
1.2.     
KESKIVIIKKOSARJA 8
Musiikkitalo klo 19.00 

MUSICA NOVA HELSINKI

André de Ridder, kapellimestari
Nora Fischer, sopraano

Sauli Zinovjev: Batteria, kantaesitys (Ylen tilaus) 10 min

Michel van der Aa: Spaces of Blank, laulusarja  26 min 
mezzosopraanolle, orkesterille ja soundtrackille 
I
II
III

Sebastian Hilli: Reachings, Suomen ensiesitys 13 min

VÄLIAIKA 20 min

Andrew Norman: Play, ensi esitys Suomessa  47 min
Level 1
Level 2
Level 3

Väliaika noin klo 20.05. Konsertti päättyy noin klo 21.30. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso.

 

MUISTITHAN SULKEA MATKAPUHELIMESI!
Valokuvaaminen, videoiminen ja äänittäminen konsertin aikana kielletty.



3

SAULI ZINOVJEV (S. 1988): BATTERIA

Vuonna 2016 säveltämäni Batteria 
(suom. akku, rumpusetti) jatkaa tutki-
musmatkaani kohti energistä ja vir-
tuoottista musiikkia, mutta myös 
suuntaa ilmaisuani kohti ulkomusii-
killisempia aiheita. Batterian rytmiik-
ka on kauttaaltaan vahvasti sidoksissa 
pulssiin aina primitiivisestä neljäsosa-
sykkeestä kellontarkkaan vääjäämät-
tömään nakutukseen. Rytmisyys kitey-
tyy teoksen huippukohtaa edeltävässä 
välähdyksen omaisessa leikkauksessa 
sotaisaan marssiin lyömäsoittimin ja 
vaskipuhaltimin. Suorastaan hedonis-
tisen täyteläinen saapuminen teoksen 
huippukohdan E-duurisoinnulle laukai-
see viimeisen, ekstaattisen pikajuoksun 
aikaa vastaan kohti teoksen päätöstä.

Kartta (tai ”reittiopas”) Batterian kuunteluun:  
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Batterian noin 10-minuuttisen koko-
naismuodon virstanpylväinä toimivat 
voimakkaat kirkonkellomaiset iskut, 
joiden taustalla ovat teoksen sävellys-
työn aikaiset dramaattiset tapahtu-
mat Pariisissa, Brysselissä ja Nizzassa. 
Elämälle omistettu Batteria (À la vie!) 
ei ole kuitenkaan poliittinen teos vaan 
pohjimmiltaan yksinomaan humaania 
taidetta ihmiseltä ihmiselle, yksityisesti 
ja henkilökohtaisesti.

Helsingissä, 24.11.2016
Sauli Zinovjev

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

kö nuotitkin olisi tärkeitä. Pikemminkin 
kommentin takana oli Van der Aan tai-
teen multimedialuonne, ilmaisukeino-
jen laajentaminen puhtaan musiikin 
ulkopuolelle. Usein hän tuo soundtrac-
kin avulla mukaan elektronisen ja vi-
deoiden avulla visuaalisen ulottuvuu-
den, ja olennaista on, että hän on itse 
tekijänä kaikissa teostensa osa-alueis-
sa. Samalla teosten merkityssisältö 
avautuu usein erilaisiin käsitteellisiin 
tai ulkomusiikillisiin pohdintoihin, esi-
merkiksi elämänfilosofisiin olemisen ja 
minuuden kysymyksiin.

Laaja-alaisen multiamediailmaisun-
sa perustaksi Van der Aalla on vank-
ka tausta, sillä sävellysopintojen lisäk-
si hän on valmistunut ääniteknikoksi 
sekä opiskellut elokuvaohjaamista New 
Yorkin elokuva-akatemiassa. Ooppera 
on monien taidemuotojen synteesi-
nä luonteva laji Van der Aalle, ja niissä 
hän on usein toiminut myös libretistinä 
aidon "Gesamtkunstwerkin" henges-
sä. Viimeisin hänen oopperoistaan on 
on Musica novassakin nähtävä Blank 
Out (2016). Näiden lisäksi hänen tuo-
tantoonsa sisältyy mm. orkesteri- ja 
kamarimusiikkia sekä tanssiteoksia. 
Moniulotteisuudessaan Van der Aa on 
noussut yhdeksi aikamme kiinnosta-
vimmista säveltäjistä, ja hänet on sep-
pelöity monilla alan arvostetuimmilla 
palkinnoilla vuoden 2013 Grawemeyer-
palkinnosta lähtien.

Van der Aa on ollut vuodesta 
2011 Amsterdamin Concertgebouw-
orkesterin kotisäveltäjä. Jo hiukan aiem-
min valmistui orkesterin tilauksesta 
laulusarja Spaces of Blank (2007), jon-
ka muita tilaajia olivat Radio France ja 
Norddeutscher Rundfunk. Teos on sä-

"En ole pelkkä nuottien säveltäjä." Tämä 
Michel van der Aan lausahdus voisi kuu-
lostaa säveltäjyyttä väheksyvältä, ellei 
hän olisi todennut samaan hengenve-
toon, ettei toki ole kyse siitä, etteivät-
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velletty Emily Dickinsonin (1830-1886), 
Anne Carsonin (s. 1950) ja Rozalie 
Hirsin (s. 1965) viiteen runoon, jotka on 
ryhmitelty kolmeksi lauluksi. Mukana 
on mezzosopraanon ja orkesterin lisäk-
si Van der Aan teoksille tunnusomai-
nen soundtrack.

Teoksen tekstilähteiden takana 
on kolme erilaista kirjailijaa. Emily 
Dickinson on jo klassikon aseman saa-
vuttanut 1800-luvun amerikkalainen 
"kuoleman ja menetyksen runoilija", 
Anne Carson kanadalainen antiikin 
kreikkalaisen kirjallisuuden tuntija ja 
kirjallisten muotojen yhdistelijä ja hol-
lantilainen Rozalie Hirs monialainen 
taiteilija, joka työskentelee sekä sävel-
täjänä että runoilijana. Heiltä valittuja 
runotekstejä sitoo yhteen tilan kokemi-
nen ahdistuksen analogiana tai meta-
forana. Van der Aan mukaan "teokses-
sa seurataan mezzosopraanoa hänen 
liikkuessaan läpi näiden virtuaalisten 
tilojen".

Spaces of Blankin musiikissa on vah-
voja vastakohtaisuuksia, Van der Aan 
sanoin "tummasävyisiä jaksoja, joissa 
on hyvin särmikkäitä orkestraalisia pur-
kauksia, mutta myös joitakin vangitse-
via, todella intiimejä tuokioita". Teos 
alkaa muutamilla viileän intensiivisillä 
vaskisoinnuilla, joiden muodostamat 
blokkimaiset harmoniat muodostu-
vat yhdeksi teoksen peruselementiksi. 
Jousille taas lankeaa usein tehtävä tuo-
da musiikkiin kiihkeää energiaa, joka 
saattaa ottaa koko orkesterin valtaan-
sa. Hetkittäin soinneissa on jazzmais-
ta tuntua, samoin paikoin tehokkaasti 
sykkivissä rytmeissä (varsinkin toisessa 
laulussa). Oman tärkeän elementtinsä 
tuo soundtrack, joka myötäilee, värittää 
ja täydentää orkesteria sekä manipuloi 
esitystilan akustiikkaa ja tilallisia omi-
naisuuksia. Kaikessa ilmaisuvoimas-
saankin teos säilyttää aina kirkkaan, te-
räväksi piirretyn ja sentimentaalisuutta 
karttavan otteensa.
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SEBASTIAN HILLI  
(S. 1990): REACHINGS

hän opiskeli Lauri Kilpiön ja Veli-Matti 
Puumalan johdolla. Hän on myös ollut 
vuoden Wienin Universität für Musik 
und darstellende Kunstissa Michael 
Jarrellin oppilaana sekä osallistunut 
monille mestarikursseille. Jo ennen 
Takemitsu-kilpailua Hillin teoksia oli 
esitetty Suomessa ja ulkomailla, mut-
ta kilpailuvoitto nosti hänet aivan uu-
della tavalla esiin ja toi hänelle useita 
sävellystilauksia. Näihin kuuluvat mm. 
laajamuotoinen teos lokakuuksi 2017 
Helsingin kaupunginorkesterille ja 
500-henkiselle kuorolle sekä myöhem-
min uusi teos Radion sinfoniaorkeste-
rille.

Hillin musiikille on ominaista tapah-
tumiltaan tiiviiksi puristettu, karhea ja 
kompleksinen kiihkeys, mutta siinä on 
tarvittaessa myös hiljaisempia, herkän 
hauraita ja sisäistyneitä sävyjä. Hän 
ammentaa mieluusti virikkeitä mu-
siikin ulkopuolisista ilmiöistä ja käsit-
teistä, esim. Jorge Luis Borgesin runo-
udesta jousikvartettiteoksessa Elogio 
de la sombra (2015) tai biologiasta 
kamariyhtyeteoksissa Delta (2012) ja 
Hypha (2013/14). Toisaalta kolmessa 
Paraphrase-teoksessa (2015-16) lähtö-
kohtina ovat olleet Sibeliuksen, John 
Coltranen ja Carlo Gesualdon teosten 
pitkälle viedyt parafraasit.

Takemitsu-kilpailuun kirjoitettu 
Reachings (2014) on Hillin ensimmäi-
nen orkesteriteos. Vaikka hänen aiem-
mat teoksensa on kirjoitettu pienem-
mille kokoonpanoille, hän on todennut, 
että "orkesteri instrumenttina on sen 
sallimine erilaisine väreineen ja soitti-
mellisine yhdistelmineen" aina kiehto-
nut häntä. Hilli on kertonut teoksen sä-
vellysprosessista:

Harva suomalainen säveltäjä on is-
keytynyt kotimaiseen tietoisuuteen 
Japanissa saavutetun menestyksen 
avulla, mutta Sebastian Hillille näin ta-
pahtui, kun hänen orkesteriteoksensa 
Reachings sai toukokuussa 2015 ensi-
palkinnon alle 35-vuotiaille säveltäjille 
suunnatussa Toru Takemitsu –sävel-
lyskilpailussa. Kilpailun yksinvaltiaana 
tuomarina on aina vuorollaan joku ar-
vostettu mestari. Tällä kertaa tehtävää 
hoiti Kaija Saariaho, joka ensin valit-
si neljä finalistia 44 maasta lähetetyn 
151 anonyymin partituurin joukosta ja 
teki sitten ratkaisunsa Tokiossa olleen 
finaalikonsertin jälkeen.

Takemitsu-kilpailun voiton aikoihin 
Hilli oli viimeistelemässä sävellyso-
pintojaan Sibelius-Akatemiassa, jossa 
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"Toisin kuin yleensä sävellyksissäni 
minulla ei ollut tarkkaa ja määrättyä ra-
kennetta. Sen sijaan etenin narratiivisel-
la tavalla eteenpäin – aistien minkälais-
ta musiikkia seuraavaksi tulisi. Musiikin 
muoto on siten syntynyt vähitellen pro-
sessin edetessä. Rakentaessani teoksen 
dramaturgiaa omaksuin usein kuulijan 
näkökulman. Aistimalla, kuinka musiik-
ki eteni, kehitin ajatuksen kurkottumi-
sesta kohti jotakin, mistä tuli teoksen 
keskeinen teema."

"Minua kiinnosti sisällämme synty-
vä tuntemus, kun kuulemme musii-
kin lähestyvän jotakin. Ajatuksenani 
Reachingsissä oli kuin olla matkalla jon-
nekin ilman, että tietää minne. Syntyy 
vaikutelma, että musiikki on saavutta-
massa päämääränsä, mutta juuri kun 
se on pääsemässä tavoittelemaansa 
pisteeseen, se vetäytyykin äkkiä takai-
sin tai kääntyy uuteen suuntaan. Kyse 
ei ole lopullisen päämäärän tavoittami-
sesta vaan matkasta."

Reachings huokuu avaustahdeista 
lähtien vahvaa sisäistä intensiteettiä, 
joka pyrkii hiljaisemmissakin jaksois-
sa esiin pinnan alta. Alkupuolella eri-
laajuiset crescendot imevät musiikkia 
eteenpäin ja vievät sitä useampana 
aaltona pitkien sävelten sointipinnois-
ta kohti nopeasykkeistä kiihkeyttä. 
Keskivaiheilla esiin nousee sitkeästi 
venyvä melodinen elementti, kunnes 
liike-energialtaan tehokkaasti tihenty-
vässä loppujaksossa nousevien linjojen 
pyörre vie kiihtyvänä liikkeenä kohti vii-
meistä lakipistettä.

ANDREW NORMAN  
(S. 1979): PLAY

New York Times on viitannut hänen 
musiikkinsa "rohkeisiin vastakkain-
asetteluihin ja häikäiseviiun väreihin", 
Boston Globe sen "pyörryttävään mie-
likuvitukseen" ja LA Times sen "pelot-
tomaan" henkeen ja "chaplinmaiseen" 
säkenöivyyteen. Andrew Normanin lä-
pimurto yhdeksi Yhdysvaltojen kiin-
nostavimmista ja arvostetuimmis-
ta nuoremman polven säveltäjistä on 
kiistaton. Siitä ovat osoituksena myös 
monet palkinnot, niistä tuoreimpana 
tämän vuoden Grawemeyer-palkinto 
teoksesta Play.

Normanin musiikkia leimaa usein lä-
hes hengästyttävä tapahtumien run-
saus. Hän antaa tilaa monenlaisille 
materiaaleille, tyylielementeille ja tek-
niikoille ja törmäyttää niitä halutessaan 
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jyrkästikin vastakkain. Samassa hen-
gessä innoituksen lähteet voivat vaih-
della vanhasta arkkitehtuurista uusien 
tietokonepelien maailmoihin. Norman 
on ennen muuta orkesteriteosten ja 
kamarimusiikin säveltäjä, eikä hänen 
teosluettelossaan ole muiden lajien 
teoksia edes täyttä kourallista.

Orkesteriteos Play (2013/16) on  
45 minuutin kestossaan Normanin suu-
rimuotoisin ja kunnianhimoisin teos. 
Hän työskenteli teoksen parissa lähes 
viisi vuotta ja on tehnyt siihen korjauk-
sia vielä vuonna 2013 olleen kantaesi-
tyksen jälkeenkin. Otsikolla on monia 
merkityksiä – "näytelmä" ja "näytellä", 
"leikki" ja "leikkiä", "pelata", "soittaa" – ja 
tavalla tai toisella ne kaikki aineellistuvat 
teoksessa. "Pelin" ajatus nousee esiin 
siinä, että teoksen kolmea osaa ei ole ot-
sikoitu "osiksi" vaan tietokonepelien ta-
paan "tasoiksi" (level), joilla edetään en-
simmäisestä kolmanteen. Teoksesta on 
myös mahdollista esittää erikseen joko 
ensimmäinen tai kolmas osa.

Norman on kiinnostunut musiikilli-
sesta tarinankerronnasta ja erityisesti 
siitä, kuinka epälineaariset, kerrontaa 
hajottavat tekniikat muissa aikaan pe-
rustuvissa medioissa kuten elokuvissa 
ja videopeleissä voisivat yhdistyä perin-
teisten sinfonisten muotojen kanssa. 
Play kasvaa sinfonisiin mittoihin – sitä 
onkin luonnehdittu Normanin ensim-
mäiseksi sinfoniaksi – ja se tarjoaa yh-
den vaihtoehdon näiden strategioiden 
yhdistämiselle. Norman on maininnut 
suosikkikerrontatekniikkaanaan sen, 
että hän aloittaa asioiden ylenpaltti-
sella, täyteenahdetulla paljoudella ja 
antaa teoksen kestäessä niiden vähi-
tellen löytää oman paikkansa. Tämä 

on myös Playn suurena kehityslinjana. 
Teos alkaa hengästyttävänä ja "maksi-
malistisena" ADHD-musiikkina jyrkkine 
leikkauksineen, limittymisineen ja pääl-
lekkäisyyksineen. Silti jo ensitasolla on 
myös hiljaisempia tuokioita, sekin osa 
teoksen suurta kaikkeutta.

Ehkä ilmeisin otsikon merkityksis-
tä viittaa "soittamiseen". Yksi teok-
sen keskeisistä ulottuvuuksista onkin 
Normanin mukaan siinä, "kuka soit-
taa ketäkin". Tässä asetelmassa lyö-
mäsoittajista tulee teoksen aktiivisia 
toimijoita: "Esimerkiksi lyömäsoittajat 
käyttävät paljon aikaa ja energiaa 'soit-
taakseen' muuta orkesteria (juuri niin 
kuin kapellimestari 'soittaa' heitä ja niin 
kuin partituuri puolestaan 'soittaa' ka-
pellimestaria)."

Normanin mukaan ensimmäisella ta-
solla (I osa) "lyömäsoittajat ovat kuin 
karkkikaupassa ryntäileviä lapsia", jotka 
soitattavat orkesteria mielensä mukaan 
ja vievät tapahtumia eteen- ja taakse-
päin. Toisella tasolla tahti hidastuu ja 
sävyt tummenevat, "lyömäsoittimis-
ta tulee väliintuloissaan valikoivampia 
mutta samalla myös manipuloivampia 
ja jopa sadistisempia", ja osa päättyy 
lyömäsoittimien "eeppiseen taisteluun 
niiden avatessa ja paiskoessa ovia kiin-
ni eri maailmoihin ja pyrkiessä kuumei-
sesti löytämään tien ulos itse luomas-
taan labyrintistä". Kolmas taso alkaa 
"jäätyneessä hiljaisuudessa, kun orkes-
terin muusikoiden pitää ensimmäisen 
kerran vapaana lyömäsoittimista ja näi-
den sortosysteemistä itse päättää, ha-
luavatko he soittaa ja milloin ja mitä ja 
miksi ja kuinka he soittavat".

Kimmo Korhonen
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ANDRÉ DE RIDDER sekä Sydney Festivalilla. Saksalaiselle 
Haldern Pop Festivalille de Ridder on 
luonut nykymusiikkiohjelman, joka ta-
voittaa uutta nuorta yleisöä rock- ja 
pop-tapahtuman puitteissa.

André de Ridder on viime aikoina 
esiintynyt Chicagon sinfoniaorkesterin 
kanssa, debytoinut Orchestre de Paris'n 
kanssa ja kuratoinut ja esittänyt kolme 
konserttia Melbournen sinfoniaorkes-
terin Metropolis New Music Festivalilla. 
Ensi kaudella hän esittäytyy New York 
Philharmonicin uuden musiikin sarjas-
sa sekä Royal Concertgebouw -orkes-
terin kanssa. Suomessa de Ridder on 
johtanut Tapiola Sinfoniettaa ja viimei-
simpänä tänä keväänä Kaija Saariahon 
Émilie-oopperan esitykset Suomen 
Kansallisoopperassa.

Saksalainen André de Ridder (s. 1971) 
on kansainvälisesti profiloitunut ideari-
kas nykymusiikin esittäjä, joka on uu-
delleenmäärittänyt nykymusiikkia eri 
tyylilajien kautta, olipa kyseessä sinfo-
ninen musiikki, pop, jazz, elektromu-
siikki, tai viimeaikaisen afrikkalaisten 
muusikkojen kanssa tehdyn projektin 
osalta, minimalismi.

De Ridderin säännöllisinä yh-
teiskumppaneina ovat olleet ny-
kymusiikin huippuyhtyeet kuten 
London Sinfonietta, Kölnin Ensemble 
Musikfabrik sekä de Ridderin oma star-
gaze kollektiivi, jonka kanssa hän on 
esiintynyt mm. Lontoon Barbicanissa 
ja Ruhrtriennale-festivaalilla. De Ridder 
esiintyy säännöllisesti kansainväli-
sillä festivaaleilla kuten esimerkik-
si BBC Promsilla, Holland Festivalilla 
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NORA FISCHER

Nora Fischer tunnetaan erityisesti työs-
täänKartta (tai ”reittiopas”) Batterian 
kuunteluun:   nykymusiikin parissa. 
Säveltäjät JacobTV ja Louis Andriessen 
ovat säveltäneet teoksiaan suoraan hä-
nelle ja hän on työskennellyt mm. Steve 
Reichin, Michel van der Aan ja Kronos 
-kvartetin kanssa.

Fischer aloitti opintonsa Amsterdamin 
Konservatoriossa ja jatkoi niitä Kööpen-
haminassa, Complete Vocal -instituu-
tissa. Hänen ohjelmistonsa sisältää 
nykymusiikin lisäksi myös vanhaa mu-
siikkia, kuten Monteverdia. 

Fischer on esiintynyt mm. Los 
Angelesin filharmonikkojen solisti-
na sekä pitänyt soolokonsertteja mm. 
Amsterdamin Concertgebouwssa ja 
Los Angelesin Walt Disney Hall’ssa. 
Lisäksi hän on esiintynyt monilla fes-
tivaaleilla ja tehnyt yhteistyötä myös 
teattereiden kanssa. Concertgebouw 

valitsi Fischerin ECHO Rising Stars 
-edustajaksi ja tässä roolissa hän kon-
sertoi Euroopan keskeisimmissä kon-
serttitaloissa kaudella 2017–2018.

RADION 
SINFONIAORKESTERI 

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestari on Hannu Lintu, joka aloit-
ti kautensa syksyllä 2013. RSO:n kun-
niakapellimestarit ovat Jukka-Pekka 
Saraste ja Sakari Oramo. 

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-
Eric Fougstedt, Paavo Berglund, Okko 
Kamu, Leif Segerstam, Jukka-Pekka 
Saraste ja Sakari Oramo.

 Suurten klassis-romanttisten mes-
tariteosten ohella RSO:n ohjelmisto 
sisältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain usei-
ta Yleisradion tilaamia teoksia. RSO:n 
tehtäviin kuuluu myös koko suomalai-
sen orkesterimusiikin taltioiminen kan-
tanauhoille Yleisradion arkistoon. 

Kaudella 2016–2017 orkesteri kan-
taesittää viisi Yleisradion tilaamaa teos-
ta ja esittelee myös suomalaisen moder-
nismin pioneereja, kuten Väinö Raitiota 
ja Uuno Klamia. Lisäksi ohjelmassa on 
muun muassa Stravinskyn orkesteri-
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teoksia, Mahlerin ja Brucknerin sinfo-
nioita, Haydnin Vuodenajat -oratorio ja 
nykysäveltäjien konserttoja. Vieraaksi 
saapuvat mm. sopraano Karita Mattila 
ja mezzosopraano Michelle DeYoung, 
kapellimestarit Esa-Pekka Salonen, 
Teodor Currentzis ja Gustavo Gimeno 
sekä pianisti Daniil Trifonov.

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Hako-
lan, Lindbergin, Saariahon, Sallisen, 
Kai paisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Launiksen Aslak Hetta -ooppe-
ran ensilevytyksen. Orkesterin levy-
tyksiä on palkittu mm. BBC Music 
Magazine-, Académie Charles Cros’n ja 
MIDEM Classical Award -palkinnoilla. 
Sibeliuksen Lemminkäisen ja Pohjolan 
tyttären levytys oli Gramophone-
lehden Critic’s Choice joulukuussa 2015. 
Lisäksi levytys toi RSO:lle ja Hannu 
Linnulle kotimaisen Emma-palkinnon 
Vuoden klassinen albumi 2015 -kate-
goriassa. Kaudella 2016–2017 orkesteri 
levyttää mm. Sibeliusta, Prokofjevia ja 
Fagerlundia.

RSO tekee säännöllisesti konsertti-
kiertueita ympäri maailmaa. Kaudella 
2016–2017 orkesteri esiintyy Hannu 
Linnun johdolla Suomussalmella, 
Kajaanissa, Mikkelissä ja Kuopiossa. 

RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. RSO:n 
verkkosivuilla (yle.fi/rso) voi konsertteja 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta. Konserteista suuri osa 
myös televisioidaan suorina lähetyksi-
nä Yle Teemalla.


