hoppets ljus. En 
flöjttrio stämmer upp med ett trans-
parent hymnmotiv, som öppnar vägen 
för musiken mot allt starkare klarhet. 
Första satsens huvudmotiv som nu går 
i dur slingrar in sig i texturen och låter 
musiken kulminera i en förtröstansfull 
stämning.  

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ 
(1906–1975): SYMFONI 
NR 7 ”LENINGRAD”

Få symfonier är så insvepta i ett tjockt 
töcken av myter som Sjostakovitjs 
sjunde symfoni, Leningradsymfonin. 
Dess tillkomst, tidiga framföranden, 
innehåll och dolda betydelser har gett 
upphov till ett helt nätverk av kontro-
versiella tolkningar som hotat begrava 
hela verket under sig. 

Betraktar man symfonin med lite dis-
tans ser man att det är fråga om en tra-
ditionell fyrsatsig, visserligen mycket 
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omfattande symfonisk struktur. I ver-
kets musik och i synnerhet den första 
satsen finns emellertid vissa kuriosite-
ter. Även om man inte kände till sym-
fonins tillkomsthistoria och symboliska 
betydelse, anar man nog någonting 
ovanligt i bakgrunden.  

Symfonin börjar energiskt och opti-
mistiskt med ett tema som andas själv-
säkerhet. Som fortsättning får det ett 
lyriskt andra tema som så småningom 
drömmer sig bort utom hörhåll. Sedan 
tar musiken en överraskande vändning. 
Ett marschavsnitt börjar tyst och lätt, 
men växer till sig i envisa variationer 
och får enorma dimensioner. De sväl-
lande orkestrala krafterna har jämförts 
med Ravels Bolero. Marschen håller på 
så länge, över all rimlighet och psykisk 
acceptans, att den så att säga höjer sig 
över ”blotta musiken” och blir en mu-
sikalisk symbol. Men symbol för vad? 
Hitlers anfall mot Sovjetunionen eller 
Stalins förtryck riktat mot hans eget 
folk?

Första satsens marschtema har kall-
lats för "invasionstemat". Man före-
ställde sig således att det beskriver 
de tyska trupperna som vällde in över 
Sovjetunionen. Trots att temat enligt 
många vittnesmål kommit till redan 
före anfallet, är denna krigstolkning 
förståelig. Bartók som flytt undan kri-
get till Förenta Staterna gillade inte 
marschmotivet och drev skoningslöst 
med det i sin Konsert för orkester. Men 
även Sjostakovitj använde temat som 
ett medvetet banalt element och låna-
de in ett tematiskt fragment ur Franz 
Lehárs operett Glada änkan (som rå-
kade vara Hitlers favoritoperett). 
Tolkningen av temat blir allt mångtydi-

gare, då det i kulmen kommer en hän-
visning till det så kallade ödesmotivet 
i Tjajkovskijs femte symfoni. Rötterna 
till detta ”fatum”-motiv leder i sin tur 
vidare till orden ”Låt inte sorgen ta 
över” i Glinkas opera Livet för tsaren. 

 De tre senare satserna följer mera 
traditionella riktlinjer. Andra satsen är 
rätt lättsam och kombinerar drag som 
kunde höra till ett scherzo eller ett mera 
behärskat intermezzo. Tredje satsen är 
en för Sjostakovitj typisk intensiv och 
djupgående långsam sats. Båda dessa 
satser har mellersta avsnitt med skar-
pare och till och med groteska nyanser. 
Symfonin avslutas med en segerviss fi-
nal, vars slutcrescendo kröns pompöst 
av första satsens återkommande hu-
vudtema. Många har trots det frågat 
sig hur äkta och övertygande segern 
är. Är den en produkt av Sjostakovitjs 
inre övertygelse eller är den en följd av 
ett yttre politiskt tryck som krävde att 
symfonin skulle få ett befriande och 
upplyftande slut?

Kimmo Korhonen

SIR MARK ELDER

Sir Mark Elder har varit musikchef 
för Halléorkestern sedan år 2000. 
Tidigare hade han samma upp-
gift vid English National Opera och 
Rochester Philharmonic Orchestra i 
Förenta Staterna. Förste gästdirigent 
har Elder varit bland annat för City of 
Birmingham Symphony Orchestra och 
BBC Symphony Orchestra. 
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Elder har dirigerat bland annat Berliner 
Philharmoniker, Chicago Symphony 
Orchestra, London Symphony Orchest-
ra, Boston Symphony Orchestra och 
Concertgebouw-orkestern i Amster-
dam. Han har nära samarbete med 
Upplysningstidens orkester och gästdi-
rigerar regelbundet vid Promfestivalen. 
Sir Mark dirigerar opera vid bland annat 
Metropolitan i New York, ROH Covent 
Garden i London, Orchestre National de 
France samt vid de berömda festivaler-
na i Glyndebourne och Bayreuth. Med 
Halléorkestern dirigerade han Wagners 
Parsifal vid Promsfestivalen 2013.

Elder har spelat in på skiva musik 
av Verdi, Strauss och Wagner samt 
även nutida musik med bland andra 
London Philharmonic Orchestra, BBC 
Symphony Orchestra och orkestern vid 
ROH. Elders och Halléorkesterns in-
spelning av Gerontius dröm belönades 
med Gramophone Award.  

Mark Elder fick titeln Sir år 2008 och 
dessförinnan hade han beviljats gra-
den CBE (Commander of the Order of 
the British Empire). År 1991 fick Elder 
Olivierpriset för sitt arbete vid English 
National Opera och år 2006 valde 
Royal Philharmonic Society honom till 
årets dirigent. 

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-
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.



5

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.


