
27.1.     
PERJANTAISARJA 8
Musiikkitalo klo 19.00 

Jukka-Pekka Saraste, kapellimestari 
Patricia Kopatchinskaja, viulu

Ludwig van Beethoven: Leonore I, alkusoitto op. 138 10 min

György Ligeti: Viulukonsertto 28 min
I  Praeludium 
II  Aria – Hoquetus – Chorale 
III  Intermezzo 
IV Passacaglia 
V Appassionato 

VÄLIAIKA 20 min

Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 7 A-duuri op.92 36 min
I Poco sostenuto – Vivace 
II Allegretto 
III Scherzo (Presto) 
IV Finaali (Allegro con brio)

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.10. 
Suora lähetys Yle Teemalla, Yle Radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
LEONORE I, ALKUSOITTO

Ludwig van Beethoven ei ollut luon-
tainen oopperasäveltäjä, mutta vapau-
den ihannetta hän oli valmis drama-
tisoimaan näyttämölle. Jean Nicolas 
Bouillyn kertomus miehensä pelasta-
vasta Leonoresta valmistui 1790-luvun 
lopussa Ranskan Toursissa, jossa kirjoit-
taja toimi tuoreen tasavallan oikeuden-
jakajana. 

Beethoveniin vetosi tositapahtumiin 
perustuva tarina, jossa vaimo miehek-
si pukeutuneena tunkeutui vankilaan 
ja vapautti sieltä syyttömästi tuomi-
tun miehensä. Ilmeisesti Bouilly oli 
virkamies, joka armahti tuomitun ja 
antoi libretolle Beethovenia innoitta-
neen alaotsikon ”Aviollista rakkautta”. 
Idealismin läpitunkema naissankaritar 
oli taidehistoriassa edistysaskel, mut-
ta voi selittää myös Beethovenin ylimi-
toitettuja odotuksia omissa avioliitto-
hankkeissaan.

Tarina herätti Beethovenissa myös 
kilpailuvietin, kun italialaissävel-
täjä Ferdinando Paërin säveltämä 
Leonore tuli julkisuuteen vuonna 1804. 
Beethovenin ooppera on monessa 
kohdin reaktiota Paërin tavanomaisiin 
ratkaisuihin, mestarin halua näyttää, 
kuinka asiat voidaan tehdä taidolla ja 
mielikuvituksella.

Oopperan alkusoitot työllistivät 
Beethovenia monin versioin. Leonore II 
valmistui Wienin Kärtner-torin teatte-
rin ensi-iltaan vuonna 1805 ja Leonore 
III seuraavan vuoden uusintaensi-il-
taan. Ne ovat molemmat laajoja or-
kesterirunoelmia, jotka rakentavat 

koko draaman kaaren alusta loppuun 
soittimellisesti. Viimeisenä valmistui 
Fidelio-alkusoitto oopperan uusittuun 
versioon vuonna 1815.

Leonore I:ksi kutsuttu alkusoit-
to syntyi vuonna 1808 toteutumatta 
jääneeseen Prahan esitykseen. Siinä 
Beethoven otti aiheeseen käytännöl-
lisen näkökulman ja muisti, että oop-
pera käynnistyy alkusoiton jälkeen 
vanginvartijaperheen kotoisalla rupat-
telulla. Siten Leonore I on edeltäjiään 
suppeampi ja karttaa monumentaali-
sia äänenpainoja. 

Alkusoiton alun aiheet ilmentä-
vät enemmän surumieltä kuin sy-
vää tragediaa. Tästä asetelmasta et-
sitään tietä pelastusta ennakoivaan 
Allegro-teemaan. Aiemmista alkusoi-
toista tuttu Leonoren aihe ilmaantuu 
oboen esittelemänä vasta teoksen jäl-
kipuolella. Loppunousun rakenteluun 
Beethoven liittää myös lempeästi hu-
moristisia sävyjä.
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GYÖRGY LIGETI 
(1923–2006): 
VIULUKONSERTTO

György Ligetin myöhäistuotantoon 
kuuluu kolme konserttoa, pianol-
le (1985-1988), viululle (1989–1993) ja 
käyrätorvelle (”Hampuri”, 1998–2002), 
jotka tuntuvat päälle päin ilmentävän 
paluuta menneisyyteen, Bela Bartokilta 
perittyihin symmetrisiin muotoihin, 
historiallisiin ratkaisuihin sekä konser-
toivaan jännitteeseen.

Ligeti yhdisti myöhäisteoksissaan 
monia kehittämiään tekniikoita, joita 
hän oli varhaisemmissa sävellyksissään 
tutkinut erillisinä projekteina. Hän ei 
silti yrittänyt luoda eri tekniikoista yh-
tenäistävää synteesiä, uutta järjestel-
mää.  Alkaen paostaan Neuvostoliiton 
miehittämästä Unkarista 1956 Ligeti 
oli pyrkinyt eroon kaikista kahlitsevista 
järjestelmistä. 

”Modernistinen ja kokeellinen musiik-
ki tyydyttivät minua yhä vähemmän, 
mutta torjuin myös muodikkaan jälki-
romanttisuuden ja monet postmoder-
nismin tunnusmerkeistä”, säveltäjä ker-
toi haastattelussa 1986. Kansainvälinen 
nykymusiikki oli alkanut tuntua hänes-
tä vankilalta, jonka ”yksi seinä oli avant-
garde ja toinen menneisyys, joilta halu-
sin päästä karkuun”.

Ligetin viulukonsertto valmis-
tui vuonna 1990 viulisti Saschko 
Garwriloffille kolmiosaisena, jollaisena 
Gawriloff ja Esa-Pekka Salosen johta-
ma Radion sinfoniaorkesteri sen esitti-
vät Helsinki Biennalessa vuonna 1991. 
Ligeti uudisti ensimmäisen osan ja li-
säsi kaksi osaa lopulliseen vuonna 1993 

kantaesitettyyn viisiosaiseen versioon.
Ligetin musiikki on harvoin sitä, mil-

tä päältä näyttää. Viulukonsertosta 
löytyy koomisia vaikutelmia, jotka toi-
sesta näkökulmasta kuulostavat ag-
gressiivisilta ja uhkaavilta. Näkökulmat 
eivät sulje toisiaan pois, vaan ilmaise-
vat todellisuuden absurdina ja kaootti-
sena. Yritykset tuoda siihen järjestystä 
tekevät siitä entistä ahdistavamman. 
Tämä pätee myös esittäjiin, joista sä-
veltäjän äärimmäisen tarkka kirjoi-
tustapa tekee eräänlaisia nuottikuvan 
vanginvartijoita ja siten Ligetin kuvaa-
man epäinhimillistämisen välineitä.

Ollessaan viisivuotias Ligeti luki 
Gyula Krúdyn sadun leskestä, joka asui 
yksin tikittävien kellojen täyttämäs-
sä talossa. Ligetin musiikissa nousee 
usein esiin mielikuva maailmasta ”uppi-
niskaisten koneiden, omavaltaisen au-
tomaation” valtaamana. Hallitsevaksi 
tuo mielikuva kasvaa Ligetin oopperas-
sa Le Grand Macabre (1977, 1996), jol-
le säveltäjän myöhäisteokset voidaan 
Paul Griffithsin tavoin nähdä eräänlai-
sina jälkikirjoituksina.

Viulukonsertto on perusolemuksel-
taan lyyrinen teos, joka ei paljasta mo-
nia ulkoisia tuhon merkkejä. Vapauteen 
tässäkin musiikissa pyritään, mutta 
monet pakokeinoista – tasavireisyyden 
kyseenalaistaminen, hoqetus-rytmit, 
balkanilaisen kansanmusiikin muistu-
mat, sekä viestit keskiaikaisesta ja re-
nessanssimusiikista – viittaavat men-
neisyyteen tulevaisuuden avaimena, 
mutta ei entisen toistona.

Kolme ensimmäistä osaa seuraavat 
toisiaan ilman taukoa (attacca) muis-
tuttaen alkuperäisestä kolmiosaisesta 
rakennelmasta (jonka toinen osa oli 
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Passacaglia). Orkesterikokoonpanosta 
erottuu monia erikoisuuksia, kuten viu-
lu ja alttoviulu, jotka muista poikkeaval-
la skordatuura-virityksellään laajenta-
vat ja hämärtävät teoksen harmoniaa. 

Harmoniaa hämmentävät myös 
luonnonsäveliä soittavat käyrätorvet 
sekä neljä kukkopilliä muistuttavaa 
okariinaa, jotka tuottavat summittai-
sia säveltasoja. Höystettynä vielä kah-
della nokkahuilulla ja laajalla lyömäsoi-
tinvalikoimalla kokoonpanosta syntyy 
kamarimusiikillisen intiimi, mutta rä-
jähdysherkkä sointimaailma.

Avausosa on otsikointinsa mukaises-
ti alkusoitto (Praeludium: Vivacissimo 
luminoso) teoksen vaihtuviin teks-
tuureihin, jatkuvaa, ylärekisterissä ki-
hisevää ja fraktalisoituvaa kuviointia. 
Ligeti muistutti osan ”lasimaisesti ki-
maltelevasta luonteesta”, johon kät-
keytyy ”haurauden ja vaaran ilmaus”. 

Sooloviulun ja kamariorkesterin 
seittimäinen kuviointi kasaantuu po-
lyfonisiksi kinoksiksi, joista massan 
kasvaessa purkautuu säveltäjälle tyy-
pillisiä mekaanisia rytmejä. Lopussa lii-
ke kääntyy alaspäin ja katoaa lyömä-
soitinten kuminaan.

Toinen osa (Aria, Hoquetus, Choral: 
Andante con moto) alkaa sooloviulun 
kauniilla, kansanmusiikkia muistutta-
valla sävelmällä, joka on peräisin Ligetin 
Musica ricercatasta (1953) tai siitä sa-
mana vuonna sovitetuista Bagatelleista 
puhallinkvintetille. Melodian eleginen 
lataus voi viitata vielä kauemmas, viu-
lua soittaneeseen pikkuveli Gaboriin, 
joka Ligetin isän, tädin ja sedän lailla 
kuoli keskitysleirillä.

Viulun lauluun liittyvät toiset melo-
dialinjat rakentavat keskiaikaista hoqe-

tus-tekniikkaa (”nikotus”) hyödyntävää 
arkaaista moniäänisyyttä. Käyrätorvien 
luonnonsävelet, lyömäsoittajien liuku-
pillit ja neljän okariinan koraali sijoitta-
vat musiikkia vielä oudompaan aikaan 
ja tilaan. Mikrotonaalisuudesta kiin-
nostunut säveltäjä pyrkii tässä tarkoi-
tuksella säveltasoiltaan epämääräiseen 
lopputulokseen, jossa ”likainen” sointi 
kohtaa puhtaat pyrkimykset.

Kolmas osa on lyhyt ja nopea 
Intermezzo (Presto fluido), jossa soo-
loviulun leijailevaa tanssahtelua ym-
päröivät urkupistesävelet ja orkesterin 
sumusateen lailla laskeutuvat asteikot. 
Avausosan ”valaistuneena” säteilevän 
liikkeen tilalla on katkeamaton ”neste-
mäinen” virtaaminen. Orkesterin suis-
tuvat asteikot ottavat musiikin koko-
naan haltuunsa ja hautaavat sen osan 
lopussa vyöryynsä.

Passacaglia (Lento intense) on kon-
serton toinen hidas osa, jonka klari-
neteissa alkava ja toistuva bassokuvio 
kohoaa hitaasti ja varovaisesti läpi or-
kesterin rekisterien. Sooloviulu leijuu 
pitkissä äänissä omissa stratosfäärisis-
sä korkeuksissaan. Hauras tasapaino 
provosoi orkesterista väkivaltaisia pur-
kauksia ja nokkahuiluilla vahvistettujen 
okariinojen harmonisia hämäysliikkeitä. 
Vääjäämätön eteneminen ajaa sooloviu-
lua ahtaalle, kunnes musiikki huipentuu 
riitasointuiseen kiljaisuun.

Finaali (Appassionato: Agitato mol-
to) on monessa mielessä viulukonser-
ton perinteisin osa. Ligeti näyttää, mi-
ten edeltävien osien erilaiset ainekset 
on yhdistettävissä uusien elementtien 
avulla yhdeksi soitto- ja sävellystekni-
seksi voimannäytöksi. 

Osa kulminoituu viulun soolokadens-
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siin, johon orkesteri liittää ronskin loppu-
kaneetin. Nuottiin on painettu Saschko 
Gawriloffin Ligetiltä käyttämättä jää-
neestä materiaalista sommittelema ka-
denssi, mutta konserttoon ovat sävel-
täneet soolonäytöksen mm. John Zorn 
ja Thomas Adès. Solisteista Patricia 
Kopatchinskaja on laatinut teokseen 
oman myös vokaaliosuuksia sisältävän 
kadenssinsa.

LUDWIG VAN 
BEETHOVEN  
(1770–1827):  
SINFONIA NRO 7

Ludwig van Beethovenin seitsemäs ja 
kahdeksas sinfonia syntyivät vuonna 
1812 yhtä aikaa ja ne muodostivat sa-
mantapaisen sisarusparin kuin viides ja 
kuudes sinfonia neljä vuotta aiemmin. 

Vuonna 1812 oli Napoleonia vastaan 
käydyt pitkät sodat voitettu ja koitti 
ns. kansojen kevät. Valoisilla ja ulos-
päin suuntautuneilla A- ja F-duuri-
sinfonioilla ei yleensä ole nähty siteitä 
historialliseen ajankohtaan, joka het-
keksi tuntui lunastavan monia säveltä-
jän ihanteista.

Mutta ainakin wieniläisyleisölle seit-
semännen sinfonian kantaesityksellä 
1813 oli selvä sanoma. Teos kuultiin en-
simmäiseksi itävaltalaisten sotaleskien 
ja -orpojen hyväksi annetuissa hyvän-
tekeväisyyskonserteissa – musiikilli-
sen taistelunäytös Wellingtonin voiton 
kanssa – joissa sen kummallisetkin, it-
sepintaisesti toistavat piirteet otettiin 

vastaan  merkkeinä sitkeydellä saavu-
tetusta voitosta. 

Myöhemminkin A-duuri-sinfonian 
estottomuudessa on nähty yhteys 
sekä inhimilliseen että ilmaisulliseen 
vapauteen. Filosofi Theodor Adornolle 
seitsemäs sinfonia symboloi hegeliläis-
tä ihannetta, muodon ja mielikuvituk-
sen, subjektin ja objektin täydellistä 
harmoniaa. Monien muiden lailla hän 
havaitsi yhtäläisyyden Beethovenin ja 
Stravinskyn sata vuotta myöhemmän 
Kevätuhrin rytmiorgioiden välillä. 

Välittömin esikuva A-duuri-
sinfonialle oli kuitenkin säveltäjän 
oma neljäs sinfonia, jonka mittakaa-
vaa on op. 92:ssa laajennettu kaikilta 
osin. Se näkyi myös Beethovenin joh-
tamassa kantaesityksessä, jonka suu-
rorkesterissa soittivat monet aikansa 
muusikkotähdet, kuten konserttimes-
tarina viulisti Ignaz Schuppanzigh, sä-
veltäjät Louis Spohr, Johann Nepomuk 
Hummel ja Giacomo Meyerbeer,  fa-
gotisti Anton Romberg, sekä kuului-
sa kontrabassovirtuoosi Domenico 
Dragonetti.

Sinfonia käynnistyy orkesterin alku-
räjähdyksellä. Suurella kädenheilah-
duksella sinfoninen alkuaine singahtaa 
sävelavaruuteen. Avausosan johdan-
nossa (Poco sostenuto) tuo materiaa-
li kiertelee, ryhmittyy asteikoksi ja et-
sii rataansa tonaalisesta vapaatilasta. 
Pääsävellajin (A-duuri) löydettyä paik-
kansa johdanto jännittyy laukaisemaan 
liikkeelle riehakkaassa daktyylirytmissä 
laukkaavan päätaitteen (Vivace).

Temaattinen kehittely jää sivuun ryt-
miaiheiden kurottaessa luonnonvoiman 
ohjaamana yhä etäisempiin sävellajei-
hin. Pää- ja sivuteeman konfliktista ei 
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kannata paljon puhua kun ensin mai-
nittu painaa höyryjyrän lailla läpi es-
teiden. Loppukertaus kasaantuu möy-
ryävän bassourkupisteen päälle, josta 
pääteema purkautuu voittajana esiin. 

Hitaan osan merkintä on Allegretto, 
jota säveltäjä korjasi myöhemmissä lai-
toksissa Andanteksi jättäen valinnan 
jälkipolville. Ensimmäisen osan daktyy-
lirytmi kummittelee taustalla slaavilais-
ta kansansävelmää säestävissä aiheis-
sa. Elegisen tunnelman vastapainoksi 
Beethoven loihtii esiin romanttisen si-
vuteeman, joka puhkeaa kauniisti klari-
netin soolossa.

Scherzo (Presto) ryntää päistikkaa 
F-duurissa, mutta ajautuu väistämät-
tä harrasta luonnonrauhaa henkivään 
triotaitteeseen (Assai meno presto). 
Korostaakseen taitteiden välistä jänni-
tettä Beethoven on kirjoittanut trion 
kertauksen ulos ja hämää kuulijaa osan 
lopussa: puhaltimet tapailevat trioai-
hetta vielä kerran, mutta kärsimättö-
mät loppuakordit tyrmäävät uusinta-ai-
keet.

F-duurista on pitkä matka A-duuriin, 
mutta sumeilemattomalla alkuvoimal-
laan finaalin (Allegro con brio) ava-
us raivaa esteet tieltään. Mittakaava 
on suurin mahdollinen: osan pääaihe 
syöksyy eteenpäin jättiläiskäsien pyö-
rittämänä ajautuen vauhtinsa kiihdyt-
tämänä seikkailuihin, joissa Beethoven 
nautiskelee harhaanjohtamistaidoil-
laan.

Yltyvä virtuoosisuus ja reippaat fan-
faarit ennakoivat varmaa voittoa, mut-
ta lopussa ilmestyy bassoihin jälleen 
umpimielisesti mörisevä urkupiste ja 
kertaus saa kuumeisen, ylikierroksilla 
käyvän sävyn. Loppurepliikki iskeytyy 

kuitenkin vastaansanomattomasti pai-
kalleen ja koodasta löytyy Beethovenille 
poikkeuksellinen fff-merkintä (fortefor-
tissimo).

Teosta hallitsevat rytmit ja takovien 
ostinatojen keskeinen asema motiivi-
työssä ovat kirvoittaneet tarkkailijoil-
ta dionyysisiä kuvauksia. Beethovenin 
ystävä Wieck todisteli, että seitse-
mäs sinfonia oli, paitsi kunnianosoitus 
Bacchukselle, myös sävelletty juovuk-
sissa, mihin viittaavat käsikirjoituk-
sesta löytyvät punaviinilasin renkaat. 
Kaunosieluille riittänee Wagnerin ”tans-
sin apoteoosi” -luonnehdinta: ”Tanssi 
korkeimmassa muodossaan, ruumiin 
liike ylevimmillään yhdistettynä ihan-
teelliseen säveleen.”

Antti Häyrynen
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JUKKA-PEKKA 
SARASTE 
Jukka-Pekka Saraste on toiminut vuodes-
ta 2010 Kölnin WDR-sinfoniaorkesterin 
ylikapellimestarina. Hän on Suomalaisen 
Kamariorkesterin taiteellinen neuvon-
antaja ja Tammisaaren kesäkonserttien 
taiteellinen johtaja. Vuosina 2006–2013 
hän työskenteli Oslon filharmonikko-
jen musiikillisena johtajana ja vuosina 
1994–2001 Toronton sinfoniaorkeste-
rin musiikillisena johtajana. BBC:n sin-
foniaorkesterin päävierailijana Saraste 
oli 2002–05. Lisäksi hän on toiminut 
Skotlantilaisen kamariorkesterin taiteel-
lisena johtajana ja Sinfonia Lahden tai-
teellisena neuvonantajana. Saraste on 
yksi Avanti! -kamariorkesterin perusta-
jista.

Saraste toimi Radion sinfoniaorkeste-
rin ylikapellimestarina 1987–2001, min-
kä jälkeen hänet nimitettiin orkesterin 
kunniakapellimestariksi. Kauden aika-

na ohjelmassa oli mm. useita vierailuja 
Euroopassa, kaksi matkaa Kaukoitään ja 
debyytti Yhdysvalloissa. 

Viime vuosina Saraste on johtanut 
mm. New Yorkin ja Los Angelesin fil-
harmonikkoja, Chicagon ja Bostonin 
sinfoniaorkestereita, Lontoon ja 
Münchenin filharmonikkoja, Lontoon 
Philharmonia-orkesteria, Amsterdamin 
Concertgebouw-orkesteria, Wienin 
sinfonikkoja, Leipzigin Gewandhaus-
orkesteria ja Dresdenin valtionorkeste-
ria. 

Sarasteen ohjelmisto sisältää niin 
suuria romantiikan ajan teoksia kuin 
nykymusiikkiakin. Hän johti äskettäin 
Wolfgang Rihmin kolmoiskonserton 
kantaesityksen Berliinin Filharmoniassa 
sekä Cerhan Drei Orchesterstücke ja 
Dusapinin viulukonserton kantaesityk-
set Kölnissä.

Saraste on levyttänyt RSO:n kanssa 
kaikki Sibeliuksen ja Nielsenin sinfoniat. 
Bartókin ja Dutilleux’n musiikkia hän 
on taltioinut Toronton sinfoniaorkeste-
rin kanssa ja Mahlerin sinfonioita Oslon 
filharmonikkojen ja Kölnin radion sinfo-
niaorkesterin kanssa. Kölnin radio-orkes-
teri ja Saraste ovat tehneet lisäksi kriiti-
koiden ylistämiä levytyksiä Schönbergin 
Pelleas ja Melisandesta, Stravinskyn 
Tulilinnusta ja Brahmsin sinfonioista. 
Sarasteen ja Kölnin Brucknerin kahdek-
sannen sinfonian levytys ilmestyi juuri 
kuluvan vuoden syyskuussa. 

Sarasteelle on myönnetty säveltai-
teen valtionpalkinto, Pro Finlandia -pal-
kinto sekä Sibelius-mitali. Saraste on 
kutsuttu Torontossa sijaitsevan Yorkin 
yliopiston sekä Sibelius-Akatemian 
kunniatohtoriksi.
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PATRICIA 
KOPATCHINSKAJA

Patricia Kopatchinskaja on kotonaan 
niin barokkimusiikin kuin aivan uusim-
man musiikin parissa. Kuluvalla kaudella 
hän esiintyy Rotterdamin filharmonik-
kojen ja Göteborgin sinfoniaorkesterin 
solistina sekä soittaa Lontoon filhar-
monikkojen kanssa Lontoossa ja New 
Yorkissa. RSO:n kanssa esitettävää 
Ligetin konserttoa hän soittaa myös 
Berliinin filharmonikkojen ja La Scalan 
orkesterin solistina.

Kopatchinskaja toimii tällä kaudel-
la myös nimikkotaiteilijana Berliinin 
Konzerthausissa, Lontoon Wigmore 
Hall’ssa ja Kissingerin kesäfestivaa-
lilla. Lisäksi hän kiertää Eurooppaa 
Luxembourgin filharmonikkojen sekä 
Wienin sinfonikkojen kanssa. 

Patricia Kopatchinskaja esittää sään-

RADION 
SINFONIAORKESTERI 

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 mes-

nöllisestikamarimusiikkia mm. Markus 
Hinterhäuserin, Anu Komsin, Polina 
Leschenkon sekä Anthony Romaniukin 
kanssa. Hän on myös St. Paulin kama-
riorkesterin taiteellinen partneri.

Kopatchinskajan viimeisimpiä is oja 
taltiointeja Kanchelin musiikkia si-
sältävä levy Gidon Kremerin kanssa, 
Schumannin viulukonserton ja Fantasian 
levytys Kölnin radion sinfoniaorkesterin 
kanssa sekä Tšaikovskin viulukonser-
ton taltiointi Musica Aeternan kanssa. 
Ligetin, Bartokin ja Eötvösin konsertot 
sisältävä levy palkittiin Gramophone 
-palkinnolla 2013 ja ECHO Klassik -pal-
kinnolla 2014. Lisäksi se oli Grammy-
ehdokkaana.  
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Kajaanissa, 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.

tariteosten ohella RSO:n ohjelmisto 
sisältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain usei-
ta 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 teos-
ta ja esittelee myös suomalaisen moder-
nismin pioneereja, kuten Väinö Raitiota 
ja Uuno Klamia. Lisäksi ohjelmassa on 
muun muassa Stravinskyn orkesteri-
teoksia, Mahlerin ja Brucknerin sinfo-
nioita, Haydnin Vuodenajat -oratorio ja 
nykysäveltäjien konserttoja. Vieraaksi 
saapuvat mm. sopraano Karita Mattila 
ja mezzosopraano Michelle DeYoung, 
kapellimestarit 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, 


