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24.3.     
PERJANTAISARJA 11
Musiikkitalo klo klo 19.00 

Nicholas Collon, kapellimestari
Laura Mikkola, piano

Thomas Adès:  Dances from Powder her Face 11 min

Overture
Waltz
Finale

Thomas Adès: In Seven Days – pianolle ja 30 min 
orkesterille, ensiesitys Suomessa 

I Chaos – Light – Dark
II Separation of the waters into sea and sky
III Land – Grass – Trees
IV Stars – Sun – Moon
VFugue – Creatures of the Sea and Sky
VI Fugue – Creatures of the Land
VII Contemplation 

VÄLIAIKA 20 min

Sergei Prokofjev: Sinfonia nro 5 B-duuri op.100 43 min

I Andante 
II Allegro marcato 
III Adagio 
IV Allegro giocoso
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon 
jälkeen Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle 
kuuntelemaan esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on 
numeroimattomat paikat.

Myöhäisillan kamarimusiikki: 
Christoffer Sundqvist, klarinetti
Paula Sundqvist, viulu
Jukka Rautasalo, sello
Jouko Laivuori, piano

Thomas Adès: Catch  11 min  

Thomas Adès: Court studies from the Tempest 8 min

Väliaika noin klo 19.55. Konsertti päättyy noin klo 21.10. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy n. klo 21.45. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso.



3

Thomas Adèsin kamariooppera Powder 
Her Face herätti vuonna 1995 kohun ai-
heenvalinnallaan ja sen suorasukaisella 
käsittelyllä. Ooppera perustui Argyllin 
herttuattaren skandaalinkäryiseen elä-
mään. Porvarillisiin oloihin syntynyt 
Margaret Whigham meni vuonna 1937 
naimisiin Argyllin herttuan kanssa ja 
käynnisti näkyvän seurapiiriuran, joka 
kariutui 1960-luvulla avioliiton kans-
sa seksiskandaaliin. 1990-luvun alussa 
herttuatar lensi köyhtyneenä ulos lon-
toolaisesta luksushotellista ja päätti 
päivänsä pari vuotta myöhemmin hoi-
tokodissa.

Adèsin ooppera kytkeytyy Alban 
Bergin Lulun ja Stravinskyn Hulttion 
tien moraaliin ilman moralisointia. 
Kabareen henki, tango- ja iskelmäparo-
diat lataavat musiikkiin sekä tavoitet-
tavuutta että kriittisyyttä. ”Myös kama-
lat ihmiset voivat olla traagisia”, Adès 
totesi päähenkilöstään,. Oopperassa on 
tuomiolla ontto ja hedonistinen elä-
mänmuoto, mutta myös siihen liitty-
vä kaksinaismoraali ja tekopyhyys. Sen 
kunniaksi sekä Classic FM että BBC 3 
ensi alkuun musiikin kielsivät esittämi-
sen kanavillaan.

Kahdessakymmenessä vuodes-
sa Powder Her Facesta on tullut yksi 
suosituimmista nykyoopperoista, joka 
Suomessa kuultiin tuoreeltaan 1998. 
Vuonna 2007 Adès laati Clevelandin 
orkesterin ja Lontoon Philharmonia-
orkesterin tilauksesta oopperan aihei-
siin perustuvan, mutta orkestroinnil-
taan laajennetun Tanssisarjan, joka oli 

THOMAS ADÈS (s. 1971):  
DANCES FROM POWDER HER FACE

alun perin otsikoitu Alkusoitoksi, vals-
siksi ja finaaliksi.

Alkusoitto syöksähtää liikkeel-
le  Straussin Ruusuritarin hengessä 
par  tituurin esitysmerkinnällä Avanti 
(”Eteenpäin!”), joka törmää tuota pi-
kaa parhaat päivänsä nähneeseen tan-
goon. Oopperassa musiikki myötäilee 
Sähkömiestä ja Palvelijatarta, jotka 
pilkkaavat Herttuatarta hänen sviitis-
sään. Muistot menneestä glamourista 
lahoavat glissandoissa ja vaappuvissa 
rytmeissä, uusi arki tunkee sisään ovis-
ta ja ikkunoista.

Valssi on terävämpi sekä rytmeiltään 
että pisteliäisyydessään. Puhaltimien 
käsittelyssä on kamarimusiikillista 
herk  kyyttä ja Prokofjevin ja Stravinskyn 
balettien runoutta. Pari kertaa tans-
si voimistuu mekaanisesti ruhjovaksi 
marssiksi.

Finaali liittyy kohtaukseen, jos-
sa Herttuatar poistetaan hotellista. 
Sähkömies ja Palvelijatar tanssivat vih-
jailevan tangon laittaessaan huonetta 
kuntoon seuraaville asiakkaille, joiden 
yhtä hauraille lemmenunelmille päätös 
tuntuu avaavan oven.
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Thomas Adès singahti parikymmen-
vuotiaana kuuluisuuteen enimmäk-
seen pienimuotoisilla, tapahtumarik-
kailla ja tyylirajoja puhkovilla teoksilla. 
Nuori säveltäjä oli opiskellut en-
sin Lontoon Guildhall-koulussa Paul 
Berkowitzin (piano) ja Robert Saxtonin 
(sävellys) johdolla ja myöhemmin 
sävellystä Cambridgen yliopiston 
King’s Collegessa Robin Hollowayn 
ja Alexander Goehrin johdolla. Suo-
malaiset tutustuivat Adèsiin vuon-
na 1998 hänen vierailtuaan Helsingin 
Musica Novassa.

2000-luvulla Adès on vakiinnuttanut 
asemansa yhtenä nykytaiteen kiinnos-
tavimmista säveltäjistä, joka on kiin-
teyttänyt ja syventänyt ilmaisuaan ja 
jonka teokset ovat kasvaneet sekä mit-
tasuhteiltaan että haastavuudeltaan. 
Maailman syntyminen on musiikin ai-
heena niitä haastavimpia ja siihen on 
historiassa tarjottu sekä monumen-
taalis-spektaakkelimaisia että valoisan 
huumorin sävyttämiä vastauksia.

Adèsin pianokonsertto In Seven Days 
(”Seitsemässä päivässä”) vuodelta 2008 
on Los Angelesin filharmonikoiden ja 
Lontoon Southbank -keskuksen yhteis-
tilaus. Alun perin teokseen liittyi kes-
keisenä elementtinä Adèsin tuolloisen 
kumppanin Tal Rosnerin videoinstallaa-
tio, abstraktien ja värikkäiden kuvien 
virta. ”Video-baletiksi” tuossa vaihees-
sa luonnehditun konserton musiikilli-
nen ja visuaalinen elementti syntyivät 
yhtä aikaa vuorovaikutuksessa, mutta 
myöhemmin video-osuudesta on voitu 
luopua.

THOMAS ADÈS (s. 1971): 
IN SEVEN DAYS – PIANOLLE JA ORKESTERILLE

Teoksen otsikko viittaa kristilliseen 
maailman luomiseen, mutta Adès on 
huomauttanut että raamatun teks-
ti edusti syntyaikanaan myös tuorein-
ta tieteellistä näkemystä. Tieteellinen 
maailmanselitys kaikuu musiikillisissa 
ratkaisuissa, mutta pianolle annettu 
rooli, jota Adès on luonnehtinut teok-
sen ”tietoisuudeksi” (consciousness), 
punoo jatkuvan kehityksen lomaan 
tarkkailevaa ja vaikuttavaa linjaa.

Säveltäjä on tiivistänyt pianokonsert-
tonsa ideaa näin: ”Tarina on sommitel-
tu muunnelmasarjaksi, joka kuvastaa 
kertomuksen kaksivaiheista luonnetta. 
Kolmea ensimmäistä päivää täyden-
tää kolme jälkimmäistä päivää ja seit-
semäntenä päivänä sävelaihe esitellään 
yksinkertaisimmassa muodossaan.” In 
Seven Days keskittyy luomistyön eril-
listen ilmentymien sijaan prosesseihin, 
pienten musiikillisten solujen törmäi-
lyyn ja siitä syntyviin rytmisiin ketjuihin 
ja harmoniseen järjestykseen.

Muunnelmasarjan luonne on spiraa-
limaisesti kiihtyvä, jokainen osa edeltä-
jäänsä lyhyempänä. Ilman taukoa toi-
siaan seuraavat Seitsemän päivää eivät 
ala tyhjyyden hiljaisuudella tai suurella 
pamauksella, vaan kihisevällä toimin-
nalla, jonka ensimmäinen merkki on 
yksinkertainen ylöspäin nouseva asteik-
koaihe. 

Ensimmäinen päivä, Kaaos-Valo-
Pimeys (Chaos-Light-Dark), alkaa mo-
nistua, silmikoitua ja kasvaa jousien 
fraktaalisessa kuvioinnissa. Maailma 
syntyy kesyttämättömässä kontra-
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punktisessa liikkeessä ja pimeyteen 
syntyy valoa ja pitkäjänteisyyttä pu-
haltimien liittyessä mukaan. Pianon 
jazzmainen sisääntulo tuo mukanaan 
luovan idean ja illan hämärtyessä liike 
hidastuu vaskisiksi mainingeiksi.

Reilun kahdeksan minuutin paik-
keilla koittaa pianon ja lyömäsoitinten 
helähdysten ilmoittamana toinen päi-
vä, Vesien erottaminen mereksi ja tai-
vaaksi (Separation of Waters into Sea 
and Sky). Piano toimii kirjaimellisesti 
matalaan ja korkeaan rekisteriin pakka-
utuvan musiikillisen toiminnan veden-
jakajana. 

Pianon matalasta E-sävelestä käyn-
nistyy kontrabassojen syvyyksistä ver-
sova kolmas päivä, Maa-Ruoho-Puut 
(Land-Grass-Trees). Hitaasti kasvavan 
passacaglian tapaan elämä levittää leh-
viään laajoissa harmonisissa kehissä, 
joihin liittyy yhä enemmän soittimia ja 
aiheita. Kaikki tiivistyy lopussa koraali-
maiseksi voimannäytöksi.

Neljäs päivä, Tähdet-Aurinko-Kuu 
(Stars-Sun-Moon), koittaa pianon kor-
keissa filigraaneissa, joihin puhaltimet 
liittyvät hellittämättömällä kuvioinnil-
la. Taivaankappaleiden ryhmittyminen 
tarjoaa astraalisen baletin, jonka kiin-

topisteeksi ilmaantuvat pianon aurinko 
ja kuu.

Meren ja taivaan elävät (Creatures 
of Sea and Sky) ilmaantuvat viidennen 
päivän fuugassa. Soitinryhmät kilpaile-
vat keskenään eri elementteihin sopivia 
liikemuotoja kehitellessään, mutta yhtä 
tärkeää on kehitystä suuntaava evolu-
tiivinen jännite. 

Yhtä fuugaa seuraa pienen tauon jäl-
keen toinen, kun kuudes päivä marssit-
taa pianon johdolla esiin maanpäälliset 
elämänmuodot (Creatures of Land). 
Edeltävää päivää monimutkaisempi 
kontrapunkti kertoo ehkä kehityksen 
keskittyvän motoriikan ja plastiikan si-
jaan korkeampiin aivotoimintoihin ja 
sopeutumiseen erilaisiin ympäristöihin.

Kuudes päivä päättyy seesteisyyteen, 
jota täydentää seitsemännen päivän 
lyhyt Kontemplaatio (Contemplation). 
Piano on päävastuussa luomistyön 
loppuarvioinnista, jossa teoksen läpi 
soinut aihe tiivistyy symbolisesti seit-
sensävelisenä laskeutuvaksi perustee-
maksi. Aivan lopussa tarina kiertyy ta-
kaisin alkuunsa, kun orkesterissa herää 
eloon koko prosessin käynnistänyt as-
teikkoaihe.

Sergei Prokofjev lunasti Neuvosto-
liittoon palattuaan 1935 paikkansa 
maan johdon silmissä patrioottisilla sä-
vellyksillä, mutta hänen pääteoksik-
seen kohosivat suuret baletit Romeo 

SERGEI PROKOFJEV (1891–1953): 
SINFONIA NRO 5

ja Julia (1935–36) sekä Tuhkimo (1944). 
Toiseen maailmansotaan Prokofjev 
reagoi ensin henkilökohtaisella tasol-
la pianosonaateillaan nro 6 (1939), 7 
(1942) ja 8 (1939–44), ja sitten vuon-
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na 1944 sinfoniallaan nro 5 B-duuri op. 
100. 

Taukoa edeltävään sinfoniaan oli syn-
tynyt kuusitoista vuotta ja viides sinfo-
nia oli ensimmäinen, jonka Prokofjev 
sävelsi Neuvostoliitossa. Teos valmis-
tui Moskovan ulkopuolella sodan kal-
listuessa kohti loppuaan – taistelut 
Suomen rintamalla olivat jo päättyneet 
– ja se sai kantaesityksensä säveltä-
jän johdolla tammikuussa 1945. Ennen 
sinfonian aloitusta kaupunkia ympä-
röivä tykistö ampui kunnialaukaukset 
neuvostojoukkojen ylitettyä Puolassa 
Vistula-joen. Prokofjev tiesi mitä kaik-
kea sinfonialta odotettiin, mutta hänen 
fokuksessaan oli tavallisten ihmisten 
kokemukset.

Viidennen sinfonian rakenne on 
klassinen, mutta toimintaperiaate on 
enemmän slaavilaisittain eeppinen 
kuin motiivioperaatioihin perustuva. 
Virallisena kommenttinaan Prokofjev 
totesi teoksen ilmaisevan ”inhimilli-
sen hengen suuruuden, ylistyslaulun 
vapaalle ja onnelliselle ihmiskunnal-
le”. Sankarilliset eleet ja voittoisat hui-
pennukset kuuluvat kokonaisuudesta, 
mutta ne eivät ole koko totuus. Ilman 
ideologisia kehyksiäkin sota tarjosi ti-
laisuuden tarkastella ihmisyyden sekä 
uljaimpia että brutaaleimpia muotoja.

Avausosalla on verkkaisen tempon-
sa (Andante) vuoksi johdantomainen 
luonne. Puupuhaltimien alussa esit-
telemä lyyrinen teema paljastaa vasta 
kehittelyssä majesteetillisen potenti-
aalinsa. Jousien ja puupuhaltimien lä-
pikuultavan soinnin rinnalle kohoavat 
vaskien sotaisat paisutukset, joita lyö-
mäsoitinten keskitykset tehostavat. 
Samalla tavoin Prokofjev erottaa or-

kesterin korkea ja matalaa äärtä toisis-
taan laulavien teemojen leikatessa ul-
jaasti läpi rekisterin. Osan jylhä kooda 
tam-tamin lyönteineen on tarkoitettu 
juuri niin sankarilliseksi kuin miltä se 
kuulostaa.

Scherzo (Allegro marcato) antaa 
Prokofjeville tilaisuuden viljellä mo-
dernistisen kautensa pirullisia äänen-
painoja, musiikillista komiikkaa, joka 
muuttuu hetkessä riivaavaksi piinak-
si. Päätaitteen motorisoidut kasakka-
rytmit ja klarinetin ilkikurinen teema 
on nähty groteskissa, vain vilauksel-
ta painajaismaiseksi yltävässä valossa. 
Toinen teema on unenomainen. 

Scherzon välitaite muuntelee omaa 
sävelmäänsä tuossa epätodellisessa ja 
toiveikkaassa hengessä, mutta päätai-
te hiippailee koomisen marssin ja vas-
kien kiihdytyksen turvin takaisin entis-
tä kiukkuisempana. Jousien ja piccolon 
sivallukset viheltävät kuin luodit ohi 
scherzo-teeman, joka törmää lopussa 
täyttä vauhtia seinään.

Hitaan osan (Adagio) kaunista tee-
maa varjostaa alakuloisuus, joka yltyy 
lopulta majesteetilliseksi traagisuudek-
si. Prokofjevin melodia levittää viuluis-
sa siipensä kuin tarunomainen lintu or-
kesterin matalan rekisterin kehystäessä 
sitä tummin reunuksin. Uhkaava toinen 
teema käynnistyy matalasta rekisteris-
tä ja musiikin läpi sykkivä hitaan valssin 
pulssi luo vaikutelman suuresta hauta-
jaissaatosta. Raastavan huipennuksen 
jälkeen alkutaitteen kertaus on syystä 
hauraan tuntuinen. Voipuneen päätee-
man ylle kerääntyy runollisia seittejä, 
mutta lopussa häivähtää arvoitukselli-
nen hymy.
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Finaali (Allegro giocoso) alkaa hilpeä-
nä sonaattirondona Haydnin tyyliin ja 
sitä valmistellaan muistelemalla avaus-
osan pääteemaa (sellot ja bassot). 
Alttoviulut käynnistävät liikkeen ja kla-
rinetti virittää teeman, jonka hyväntuu-
linen huolettomuus kohtaa musiikin 
edetessä vastuksia. Samalla kun mu-
siikki tavoittelee voittoisia sävyjä, sii-

hen ilmestyy myös kaaoksen merkkejä. 
Koko teoksen läpi kulkenut emotionaa-
linen kaksijakoisuus nousee pääosaan 
loppukiihdytyksessä, johon kirskuvat 
riitasoinnut tuovat motorista vimmaa 
ja uhkaavaa latausta.

Antti Häyrynen

NICHOLAS COLLON
Alttoviulua, pianoa ja urkujakin soitta-
nut Nicholas Collon on jo ehtinyt ly-
hyellä kapellimestariurallaan johtaa 
monia huippuorkestereita ja luotsaa 
vakituisesti perustamaansa Aurora-
kamariorkesteria kotikaupungissaan 
Lontoossa. Lisäksi hän on Haagin 
Residentie Orkestin päävierailija.

Collon on johtanut mm. Berliinin 
saksalaista sinfoniaorkesteria, Zürichin 
Tonhalle-orkesteria, Ensemble Inter-
contemporainia, Lontoon Phil har-
monia-orkesteria ja BBC:n filharmo-
nikoita. Vuonna 2005 perustetun 
Aurora-kamariorkesterinsa kanssa Col-
lon  esiintyy säännöllisesti mm. Lon-
toon Wigmore Hall’ssa ja Barbican 
-keskuksessa. Proms-festivaalilla orkes-
teri ja Collon ovat konsertoineet vuo-
desta 2010 lähtien. Collon on levyttä-
nyt Auroran kanssa Ivesin, Coplandin, 
Adamsin ja Muhlyn musiikkia sekä 
mm. Britteniä ja Ligetiä. 

Oopperaa Nicholas Collon on joh-
tanut Englannin kansallisoopperas-
sa, Walesin kansallisoopperassa sekä 
Glyndebournen ja Aldeburghin festi-
vaaleilla. Hänen ohjelmistoonsa kuuluu 
paljon myös nykymusiikkia ja hän on 

johtanut monia kantaesityksiä ja Iso-
Britannian ensiesityksiä mm. Unsuk 
Chiniltä, ja Colin Matthewsiltä.

LAURA MIKKOLA
Pianisti Laura Mikkola on opiskellut 
Sibelius-Akatemiassa, Curtis-instituutissa 
Philadelphiassa ja Bloo mingtonin mu-
siikkikorkeakoulussa In dianassa. Kah-
teenkymmeneen ikävuoteensa men-
nessä hän oli voittanut jo useita 
pianokilpailuja, mm. Maurice Ravel 
-pianokilpailun Ranskassa 1988, Maj Lind 
-pianokilpailun Suomessa 1992 ja Unisa 
Transnet -pianokilpailun Etelä-Afrikassa 
1994. Vuonna 1995 Mikkola sai toisen 
palkinnon ja yleisöpalkinnon arvoste-
tussa Queen Elisabeth -pianokilpailussa 
samoin kuin nuoren taiteilijan Suomi-
palkinnon.

Kilpailuvoittojensa myötä Mikkola on 
esiintynyt mm. Los Angelesin filhar-
monikkojen, Mariinsky-teatterin orkes-
terin, Washingtonin kansallisorkesterin 
ja Wienin kamariorkesterin solistina ja 
työskennellyt mm. kapellimestari Esa-
Pekka Salosen, Vladimir Ashkenazyn, 
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Okko Kamun ja Jukka-Pekka Sarasteen 
kanssa. Lisäksi hän on konsertoi-
nut mm. Tokion Suntory Hall’ssa, 
Los Angelesin Hollywood Bowl’ssa ja 
Zürichin Tonhallessa. 

Mikkolan ohjelmisto sisältää kama-
rimusiikin lisäksi yli kuusikymmentä 
pianokonserttoa. Hänet tunnetaan eri-
tyisesti Einojuhani Rautavaaran mu-
siikkiin perehtyneenä pianistina, joka 
on levyttänyt kaikki Rautavaaran soo-

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 

RADION SINFONIAORKESTERI

lopianoteokset ja pianokonsertot. Tänä 
vuonna vuorossa on Einar Englundin 
pianotuotannon taltiointi. Keväällä 
2014 ilmestyneellä levyllä Mikkola soit-
taa Erkki-Sven Tüürin pianokonserton 
Paavo Järven johtaman Frankfurtin ra-
dion sinfoniaorkesterin kanssa. 

Laura Mikkola on toiminut Iitin mu-
siikkijuhlien taiteellisena johtajana vuo-
desta 2003 lähtien. 
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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.


