
13.1.     
FREDAGSSERIEN 7
Musikhuset kl. 19.00 

Hannu Lintu, dirigent
Helena Juntunen, sopran
Tommi Hakala, baryton
Musiikkitalon Kuoro, instud. Tapani Länsiö

Richard Wagner: Parsifal, uvertyr 13 min

Felix Mendelssohn: Symfoni nr 5 D-dur op.107  
“Reformationssymfonin”  27 min
I Andante – Allegro con fuoco 
II Allegro vivace 
III Andante
IV Koral (Ein' feste Burg ist unser Gott, Vår Gud är oss en väldig 
borg) (Andante con moto – Allegro vivace – Allegro maestoso  
– Più animato poco a poco)

PAUS 20 min
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Uuno Klami: Psalmus 50 min

Del I
Etkös ole ihmisparka aiwan arca
Tap’ on wanha tappawalla Wierahalla
Syöstä, haasta, särke, sorta
Parcu pojes paneminen, catzominen
Eikö cuulu cuolewia, Catowia
Mitä maasa Matelepi, Käwelepi
Lennä Lindu mingäs lennät, et sä lennä
Kell’ on Ruumis raitihimbi, rautaisembi
Haut’ on walmis Wähäisillä, Calaisilla
Ruohot raucat raukenewat
Kiwet cowat Callioilla, Cangahilla
Eij nijn wähä woimatoinda, Wäetöindä
Jossa cannell’ caiken ilman, heität Silmän
Kerrän käändy käändymästä, wäändymästä
Täm’ on Tuoni tulisella Taiwahalla

Del II
Sijs ei ole olewata, pysywätä
Hengelliset, hengettömät, huolettomat
Tätä aina ajatella, muistutella
Luodut caicki catoawat, lopun saawat
Mik’ on ilo ricastua, racastua
Etzi muuta elandota, olendota
Siell’ on riemu rickahambi, runsahambi
Cosc’ ei coscan cuolemata, catomata 

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.25.  
Sänds direkt i Yle Teema, Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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RICHARD WAGNER 
(1813–1883): PARSIFAL, 
UVERTYR

I Parsifal kombinerade Wagner tre 
medeltida legender som handlar om 
den heliga graal (kalken i vilken Josef 
av Arimathea samlade upp Jesu blod), 
Longinus spjut (med vilket denne 
stack Jesus i sidan) och det ridderliga 
graalbrödraskapet med säte i borgen 
Montsalvat. I korthet: Amfortas, son till 
Montsalvats kung Titurel, har förlorat 
Longinus spjut till den före dette graal-
riddaren Klingsor och sårats av spjutet. 
Det enda som kan läka såret är detta 
spjut som blott en "renhjärtad dåre" 
kan föra tillbaka till borgen. Klingsor 
stör graalriddarnas verksamhet bäst 
han kan. Någonstans ifrån har den obil-
dade Parsifal kommit till Montsalvat. 
Han är denne syndfrie dåre som inte 
ens hört talas om graal. Han förmår 
till slut initiera Långfredagsundret (som 
ofta framförs som ett separat konsert-
nummer) och därmed läka Amfortas 
sår.

De olika avsnitten i uvertyren till 
Parsifal är som långa in- och utandning-
ar. Hur otroligt det än låter, innehåller 
de sex första takterna tre korta motiv 
som i praktiken utgör den musikaliska 
grunden till hela operan. Dessa tre mo-
tiv förser verket med drygt fyra timmar 
musik!

Den första “andningen” börjar med 
en treklang i Ass-dur. Stämningen är 
andäktig och högtidlig, en trumpet 
spelar en lycksalig melodi. Sedan över-
går musiken i moll, riddarna är splittra-
de och Amfortas lider av svåra smär-

tor. Därefter blir musiken igen hoppfull 
och en stor bleckkör gör sig hörd. 
Frälsningen som uppnås i slutet av 
operan betonas, då inledningsmotivet 
i slutet av uvertyren blir kvar på domi-
nanten ess, som om den med Longinus 
lans pekade upp mot himlarna.

FELIX MENDELSSOHN 
(1809–1847): 
SYMFONI NR 5 D-DUR, 
“REFORMATIONS-
SYMFONIN” 
Numreringen av Felix Mendelssohns 
symfonier är helt missvisande. Efter att 
ha skrivit 12 stråksymfonier som barn, 
började han numrera sina "riktiga" 
symfonier i 15-årsåldern. Första symfo-
nin är från år 1824. Sedan kom fjärde 
symfonin (“den italienska”) år 1833, där-
efter tredje symfonin ("den skotska") 
1840 och andra symfonin (“Lovsång”) 
1842. Femte symfonin komponerade 
Mendelssohn 1829-30 med avsikt att 
fira reformationens 300-årsjubileum, 
dvs. den s.k. augsburgska bekännelsen 
från år 1530. Men han var inte till freds 
med symfonin och lämnade den opu-
blicerad. Därför utkom femte symfonin 
postumt. Man har inte brytt sig om att 
korrigera den felaktiga numreringen, 
eftersom Mendelssohns symfonier le-
ver med sina binamn. 

I motsats till vad Wagner påstår i sina 
hatskrifter, ligger Mendelssohns orubb-
liga värde i musikens uttryckskraft och 
djup. Få klassisk-romantiska tonsätta-
re var så skickliga i sin stämföring som 
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Mendelssohn. Det var något som han 
lärde sig tack vare sin fanatiska passion 
för J.S. Bachs kontrapunkt. En annan 
förebild var förmodligen Joseph Haydn. 
I Reformationssymfonins första sats bör-
jar efter Dresdenamen ett passionerat 
allegro i haydnsk stil, som visserligen 
går i d-moll. 

Andra satsen är ett Allegro vivace i 
form av en menuett. Melodin är smit-
tande, samtidigt både intagande gra-
cil och energiskt kraftfull. Ett kort, nå-
got försynt Andante kommer före den 
festliga finalen, vars centrala tema är 
Luthers koral Vår Gud är oss en väldig 
borg (Ein' feste Burg ist unser Gott). 
Ur påvens synvinkel var Luther må-
hända närmast en bråkig munk från 
en avkrok i Sachsen-Anhalt, men den 
omvälvning han satte igång har svall-
vågor som fortfarande går höga nu 
500 år senare. I ett ståtligt verk som 
Reformationssymfonin fick de enligt 
många sitt finaste uttryck. 

UUNO KLAMI  
(1900–1961): PSALMUS

HVi befinner oss i Paris och året är 
1924. Uuno Klami från Vederlax, “den 
finländska musikens söndagsbarn”, har 
fullgjort sina kompositionsstudier vid 
Helsingfors musikinstitut med så stor 
framgång, att han får ett stipendium 
för vistelse och arbete i Paris. Efter 
världskriget vimlar det av namnkun-
niga internationella konstnärer i den 
franska huvudstaden: musik, littera-
tur, film, ny teknologi, jazz, allt! Klami 
är helt tagen och kastar sig in i mu-

sikens rytm och konstens strömmar. 
Han tar intryck av Ravel och Stravinsky 
samt lyssnar till den unge kompositö-
ren Arthur Honegger som han beund-
rar storligen, speciellt dennes nyklassis-
ka oratorium Le roi David (Kung David).

År 1928 skakade Klami om de hel-
singforsisk musikkretsarna med en 
kompositionskonsert. Hans första pia-
nokonsert “Natt på Montmartre” hade 
tydliga jazzinfluenser och i orkestern 
ingick till och med en saxofon. Den 
unge “Monsieur Clamy” var som en 
fläkt från en syndig storstad och på 
många håll upplevde man det sålun-
da som överraskande att han så snart 
riktade in sig på finsk-ugriska ämnen. 
Med undantag för några körstycken 
hade Klami inte heller tidigare visat 
något större  intresse för vokalmusik, 
utan hans huvudsakliga instrument var 
orkestern och dess oändligt omform-
bara färgpalett. 

Därför var det nog inte många som 
förväntade sig ett sådant verk av Klami 
som Psalmus, som uruppfördes i mars 
1937. Vad var det som inspirerade ho-
nom till att skriva ett stort oratori-
um? År 1934 framfördes Kung David i 
Helsingfors. En annan möjlig källa till 
inspiration var Zoltan Kodálys Psalmus 
hungaricus som framfördes så tidigt 
som 1931. Måhända satte dessa kom-
positioner fart på Klami som arbetade 
på sitt oratorium åtminstone mellan 
åren 1932 och 1936. Under denna tid 
gjorde han då och då stora förändring-
ar i det som han redan skrivit. 

Uruppförandet var verkligen ingen 
framgång. Kören (Kilven kuoro) bestod 
av amatörsångare och den fick not-
materialet alltför sent. Det fanns mas-
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sor med skrivfel i noterna, klavérutdrag 
saknades och den komplicerade poly-
fona körsatsen var svårare än det som 
tidigare skrivits i Finland. En tredjedel 
av körmedlemmarna hoppade av re-
dan i början av repetitionerna, som na-
turligtvis var alldeles för få. Bland kri-
tikerna var det bara Evert Katila som 
tyckte sig ha hört någonting stort och 
av bestående värde. Inget under såle-
des att Psalmus genast försvann från 
repertoaren (och framfördes en gång 
år 1960). Psalmus spelades in först 
på 1980-talet, då ett nytt intresse för 
Klami hade vaknat i vårt land.

Nu på 2010-talet är det lätt att kon-
statera att Psalmus ändå är ett stort – 
och storartat – verk. Där odlar Klami 
tydligt för första gången nyklassicism. 
Frikostig kontrapunkt är också någon-
ting nytt för kompositören men ut-
gångspunkten för allt är ändå de rik-
haltiga färgerna i orkestern. Cajanus 
jordnära dikt på arkaisk finska var 
onekligen inspirerande för Klami. Han 
var känd för att vara "smygklok" och 
han skulle kanske inte ha inspirerats på 
samma sätt av en traditionell kristen 
text. Diktens 23 rader är indelade i två 
avsnitt så att början betonar den jor-
diska förgängligheten och det senare 
avsnittet påminner om att den verkliga 
glädjen finns i himlen. Det finns ingen 
liturgi av något slag i dikten och det 
religiösa språkbruket har närmast ock-
så en form som kan ha fått 1900-tals-
människorna att dra på smilbanden, 
trots att vi står ansikte mot ansikte 
med döden.  

I början av verket är körens roll stör-
re medan sopran- och barytonsolistens 
betydelse växer mot slutet. Orkesterns 

andel är verkligen inte bara ackompan-
jerande utan utgör en stadig grund 
som ger färg och dramaturgi. Då den 
klingar som störst växer den till ett 
fyrverkeri som är unikt till och med för 
att vara skrivet av Klami. Speciellt im-
ponerande är oratoriets pompösa slut 
i all sin festlighet. 

Och budskapet i Psalmus är tidlöst, 
det är klart. "Då ingen som kommit 
hit undgår döden, förgängelsen, öm-
mar ditt hjärtat, stackars syndare, om 
du blott sörjer den stundande döden. 
Det är ej lönt att leva som på yttersta 
dagen. Lev varje dag som om den var 
din första!"

Osmo Tapio Räihälä

HELENA JUNTUNEN
Helena Juntunen hör de mest ly-
sande av våra unga sopraner som 
gjort internationell karriär. I Finland 
kom karriären igång via ett antal 
tävlingsframgångar, inte minst se-
gern i damklassen i sångtävlingen i 
Villmanstrand 2002. I oktober 2006 
beviljades hon Karita Mattila-priset.

Juntunens genombrott skedde vid 
operafestivalen i Nyslott 2002 som 
Marguerite i Gounods Faust. I sam-
ma roll debuterade hon på operan i 
Connecticut 2004. Vid festveckorna i 
Wien sjöng hon sig in i Europas hjär-
ta som Pamina i Mozarts Trollflöjten. 
Den rollen har hon sedermera fram-
fört i bl.a. Bryssel, Nancy, Minnesota, 
Wien, Aix-en-Provence och vid 
Finlands Nationalopera.
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Under de senaste åren har hon 
gjort rolldebuter som bl.a. Grevinnan i 
Mozarts Figaros bröllop, Mimì i Puccinis 
La Bohème, Tatjana i Tjajkovskijs 
Eugen Onegin och Jenny i Kurt Weills 
Staden Mahagonnys uppgång och 
fall. Därtill har Juntunen deltagit i ur-
uppförandena av Mikko Heiniös opera 
Erik XIV och Jüri Reinveres Utrensning. 
Vid operafestivalen i Nyslott 2014 de-
buterade hon i titelrollen i Puccinis 
Madama Butterfly och våren 2015 
sjöng hon Marietta i Korngolds ope-
ra Die tote Stadt i Nantes och Nacy. 
Samma år turnerade hon som solist 
med Philharmonia Orchestra London 
under Vladimir Ashkenazys ledning. 

Under denna säsong sjung-
er Juntunen Die tote Stadt på ope-
ran i Basel och titelrollen i Salome i 
Strasbourg.

TOMMI HAKALA
Barytonen Tommi Hakala gjorde sitt in-
ternationella genombrott efter segern i 
BBC:s sångtävling "Singer of the World" 
i Cardiff sommaren 2003. Några år inn-
an hade han vunnit Merikantotävlingen 
i Finland. 

Efter studier vid Riihimäki musikin-
stitut, Sibelius-Akademin (Master 
of Arts) och vid musik-högskolan i 
Karlsruhe med stöd av ett stipendium 
från Matti Salminen-stiftelsen fick han 
engagemang vid operan i Nürnberg 
1998–2001. Därifrån flyttade Hakala till 
operan i Leipzig för åren 2001–2004. 
Medlem i solistkåren vid Finlands 
Nationalopera var han åren 2008–2013.

Några av Hakalas viktigaste opera-
roller är barytonpartierna i Figaros bröl-
lop, Don Giovanni, Macbeth, Falstaff, 
La Traviata, Maskeradbalen, Don 
Carlos, Tannhäuser, Parsifal, Tristan und 
Isolde, Elektra, Faust, Carmen, Jevgenij 
Onegin, Juha, Kullervo samt operetten 
Glada änkan.

Hakala har gästspelat som solist vid 
Metropolitan i New York, San Francisco 
Opera och Grand Théâtre de Genève, 
Semperoperan i Dresden, Deutsche 
Oper Berlin, Teatro Real i Madrid och 
operafestspelen i Nyslott.  

Utöver liedkonserter uppträder 
Hakala ofta som solist med olika or-
kestrar, bland andra Boston Symphony 
Orchestra, Oslo och Berlins filharmoni-
ker samt  Concertgebouw-orkestern i 
Amsterdam.

Till Hakalas skivinspelningar hör 
bland annat CD:n Great Baritone Arias, 
sånger av Toivo Kuula med pianisten 
Kristian Attila, Kullervosymfonin och 
Tannhäuser. 

MUSIHUSETS KÖR
Musikhusets Kör (MK) grundades hös-
ten 2011 på initiativ av dirigenterna 
Hannu Lintu, Jukka- Pekka Saraste och 
John Storgårds. MK är en symfonisk kör 
bestående av ca 80 sångare.

Musikhusets Kör samarbetar med alla 
Musikhusets huvudaktörer: Helsingfors 
stadsorkester, Radions symfoniorkes-
ter och Sibelius-Akademin. Under åren 
2011-2016 var Tapani Länsiö körens 
konstnärliga ledare. MK:s nya ledare är 
Nils Schweckendiek och Jani Sivén, som 
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tar emot sina  nya uppgifter 14.1.2017.
Kören debuterade år 2012 med Ein 

deutsches Requiem av Brahms tillsam-
mans med Radions symfoniorkester 
under Jukka-Pekka Sarastes ledning. 
Det första året kulminerade med Ode 
till glädjen, Beethovens nionde symfo-
ni med Helsingfors stadsorkester under 
ledning av Leif Segerstam.

MK:s repertoar består huvudsakli-
gen av symfoniska kör- och orkester-
verk. Repertoaren planeras långsiktigt 
tillsammans med Musikhusets huvud-
aktörer. Körens a cappella-repertoar ut-
görs av musik skriven för stor kör utan 
att glömma vår egen tids musik. MK:s 
egen a cappella-konsert 'Hymnernas 
natt' hålls i Musikhusets konsertsal var-
je år vid tiden för Alla helgons dag.

 MK konserterar åtta till tio gånger 
om året, huvudsakligen i Musikhuset 
men även vid olika festivaler. 
Körmedlemmarna är passionerat moti-
verade amatörsångare

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 tidiga-
re 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.

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. 
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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.


