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6.5     
LÖRDAGSREPRIS
Musikhuset kl. 16.15

Hannu Lintu, dirigent
Daniil Trifonov, piano

Sebastian Fagerlund: Drifts, uruppförande  11 min
(Yles beställning)
 

Maurice Ravel: Pianokonsert G-dur 23 min
I Allegramente – Andante – Tempo 1 
II Adagio assai 
III Presto

 
PAUS 20 min

Carl Nielsen: Symfoni nr 4 op. 29 ”Det uudslukkelige” 36 min
I Allegro 
II Poco allegretto
III Poco adagio quasi andante 
IV Allegro

Paus ca kl. 16.50. Konserten slutar ca kl. 18.00. 
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SEBASTIAN 
FAGERLUND 
(f. 1972): DRIFTS

Sebastian Fagerlund började göra sig 
hörd som kompositör redan vid mil-
lennieskiftet, men hans egentliga ge-
nombrott och stilistiska befrielse kom 
i och med klarinettkonserten 2005–06. 
Sedan dess har han komponerat kon-
serter för violin, gitarr och fagott, av 
vilka den sistnämnda stod på förslag 
för Nordiska rådets kompositionspris. 
Den mest omfattande av hans orkes-
terkompositioner är Ignite (2010), som 
fick det ansedda Teostopriset 2010. 
Fagerlunds första opera är kammaro-
peran Döbeln (2009), som anknyter till 
Finska krigets skeden. Den efterföljs av 
Höstsonaten (2014–16),  som uruppförs 
i höst på Nationaloperan. Operan base-
rar sig på ett ämne av Ingmar Bergman 
och huvudrollen kreeras av den svens-
ka stjärnmezzon Anne Sofie von Otter.

Drifts är den mellersta delen i en om-
fattande triptyk för orkester. Redan 
då han skrev på den första kompo-
sitionen Stonework (2014–15) börja-
de han fundera på en tredelad helhet, 
där Drifts skulle vara den mellersta. 
Trilogins tredje och största och på sätt 
och vis samlande del, som beställts 
av Concertgebouw i Amsterdam, BBC 
Symphony Orchestra och RSO, får sitt 
uruppförande i Amsterdam i april 2018. 
Kompositionernas samhörighet bygger 
på ett löst släktskap och delvis gemen-
samma utgångspunkter på materialni-
vå, men var och en av dem är en själv-
ständig komposition på egna villkor. 
Fagerlund utesluter ändå inte möjlig-

heten att de även kunde framföras till-
sammans som en helhet.

Positionen som mellersta del i tripty-
ken ledde hos Fagerlund till en tanke 
som dominerade början av kompo-
sitionsprocessen, nämligen att Drifts 
huvudsakligen skulle ha ett långsamt 
tempo. Så börjar Drifts också med en 
tempobeteckning som kännetecknar 
långsam musik, Largo misterioso. Men 
som mången annan kompositör fick 
även Fagerlund märka, att man inte all-
tid kan hålla sig till alltför exakta för-
handsplaner. Det musikaliska material-
et började så att säga styra sig självt 
– eller kanske det bara var så att kom-
positörens undermedvetna visste bätt-
re än vetskapen på ytan. Från en lång-
sam början övergår musiken i Drifts 
till ett snabbare Energico. Dessa två 
grundtempon dominerar stycket, men 
fastän det snabba materialet börjar 
tränga sig på halvt med våld, är tanken 
på en långsam musik ändå såtillvida 
närvarande, att de två olika tempobäl-
tena också kan överlappa eller rent av 
placera sig på varandra. 

MAURICE RAVEL
(1875–1937): 
PIANOKONSERT G-DUR

Under en kvällsmåltid vid decennie-
skiftet 1930 vände sig Maurice Ravel 
till pianisten Marguerite Long som satt 
bredvid honom: "Jag komponerar som 
bäst en konsert för er. Har ni något 
emot att den slutar i pianissimo och 
med drillar?"
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Ravels fråga kom som en fullstän-
dig överraskning för Long. Hon hade 
inte tidigare ens hört talas om en kon-
sert skriven för henne, men visst var 
det ändå lätt för henne att ta emot 
anbudet av en kompositör som stod 
på höjden av sin berömmelse. Först 
hade Ravel skisserat en fritt utformad 
"baskisk rapsodi" för eget bruk men 
han avstod snart från tanken och bör-
jade skriva en konsert i G-dur, i vilken 
han introducerade motiv som var tänk-
ta för rapsodin. 

Vad helheten beträffar följer 
G-durkonserten den vanliga tresatsiga 
modellen. Konserten börjar livligt med 
ett piskrapp som sätter i gång ett bask-
influerat dansmotiv spetsat med syn-
koper. Som kontrasterande element 
finns ett avslappnat andra tema vars ly-
riska stämningar ställvis färgats av jaz-
zingredienser. Det energiska avsnittets 
toccataliknande pianism kulminerar ef-
ter en kadens i slutet.

Mellersta satsen är meditativt stäm-
ningsfull och finstämd. Förebild för 
dess huvudtema är den långsamma 
satsen i Mozarts klarinettkvintett, en-
ligt Ravel Mozarts vackraste stycke, 
men satsen har även en gnutta av den 
gripande naivism som man finner i 
Saties musik. Hur graciöst och helgju-
tet huvudtemat än är, hade Ravel stor 
möda att komponera det: "...jag bear-
betade det takt för takt och det tog 
nästan livet av mig!"

I finalen återkommer första satsens 
mera rörliga avsnitt i ännu mer fartfylld 
form, ibland med skarp humoristisk 
krydda. Och som man kan höra, avstod 
Ravel i något skede av komponerandet 
från tanken att avsluta verket i pianissi-
mo och med drillar. 

CARL NIELSEN 
(1865–1931): 
SYMFONI NR 4, 
DET UUDSLUKKELIGE

I fjärde symfonin strävade Carl Nielsen 
helt medvetet efter ett nytt symfoniskt 
uttryck. Under arbetets gång konsta-
terade han ett flertal gånger för sina 
vänner, att symfonin skulle komma 
att avvika betydligt från föregångarna. 
Dess konturer har blivit skarpare, dess 
dramatiska bågar blivit brantare och 
konstrasterna häftigare, ibland rent av 
liksom en kollision mellan olika typer 
av musik, en tanke som effektiverades 
ytterligare i femte symfonin. Nytt är 
även det att han fogat samman de fyra 
väldigt olika satserna utan uppehåll till 
en "outsläcklig" helhet, vilket på ett vä-
sentligt sätt intensifierar det symfonis-
ka dramat. 

Symfonins början är likt ett utbrott 
som utan förberedande gester slungar 
lyssnaren mitt in i ett passionerat svall. 
Efter ett exceptionellt energiskt hu-
vudtema följer ett lyriskt, med parallel-
la klarinetterser försett sidotema som 
erbjuder ett lugnare alternativ, men 
som också förekommer i en kraftiga-
re variant då det får rollen som slutte-
ma. Som skicklig symfonisk dramaturg 
inleder Nielsen genomföringen i vän-
tansfulla och spända stämningar som 
slutligen utmynnar i en vild kamp mel-
lan musikaliska krafter. I återtagningen 
förekommer sidotemat bara i varian-
ten som sluttema, medan det uteläm-
nade lyriska elementet ersätts av den 
pastorala värmen i den omedelbart föl-
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jande satsen Poco allegretto. Satsen är 
huvudsakligen skriven för blåsare och 
har scherzots position i symfonin, men 
motsvarar till sin natur snarare Brahms 
lättsammare symfoniska mellansatser 
av intermezzotyp.  

Den långsamma tredje satsen do-
mineras av en oerhört intensiv sång-
barhet med långa linjer. I slutet av sat-
sen samlar sig musiken till ett stort 
crescendo vars vinande löpningar i 
stråkarna för vidare till ett energiskt 
finalavsnitt. Kampen är ändå inte helt 
över utan drivs till sin spets i den be-
römda duellen mellan två pukor. I slu-
tet av satsen börjar första satsens si-
dotema så småningom tränga sig på i 
texturen. Det står för en positiv lösning 
och för symfonin till ett jublande slut. 

Kimmo Korhonen

HANNU LINTU
Hannu Lintu tillträdde som Radions 
symfoniorkesters åttonde chefsdi-
ri-gent i augusti 2013 och fortsätter 
där-med sitt tidigare fram gångsri-
ka mång-åriga samarbete med RSO. 
Före RSO var Hannu Lintu konstnär-
lig ledare för Tammerforsfilharmonin 
och chefsdiri-gentför Helsingborgs 
Symfoniorkester. Därtill har han varit 
förste gästdirigent för Irish National 
Orchestra. Lintu ar-betar regelbun-
det även med kammar-orkestern 
Avanti! och var konstnär-lig ledare för 
Avantis sommarfestival 2005. Utöver 
de viktigaste inhemska orkestrarna 
har Lintu dirigerat bl.a. Philharmonia 
Orchestra i London, BBC Scottish 

Symphony Orchestra, sym-foniorkest-
rarna i Cleveland, Houston, Minnesota, 
Detroit och St. Louis, ra-dioorkestrar-
na i Leipzig och Köln samt Orchestre 
National de Lyon.

Hannu Lintu har gjort ett flertal in-
spelningar för skivmärkena Ondine, 
Naxos, Avie och Hyperion. Många 
av hans skivinspelningar har fått 
pris i hemlandet och utomlands. En 
Grammy-nominering fick Lintu för 
premiärinspel-ningen av Einojuhani 
Rautavaaras ope-ra Kaivos (Gruvan). 
RSO och Hannu Lintu har även spelat 
in musik av bl.a. Fagerlund, Berio och 
Messiaen. Skivan med György Ligetis 
violinkonsert och orkesterverk ut-
nämndes till Editor’s Choice i tidskrif-
ten Gramophone i fe-bruari 2014.

Hannu Lintu har studerat piano- och 
cellospel först vid Åbo konservatori-
um och senare vid Sibelius-Akademin, 
där hans lärare i orkesterdirigering var 
Jorma Panula, Atso Almila, Eri Klas och 
Ilja Musin. Han har kompletterat sin ut-
bild-ning bl.a. vid sommarakademin 
i Siena för Myung Whun Chung. Han 
vann Den nordiska dirigenttävlingen 
1994.

DANIIL TRIFONOV
Daniil Trifonov, född i Nizjnij Novgorod 
1991, är trots sina unga år något av en ve-
teran i internationella pianotävlingar. År 
2011 vann han både Rubinsteintävlingen 
i Tel Aviv och Tjajkovskijtävlingen i 
Moskova. Ett år senare fick han tredje 
pris i Chopintävlingen i Warszawa. Royal 
Philharmonic Society valde Trifonov till 
Årets solist 2016. 
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Tävlingsframgångarna har gjort 
Trifonov känd och han har sedermera 
väckt uppmärksamhet med sina stor-
artade framträdanden och musikaliska 
visioner. Han inledde sina musikstudier 
i fem års ålder och studerade först vid 
musikskolan Gnesin i Moskva för Tatiana 
Zelikman. År 2009 flyttade Trifonov till 
Cleveland Institute of Music som elev till 
Sergei Babayan. Sedan han fyllt 15 har 
han även studerat komposition. 

Under de senaste åren har Daniil 
Trifonov debuterat som solist med 
bl.a. Wiener Philharmoniker, London 
Symphony Orchestra, Chicago Sym-
p  hony Orchestra och Los Angeles 
Philharmonic. Under säsongen 2015–
2016 spelade han samtliga Rach-
maninovs pianokonserter med New 
York-filharmonikerna i Lincoln Center 
samt med Philharmonia Orchestra i 
Royal Festival Hall i London. Under 
samma säsong uruppförde Pittsburgh 
Symphony Orchestra Trifonovs egen 
pianokonsert under ledning av Manfred 
Honeck.                                                     

För innevarande säsong är Daniil 
Trifonov utnämnd till "Capell-Virtuos" 
för Staatskapelle Dresden. Han upp-
träder med orkestern bl.a. vid BBC 
Proms och i Musikverein i Wien. 
Med Mariinskijteaterns orkester un-
der Valerij Gergijev spelar Trifonov alla 
Rachmaninovs pianokonserter. Därtill 
uppträder han som solist med Berliner 
Philharmoniker och Los Angeles 
Philharmonic, Cleveland Orchestra, 
Sydney Symphony Orchestra samt 
Tonhalle-Orchester Zürich. Solokonserter 
ger Daniil Trifonov bl.a. i Barbican Centre 
och Wigmore Hall i London, Berliner 
Philharmonie, Carnegie Hall i New York 
och Concertgebouw i Amsterdam.

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-romantis-
ka 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-

Trifonov spelar kammarmusik med 
bland andra violinisten Renaud Capuçon, 
violinisten Vilde Frang och cellisten 
Gautier Capuçonin samt Pavel Haas-
kvartetten. 

Trifonov har ett skivkontrakt med 
Deutsche Grammophon. Hans se-
naste utgåva är Rachmaninovs 
Corellivariationer med Philadelphia 
Orchestra under Yannick Nézet-
Séguin. Tidigare har han spelat in bl.a. 
Tjajkovskijs första pianokonsert med 
Mariinskijteaterns orkester samt solo-
verk av Chopin för Decca.  
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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.

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.


