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19.5     
FREDAGSSERIEN 15
Musikhuset kl. 19.00

Sakari Oramo, dirigent
Darren Acosta, basun

Anders Hillborg: Beast sampler 10 min

Gunther Schuller: Eine Kleine Posaunenmusik  16 min
för basun och orkester 
I Allegro 
II Recitative (Broadly, freely) 
III Scherzo (Vivace) 
IV Chorale (Lento) 
V Allegro energico

PAUS  20 min

Edward Elgar: Symfoni nr 2 Ess-dur op.63 53 min
I Allegro vivace e nobilmente 
II Larghetto 
III Rondo (Presto) 
IV Moderato e maestoso
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KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en paus på ca 
10 minuter. Publiken ombeds ta sig till parketten för att lyssna till musiken. 
Platserna är onumrerade. 

Helsinki Percussion Ensemble:
Kazutaka Morita
Jani Niinimäki
Naoki Yasuda
Xavi Castelló  

Tsuneya Tanabe: Concertino för solomarimba och 17 min 
två slagverk 
I Dialogue
II Arietta 
III Divertimento

Jani Niinimäki: Ivalo 13 min

Paus ca kl.19.40. Konserten slutar ca kl. 21.05. 
Kammarmusik i sena kvällen slutar ca kl. 21.50. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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ANDERS HILLBORG 
(f. 1954): 
BEAST SAMPLER

Anders Hillborg hör i detta nu till de 
framgångsrikaste och intressantaste 
svenska nutidstonsättarna. Publiken i 
Finland känner honom såväl för hans 
fantastiska och virtuosa orkesterkom-
positioner som för hans samarbete med 
Eva Dahlgren. Speciellt etablerad har 
Hillborgs popularitet varit bland finländ-
ska dirigenter. Hans musik har dirige-
rats av bl.a. Esa-Pekka Salonen, Sakari 
Oramo, Leif Segerstam, Jukka-Pekka 
Saraste, Susanna Mälkki, Hannu Lintu 
och John Storgårds.

Beast Sampler från år 2014 beställdes 
av Kungliga Filharmoniska Orkestern 
och NDR-orkestern i Hamburg. Kom-
positionen har tillägnats Sakari Oramo 
och kunde mycket väl vara Hillborgs 
musikaliska visitkort. Ordet beast i rub-
riken, vilddjur eller best, kunde hänvisa 
till orkestern som tonsättaren har ka-
raktäriserat som ett "orkesterodjur", där 
enskilda ljud delar på sig och går sam-
man på nytt och andas som ett levande 
orkesterklangernas ekosystem. Bakom 
verksamheten finns en spektral behand-
ling av stora klangmassor men de vilt 
ilande detaljerna och känslan av fara i 
den svallande rörelsen väller nog fram ur 
Hillborgs surrealistiska fantasi.

Det är som om det ca tio minuter 
långa Beast Sampler med varje takt skul-
le presentera nya orkestrala effekter. De 
kommer i gång som en ångmaskin ut-
gående från pustande andningsljud och 
sprider sig i skärande harmonier och i 
en kluckande blåsarsats. Glissandona 

som böjer på tonhöjderna, de massi-
va ackorden, den blängande tystnaden 
och de blixtrande bleckkoralerna, samt 
åtskiljandet och sammanförandet av in-
strumentgrupper bygger en rad scener, 
som Christopher Stark har kallat för ett 
utställningsrum för enastående klang-
liga skulpturer. Det är inte (bara) fråga 
om ett atletiskt kraftprov utan en stor 
del av stycket pyr i tystnad och sjunker i 
slutet ned i ett gåtfullt cluster.  

  

GUNTHER SCHULLER: 
(1925–2015)
EINE KLEINE 
POSAUNENMUSIK

Gunther Schullers kompositioner var i 
tiden en skön blandning av Stravinsky 
och Schönberg, men så började hans 
intresse luta starkt mot jazzen. Tanken 
på en "tredje inriktning" (Third Stream) 
grundad på jazz och konstmusik såg 
dagens ljus år 1957. Den ”tredje linjen” 
har inga läror eller definitioner. ”Den är 
helt fri; det är det bästa med den. Jag är 
inte intresserad av slutna system", drog 
Schuller senare sig till minnes.

Eine kleine Posaunenmusik var en 
beställning från år 1980 av basunisten 
John Swallow. Verket är femsatsigt och 
dess besättning består av en blåsorkes-
ter kryddad med harpa, piano/celesta 
och kontrabas. Eine kleine Posaunen 
Musik är inte direkt någon representant 
för Schullers ”tredje linje”, men det finns 
rikligt med hänvisningar till jazzinstru-
mentation – speciellt användningen av 
olika slag av sordinering samt till swing 
– såsom i finalen.
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Första satsen (Allegro) är enligt 
Schuller som en introduktion med nyck-
full karaktär: den hålls samman av ett 
upprepat d-mollmotiv som hörs genast 
i början. Kanske denna musik som stän-
digt letar efter nytt också delvis är som 
ett porträtt av Schuller. De tre mellersta 
satserna (Recitativ-Scherzo-Koral) bild-
ar en egen helhet.

Recitativet är ett typiskt vackert, brett 
och fritt flytande basunsolo som orkes-
tern följer påpassligt. Slutet kommer 
med en hedersbetygelse till basunis-
ten Lawrence Brown i Duke Ellingtons 
orkester och dennes stiligt vibrerande 
sound. I det korta och rytmiska Scherzot 
(Vivace) pendlar basunen i en impressi-
onistiskt glimrande orkester. 

Koralen (Lento) är långsam och läng-
re än de övriga satserna. Den påmin-
ner om basunens roll, om nu inte direkt 
som domedagsinstrument så åtminsto-
ne som ett instrument med ett seriös 
och elegiskt uttryck, vilket stöds av in-
strumentationen som är mera asketisk 
än tidigare. Finalen (Allegro energico) 
är som motvikt frodig och högljudd och 
erbjuder basunisten ett tillfälle för en 
solokadens. 

EDWARD ELGAR 
(1857–1934): SYMFONI 
NR 2 ESS-DUR OP.63 
 
För modernisterna i början av 1900-ta-
let var symfonin en förlegad konstform, 
men Edward Elgar kan ändå inte karak-
täriseras som konservativ. Den fyrsat-
siga strukturen kommer inte i sig med 
några överraskningar, men den straus-

ska yppigheten i orkesterbehandlingen 
är långt från klassikernas återhållsam-
het. Framför allt det sätt på vilket de po-
etiska hänvisningarna och det person-
liga planet – som Elgar för det mesta 
strävade efter att dölja – är kopplade till 
ett tematiskt tankesätt vittnar om flera 
psykologiska nivåer. En del av musiken 
kom till i Venedig, vilket eventuellt hörs 
i den frodiga arkitekturen och den syd-
ländska passionen. 

En av symfonins poetiska hänvisning-
ar härstammar från Shelley: ”Rarely, rare-
ly comest thou, spirit of delight.” Första 
satsen (Allegro vivace e nobilmente) do-
mineras genast från de första takterna 
av känslan av kamp men också av en 
tvekan som är förknippad med denna 
strävan efter "glädjens ande" – man har 
ofta talat om symfonins mottotema i 
Ess-dur med just det namnet, spirit of 
delight. Till det yttre har musiken plä-
terats med beteckningen ”nobelt”, men 
inuti pyr misstankarna. 

Utformningen av temana är laddad 
och energisk, men i första satsens om-
fattande mellersta del avmattas musi-
ken till hemlighetsfullt drömmeri och 
kromatik som tränger sig på från en 
annan värld  – liksom Elgars s.k. "spö-
ktema" i genomföringen. Men då sat-
sen börjar samla sina krafter till en ge-
nomföring klämmer Elgar fram dån och 
prakt ur orkestern som kräver allt tänk-
bart filharmoniskt krut av musikerna. 
Segern smids snarare genom förhalan-
de tvivel än genom viljekraft, och desto 
högre slungas därmed orkesterns sista 
blixt i codan. 

Långsamma satsen (Larghetto) är 
ingen sorgmarsch till Edward VII, utan 
stråkarnas elegiska melodi hade tidigare 
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klingat i skisserna till ett verk till minnet 
av Elgars vän Alfred Rodewald. Samband 
med vänner finns också på andra håll i 
symfonin, sådana som Elgar behandlat 
självständigt i sina Enigmavariationer. 
Ett långt oboesolo tar fram sorgens pri-
vata sida som inte täcks av majestätiska 
sorgedyningar och sublima koralliknade 
drag. Mottotemat från början av verket 
uppenbarar sig i den allt tystare avslut-
ningen som ett slags sista välsignelse.

Scherzo (Rondo: Presto) börjar lek-
fullt som sig bör och breddas virtuost 
till rejäla danssteg i stråkarna. Rörelsen 
får ett modernare, mera demoniskt och 
mera förtvivlat uttryck som Elgar hänvi-
sade till då han i samband med satsen 
talade om ”överdriven eller falsk passion 
som närmar sig galenskap”. Till detta 
hör antagligen första satsens ”misstänk-
samma” motiv och uppsluppna slut-
crescendo. 

Finalen (Moderato e maestoso) kör 
igång i nästan vardagligt sorglösa teck-
en. Svårigheterna känns bortblåsta och 
med tilltagande volym är det som om 
en förtröstansfull marsch skulle leda 
direkt till ett lyckligt slut. Till prakten 
bidrar en fuga som fogats till genom-
föringen och som även har med sig nå-
got av första satsens kampanda. Men 
det blir inte det ståtliga, inte det ma-
jestätiska och inte ens det fartfulla som 
får sista ordet. Codan avtar, glesnar  och 
kastar nostalgiska blickar på mottomo-
tivet en sista gång. 

Antti Häyrynen

SAKARI ORAMO

Sakari Oramo r chefsdirigent för Kungliga 
Filharmonikerna Stockholm och BBC 
Symphony Orchestra. Därtill är han di-
rigent för West Coast Kokkola Opera 
och konstnärlig ledare för Mellersta 
Österbottens Kammarorkester. Oramo 
var chefsdirigent för Radions symfoni-
orkester 2003–2012, varefter han ut-
nämndes till orkesterns hedersdirigent. 
Han har också varit musikchef för City 
of Birmingham Symphony Orchestra 
(CBSO) 1998–2008. 

Oramo har dirigerat bl.a. Berlins, Wiens 
och New York filharmoniker, Bostons, 
Chicagos och San Franciscos symfonior-
kestrar, Concertgebouw-orkestern samt 
Staatskapelle Dresden. I fjol somras di-
rigerade han den berömda Last Night 
vid prestigefyllda Proms i London. 
Under denna säsong gör han en turné 
i Balticum med Kungliga Filharmoniska 
Orkestern (Stockholm) och gästdirige-
rar Boston Symphony Orchestra och 
Wiener Philharmoniker. Med BBC:s sym-
foniorkester uruppför Oramo Michael 
Zev Gordons violinkonsert och en hel 
del musik av Edgar Varèse.

Sakari Oramo framträder allt fortfa-
rande som violinist och spelade år 2014 
Prokofjevs sonat för två violiner tillsam-
mans med violinisten Janine Jansen i 
Promfestivalens kammarmusikserie.  

Till Oramos senaste inspelningar hör 
Nørgårds symfonier nr 1 och 8 med 
Wiens filharmoniker samt symfonier 
av Nielsen, Bruckner och Elgar med 
Kungliga Filharmonikerna Stockholm. 
Med RSO har  Sakari Oramo spelat in 
verk av bl.a. Bartók, Hakola, Saariaho, 
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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-
gifter hör även att förse radions arkiv 
med friköpta inspelningar av hela den 
inhemska orkesterrepertoaren.  

Kaipainen och Kokkonen samt premi-
ärinspelningen av Armas Launis opera 
Aslak Hetta. Oramos, RSO:s och Lisa 
Batiashvilis inspelning av Lindbergs och 
Sibelius violinkonserter (Sony BMG) fick 
priset MIDEM Classical Awards 2008. 

Oramo beviljades doktorsgra-
den honoris causa vid University of 
Birmingham  2004. Han belönades med 
den prestigefulla Elgarmedaljen 2008 
och år 2009 förlänade Brittiska impe-
rieorden Oramo titeln OBE för hans in-
satser för den brittiska musikkulturen. 
I december  2010 beviljade republikens 
president Sakari Oramo Pro Finlandia-
medaljen. 

 

DARREN ACOSTA

Darren Acosta växte upp i New Orleans 
omgiven av trombonmusik. Spelglädjen 
fick han av sin första lärare Michael 
Genevay. Sina yrkesstudier avlade 
Acosta vid konservatoriet i New England 
för Norman Bolter. Han fortsatte sina 
studier i Boston under ledning av bl.a. 
Scott Hartmann och Douglas Yeo. Sin 
magisterexamen tog Acosta vid Juilliard 
School of Music i New York för Joseph 
Alessi. År 1992 vann han konserttäv-
lingen NEC med Gunther Schullers verk 
Eine Kleine Posaunenmusik.

Efter fullgjorda studier vid Juilliard vi-
karierade Darren Acosta några veckor i 
New York-filharmonikerna. Sitt första 
ordinarie orkesterengagemang fick han 
vid Hartfords symfoniorkester och spe-
lade samtidigt också i bleckorkestern 
Empire Brass. Senare vikarierade Acosta 

även i Boston Symphony Orchestra 
och spelade 13 säsonger i Boston Pops. 
Han har även varit engagerad vid Utah 
Symphony Orchestra och Rhode Island 
Philharmonic. 

Till Finland flyttade Darren Acosta ef-
ter att ha vunnit positionen som vice-
stämledare vid Finlands Nationaloperas 
orkester 2009. Solobasunist vid RSO har 
han varit sedan 2011.  
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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.


