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4.10.     
KESKIVIIKKOSARJA 3 
Musiikkitalo klo 19.00 

Rafael Payare, kapellimestari
Vilde Frang, viulu 

Hector Berlioz: Rooman karnevaali, alkusoitto op. 9 9 min

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

VÄLIAIKA 20 min

Hector Berlioz: Fantastinen sinfonia op. 14 54 min
I Unelmia – Intohimoja 
II Tanssiaiset      
III Kohtaus maalla
IV Kulku mestauslavalle
V Uni noitien sapatista

Väliaika n. klo 19.55. 
Konsertti päättyy noin klo 21.20. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/areena.
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Hector Berlioz sai osakseen enemmän 
kuin määränsä väärinymmärrystä, mikä 
ei tehnyt hänestä parempaa, vaan lä-
hinnä turhautuneemman taiteilijan – 
hän elätti itsensä toimimalla kriitikkona. 
Berlioz oli hyvin selvillä taiteensa vah-
vuudesta, mutta teosten esitykset läs-
sähtivät kerta toisensa jälkeen taitamat-
tomien muusikoiden ja kapellimestarien 
vuoksi.

Vuonna 1838 ensi-iltansa saanut oop-
pera Benvenuto Cellini kuuluu epäon-
nisiin sävellyksiin, jonka materiaalista 
Berlioz päätti viisi vuotta myöhemmin 
pelastaa osan konserttialkusoittoon-
sa Rooman karnevaalit (Le Carnaval 
romain) op. 9. Oopperan ja alkusoiton 
välissä Berlioz kirjoitti myös maineik-
kaan orkestraation oppikirjansa (Grand 
Traitè d’instrumentation et d’orchestra-
tion modernes). Rooman karnevaaleja 
voi pitää tuon taiturillisen ja romantti-
sen orkesterinkäsittelyn demonstraatio-
numerona. 

Alkusoitto on kuin huippuunsa trim-
mattu esteratsastushevonen, jota ei-
vät villinä vikuroivat rytmit pysäytä. 
Berliozin orkesteri säteilee kimmeltävin 
värein, jouset laukkaavat pelottomasti 
eteenpäin, puupuhaltimet muotoilevat 
nasevia sooloja ja vasket tuovat räjähtä-
vää voimaa, joka ei kuitenkaan muser-
ra sointikuvaa. Lyömäsoittimet lisäävät 
vielä muutaman desibelin räiskettä or-
kesterijuhlien huipentumaan.

Kaikessa äkkikäänteisyydessään Roo-
man karnevaalit perustuu lujaan klas-
siseen muotoon. Räväkkä lähtörynnis-

HECTOR BERLIOZ (1803–1869): ROOMAN 
KARNEVAALIT (LE CARNAVAL ROMAIN) OP. 9

tys (Allegro assai con fuoco) on nopean 
Allegro-taitteen tiivistetty esittely. Se te-
kee kuitenkin pian tilaa lavealle hitaalle 
taitteelle (Andante sostenuto), jota hal-
litsee oopperan rakkausduettoa lainaava 
englannintorvimelodia. Sen vastateema 
nousee esiin kaanonissa, jonka taustalla 
kaikuu jo karnevaalin kumu. Italialainen 
ilonpito karkaa valloilleen saltarello-tee-
man (Tempo I) päästessä uudelleen 
vauhtiin ja karnevaalit huipentuvat säih-
kyvään strettaan (Allegro vivace).
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Benjamin Britten aloitti säveltämi-
sen jo viisivuotiaana, mutta ihmelap-
sen urasta ei tullut 1930-luvulla helppo. 
Saarivaltakunnan konservatiivisessa il-
mastossa Britten leimattiin kauhukaka-
raksi, tahalliseksi ärsyttäjäksi, joka käyt-
ti kiistattomia lahjojaan vakavamielisten 
musiikki-ihmisten kiusaamiseen.

Eniten kohua herätti läpimurtoteok-
seksi luonnehdittava Sinfonietta vuo-
delta 1930, jota seurasi mm. ironinen 
ja provosoiva pianokonsertto vuonna 
1938. Viulukonsertto vuodelta 1939 on 
tässä suhteessa pidättyvämpi. Se syntyi 
Brittenin ja tenori Peter Pearsin matkus-
tettua suursodan jaloista USA:han, jos-
sa espanjalaisviulisti Antonio Brosa kan-
taesitti teoksen.

Brittenin viulukonsertto op. 15 on 
kolmiosainen, mutta ei aivan perintei-
sellä tavalla. Mallina on voinut toimia 
Prokofjevin 1. viulukonsertto, jonka iki-
liikkujamainen ja pisteliäs väliosa muis-
tuttaa Brittenin vastaavaa. Toinen taus-
tatekijä on Brittenin vierailu Barcelonan 
nykymusiikkitapahtumassa vuonna 
1936: Espanjan sisällissota herätti pasi-
fistisessa säveltäjässä synkkiä tunteita, 
jotka sulautuivat muistikuviin konsertis-
sa kuullusta Alban Bergin sielunmessu-
maisesta viulukonsertosta.

Brittenin viulukonserton käynnistävä 
patarumpuaihe voi tuoda mieleen myös 
Beethovenin viulukonserton avauk-
sen. Brittenin viulukonserton ensiosaa 
(Moderato con moto) hallitsee viulun 
pitkälle punoutuva ja laulava soolome-
lodia. Rytmisempi ja terävämpi toinen 
teema jää lopulta sivuosaan, mutta säes-

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

tyksen ostinatokuvioissa herätelty rytmi-
nen impulssi pääsee irti toisessa osassa.

Scherzomainen väliosa (Vivace) päivit-
tää virtuoosista viuludemoniaa 1900-lu-
vulle. Asteikkoa ylös ja alas ilkikurisesti 
tanssivat motiivit täydentyvät taidok-
kaasta orkestroinnista, joka vahvistaa 
musiikin kirpeää luonnetta. Välijaksossa 
sooloviulu vislailee eteerisissä korkeuk-
sissa piccolojen ja huilujen kanssa ja 
siirtymän hitaaseen finaaliin rakentaa 
orkesterin julmistelevista ostinatoista 
purkautuva viulun soolokadenssi.

Šostakovitš voi käydä mielessä 
Brittenin konserton lyömäsoitinrysket-
tä kuunnellessa. Myös venäläissäveltä-
jän yli kymmenen vuotta myöhemmin 
säveltämä ensimmäinen viulukonsertto 
sisältää Passacaglian, mutta Brittenin 
Passacaglia (Andante lento) on muo-
toiltu selvemmin barokin esikuvien, 
Purcellin ja Bachin, mukaan.

Päätösosan alkuun pasuunat esitte-
levät viulumelodian alle muunnelmien 
pohjana toistuvan bassokuvion. Musiikin 
vakavaa ja kontrapunktista luonnetta 
korostaa esittelyn uskominen orkesteril-
le. Sooloviulu tuntuu tässä maisemassa 
aiempaa orvommalta, mutta nousee jäl-
leen etualalle elegisellä laulullaan. 

Yhdeksässä muunnelmassaan fi-
naali laajenee uuteen mittakaavaan. 
Variaatioihin mahtuu myös tanssivaa 
iloa, optimistista juhlavuutta sekä päät-
täväistä virtuoosisuutta. Se huipen-
tuu eeppisessä koodassa ja vaimenee 
etsimään ratkaisematonta sovintoa 
D-sävelestä.
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Hector Berliozin (1803–1869) Fan-
tastinen sinfonia op. 14 sai kantaesityk-
sensä Pariisin konservatoriossa vuonna 
1830, kolme vuotta Beethovenin kuo-
leman jälkeen. Yhdellä harppauksella 
klassismin jälkimainingeista loikattiin 
kaikkein estottomimpaan romantiik-
kaan. 27-vuotias säveltäjä loi yhden 
musiikinhistorian rajuimmista irtiotois-
ta, Monteverdin Orfeon, Beethovenin 
Eroican tai Stravinskyn Kevätuhrin veroi-
sen aikakausien muurinmurtajan.

Berlioz ei polkaissut musiikillisia mieli-
kuvitusnäkyjään tyhjästä. Beethovenilta 
hän oli omaksunut sinfonioiden prome-
teaanisen edistysuskon. Weberiltä hän 
lainasi fantastisen pärskähtelyn ja virtu-
oosisen orkesterinkäsittelyn.

Romanttisten säveltäjien kiikaris-
sa oli ennen muuta musiikillisen asun 
antaminen ideoille ja ihanteille, joiden 
keskeiset vaikutteet tulivat usein kirjal-
lisuudesta. Fantastisen sinfonian taus-
talta löytyvät ainakin Nervalin rans-
kantama Goethen Faust, Thomas de 
Quinceyn Oopiuminsyöjän tunnustuk-
set, Victor Hugon Oodit ja balladit – 
sekä Shakespeare.

Pariisia haltioitti vuonna 1827 englan-
tilainen näytelmäseurue ja sen “leading 
lady” Harriet Smithson, jonka vaihtuviin 
naishahmoihin, Ofeliaan, Desdemonaan 
ja Juliaan, Berlioz ihastui. Kaupungin juh-
lima näyttelijätär ei vastannut tuntemat-
toman säveltäjän tunteisiin ja tämä sai 
purkaa intohimonsa ja turhautumansa 
Symphonie fantastiqueen op. 14. 

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

Onnellisen sattuman vuoksi Berlioz ja 
Smithson tapasivat toisensa myöhem-
min Fantastisen sinfonian esityksessä 
vuonna 1832 ja avioituivat vuoden kulut-
tua. Sinfoniassa suoritettu emotionaali-
nen ruumiinavaus ei nähtävästi pelästyt-
tänyt muusan roolistaan tietämätöntä 
näyttelijätäridolia, mutta erityisen on-
nellista liitosta ei tullut..

Berliozin sinfoniassaan käyttämä or-
kesteri moninkertaisine puhaltimineen 
ja erikoisinstrumentteineen oli aika-
naan ennen kuulumaton, mutta tasa-
painosta huolehtiakseen hän merkitsi 
ylös myös teoksen vaatiman jousiston 
(15/15/10/11/9). Myöhemmin hän sävel-
si sinfonian jatkoksi dramaattisen kan-
taatin Lélio. 

Berliozin kirjoittama selostus Fan-
tastisen sinfonian ohjelmasta (Episode 
de la Vie d´un Artiste, “Kohtauksia taitei-
lijan elämästä”) antaa yksityiskohtaisen, 
visuaalista spektaakkelia korostavan ku-
vauksen musiikin kertomasta tarinasta.

Nykyajasta käsin ei ole helppo samais-
tua teoksen hermoherkkään subjektivis-
miin huumeidenkäyttöineen. Tässä mu-
siikissa sukelletaan lupaa kyselemättä 
suoraan tunteiden ja assosiaatioiden al-
kulähteille, ja vapautetaan uinuva emo-
tionaalinen energia. Silti ei sovi ohittaa 
teoksen perinteisiä sinfonisia piirteitä, 
kuten ensimmäisen osan esittelyn ker-
tausta.
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“Sinfonian ohjelma
Sairaalloisen herkkä ja kuvitelmiin taipu-
vainen nuori muusikko on rakastunut ja 
myrkyttänyt epätoivoissaan itsensä oopiu-
milla. Annos ei ole kuitenkaan kuoletta-
va ja hän vaipuu syvään ja outoon uneen, 
jossa hänen tunteensa, aistimuksensa ja 
muistonsa kääntyvät huumatuissa aivoissa 
musiikillisiksi ideoiksi ja hahmoiksi. Hänen 
rakastamansa nainen muuttuu itse melo-
diaksi, ‘Idée Fixeksi’, jonka kohtaa ja kuulee 
kaikkialla.

Ensimmäinen osa. Unelmia, intohimoa
Ensiksi hän muistaa rauhattomuutensa, 
tarkoituksettoman kiihkonsa, perusteetto-
mat masennukset ja innoitukset, jotka hän 
koki ennen kuin näki palvontansa kohteen. 
Naisen ilmestys palauttaa mieleen maata 
järisyttävän rakkauden, epätoivoisen hä-
dän, raivoisan mustasukkaisuuden, jälleen 
toipuneen rakkauden ja viimein uskon suo-
man lohdun.”

Hitaan johdannon (Largo) hauraat 
teemafragmentit hautaavat kuulijan 
unelmiin, pienet energiset pyrähdykset 
ja surumieliset välähdykset kuvastavat 
altista mielialaa, joka tuntuu tiivistyvän 
käyrätorvien kaukaisiin kutsuihin ja viu-
lujen pitsikuvioihin. Dramaattisten elei-
den jälkeen sinfonian esittelyjakso alkaa 
naisen muotokuvalla, läpi teoksen seik-
kailevalla Idée fixe -teemalla (johtoai-
heella). Sen viehkeää melodiaa säestävät 
matalien jousien staccato-äänet, taitei-
lijan pamppaileva sydän. Välittömästi 
käynnistyvä Allegro-jakso tempoilee 
euforian ja epätoivon välillä, rauhoittuen 
vasta lopputahdeilla, hengellisen herä-
tyksen seestämissä Amen-soinnuissa.

“Toinen osa. Tanssiaiset
Hän kohtaa rakastettunsa keskellä tans-
siaisten juhlahumua.”

Orkesterin sivuille sijoitetut harput 
tuovat toisen osan (Allegro non troppo) 
valssisävelmään kimmeltävää elegans-
sia. Rakastetun Idée fixe -sävelmä il-
mestyy puhaltimiin, kadotakseen jälleen 
tanssinpyörteisiin ja heittääkseen hyväs-
tit klarineteissa juuri ennen koodan lop-
puvetoa.

“Kolmas osa. Kohtaus maaseudulla
Maaseudulla kesäiltana hän kuulee kah-
den paimenen soittavan toisilleen vuoris-
tolaislaulua. Tämä pastoraaliduetto, paik-
ka, tuulen lempeä havina puissa, ja jotkin 
äskettäin heränneet toiveet tuovat uutta 
tyyneyttä hänen sydämeensä ja antavat 
valoisuutta hänen ajatuksiinsa. Mutta ra-
kastettu (‘Idée Fixe’) ilmaantuu jälleen. 
Hänen sydämensä lyö tyhjää ja piinaavat 
aavistukset valtaavat mielen. Entä jos hän 
pettää minut?... Toinen paimenista toistaa 
koruttoman sävelmänsä, kumppani ei vas-
taa. Aurinko laskee. Kaukainen ukkosenku-
mu. Yksinäisyys. Hiljaisuus.”

Beethovenin Pastoraalisinfonian idyl-
listä on Fantastisen sinfonian hitaassa 
osassa (Adagio) kasvanut monimielinen 
sielunmaisema. Berlioz käyttää nyt ke-
veintä pensseliään ja vaihtuvaa valais-
tusta: englannintorven ja oboen duet-
to sulautuu varovaiseen toiveikkuuteen, 
patarummut luovat synkeitä uhkakuvia 
pysähtyneeseen ja epätodelliseen tun-
nelmaan. Epäluulot kalvavat hermostu-
nutta odotusta, luonto on yhtä arvaama-
ton kuin tyyni ja kauniskin.
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“Neljäs osa. Marssi teloituspaikalle
Hän uneksii tappaneensa rakastettun-
sa; hänet on tuomittu kuolemaan ja kul-
jetetaan teloituspaikalle. Kulkue etenee 
marssin tahtiin, välillä hurjana ja synkkä-
nä, välillä loistavana ja suurenmoisena, ää-
nekkäiden purkausten seuratessa raskaita 
askelia. ‘Idée Fixe’ ilmestyy viime hetkellä, 
kuin viime muistona rakkaudesta, jonka 
kuolema katkaisee.”

Yksityisen draaman jälkeen on jälleen 
vuorossa julkinen näytelmä. Kiintoisaa 
kyllä, teoksen ydin, rakastetun naisen 
murha, ohitetaan kokonaan, mutta tuo-
mio rikoksesta pannaan täytäntöön yksi-
tyiskohtaisesti. Surmatyöhön syylliseksi 
todettu muusikko marssitetaan ärise-
vien vaskien säestyksellä mestauslavalle, 
väkijoukot hurraavat ympärillä, rakaste-
tun kuva vilahtaa klarinetissa ja giljotii-
nin terä leikkaa kuvan poikki.

“Viides osa. Uni notasapatista
Nuori taiteilija löytää itsensä noitasapa-
tista, keskeltä aaveiden, velhojen ja kai-
kenlaisten hirviöiden kauhistuttavaa jouk-
koa, joka avustaa hänen hautajaisissaan. 
Outoja ääniä, vaikerrusta, naurunpurs-
kahduksia, etäisiä kiljaisuja, joihin toiset 
vastaavat. Rakastetun Sävelmä kajahtaa 
jälleen, mutta ylevän vaatimattomuuten-
sa menettäneenä: siitä on tullut karkea 
tanssisävelmä, tyhjänpäiväinen ja groteski. 
HÄN on saapunut noitien sapattiin.”

Alun pitäen vain sinfonian jälkim-
mäiset osat oli kuvattu oopiumhuma-
lan siivittämiksi näyiksi, mutta Berlioz 
näki jälkeenpäin parhaaksi etäännyttää 
koko tarinan todellisuudesta. Finaalilla 
(Larghetto – Allegro) oli alkuperäisenä 
alaotsikkonaan “Irtileikatun pään uni”.

Finaalin kauhunäyt kasvavat yöllises-
tä huhuilusta, synkeistä teemanpätkistä 
ja sarkastisista välihuudoista rehelliseksi 
painajaiseksi, jonka huipentaa ‘Idée fixe’ 
-melodia vääristyneenä irvikuvakseen, 
Es-klarinetin trillien täyttämäksi pilkka-
lauluksi. Kaunotarta tervehtivät suosion-
osoitusten mylväisyt ja hän käynnistää 
helvetilliset orgiat. Hautajaiskellot saa-
vat peräänsä synkän Dies irae -sävelmän 
parodian, joka kiihtyy pian riehakkaaksi 
tanssisävelmäksi, englantilaiseksi jigiksi. 

Piiritanssin (Ronde du Sabbat) bak-
kanaalinen loisto, viimeisilleen puriste-
tut orkestraaliset tehot ja karikatyyreiksi 
vääntyneet teemat luovat päätöksestä 
sadomasokistin unelman. Rakkaus ja 
kauneus uhrataan pakanallisella alttaril-
la, vietit ja alitajunta juhlivat voittoa jär-
jestä ja kontrollista. Sisällämme asuva 
demoni näyttää ihanteiden kääntöpuo-
len – mikä sitten on totta, mikä unta?

Antti Häyrynen

RAFAEL PAYARE

Venezuelasta kotoisin oleva Rafael 
Payare (s.1980) aloitti musiikin opis-
kelun 14-vuotiaana käyrätorvistina 
kuuluisassa El Sistema -musiikkikou-
lutuksessa. Kapellimestariuralle häntä in-
noitti Venezuelassa vieraillut italialainen 
Giuseppi Sinopoli, jonka taitoa muun-
taa orkesterin sointia nuori Payare ihai-
li suuresti. Vuonna 2004 Payare aloitti 
muodollisen kapellimestarikoulutuksen-
sa El Sisteman perustajan José Antonio 
Abreun johdolla. Payaren uran alkupuo-
len keskeisiin kokemuksiin kuului myös 



7

VILDE FRANG 

Norjalaisen Vilde Frangin (s.1986) ura 
lähti nousuun jo 12-vuotiaana, kun ka-
pellimestari Mariss Jansons pyysi hän-
tä esiintymään Oslon filharmonikkojen 
solistina. Sittemmin Frang on soittanut 
niin Lontoon kuin Wieninkin filharmo-
nikkojen kanssa. Vuonna 2012 hänelle 
myönnettiin Credit Suisse Young Artist 
-palkinto.

Frang on opiskellut Baratt Due musiik-
ki-instituutissa Oslossa, Hampurin mu-
siikkikorkeakoulussa Kolja Blacherin joh-
dolla sekä Kronberg Akatemiassa Ana 
Chumachenkon ohjauksessa. Vuosiksi 
2003–2009 Frang sai stipendin Anne-
Sophie Mutter -säätiöltä. 

käyrätorven äänenjohtajana toimiminen 
Simón Bolívar -nuoriso-orkesterissa. 

Vuonna 2012 Payare voitti kansain-
välisen Nicolai Malko -kapellimestarikil-
pailun. Samana vuonna hänen mento-
rinsa Lorin Maazel kutsui oppilaansa 
kapellimestariksi Castleton-festivaalille 
Virginiaan, Yhdysvaltoihin. Vuonna 2015 
hänestä tuli Castleton-festivaalin pää-
kapellimestari. Vuodesta 2014 Payare 
on toiminut myös pohjoisirlantilaisen 
Ulsterin orkesterin ylikapellimestarina.

Karismaattinen Payare on tämän 
hetken kysytyimpiä nuoria kapellimes-
tareita. Hän on johtanut mm. Tšekin, 
Wienin, Münchenin ja Rotterdamin fil-
harmonikoita, Lontoon sinfoniaorkeste-
ria, Lontoon Philharmonia-orkesteria ja 
Chicagon sinfoniaorkesteria. Oopperaa 
Payare on vieraillut johtamassa mm. 
Ruotsin kuninkaallisessa oopperassa.

Omaperäisistä tulkinnoistaan ja 
maan läheisyydestään tunnettu Frang on 
soittanut mm. Berliinin ja Münchenin fil-
harmonikkojen, Leipzigin Gewandhaus-
orkesterin, Mahler-kamariorkesterin ja 
Wienin sinfonikkojen solistina. Kama-
rimusiikkia Frang esittää mm. Gidon 
Kremerin, Yuri Bashmetin, Martha 
Argerichin, Truls Mørkin ja Nicolas 
Altstaedtin kanssa. Hän on esiintynyt 
mm. Salzburgin musiikkijuhlilla, Lontoon 
Proms-festivaalilla sekä Verbierin ja 
Luzernin festivaaleilla. Soolokonsertteja 
Frang on pitänyt mm. New Yorkin 
Carnegie Hall’ssa, Lontoon Wigmore 
Hall’ssa, Wienin Musikvereinissa ja 
Berliinin filharmoniassa.  

Vilde Frang on saanut arvostetun 
Gramophone-palkinnon tänä iltana kuul-
tavasta Brittenin viulukonserton levytyk-
sestään Frankfurtin radion sinfoniaor-
kesterin kanssa. Lisäksi hän on levyttänyt 
mm. Sibeliuksen ja Prokofjevin viulukon-
sertot sekä Bartókin, Griegin ja Richard 
Straussin viulusonaatteja. Levytykset 
ovat saaneet arvostettuja tunnustuksia, 
kuten Edison Klassiek-, Classic BRIT-, ja 
Diapason d’Or -palkinnot. 

Vilde Frangin instrumentti on vuoden 
1864 Jean-Baptiste Vuillaume -viulu.
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestarina on vuodesta 2013 toimi-
nut Hannu Lintu. Häntä ennen RSO:n 
ylikapellimestareita ovat olleet Toivo 
Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, Paavo 
Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam, 
Jukka-Pekka Saraste ja Sakari Oramo. 

Kaudella 2017–2018 RSO juhlii 
90-vuotissyntymäpäiväänsä – 10-jäse-
ninen Radio-orkesteri esiintyi ensim-
mäisen kerran 1.9.1927 Aleksanterinkatu 
46:n studiossa, Helsingissä. Muutama 
vuosi myöhemmin aloitettiin myös 
julkinen konserttitoiminta ja sinfonia-
orkesterin mitat RSO saavutti Paavo 
Berglundin ylikapellimestarikaudella 
1960-luvulla. Nyt orkesteri nauttii suo-
siosta niin konserttikävijöiden mää-
rän kuin menestyneiden levytysten 
ja kiertueidenkin suhteen. Täyttöaste 
Musiikkitalon konserteissa oli vuonna 
2016 95 % ja verkossa sekä television 
äärellä konsertteja seurasi yli 1,4 miljoo-
naa katsojaa. Radiolähetyksien kuulijoi-
ta oli n. 100 000 lähetystä kohti.

Suurten klassis-romanttisten mesta-
riteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2017–2018 orkesteri kantaesittää kuusi 
Yleisradion tilaamaa teosta. Lisäksi oh-
jelmassa on kolmen oopperan konsert-

RADION SINFONIAORKESTERI

tiesitykset, ensimmäinen oma RSO-
festivaali ja keskeisiä viulukonserttoja 
1900-luvulta.

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Ha-
kolan, Lindbergin, Saariahon, Sallisen, 
Kaipaisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Lau niksen 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 -katego-
riassa. Kaudella 2017–2018 julkaistavat 
levyt sisältävät teoksia Sibeliukselta, 
Prokofjevilta, Lindbergiltä ja Bartókilta. 
RSO esiintyy myös Ylen tuottamassa 
dokumentissa, joka esittelee säveltai-
teemme varhaisia modernisteja. 

RSO konsertoi säännöllisesti ympä-
ri maailmaa. Kaudella 2017–2018 or-
kesteri tekee Hannu Linnun johdol-
la Euroopan kiertueen mm. Berliiniin, 
Kölniin ja Madridiin. RSO:n kotikanava 
on Yle Radio 1, joka lähettää orkeste-
rin kaikki konsertit yleensä suorina lä-
hetyksinä niin Suomesta kuin ulko-
mailtakin. Yle Areenassa (yle.fi/areena) 
voi konsertteja kuunnella sekä katsella 
korkealaatuisen livekuvan kautta. Yle 
Teemalla nähdään sunnuntaisin RSO:n 
konserttitaltiointeja, jotka uusitaan 
myös Yle TV 1:ssä. 


