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21.4.     
PERJANTAISARJA 13
Musiikkitalo klo 19.00 

Anna-Maria Helsing, kapellimestari
Otto Virtanen, fagotti 

Jean Sibelius: Rakastava, op.14,  11 min
sarja jousiorkesterille ja lyömäsoittimille 
1. Rakastava       
2. Rakastetun tie 
3. Hyvää iltaa – Jää hyvästi

Jaakko Kuusisto: Konsertto fagotille ja orkesterille 21 min 
op. 35, kantaesitys (Ylen tilaus) 

VÄLIAIKA 20 min
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Edward Elgar: Muunnelmia alkuperäisestä teemasta  31 min
op. 36, ”Enigma” 
Teema (Enigma: Andante)
Muunnelma I (L'istesso tempo) "C.A.E."
Muunnelma II (Allegro) "H.D.S-P."
Muunnelma III (Allegretto) "R.B.T."
Muunnelma IV (Allegro di molto) "W.M.B."
Muunnelma V (Moderato) "R.P.A."
Muunnelma VI (Andantino) "Ysobel"
Muunnelma VII (Presto) "Troyte"
Muunnelma VIII (Allegretto) "W.N."
Muunnelma IX (Adagio) "Nimrod"
Muunnelma X (Intermezzo: Allegretto) "Dorabella"
Muunnelma XI (Allegro di molto) "G.R.S."
Muunnelma XII (Andante) "B.G.N."
Muunnelma n XIII (Romanza: Moderato) " * * * "
Muunnelma XIV (Finale: Allegro) "E.D.U."

Väliaika noin klo 19.45. 
Konsertti päättyy noin klo 20.50. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso. 

ENNEN KONSERTTIA klo 18 alalämpiö:  Minkälainen on uusi konsertto – ja 
minkälainen soitin on fagotti? Toimittaja Outi Paanasen haastateltavana 
säveltäjä Jaakko Kuusisto ja RSO:n fagotistit.
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Jean Sibeliuksen Rakastava valmistui 
vuonna 1893 alunperin kolmiosaiseksi 
mieskuorolauluksi. Tekstinä olivat ru-
not Kantelettaresta, mutta teosta pi-
dettiin pitkään liian haastavana laula-
jille, minkä vuoksi se jätettiin toiselle 
sijalle Ylioppilaskunnan Laulajien en-
simmäisessä sävellyskilpailussa (voit-
taja oli Emil Genetzin Hakkapeliitta). 
1890-luvulla Sibelius muokkasi teokses-
ta myös versiot mieskuorolle ja orkes-
terille sekä sekakuorolle à capella.

Rakastavan materiaali oli säveltäjälle 
niin läheinen, että hän palasi sen pariin 
vielä kolmannen kerran vuosina 1911-
12 ja muokkasi teoksen jousiorkesteril-
le op. 14. Samalla kun sanat poistuivat, 
Sibelius itse asiassa pääsi lähemmäs 
tekstin henkeä puhtaan soittimellisin 
keinoin. Osuvina mausteina orkesteriin 
on lisätty patarummut ja triangeli.

Rakastava-sarjan jousiversio peilaa 
vivahteikkaasti rakastuneen nuorukai-
sen tunteita ja romanttisesta fraseolo-
giasta etäännytettynä. Teoksesta tulvii 
pohjoisen kesäyön haaleaa valoa ja in-
tiimiä salaperäisyyttä.

Ensimmäisessä osassa, Rakastavan 
muotokuvassa (Andante con moto), 
Sibelius antaa rikkaan jousisoinnin hal-
lita täyteläistä sävelmää, ja vain paris-
sa epäröivässä taitteessa kaikuu pata-
rummun tremolo kaukaisena kumuna. 
Toisessa osassa, Rakastavan tiessä, jat-
kuvat triolikuviot luovat vaikutelman 
herkeämättömästä liikkeestä rakaste-
tun rientäessä malttamattomana koh-
tauspaikalle – kuusi triangelin hiljaista 
helähdystä kertoo matkan pään löyty-
neen.

JEAN SIBELIUS (1865–1957): RAKASTAVA 

Finaali (Hyvää yötä – näkemiin) on 
kolmesta osasta laajin ja jakaantuu it-
sessään kolmeen jaksoon. Ensin sel-
loäänen kannattelema ja orkesterin 
myötäilemä sooloviulu esittää tunteel-
lisen, hyvästijättöä kuvaavan melodi-
an. Rauhaton välitaite (Vivace) vahvis-
taa rakastavaisten eron ja patarummut 
ilmestyvät jälleen taustalle tuomaan 
dramatiikkaa. 

Kaihoisa päätösjakso (Lento assai) 
on Sibeliuksen jousityylin mestarinäyt-
teitä, josta erottuu sellon tulkitsema 
pohjaton ikävöinti. Se tuntuu henkivän 
vanhaa laulutekstiä, jonka mukaan “jo-
kaisessa eron hetkessä on palanen kuo-
lemaa”.

Antti Häyrynen 
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Jaakko Kuusisto kuuluu aikamme mo-
nipuolisimpiin suomalaismuusikoihin. 
Hän tuli ensin tunnetuksi viulistina, 
monien uusien suomalaisteosten kan-
taesittäjänä ja kamarimuusikkona, sekä 
Sinfonia Lahden konserttimestarina 
vuosina 1998–2012. 

Tuosta tehtävästä hän on siirtynyt 
luontevasti kapellimestarin tehtäviin ja 
johtanut niin koti- kuin ulkomaillakin 
monia keskeisiä orkestereja ja laajaa 
ohjelmistoa. Lisäksi hänellä on ollut tai-
teelliseen suunnitteluun liittyviä tehtä-
viä ja vuodesta 2016 alkaen hän on joh-
tanut taiteen valtionosuusjärjestelmän 
uudistamista valmistelevaa asiantunti-
jatyöryhmää.

Yhtä aktiivinen Kuusisto on ollut 
myös säveltäjänä, johon hän on saa-
nut oppia Eero Hämeenniemeltä ja 
amerikkalaiselta David Dzubaylta. 
Sävellyksissään Kuusisto ei ole sitoutu-
nut mihinkään tiettyyn tyyliin, mikä on 
antanut mahdollisuuden tarttua hyvin 
erilaisiin aiheisiin ja sulauttaa vaikuttei-
ta Debussystä ja Stravinskysta viimei-
simpiin virtauksiin. Hänen asennettaan 
on mielekkäämpi luonnehtia ennakko-
luulottomasti kokeilevaksi kuin ideolo-
gisesti postmoderniksi.

Kuusiston näyttämöteosten jänni-
te ulottuu lastenoopperasta Makuu-
kamarioopperaan sekä viimeksi Oskar 
Merikannosta kertovaan Elämälle-
oopperaan. Kamariteoksista erottuu 
toiminnallinen Play-sarja ja konsert-
toja – viulukonsertto (2012) ja piano-
konsertto (2016) – on leimannut taido-

JAAKKO KUUSISTO (s. 1974): 
KONSERTTO FAGOTILLE JA ORKESTERILLE

kas instrumentaalisuus niin soolo-osan 
kuin orkesteriosuuden hahmotuksessa.

Uudesta konsertostaan Jaakko Kuu-
sisto kertoo näin:

”Konsertto fagotille ja orkesterille on 
järjestyksessä kolmas soitinkonsert-
toni, ja kieltämättä edustaa itselleni 
uutta aluevaltausta. Aiemmissa kon-
sertoissani olen voinut sanoa operoi-
vani tutulla maaperällä; viulukonserton 
osalta itsestään selvästi, ja pianokon-
serton säveltämistä helpotti tuttavalli-
nen, joskin enemmän harrastuspohjai-
nen suhteeni pianonsoittoon. Fagottia 
en kuitenkaan ole koskaan edes kokeil-
lut, ja lisäksi kyseessä on ensimmäinen 
puhallinsoittimelle kirjoittamani solisti-
nen teos. Sattumalta huomaan kuiten-
kin nyt olevani keskellä melko puhallin-
keskeistä aikaa; edellinen valmistunut 
teokseni on puhallinkvintetto Miete vii-
me kesältä, ja nyt työn alla on trumpet-
tikonsertto.

Edellä mainittuihin teoksiin verrat-
tuna konsertto fagotille ja orkesterille 
on hiljaisempi, herkempi ja sisäänpäin 
kääntyneempi. Säveltäminen on aina 
jossain määrin alisteista niille tunnel-
mille joita elämässä kulloinkin on, ja 
tällä kertaa, syksyllä 2016, syntyi tällais-
ta. Konsertto on yksiosainen, mutta ja-
kautuu useaan kontrastoivaan jaksoon. 
Temaattinen materiaali rakentuu lähin-
nä kahden tiiviin eleen varaan, jotka 
kuullaan heti kättelyssä: teoksen ensi 
sävelet muodostava pienistä sekun-
ti-intervalleista koostuva harmoninen 
rakennelma, ja toisena fagotin esittele-
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mä melodinen aihe, jossa siinäkin pie-
ni sekunti on tärkeä aines. Käytännössä 
kaikki aiheet koko teoksessa on tavalla 
tai toisella johdettu näistä kahdesta. 

Konsertto on omistettu Otto Virta-
selle, ja se on sävelletty Yleisradion tila-
uksesta, mistä lämmin kiitos.”

Jaakko Kuusisto, 
säveltäjäesittely Antti Häyrynen

1800-luvun lopussa Edward Elgar oli 
vielä enemmän Herefordshiren ja 
Worcestershiren alueilla vaikuttava 
paikallinen säveltäjäsuuruus kuin brit-
ti-imperiumin musiikillinen kruununja-
lokivi. Elgar tähtäsi läpimurtoon suu-
rimuotoisella orkesterisävellyksellä, 
jollaiseksi hän ehdotti kustantajalleen 
A. J. Jaegerille kenraali Gordonin san-
karikuolemaa Khartumissa käsittelevää 
sinfoniaa.

Ajatus koloniaalisen sotasankarin 
musiikillisesta monumentista väistyi, 
ehkä onneksi. Sinfonian sijaan Elgar 
alkoi luonnostella nopeasti orkesteri-
muunnelmia omasta teemastaan. Teos 
valmistui vuonna 1898 ja kantaesitet-
tiin menestyksekkäästi Hans Richterin 
johdolla seuraavana vuonna. 

Elgar singahti nyt kuuluisuuteen 
teostyypillä, joka 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteessa oli kohtalainen harvinaisuus. 
Esikuvia saattoi hakea Beethovenin 
Eroica-sinfoniasta, Brahmsin Haydn-

EDWARD ELGAR (1857–1934): MUUNNELMIA 
ALKUPERÄISESTÄ TEEMASTA OP. 36, ”ENIGMA”

muunnelmista sekä hänen neljän-
nen sinfoniansa finaalista tai Dvorakin 
Sinfonisista muunnelmista, mutta 
omana lajityyppinään orkesterimuun-
nelmat kuuluivat musiikillisen kartan 
valkoisiin läiskiin.

Muihin muunnelmalajeihin verrat-
tuna orkesterivariaatioissa korostuu 
soinnin ja eri soittimellisten karak-
terien muuntelu. Kokoonpanon kol-
lektiivisesta luonteesta syntyy myös 
yhteys Elgarin muunnelmien omape-
räiseen henkilögalleriaan. ”Enigma”-
muunnelmat op. 36 on omistettu 
”teoksessa kuvatuille ystävilleni” ja sen 
sideaineena on ystävyys, joka säveltä-
jän ja kunkin omalaatuisen persoonan 
välille oli syntynyt.

Elgar lisäsi teokseen myöhemmin 
kuvaamiensa ystävien nimikirjaimia 
ja muita vihjeitä, mutta jätti jälkeen-
sä arvoituksen, ”enigman”, jota ei tä-
hän päivään mennessä ole pystytty 
ratkaisemaan. Elgar mainitsi eräässä 
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yhteydessä ”tummat mietteet, jotka 
on jätettävä arvaamatta”. Lausuma on 
yleensä yhdistetty itse muunneltavaan 
teemaan, jota on vaihtelevin musiikilli-
sin perustein arveltu säveltäjän omaku-
vaksi.

Elgar kertoi myös, että ”teoksen läpi 
ja yli käy suurempi teema, jota ei kui-
tenkaan soiteta”. Tällaiseksi teemaksi 
on ehdotettu monia tunnettuja sävel-
miä God Save the Queenista skotlanti-
laiseen Auld lang syneen, joiden kont-
rapunktiseksi vastineeksi varsinainen 
muunneltava teema on näyttänyt is-
tuvan. Voi kuitenkin olla, että säveltäjä 
viittasi lausumallaan täysin abstraktiin 
teemaan, kuten ihmisten väliseen luot-
tamukseen, joka ylittää suurimmatkin 
eroavaisuudet.

Johdanto on verraten hidas ja alaku-
loinen esitellen nostalgisin sävyin tee-
man, joka voisi hyvin esittää säveltä-
jää itseään. Ensimmäinen muunnelma 
ei loittone kauas, vaan jatkaa teeman 
esittelyä hellin äänenpainoin – tämä on 
tunnistettu säveltäjän vaimon, Caroline 
Alice Elgarin muotokuvaksi (C. A. E.).

Seuraavana on eloisa joukko lähiseu-
dun tuttavuuksia: pianisti Hew David 
Steuart-Powell (H. D. S.-P.) oli Elgarin 
kamarimusiikkikumppani, Richard 
Baxter Townshend (R. B. T.) oli golfia 
harrastava naapuri ja William Meath 
Baker (W. M. B.) oikukas tilanomista-
ja. Richard Penrose Arnold (R. P. A.) oli 
myös innokas kamarimusiikin ystävä, 
mutta ailahteleva luonne. 

Romanttiselle Isobel Fittonille 
(Ysobel) Elgar antoi viulu- ja alttoviu-
lutunteja. Arkkitehti Arthur Troyte 
Griffithiä kuvaava lennokas, kolkkavan 
patarummun tahdittama seitsemäs 

variaatio sai säveltäjän mukaan alkun-
sa ”huono-onnisista pianonäytöksistä”. 
Winifred Norbury (W. N.) kuului taas 
hiljaisiin, mutta huumorintajuisiin ja ai-
dosti charmantteihin naistuttaviin.

Novello-kustannusyhtiötä johtanut 
August Jaeger oli Elgarin tärkeimpiä tu-
kijoita hänen säveltäjäuransa kriittisis-
sä vaiheissa. Yhdeksäs muunnelma on 
uljas hidas osa, jonka otsikko, tarujen 
metsästäjä Nimrod, viittaa kustantajan 
nimen saksankieliseen merkitykseen. 
Dorabellasta on käyty brittikirjallisuu-
dessa väittelyä, mutta yleisemmin 
Mozartin Cosi fan tuttesta poimittu 
vihje on yhdistetty Dora Pennyyn, jon-
ka kiusoittelevan ulkokuoren alle kät-
keytyi lämmin sydän.

Yhdennentoista variaation atleetti-
set soinnit kuvastavat Herefordin kat-
edraalin urkurin George Robertson 
Sinclairin (G. R. S.) ammattia, mutta 
tiettävästi myös hänen maineikasta 
bulldogiaan Dania, joka sukelsi nouta-
maan heitettyä keppiä Wye-joesta – 
ehkä koiran uskollisuus rinnastuu tässä 
lujaan ystävyyteen. Basil Nevinson (B. 
G. N.) oli Elgarin yhtyeen sellisti (soolo), 
vakavamielinen ja luotettu ystävä.

Toiseksi viimeinen muunnelma on 
otsikoitu Romanzaksi ja viitteet mm. 
Mendelssohnin Tyyneen mereen ja 
onnelliseen matkaan (klarinettisoolo) 
vihjaavat jonkun olevan matkalla kau-
komaille. Elgarin mukaan ao. henkilö – 
jonka nimikirjaimia ei paljasteta – oli-
si maailmannainen Lady Mary Lygon, 
mutta toiset ovat epäilleet todelliseksi 
hahmoksi Uuteen-Seelantiin muutta-
nutta Helen Weaveria, säveltäjän entis-
tä kihlattua.
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ANNA-MARIA HELSING

Anna-Maria Helsing on saavut-
tanut mainetta kapellimestarina 
Pohjoismaiden ykkösorkestereissa ja 
oopperataloissa. Hän suoritti opin-
tonsa Sibelius-Akatemian kapellimes-
tariluokalla vuosina 2004–2007 Leif 
Segerstamin ja Atso Almilan johdol-
la. Lisäksi Helsing kutsuttiin Allianz 
International Conductor’s Academy 
-koulutukseen Lontooseen 2008.

Vuosina 2010–2013 Helsing toi-
mi Oulu Sinfonian ylikapellimes-

Finaalissa säveltäjä palaa yhdistä-
vään päähenkilöön, omakuvaan, joka 
on kaikkien ystävyyssuhteiden kautta 
saavuttanut uuden rentouden ja itse-
luottamuksen. ”Edu” oli Elgarin vaimon 
miehelleen antama lempinimi ja sävel-
täjä tuntuu lopussa katsovan itseään 
muiden silmin. 

Elgarin Enigma-muunnelmat ovat 
ylistystä englantilaistyyppiselle sosiaa-
lisuudelle, jossa jokaisen koti on oma 
linnansa ja suhteellinen etäisyys mui-
hin on tarkemmin mitattu kuin muis-
sa kulttuureissa – viimeksi Brexit-
päätöksessä. Ehkä loppupäätelmäksi 
sopii John Donnen runo Kenelle kellot 
soivat, jonka avauksen mukaan ”yksi-
kään ihminen ei ole saari, täydellinen 
itsestään, vaan jokainen on pala man-
nerta, osa kokonaisuutta”.

Antti Häyrynen

tarina. Kotimaassa hän on johta  nut 
mm. Helsingin kaupungin orkesteria, 
Tampere filharmoniaa ja Tapiola Sin-
foniettaa. Ulkomailla Helsing on vierail-
lut mm. Tukholman filharmonikoiden, 
Ruotsin kuninkaallisen oopperaorkes-
terin, Göteborgin, Islannin, Odensen 
ja Trondheimin sinfoniaorkesterien, 
Braunschweigin valtionorkesterin ja 
Viron kansallisorkesterin johtajana. 
Kuluvalla kaudella hän debytoi mm. 
Lontoon Philharmonia-orkesterin ja 
Norjan radion sinfoniaorkesterin kapel-
limestarina.

Anna-Maria Helsing debytoi Suomen 
Kansallisoopperassa 2008 johtaen 
Kaija Saariahon oopperan Adriana 
Mater. Lisäksi hän on toiminut avus-
tavana kapellimestarina Savonlinnan 
Oopperajuhlilla ja johtanut ooppe-
raa Oulussa, Tampereen oopperassa, 
Vaasan oopperassa ja kantaesittänyt 
Jukka Linkolan Hallin Janne -oopperan 
Jämsässä Jyväskylä Sinfonian kanssa. 

Helsing sai ensimmäisen palkin-
non Varsovan 20th Century Music for 
Young Artists -kilpailussa vuonna 1999. 
2011 hänet palkittiin Louis Spohr -mita-
lilla Braunschweigissa.

OTTO VIRTANEN

Otto Virtanen aloitti musiikkiopintonsa 
6-vuotiaana Ylä-Satakunnan musiikki-
koulussa. 15 auringonkiertoa nähtyään 
hän siirtyi pitkäaikaisen piano-opet-
tajansa Vesa-Matti Tastulan hoivista 
Tampereen konservatorioon, jossa al-
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koivat fagottiopinnot Stig Forsmanin 
ohjauksessa. Sibelius-Akatemiassa tou-
hu jatkui László Haran ja Jussi Särkän 
evästyksin. Ehtipä hän soitinopintojen 
ohessa piipahdella jonkin verran myös 
kummastuttamassa Tapio Nevanlinnaa 
tämän sävellystunneilla sekä Leonid 
Bashmakovia orkestrointia oppiak-
seen. Fagottidiplomin Otto Virtanen 
suoritti vuonna 1997, valmistui musii-
kin maisteriksi vuonna 2000 ja soitti 
ensikonserttinsa Sibelius-Akatemian 
Soiva Akatemia -konserttisarjassa ke-
väällä 2002. Hän on täydentänyt opin-
tojaan Tanskan kuninkaallisessa mu-
siikkikorkeakoulussa Asger Svendsenin 
sekä Pariisin Konservatoriossa Pascal 
Gallois’n fagottiluokilla sekä lukuisilla 
kesä- ja mestarikursseilla.

Orkesteriuransa aluksi Otto Virtanen 
toimi fagotistina Helsingin kau-
punginorkesterissa vuosina 1995–
1999 ja sen jälkeen soolofagotistina 
Tampere Filharmoniassa 1999–2004. 
Syksystä 2004 alkaen hän on soitta-
nut nykyisessä toimessaan Radion 
sinfoniaorkesterin 1. soolofagotistina. 
Orkesterimuusikkouden lisäksi Otto 
Virtanen on aktiivinen kamarimuusik-
ko ja monipuolinen instrumenttinsa 
sanansaattaja. Hän on esiintynyt koti-
maassaan useiden orkesterien solistina, 
tehnyt Yleisradiolle lukuisia nauhoituk-
sia sekä esiintynyt monilla kotimaisil-
la musiikkifestivaaleilla. Muun muassa 
näissä yhteyksissä sekä pianisti-sävel-
täjä Kirmo Lintisen seurassa hän on 
tullut toimineeksi yhteistyössä usei-
den suomalaisten säveltäjien kanssa 
ja soittanut paljon kantaesityksiä ja 
Suomen ensiesityksiä useistakin fagot-
tikirjallisuuden merkkiteoksista kuten 

Jouni Kaipaisen ja André Jolivet’n kon-
sertoista, Nikos Skalkottasin Sonata 
Concertantesta tai Luciano Berion 
Sequenzasta. Konserttiohjelmissaan 
hän yhdistelee mieluusti eri aikakau-
sien teoksia aina varhaisesta barokista 
2000-luvulle saakka.

Otto Virtanen on sovittanut ja sä-
veltänyt musiikkia erilaisille, useim-
miten puupuhaltimia sisältäville 
kokoonpanoille. Tällä hetkellä pöytä-
laatikossa muhii puupuhallinversio 
Modest Musorgskin Näyttelykuvista, 
trioluonnoksia cornisti Jukka Harjua sil-
mällä pitäen ja laulusarjan ituja sopraa-
no Anu Komsia varten – tämä vain ei 
vielä tiedä siitä…
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestari on Hannu Lintu, joka aloit-
ti kautensa syksyllä 2013. RSO:n kun-
niakapellimestarit ovat Jukka-Pekka 
Saraste ja Sakari Oramo. 

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-
Eric Fougstedt, Paavo Berglund, Okko 
Kamu, Leif Segerstam, Jukka-Pekka 
Saraste ja Sakari Oramo.

Suurten klassis-romanttisten mesta-
riteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilaamia teoksia. RSO:n 
tehtäviin kuuluu myös koko suomalai-
sen orkesterimusiikin taltioiminen kan-
tanauhoille Yleisradion arkistoon. 

Kaudella 2016–2017 orkesteri kan-
taesittää viisi Yleisradion tilaamaa 
teosta ja esittelee myös suomalai-
sen modernismin pioneereja, ku-
ten Väinö Raitiota ja Uuno Klamia. 
Lisäksi ohjelmassa on muun muassa 
Stravinskyn orkesteriteoksia, Mahlerin 
ja Brucknerin sinfonioita, Haydnin 
Vuodenajat -oratorio ja nykysäveltä-
jien konserttoja. Vieraaksi saapuvat 
mm. sopraano Karita Mattila ja mez-
zosopraano Michelle DeYoung, kapel-
limestarit Esa-Pekka Salonen, Teodor 
Currentzis ja Gustavo Gimeno sekä 
pianisti Daniil Trifonov.

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Hako-
lan, Lindbergin, Saariahon, Sallisen, 
Kai paisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Launiksen 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 -kate-
goriassa. Kaudella 2016–2017 orkesteri 
levyttää mm. Sibeliusta, Prokofjevia ja 
Fagerlundia.

RSO tekee säännöllisesti konsertti-
kiertueita ympäri maailmaa. Kaudella 
2016–2017 orkesteri esiintyy Hannu 
Linnun johdolla Suomussalmella, Ka-
jaanissa, Mikkelissä ja Kuopiossa. 

RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. RSO:n 
verkkosivuilla (yle.fi/rso) voi konsertteja 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta. Konserteista suuri osa 
myös televisioidaan suorina lähetyksi-
nä Yle Teemalla.

RADION SINFONIAORKESTERI


