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1.2     
ONSDAGSSERIEN 8
Musikhuset kl. 19.00 

MUSICA NOVA HELSINKI

André de Ridder, dirigent
Nora Fischer, sopran

Sauli Zinovjev: Batteria, uruppförande (Yles beställning) 10 min

Michel van der Aa: Spaces of Blank, sångcykel  26 min 
för mezzosopran, orkester och soundtrack  
I
II
III

Sebastian Hilli: Reachings, Finlandspremiär 13 min

PAUS 20 min

Andrew Norman: Play, Finlandspremiär  47 min
Level 1
Level 2
Level 3

Paus ca kl. 20.05. Konserten slutar ca kl. 21.30  
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.

VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN!
Förbjudet att fotografera och att  göra videoupptagningar eller ljudinspelningar 
under konserten.
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SAULI ZINOVJEV  
(F. 1988): BATTERIA

Batteria (batteri i ordets båda bemär-
kelser: ackumulator och trumset) som 
jag komponerade 2016 utgör en fort-
sättning på min forskningsresa med 
sikte på energisk och virtuos musik, 
men kompositionen styr även in mitt 
uttryck på utommusikaliska ämnen. 
Rytmiken i Batteria är genomgående 
starkt bunden vid dess puls, från en 
primitiv fjärdedelspuls till obönhörligt 
exakt knackning. Rytmiken utkristalli-
seras i en krigisk marsch för slagverk 
och bleckinstrument som dyker upp i 
ett snabbt klipp strax före höjdpunkten. 
I formligen hedonistiskt fullödiga ton-
gångar kommer musiken fram till ett 
E-durackord i verkets höjdpunkt och 
startar en sista extatisk kapplöpning 
mot tiden för att nå slutet. 

Milstolparna i den 10 minuter långa 
helheten Batteria utgörs av kraftiga 
slag som påminner om kyrkklockor. I 
bakgrunden finns de dramatiska hän-
delserna i Paris, Bryssel och Nice som 
tidsmässigt sammanföll med komposi-
tionsarbetet. Batteria (À la vie!) är till-
ägnat livet men är ändå inget politiskt 
verk utan i grund och botten enbart 
human konst från en människa till en 
annan, privat och personligt. 

Helsingfors, 24.11.2016
Sauli Zinovjev

MICHEL VAN DER AA 
(F. 1970): SPACES OF 
BLANK

Van der Aa har varit residenskompo-
sitör vid Concertgebouw-orkestern i 
Amsterdam sedan 2011. Sångcykeln 
Spaces of Blank (2007) tillkom något tidi-
gare på beställning av Concertgebouw. 
Dess övriga beställare var Radio France 
och Norddeutscher Rundfunk. Cykeln 
är grupperad i tre sånger med texter 
som baserar sig på fem dikter av Emily 
Dickinson (1830–1886), Anne Carson 
(f. 1950) och Rozalie Hirs (f. 1965). 
Förutom mezzosopran och orkester in-
går också ett soundtrack som är känne-
tecknade för Van der Aas verk. 

Textens källor är skrivna av tre sinse-
mellan mycket olika författare. Emily 
Dickinson är en amerikansk 1800-tals-
författare, en klassiker som diktat om 
"död och uppoffring". Anne Carson är 
en kanadensisk expert på antik grekisk 
litteratur och en författare som kombi-
nerar olika litterära former. Holländaren 
Rozalie Hirs är en mångsidig konstnär 
som arbetar både som kompositör och 
diktare. Urvalet av deras dikter binder 
ihop rumsupplevelsen som en antologi 
eller en metafor. Enligt Van der Aa "föl-
jer verket mezzosopranen där hon rör 
sig genom dessa virtuella rum". 

Musiken till Spaces of Blank har starka 
kontraster. Där finns med Van der Aas 
ord "mörkt färgade avsnitt med myck-
et kantiga orkestrala utbrott men även 
några fängslande, verkligen intima 
stunder". Verket börjar med några svalt 
intensiva bleckackord, vars blocklika 
harmonier utgör ett av verkets grunde-
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lement. Stråkarna får ofta uppgiften av 
ge verket passionerad energi som kan 
ta hela orkestern i sin makt. Stundtals 
har klangerna något av jazz över sig, 
likaså de ställvis effektfullt pulseran-
de rytmerna (speciellt i andra sången). 
Ett eget viktigt element skapar sound-
tracket som ackompanjerar, färgar och 
kompletterar orkestern − och manipu-
lerar spelplatsens akustik och rumse-
genskaper. För all sin uttrycksfulla kraft 
bevarar verket alltid sitt klara, skarpt 
tecknade grepp som undviker senti-
mentalitet.  

SEBASTIAN HILLI  
(F. 1990): REACHINGS

Kännetecknande för Sebastian Hillis 
musik är en grov och komplex inten-
sitet som vad händelserna beträffar är 
tätt komprimerad, men där finns också 
vid behov stillsammare, känsligt skö-
ra och innerliga toner. Han tar gärna 
intryck av utommusikaliska fenomen 
och begrepp, till exempel av Jorge Luis 
Borges poesi i Elogio de la sombra (2015) 
för stråkkvartett eller av biologin i ver-
ken Delta (2012) och Hypha (2013/14) 
för kammarensemble. I tre verk med 
namnet Paraphrase (2015–16) har han 
däremot utgått från långt drivna paraf-
raser av verk skrivna av Sibelius, John 
Coltrane och Carlo Gesualdo.

Genast från de första takterna an-
das Reachings en stark inre intensitet, 
som också i stillsammare avsnitt försö-
ker tränga sig fram under ytan. I början 

suger crescendon av olika omfattning 
musiken framåt och för den längs klan-
gytor med långa toner mot snabbt pul-
serande intensitet. I mitten framträder 
ett segt tänjbart melodiskt element 
ända fram till slutskedet med dess ef-
fektfullt tilltagande rörelseenergi, där 
en stigande virvel av linjer i en tillta-
gande rörelse leder till en sista kulmen.

Kimmo Korhonen 

ANDREW NORMAN  
(F. 1979): PLAY

Orkesterverket Play (2013/16) är med 
sin speltid på 45 minuter det störs-
ta och mest ambitiösa av Andrew 
Normans kompositioner. Han arbeta-
de på musiken i närmare fem år och 
gjorde även korrigeringar efter urupp-
förandet år 2013. Rubriken play är ett 
ord med många betydelser – "en pjäs" 
och "att spela teater", "en lek" och "att 
leka, "att spela ett spel", "att spela, trak-
tera ett instrument" – och på ett eller 
annat sätt förverkligas de alla i verket. 
Tanken på "ett spel" kommer till utt-
ryck genom att verkets tre delar inte 
rubricerats som "satser" utan i enlighet 
med datorspel som "nivåer" (level) från 
ett till tre. Antingen första eller tredje 
nivån i verket kan även spelas separat. 

Norman är intresserad av att berät-
ta med musik och speciellt av hur icke 
linjära tekniker som bryter ned berät-
tandet skulle kunna kombineras med 
traditionella symfoniska former i andra 
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tidsbaserade medier som film och vi-
deospel. Play får symfoniska dimensi-
oner – stycket har även beskrivits som 
Normans första symfoni – och bjuder 
ett alternativ för att kombinera dessa 
strategier. Norman säger själv att hans 
favoritteknik att berätta går ut på att 
inleda med ett överflöd, en uppsjö av 
saker som han sedan så småningom lå-
ter finna sin plats medan verket avan-
cerar. Detta är också den stora utveck-
lingslinjen i Play. Verket börjar som en 
andtruten och "maximalistisk" ADHD-
musik med plötsliga klipp och överlapp. 
Och ändå finns det redan i första nivån 
även stillsamma stunder vilket också är 
en del av den stora helheten i verket. 

Den mest uppenbara betydelsen av 
rubriken hänvisar kanske nog till "att 
spela". En av verkets centrala dimensi-
oner är enligt Norman "vem som spe-
lar på vem". I denna konstellation blir 
slagverkarna aktiva aktörer i verket. 
"Slagverkarna använder exempelvis 
mycket energi till att 'spela'  på den öv-
riga orkestern (precis såsom dirigenten 
'spelar' på dem och som partituret i sin 
tur 'spelar' på dirigenten)."

I den första nivån (sats 1) är enligt 
Norman "slagverkarna som barn som 
rusar omkring i en godisbutik". De spe-
lar, trakterar orkestern som de själva vill 
och för händelserna framåt eller bakåt.  
I den andra nivån saktar takten upp och 
nyanserna blir mörkare, "slagverkarna 
blir mera selektiva i sina ingrepp men 
samtidigt även mera manipulativa och 
rent av mera sadistiska", och satsen slu-
tar med slagverkens "episka kamp då 
de öppnar dörrar till andra världar och 
slår igen dem och febrilt försöker fin-
na vägen ut ur en labyrint som de själ-

va skapat". Tredje nivån börjar i "isande 
tystnad, då orkesterns musiker, befria-
de från slagverkarna och deras förtryck, 
för första gången blir tvungna att själ-
va besluta om de vill spela och när och 
vad och varför och hur de spelar".

Kimmo Korhonen

ANDRÉ DE RIDDER
Tysken André de Ridder (f. 1971) är en 
internationellt profilerad, uppslagsrik 
musiker inom den nutida musiken som 
han omdefinierat genom sitt engage-
mang i olika stilarter, det må då vara 
fråga om symfonisk musik, pop, jazz, 
elektronmusik eller minimalismen, som 
han nyligen sysslat med i ett projekt 
tillsammans med afrikanska musiker. 

De Ridder har regelbundet samarbe-
tat med den samtida musikens främ-
sta ensembler, bland andra London 
Sinfonietta, Ensemble Musikfabrik 
Köln samt sitt eget kollektiv "starga-
ze", som han har uppträtt med bl.a. i 
Barbican i London och vid festivalen 
Ruhrtriennale. De Ridder framträder 
regelbundet vid olika internationel-
la festivaler, exempelvis BBC Proms, 
Holland Festival och Sydney Festival. 
För den tyska Haldern Pop Festival har 
de Ridder sammanställt ett program 
med nutidsmusik som riktar sig till en 
ung publik inom ramen för rock och 
pop.

André de Ridder har på sistone 
uppträtt med Chicago Symphony 
Orchestra, debuterat med Orchestre 
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de Paris samt idkat kuratorsverksam-
het vid Metropolis New Music Festival, 
där han även givit tre konserter med 
Melbornes symfoniorkester. Under 
nästa säsong uppträder han i New 
York-filharmonikernas serie för ny mu-
sik samt med Royal Concertgebouw-
orkestern. I Finland har de Ridder diri-
gerat Tapiola Sinfonietta och för ca två 
år sedan Kaija Saariahos opera Émilie 
vid Finlands Nationalopera. 

NORA FISCHER
Nora Fischer är speciellt känd för 
sitt arbete inom den samtida musi-
ken. Tonsättarna Jacob TV och Louis 
Andriessen har skrivit verk direkt för 
henne och hon har arbetat bl.a. med 
Steve Reich, Michel van der Aa och 
Kronoskvartetten.

Fischer inledde sina studier vid 
Amsterdams konservatorium och fort-
satte sedan i Köpenhamn vid Complete 
Vocal Institute. Hennes repertoar om-
fattar förutom nutida musik även tidig 
musik som t.ex. Monteverdi.  

Fischer har uppträtt som solist med 
bl.a. Los Angeles filharmoniker och hål-
lit solokonserter i bl.a.  Concertgebouw 
i Amsterdam och Walt Disney Hall i Los 
Angeles. Därtill har hon uppträtt vid 
ett flertal festivaler och även samarbe-
tat med olika teatrar. Concertgebouw 
valde Fischer till sin representant inom 
ECHO Rising Stars, som för henne på 
turné till de viktigaste konserthusen i 
Europa under säsongen 2017–2018.

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 tidigare 
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.



19

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.


