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4.10     
ONSDAGSSERIEN 3
Musikhuset kl. 19.00

Rafael Payare, dirigent
Vilde Frang, violin

Hector Berlioz: Romersk karneval, uvertyr op. 9 9 min

Benjamin Britten: Violinkonsert d-moll op.15 31 min
I Moderato con moto – Agitato – Tempo primo 
II Vivace - Animando – Largamente – Cadenza 
III Passacaglia 
 

PAUS 20 min

Hector Berlioz: Symphonie fantastique op. 14 54 min
I Drömmar, passioner
II En bal 
III Scen på landet
IV Marsch till avrättningsplatsen
V Dröm om en häxsabbat

Paus ca kl. 19.55. Konserten slutar ca kl. 21.20. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/areena. 
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HECTOR BERLIOZ 
(1803–1869): ROMERSK 
KARNEVAL OP. 9

Hector Berlioz möttes med mer än sin 
beskärda del av missförstånd, vilket 
inte gjorde honom till en bättre utan 
snarare en mera frustrerad konstnär – 
han förtjänade sitt levebröd genom att 
arbeta som kritiker. Berlioz var myck-
et väl medveten om kraften i sin konst 
men framförandena av hans verk miss-
lyckades gång på gång på grund av 
oskickliga musiker och dirigenter

Operan Benvenuto Cellini som ur-
uppfördes år 1838 hör till de komposi-
tioner som inte gjorde succé  och fem 
år senare beslutade Berlioz att rädda 
en del av materialet i form av en kon-
sertuvertyr. Romersk karneval op. 9 (Le 
Carnaval romain) kan betraktas som en 
veritabel uppvisning i virtuos romantisk 
orkesterbehandling. 

Uvertyren är som en topptrimmad 
tävliningshäst, som inga vilda bångsty-
riga rytmer kan stoppa. Berlioz' orkes-
ter strålar i glänsande färger, stråkarna 
galopperar oförskräckt framåt, träblå-
sinstrumenten tecknar slagkraftiga 
solon och blecket bidrar med explosiv 
kraft som ändå inte krossar klangbil-
den. Slagverket lägger några decibel till 
i orkesterfestens kulmen. 

Trots alla sina tvärvändningar byg-
ger Romersk karneval stadigt på den 
klassiska formen. Den häftiga star-
ten (Allegro assai con fuoco) utgör en 
koncentrerad exposition för det snab-
ba Allegroavsnittet. Den ger emeller-
tid snart plats för ett brett långsamt 
avsnitt (Andante sostenuto) domi-

nerat av en melodi för engelskt horn 
som är lånad ur operans kärleksduett. 
Dess kontramotiv träder fram i kanon 
och i bakgrunden hörs redan karneva-
lens dån. Den italienska glädjeyran får 
fria tyglar då saltarellotemat (Tempo I) 
tar fart igen och karnevalen kulmine-
rar med en sprakande stretta (Allegro 
vivace).

BENJAMIN BRITTEN 
(1913–1976): 
VIOLINKONSERT OP. 15

Brittens violinkonsert op. 15 är tresat-
sig men inte helt och hållet på tradi-
tionellt vis. Dess förebild kan ha varit 
Prokofjevs första violinkonsert, vars 
sarkastiska mellansats av perpetu-
um mobile-typ påminner om Brittens 
motsvarande sats. Andra influenser 
kan Britten ha inhämtat under sitt be-
sök vid evenemanget för ny musik i 
Barcelona 1936: hos den pacifistiske 
tonsättaren väckte det spanska inbör-
deskriget dystra känslor, som smälte 
samman med hans minnen från Alban 
Bergs rekviemliknande violinkonsert 
som han hörde vid en konsert. 

Motivet på pukor som inleder violin-
konserten kan också påminna om in-
ledningen till Beethovens violinkonsert. 
Konsertens första sats (Moderato con 
moto) domineras av violinens långa 
spinnande och sjungande solomelodi. 
Det mera rytmiska och skarpare an-
dra temat får slutligen nöja sig med en 
biroll, men den rytmiska impulsen som 
väckts till liv i ackompanjemangets os-
tinatofigurer får fri flykt i andra satsen. 
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Den scherzoliknande mellansatsen 
(Vivace) uppdaterar den virtuosa violin-
demonin till 1900-talet. Motiven som 
illmarigt dansar upp och ned längs ska-
lan kompletteras med en skicklig or-
kestrering som stärker musikens kärva 
natur. I mellanavsnittet visslar solovioli-
nen i eteriska höjder tillsammans med 
piccolorna och de övriga flöjterna, och 
en övergång till den långsamma finalen 
byggs av violinens solokadens som får 
utlopp ur orkesterns domderande osti-
naton. 

I början av finalen presenterar basu-
nerna under violinens melodi en uppre-
pad basfigur som variationerna bygger 
på. Expositionen anförtros orkestern, 
vilket betonar musikens seriösa och 
kontrapunktiska natur. I detta landskap 
verkar soloviolinen mera värnlös än ti-
digare men träder än en gång fram i 
förgrunden med sin elegiska sång.  

Finalen utvidgas i nio variationer och 
får nya dimensioner. Till variationer-
nas egenskaper hör även dansant gläd-
je, optimistisk festlighet och beslut-
sam virtuositet. Satsen kulminerar i en 
episk coda och dämpas sedan för att 
leta efter oavgjord sämja i tonen D.

HECTOR BERLIOZ 
(1803–1869): 
SYMPHONIE 
FANTASTIQUE OP. 14

De romantiska tonsättarna inriktade 
sig ofta på att ge musikaliskt uttryck 
åt idéer och ideal som de hämtat ur 
litteraturen. I bakgrunden till Hector 
Berlioz Fantastiska symfoni finner man 

åtminstone Gérard de Nervals fran-
ska översättning av Goethes Faust, 
Thomas de Quinceys  En engelsk opie-
ätares bekännelser, Victor Hugos Oden 
och ballader – samt Shakespeare.

År 1827 togs Paris med storm av ett 
engelskt teatersällskap och dess irländ-
ska “leading lady” Harriet Smithson. 
Berlioz blev storförtjust i hennes olika 
rollgestalter, Ofelia, Desdemona och 
Julia. Skådespelerskan som firades av 
hela staden besvarade inte den okände 
kompositörens känslor och denne fick 
ge utlopp för sin passion och frustra-
tion i Symphonie fantastique op. 14. Av 
en lycklig tillfällighet träffades Berlioz 
och Smithson år 1832 vid ett framfö-
rande av den Fantastiska symfonin och 
gifte sig ett år senare.  

Första satsen. Drömmar, passioner
Den långsamma introduktionens 
(Largo) sköra temafragment försän-
ker lyssnaren i drömmar. Små energis-
ka avstickare och melankoliska glimtar 
beskriver den utsatta sinnesstämning-
en, som tycks komprimeras i valthor-
nens avlägsna inviter och violinernas 
spetsmönster. Efter några dramatis-
ka gester börjar symfonins exposition 
med ett kvinnoporträtt i form av ett 
idée fixe-tema (ett ledmotiv) som går 
igenom hela verket. Dess intagande 
melodi ackompanjeras av de låga strå-
karna staccato, konstnärens klappande 
hjärta. 

“Andra satsen. En bal
Harporna som placerats vid sidan av 
orkestern ger andra satsens (Allegro 
non troppo) valsporpurri en glimrande 
elegans. Den älskades idée fixe-melodi 
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dyker upp i blåsarna för att igen för-
svinna i dansens virvlar och ta farväl i 
klarinetterna strax innan codans slut-
spurt. 

“Tredje satsen. Scen på landet
Ur idyllen i Beethovens Pastoralsymfoni 
har ett mångtydigt själslandskap vuxit 
fram i den fantastiska symfonins lång-
samma sats (Adagio). Berlioz använder 
nu sin allra lättaste pensel  och mest 
varierande belysning: engelska hornet 
och oboen går samman i en försiktigt 
hoppfull duett, pukorna skapar dystra 
hotbilder i en stagnerad och overklig 
stämning.  

“Fjärde satsen. Marsch till 
avrättningsplatsen
Efter det privata dramat står det of-
fentliga skådespelet igen i turen. 
Intressant nog förbigås helt och hål-
let verkets kärna, mordet på den älska-
de kvinnan, medan domen för brottet 
verkställs i minsta detalj. Musikern som 
konstaterats vara skyldig till blodsdå-
det förs iväg med dallrande bleckklang-
er i marschtakt till schavotten. Folket 
omkring dem hurrar, den älskades bild 
skymtar i klarinetten och giljotinens 
bila skär av bilden.

“Femte satsen. Dröm om en häxsabbat
Finalens skräckvisioner väcker fram 
ur det nattliga hojtandet, de dystra 
temastumparna och sarkastiska till-
ropen blir till en regelrätt mardröm 
kulminerande med idée fixe som för-
vrängts till en karikatyr av sig själv, 
en nidvisa med drillar på essklarinett. 
Begravningsklockorna efterföljs av en 
parodi på en dyster Dies irae-melodi, 

som snart ökar takten och blir en upp-
sluppen dansmelodi, en engelsk jig. 

Ringdansens (Ronde du Sabbat) bac-
kanalglans, de extrema orkestrala ef-
fekterna och temana som förvrängts 
till karikatyrer gör avslutningen till en 
sadomasochistiskt dröm. Kärleken och 
skönheten offras på ett hedniskt altare, 
drifterna och det undermedvetna firar 
här sin seger över förnuft och kontroll. 

Antti Häyrynen (sammandrag)

RAFAEL PAYARE
Rafael Payare (f.1980) härstammar 
från Venezuela och inledde sina mu-
sikstudier 14 år gammal som valthor-
nist inom ramen för det berömda pro-
grammet  El Sistema. I samband  ett 
gästspel i Venezuela beundrade den 
unge Payare den italienske maestron 
Giuseppe Sinopolis förmåga att påver-
ka orkesterns klang och år 2004 inled-
de Payare sin formella dirigentutbild-
ning under ledning av José Antonio 
Abreu, grundaren av El Sistema. Till de 
viktiga erfarenheterna under Payares 
tidiga karriär hörde också hans verk-
samhet som stämledare för valthornen 
i ungdomsorkestern Simón Bolívar. 

År 2012 vann Payare den internatio-
nella Nicolai Malko-dirigenttävlingen. 
Samma år inbjöd hans mentor Lorin 
Maazel sin elev att dirigera vid 
Castleton Festival i Virginia, USA. 
År 2015 blev han huvuddirigent vid 
Castletonfestivalen. Sedan 2014 har 
Payare även varit chefsdirigent för den 
nordirländska Ulster Orchestra.
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Den karismatiske Payare hör för 
närvarande till de mest efterfråga-
de unga dirigenterna. Han har dirige-
rat bl.a. Tjeckiska filharmonin, Wiens, 
Münchens och Rotterdams filharmo-
niker, London Symphony Orchestra, 
Philharmonia Orchestra i London och 
Chicago Symphony Orchestra. Han har 
även gästdirigerat opera vid Kungliga 
Operan i Stockholm. 

VILDE FRANG 
Den norska violinisten Vilde Frangs (f. 
1986) karriär fick luft under vingarna 
redan då hon 12 år gammal blev om-
bedd av dirigenten Mariss Jansons att 
framträda som solist med Oslo filhar-
moniker. Sedermera har Frang spe-
lat både med London Philharmonic 
Orchestra och Wiener Philharmoniker. 
År 2012 beviljades hon priset Crédit 
Suisse Young Artist.

Frang har studerat vid musikinstitu-
tet Barratt Due i Oslo, musikhögsko-
lan i Hamburg för Kolja Blacher samt 
Kronberg Akademin under ledning av 
Ana Chumachenko. Under åren 2003–
2009 åtnjöt Frang ett stipendium från 
Anne-Sophie Mutter-stiftelsen.  

Känd för sina originella tolkningar 
och sitt jordnära grepp har Frang spelat 
som solist med filharmonikerna i Berlin 
och München, Gewandhaus-orkestern 
i Leipzig, Mahler-kammarorkestern 
och Wiens symfoniker. Kammarmusik 
spelar Frang med bl.a. Gidon Kremer, 
Jurij Basjmet, Martha Argerich, Truls 
Mørk och Nicolas Altstaedt. Hon har 
uppträtt vid bl.a. Musikfestspelen 
i Salzburg, Proms i London samt 

festivalerna i Verbier och Luzern. 
Solokonserter har Frang hållit bl.a. i 
Carnegie Hall i New York, Wigmore 
Hall i London, Musikverein i Wien och 
Berlinfilharmonin.   

 Vilde Frang har fått det prestigeful-
la Gramophone Award för sin inspel-
ning med Frankfurtradions symfonior-
kester av Brittens violinkonsert som vi 
hör i kväll. Därtill har hon spelat in bl.a. 
Sibelius och Prokofjevs violinkonserter 
samt violinsonater av Bartók, Grieg och 
Richard Strauss. Skivorna har fått upp-
skattade pris: Edison Klassiek, Classic 
BRIT och Diapason d’Or. 

Vilde Frangs instrument är en Jean-
Baptiste Vuillaume-violin från år 1864 .
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppgift är att skapa och 
främja finländsk musikkultur. Sedan år 
2013 är Hannu Lintu orkesterns chefs-
dirigent. RSO:s tidigare chefsdirigenter 
är Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. 

Under spelåret 2017–2018 firar RSO 
sitt 90-årsjubileum. Radioorkestern be-
stående av tio musiker uppträdde för 
första gången den 1 september 1927 
i en studio vid Alexandersgatan 46 i 
Helsingfors. Några år senare inledde 
orkestern sin offentliga konsertverk-
samhet. På 1960-talet under Paavo 
Berglunds tid som chefsdirigent utvid-
gades besättningen till en fulltalig sym-
foniorkester.  

Utöver de stora romantiska och klas-
siska mästerverken har RSO en hel del 
nutida musik på sin repertoar och orkes-
tern uruppför årligen ett flertal nya verk 
som beställts av Yle. Till RSO:s uppgifter 
hör att spela in all finländsk orkestermu-
sik med fulla radieringsrättigheter för 
Yles arkiv. Under spelåret 2017–2018 ur-
uppförs sex verk som beställts av Yle. Till 
säsongplanerna hör även tre operor som 
uppförs konsertant, en första egen RSO-
festival och några av 1900-talets centra-
la violinkonserter. 

RSO har spelat in verk av bl.a. 
Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt därtill premiär-
inspelningen av Armas Launis' opera 

Aslak Hetta. Orkesterns inspelningar 
har fått ett flertal pris av bl.a. BBC Music 
Magazine, Académie Charles Cros och 
MIDEM Classical Award. Upptagningen 
av Sibelius' Lemminkäinen och Pohjolas 
dotter ingick i tidskriften Gramophones 
Critic’s Choice i december 2015. Med 
denna inspelning fick RSO och Hannu 
Lintu även det inhemska Emmapriset 
i kategorin Årets klassiska album 2015. 
Under spelåret 2017–2018 ger RSO ut 
skivor med verk av Sibelius, Prokofjev, 
Lindberg och Bartók. 

RSO turnerar regelbundet på olika 
håll i världen. Under säsongen 2017–
2018 företar orkestern en Europaturné 
under ledning av Hannu Lintu. RSO:s ra-
diokanal Yle Radio 1 radierar alla orkes-
terns konserter. I allmänhet sänds både 
de inhemska och utländska konserterna 
direkt. På RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) 
kan man lyssna på konserterna och se 
dem live med hög upplösning.  


