
30.11     
ONSDAGSSERIEN 6
Konsert för unga solister  
Musikhuset kl. 19.00 

Hannu Lintu, dirigent

Camille Saint-Saëns: Pianokonsert nr 2 g-moll 6 min
II Allegro scherzando
Alicia Ibañez-Resjan, piano

Max Bruch: Violinkonsert nr 1 g-moll op. 26 9 min
I Vorspiel
Amanda Ernesaks, violin

Giovanni Bottesini: Fantasi över ett tema ur  9 min
Bellinis La sonnambula  
Pauli Pappinen, kontrabas

Arild Plau: Konsert för tuba och stråkorkester 12 min
II Canzone 
I Prolog
Ilkka Marttila, tuba

Daniel Schnyder: Subzero concerto för  11 min 
basbasun och orkester   
II Sama'i Thaqil 
III Zoom out 
Danna Collette Nelson, basbasun

PAUS 
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Sergej Prokofjev: Sinfonia concertante 11 min
I Andante 
Artturi Aalto, cello

Carl Maria von Weber: Kvintett för klarinett och  12 min
stråkar B-dur J. 182 op. 34  
II Fantasi. Adagio 
IV Rondo. Allegro giocoso 
Hanna Hujanen, klarinett

Max Bruch: Violinkonsert nr 1 g-moll op. 26 7 min 
III Final, Allegro energico – Presto 
Iidamari Ahonen, violin

Sergej Rachmaninov: Pianokonsert nr 2 c-moll 11 min
III Allegro scherzando
Tarmo Peltokoski, piano

Paus ca kl. 20.05. Konserten slutar ca kl. 21.40. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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ALICIA IBAÑEZ-RESJAN
Alicia Ibañez-Resjan föddes år 2000 i 
en musikerfamilj. Hon började studera 
pianospel i 4-årsåldern för Meri Louhos. 
Numera studerar hon på ungdoms-
avdelningen vid Sibelius-Akademin i 
Hamsa Al-Wadi Juris klass samt vid 
Helsingfors Konservatorium under led-
ning av sin mor Valeria Resjan.

Alicia vann första pris i den interna-
tionella Stockholmtävlingen 2014 och 
andra pris i Steinwaytävlingen i Finland 
2016.

År 2013 spelade Alicia Griegs pia-
nokonsert, första satsen, som solist 
med Concordiaorkestern i Åbo och 
Helsingfors under ledning av Jukka 
Perksalo. Alicia har även ofta deltagit i 
riksomfattande Chopinevenemang och 
uppträtt vid kammarmusikfestivalen 
In Corpore i Tallinn, festivalen Gradus 
i Danmark (2014) och Mänttä musik-
festspel (2015). I år inbjöd föreningen 
Finland-Polen Alicia att spela Chopin i 
Tempelplatsens kyrka för att fira Polens 
självständighetsdag. 

AMANDA ERNESAKS
Amanda Ernesaks (f. 2002) har stud-
erat violinspel för Grazyna Zeranska-
Gebert vid Esbo musikinstitut sedan 
år 2007. Våren 2014 antogs Amanda 
till ungdomsutbildningen vid Sibelius-
Akademin/Konstuniversitetet, där hen-
nes lärare har varit Päivyt Meller, Laura 
Vikman och numera Pekka Kauppinen.

Därtill har Amanda deltagit i mäs-
tarkurser för bl.a. Ivi Tivik, Jan Repko, 
Gia Jashvili och Mi-kyung Lee. Hon har 

framträtt som solist med ett flertal or-
kestrar och spelat i olika kammarmusi-
kaliska grupper vid ett flertal festivaler. 

I år fick Amanda första pris i J. 
Heinonen-violintävlingen i Jyväskylä. 
Därtill har hon fått tredje pris i tävling-
en Young Musician i Tallinn 2013 och 
2015. Framgång har hon även haft i 
tävlingen Crescere con la musica i San 
Remo.

Hösten 2015 grundade Amanda till-
sammans med några vänner kvartetten 
Seele, som i januari 2016 deltog i den 
sjätte riksomfattande Erkki Melartin-
kammarmusiktävlingen där de fick för-
sta pris i sin egen ålderskategori. Med 
kvartetten Seele har Amanda uppträtt 
vid ett flertal festivaler samt deltagit 
i en mästarkurs för Mihail Kopelman, 
som är förste violinist i den berömda 
Borodin¬kvartetten.

PAULI PAPPINEN
Pauli Pappinen (f. 1997) var sju år gam-
mal då han i sin hemstad Karleby bör-
jade studera kontrabas vid Mellersta 
Österbottens konservatorium, där hans 
lärare var Jorma Lappalainen och se-
nare Oskari Hannula. Efter avlagd yr-
kesexamen år 2016 fortsatte han 
sina studier vid Sibelius-Akademin/
Konstuniversitetet i Aapo Juutilainens 
klass. Han har även kompletterat sin 
utbildning vid mästarkurser för bl.a. 
Niek de Groot, Zoran Markovich, Mette 
Hanskov och Jiri Parviainen.

Pauli har uppträtt som solist med 
Mellersta Österbottens kammaror-
kester. Därtill spelar han i bl.a. Jean 
Sibelius-orkestern samt i den sam-
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nordiska Orkester Norden, där han i år 
fungerar som stämledare på en turné 
i de nordiska länderna. Han har arbe-
tat med bl.a. dirigenterna Hannu Lintu, 
Sakari Oramo, Sir Mark Elder, Lawrence 
Foster, Markus Stenz, Anna-Maria 
Helsing och Juha Kangas. Hösten 2016 
valdes Pauli in i Musikhusets orkestera-
kademi, vilket ger honom möjligheten 
att under tre veckors tid arbeta i RSO.  

År 2016 fick Pauli andra pris i Finlands 
Kontrabasklubbs riksomfattande kon-
trabastävling där han också fick spe-
cialomnämnande. Pauli har även fått 
tillfälle att finslipa sina kammarmusika-
liska färdigheter för bland andra Minna 
Pensola, Veli Kujala och Lauri Pulakka.

ILKKA MARTTILA
Ilkka Marttilas (f. 1998) musikintresse 
tog fart i sex års ålder då han började 
studera violinspel vid Jalasjärvi musikin-
stitut. Vid sidan av violinen kom sena-
re barytonhorn som emellertid snart 
utbyttes till tuba. Orsaken kan ha varit 
hans äldre bröders basbetonade instru-
mentval (tuba och kontrabas).  

Under studierna vid musikinstitutet 
var hans lärare Petri Salo samt Tanja 
och Elina Karjalainen. Sedan år 2013 
har Ilkka studerat tuba vid ungdoms-
utbildningen vid Sibelius-Akademin/
Konstuniversitetet för Petri Keskitalo. 
Vid sidan av grundutbildningen har 
Ilkka deltagit i ett antal mästarkurser. 

Han har fått erfarenhet genom att 
spela med i olika ensembler vid den 
riksomfattande ungdomsakademin 
för bleckinstrument och vid Jalasjärvi 
musikinstitut. Ilkka spelade som so-

list med stråkorkestern Jalas Chamber 
i Italien sommaren 2016. Den fritid som 
blir över från tubaspelet ägnar Ilkka åt 
jakt och sina två nordliga spetsar Tyyne 
och Jekku. 

DANNA NELSON
Danna Nelson, uppvuxen i Minnesota, 
studerade basunspel i sitt hemland för 
finländaren Kari Sundström. Inspirerad 
av sin finländska lärare beslutade hon 
fortsätta sina studier i Finland vid 
Sibelius-Akademin/Konstuniversitetet, 
där hon nu studerar för andra året un-
der ledning av Niklas Larsson.

Danna kände redan i ett tidigt ske-
de dragning till att spela basbasun men 
hon antog att det var för sent att byta 
ut tenorbasun mot basbasun. Hon fick 
emellertid inte instrumentet ur sina 
tankar och i början av detta år har hon 
koncentrerat sig uteslutande på basba-
sun. Därför var Danna oerhört glad och 
överraskad då hon inbjöds delta som 
ung solist i RSO just som basbasunist. 

Då Danna inte spelar basun, är hon 
ute och rör på sig eller lyssnar på 
Sjostakovitj. 

HANNA HUJANEN
Hanna (f. 1998) började studera kla-
rinettspel vid nio års ålder. Som 
10–16-åring studerade hon vid musikin-
stitutet i Kottby för Risto Vilkko. Sedan 
år 2014 har hon studerat vid ungdoms-
utbildningen vid Sibelius-Akademin för 
Olli Leppäniemi och sedan över ett år 
för Asko Heiskanen. 
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Sedan år 2012 har olika mästarkur-
ser (bl.a. vid Crusellveckan) varit vikti-
ga källor till inspiration för henne och 
bidragit till hennes tekniska utveckling. 
Ända sedan tiden i Kottby har Hanna 
utövat kammarmusik varje vecka. 
Under de senaste åren har hon haft 
inhemska och utländska toppmusiker 
som handledare. Hanna fick en andra 
placering vid Hullu Puhallus-tävlingen 
i Huittinen 2013 i klassen för under 
15-åringar som enligt juryn (ordf. Jukka 
Perko) hade speciellt hög nivå. Som bi-
ämne spelar hon viola (sedan 2014 för 
Teemu Kupiainen), vilket har gett hen-
ne ett gott stöd i utvecklingen som 
musiker. 

År 2015 fick Hanna ProMusica-
stiftelsens stipendium. Hon har även 
fått ekonomiskt understöd för sina 
studier av Understödsstiftelsen för 
finländsk tonkonst och Sibelius-
Akademins understödsstiftelse. 

ARTTURI AALTO
Artturi Aalto (f. 1999) började studera 
cellospel år 2006 vid Esbo musikinsti-
tut för Jan Cibulka och fortsatte sena-
re sina studier för Tuija Vainio. Sedan 
år 2013 har han studerat vid ungdom-
sutbildningen vid Sibelius-Akademin/
Konstuniversitetet under ledning av 
Timo Hanhinen. Artturi har deltagit 
i ett flertal mästarkurser för bl.a. Ivan 
Monighetti, Marko Ylönen och Andreas 
Brantelid. Undervisning i kammarmu-
sik har han fått av bl.a. Paavo Pohjola, 
Paavali Jumppanen, Konstantin Bogino, 
Menahem Pressler och Ivry Gitlis. Han 
har spelat kammarmusik med bl.a. 

Minna Pensola, Antti Tikkanen, Sergey 
Malov och Jerome Perno. 

Artturi Aalto har uppträtt som so-
list med bl.a. Tapiola Unga Symfoniker 
under Jan Söderbloms ledning, Tapiola 
Sinfonietta under Pekka Kuusisto och 
Musikaliska Sällskapet i Åbo under 
Klaus Mäkeläs ledning. Artturi var fina-
list i solisttävlingen Janne år 2015. 

IIDAMARI AHONEN
Iidamari Ahonen (f. 2003) inledde sina 
violinstudier fem år gammal under 
Nikolai Fadeevs ledning vid Tammerfors 
konservatorium. Numera studerar hon 
för Petri Aarnio. Iidamari deltog i mäs-
tarkursen MusicAlp i Tignes i Frankrike 
åren 2013–2015 för Jan Repko. Hon är 
även elev i Violinakademin. 

Våren 2014 uppträdde Iidamari vid 
Tammerforsfilharmonins konsert för 
unga solister samt i oktober 2016 som 
solist för TASO-symfoniorkestern. 
Hon har även haft framgång i ett fler-
tal tävlingar. Första pris fick Iidamari 
i stråkinstrumentklassen vid Kaunas 
Sonorum-tävlingen 2013 i Lettland och 
violintävlingen Giovanni Musicisti 2014 
i Treviso, andra pris i den riksomfat-
tande Juhani Heinonen-violintävlingen 
2016 i Jyväskylä  och tredje pris vid 
violintävlingen NoorMuusik 2013 i 
Tallinn samt violintävlingen Concours 
Grumiaux i Namur. 
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TARMO PELTOKOSKI
Tarmo Peltokoski (f. 2000) studerar 
pianospel vid Helsingfors konservato-
rium för Antti Hotti. Åren 2008–2016 
studerade han vid Kuula-institutet i 
Vasa under ledning av Tuulikki Laitinen 
och Kristiina Junttu. Till hans övriga vik-
tiga lärare hör bl.a. Henri Sigfridsson 
och Konstantin Bogino. Tarmo har hört 
till den riksomfattande pianoakademin 
för unga sedan den grundades 2013. 

Tarmo har fått pris vid Leevi 
Madetoja-pianotävlingen, Lakeus 
soi-tävlingen och tävlingen Steinway 
Piano Festival 2016. Därtill har han 
spelat som solist med stadsorkest-
rarna i Kuopio och Vasa och upp-
trätt vid Mänttä musikfestspel och 
Musikfestspelen Korsholm. 

Under ledning av Jorma Panula stu-
derar Tarmo även orkesterdirigering. 
Han har dirigerat egna kompositioner 
vid konserter med Vasa och Kuopio 
stadsorkestrar.

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-
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.
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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.


