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30.11.     
TORSTAISARJA 4 
Musiikkitalo klo 19.00 

Jukka-Pekka Saraste, kapellimestari
Antoine Tamestit, alttoviulu

Jörg Widmann: Viola Concerto, ensiesitys Suomessa 27 min 

VÄLIAIKA 20 min

Anton Bruckner: Sinfonia nro 3 d-molli  65 min
”Wagner-sinfonia” (Zweite Fassung 1877)  
1. Gemässligt, mehr bewegt, misterioso 
2. Bewegt, feierlich, quasi Adagio
3. Scherzo (Ziemlich schnell) 
4. Finaali (Allegro)

Väliaika noin klo 19.40. 
Konsertti päättyy noin klo 21.15. 
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Saksalainen Jörg Widmann kuuluu 
muun muassa Heinz Holligerin, Oliver 
Knussenin, Thomas Adèsin ja Esa-
Pekka Salosen tavoin niihin aikamme 
muusikoihin, joiden uralla luovan ja 
esittävän taiteilijan työt kietoutuvat tii-
viisti toisiinsa. Paitsi säveltäjä hän on 
myös ensiluokkainen klarinetisti ja ak-
tiivinen kapellimestari. Esiintymiset 
keskeisen klarinettiohjelmiston paris-
sa Mozartin teoksista alkaen ovat pi-
täneet hänet jatkuvassa kosketuksessa 
menneisyyden mestareihin, ja se myös 
kuuluu hänen musiikissaan. Hän on 
syvän tietoinen traditiosta ja kokee it-
sensä vahvasti sen jatkajaksi, mutta sa-
malla hän tuo mukaan myös oman ai-
kamme sointeja ja tuntoja, usein niin 
että menneisyys ja nykyisyys ovat mo-
lemmat läsnä ja selvästi aistittavissa. 
Hänelle Mozart, Beethoven, Schubert, 
Schumann, Mahler ja Berg yhtä lailla 
ajankohtaisia innoittajia kuin Helmut 
Lachenmann ja hänen entinen opetta-
jansa Wolfgang Rihm.

Myös Widmannin alttoviulukonser-
tossa (2015) tradition ja modernismin 
yhtäaikainen läsnäolo on tuntuvilla. 
Tässä tradition viitekehyksenä ei kui-
tenkaan ole vain se keskieurooppa-
lainen sielunmaisema, johon hänen 
teoksensa yleensä viittaavat, vaan laa-
jempi, globaalimpi ja myös taidemu-
siikin ulkopuolelle ulottuva maailman-
hahmotus. Traditio haastetaan myös 
sikäli, että perinteinen konsertto hah-
motetaan tässä lajityyppiä avartavas-
sa, tavanomaista moniulotteisemmas-

JÖRG WIDMANN (s. 1973): 
ALTTOVIULUKONSERTTO

sa merkityksessä. Teos on omistettu 
Antoine Tamestit'lle, joka kantaesitti 
sen Pariisissa lokakuussa 2015.

Konserton epätavallinen konseptio 
tulee esiin jo sen orkesterikokoonpa-
nossa. Normaalista suuresta sinfonia-
orkesterista poiketen oboeita ei ole 
mukana lainkaan, ei myöskään toisia 
viuluja. Jousisto on pieni ja sen koos-
tumus (4-0-3-3-8) on epätavallinen, 
sillä suurimman ryhmän muodostavat 
kontrabassot. Lisäksi orkesteri on sijoi-
tettu lavalle tavanomaisesta poikkea-
valla tavalla, mikä luo teokseen myös 
uudenlaisen tilaulottuvuuden.

Alttoviulistilla on teoksessa keskei-
nen rooli niin kuin konsertoissa yleen-
säkin. Mutta tässä ajatuksen "roolista" 
voi kokea tavallista laajemmassa merki-
tyksessä, sillä mukana on ripaus teatte-
rinomaista ilmaisua. Altisti soittaa esi-
tyksen aikana useammassa paikassa eri 
puolilla orkesteria ja päätyy normaaliin 
solistiasemaansa vasta teoksen lopul-
la. Matkan varrella hän reagoi orkeste-
rin eleisiin sekä musiikin että mimiikan 
keinoin.

Widmann on todennut, että hänel-
le alttoviulu on ennen kaikkea poikke-
uksellisen melodinen soitin. Konserton 
avausminuutit eivät tästä anna vihiä, 
sillä menee oma aikansa ennen kuin 
solisti edes käyttää jousta. Solistin en-
simmäiset äänet ovat koputuksia ja 
napsahduksia, siis ennen muuta ryt-
misiä eleitä, kunnes pian myös äänen-
korkeudet tulevat pizzicatojen ansiosta 
mukaan. Salaperäisestä ja vangitse-
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vasta avauksesta alkaa erilaisten soin-
timaisemien ja tunnelmien läpi vievä 
matka, ja matkan metafora korostuu 
altistin vaeltaessa teoksen aikana eri 
asemiinsa orkesterin keskellä.

Yksiosaisen teoksen avausjaksoa hal-
litsee surrealistinen, myyttisen itämai-
seksi kehkeytyvä tunnelma. Alttoviulun 
osuutta hallitsevat erilaiset pizzicatot 
muunnelmineen, orkesterista välähtää 
esiin salaperäisiä äänikenttien rieka-
leita, joista kasvaa vähitellen särmik-
käämpiä, erilaisten uusien soittotapo-
jen tehostamia sointiryöppyjä. Toisessa 
päävaiheessa altisti ottaa vihdoin jou-
sen käteensä ja alkaa piirtää eksoot-
tiseen sointimaisemaan itämaiselta 

tuoksuvia, pitkiksi venyviä melodioita 
kiinalaisen erhu-viulun tapaan.

Perinteisimmin konserttomaisek-
si solistin ilmaisu muuttuu kadenssi-
maisessa jaksossa, johon orkesterin 
soittimet vähitellen liittyvät mukaan. 
Tunnelma tiivistyy lopulta väkivaltai-
seen purkaukseen, joka jättää solistin 
hetkeksi alleen. Jo aiempi itämaissävyi-
nen jakso oli täynnä laulavaa ilmaisua, 
mutta varsinaisesti alttoviulu paljastaa 
melodisen sisimpänsä elegisessä, ikään 
kuin jostakin nostalgisesta menneisyy-
destä kantautuvassa loppujaksossa. 
Viimeisessä tahdissa solisti vajoaa ai-
van kirjaimellisestikin hiljaisuuteen, al 
niente.

Anton Bruckner oli säveltäjänä mo-
nien ristiriitojen mies. Hän eli keskellä 
romantiikan kukoistusta, mutta hänen 
taiteilijapersoonansa ja musiikkinsa oli-
vat kaukana siitä ideaalikuvasta, joka 
1800-luvun aikana oli ehditty luoda ro-
mantiikan säveltäjille. Tunteen voimaa 
ja syvyyttä hänen musiikissaan toki on, 
mutta se ei tunteile romanttisen lyy-
risesti eikä tempaudu kuohuvan into-
himoisten purkausten vietäväksi; pi-
kemminkin sen ilmaisullisesti jyhkeä 
arkkitehtonisuus tuntuisi kumpuavan 
jostakin barokin suunnalta.

Jotain syvän ristiriitaista on myös 
siinä epäsuhdassa, joka vallitsee 
Brucknerin luoman, musiikillista uskon-

ANTON BRUCKNER (1824–1896):
SINFONIA NRO 3 D-MOLLI

varmuutta huokuvan aidon omaperäi-
sen sinfonisen tyylin ja hänen ulkoisen 
epävarmuutensa välillä. Hyvää tarkoit-
tavien ystäviensä johdattelemana hän 
teki useimmista sinfonioistaan uusit-
tuja ja korjailtuja versioita, joiden ta-
kaa teosten syvintä olemusta ja omin-
ta itseään voi olla hankala hahmottaa. 
Kaiken lisäksi muokkaustyö jatkui sä-
veltäjän kuoleman jälkeen, kun useasta 
sinfoniasta koostettiin erilaisia komp-
romissiversioita.

Mutkikkaaksi muodostui myös kol-
mannen sinfonian historia. Bruckner 
teki siitä kolme erilaista versiota 
(1873, 1877 ja 1889), joista ensimmäi-
seen hän teki pienempiä korjauksia jo 
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1874. Vuodelta 1876 on lisäksi olemas-
sa uudelleen sävelletty Adagio-osa. 
Teoksesta julkaistiin Brucknerin eläessä 
kaksi laitosta vuosina 1878 ja 1890, jot-
ka perustuvat niiden edellisinä vuosina 
valmistuneisiin versioihin, mutta kum-
paankin hän oli julkaisun yhteydessä 
tehnyt pieniä korjauksia.

Osaltaan epävarmuus kolmannen 
sinfonian muodosta ja lopullisesta 
asusta voi juontua siitä, että teoksella 
on avainteoksen ja ratkaisevan musii-
killisen läpimurron asema Brucknerin 
tuotannossa. Se on ensimmäinen var-
sinainen Bruckner-sinfonia, niin monin 
tavoin kuin jo aiemmatkin sinfoniat 
– ei vain kaksi numeroitua sinfoniaa 
vaan myös kaksi numeroimatonta – 
olivat ennakoineet ja valmistaneet hä-
nen kypsää ilmaisukieltään. Brittiläisen 
musikologin Derek Watsonin mukaan 
aiemmissa sinfonioissaan Brucker oli 
saapunut Himalajan juurelle, kolman-
nessa hän lähti toden teolla kapua-
maan sille.

Kolmannen sinfonian syntyhistoria 
kietoutuu erottamattomasti yhteen 
Wagnerin kanssa. Suuret taiteilijat he-
rättävät usein palvovaa ihailua paitsi 
suuren yleisön myös ammattiveljiensä 
keskuudessa, mutta harva säveltäjä on 
kumartanut mestarinsa edessä yhtä sy-
välle kuin Anton Bruckner. Hän vierai-
li syksyllä 1873 Bayreuthissa Wagnerin 
luona ja näytti tälle kahta viimeisintä 
sinfoniaansa, toista ja kolmatta. Toinen 
sinfonia ei tehnyt Wagneriin ihmeem-
pää vaikutusta, mutta vielä osittain 
keskeneräinen kolmas sinfonia sai tä-
män innostumaan. Aivan erityisesti 
hän ihaili teoksen avaavaa trumpet-
titeemaa. Bruckner sai luvan omistaa 

sinfonian "mitä syvimmällä kunnioi-
tuksella herra Richard Wagnerille, ta-
voittamattomalle, maailmankuululle ja 
ylevälle runouden ja säveltaiteen mes-
tarille".

Brucknerilla oli usein vaikeuksia saa-
da sinfonioitaan esitetyksi, eikä kolmas 
tehnyt poikkeusta. Hänen asemansa 
Itävallan musiikkielämässä oli 1870-lu-
vulla vielä epävarma, ja Wienin filhar-
monikot ehti kieltäytyä kunniasta pa-
riinkin kertaan. Keväällä 1877 Bruckner 
muokkasi teoksesta uuden version, ja 
vihdoin Wienin filharmonikot taipui 
esitykseen saman vuoden joulukuussa. 
Bruckner joutui itse johtamaan orkes-
teria, sillä juuri kukaan ammattikapel-
limestari ei halunnut tahrata käsiään 
teokseen ja tehtävään suostunut, tuol-
loin harvoihin Brucknerin ihailijoihin 
kuulunut Johann von Herbeck kuoli 
hiukan ennen suunniteltua esitystä.

Kolmannen sinfonian kantaesityk-
sestä tuli yksi musiikinhistorian kuu-
luisimmista ja täydellisimmistä fias-
koista. Sinfonian päätyttyä salissa oli 
vain kourallinen kuulijoita, heidän jou-
kossaan 17-vuotias Mahler, joka yrit-
ti turhaan lohduttaa järkyttynyttä 
Bruckneria. Wienin vaikutusvaltaisin 
kriitikko, Brahmsin kannattajiin ja kau-
pungin jyrkästi kahtiajakautuneessa 
musiikkimaailmassa Wagnerin ja sa-
malla Brucknerin vastaleiriin kuulunut 
Eduard Hanslick julisti, että teoksessa 
"Valkyyrioiden hevoset tallasivat hen-
giltä Beethovenin yhdeksännen sinfo-
nian". Hanslick on pyrkinyt yhdellä is-
kulla seivästämään sekä Wagnerin että 
Brucknerin mutta on Beethoveniin vii-
tatessaan tullut maininneeksi myös 
yhden Brucknerin sinfoniatyön suu-
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rista esikuvista. Beethovenin rinnal-
la Bruckner omaksui virikkeitä myös 
Schubertin kahdesta 1820-luvun myö-
häisestä sinfoniasta, mutta muutoin 
hän oli sinfonikkona huomattavan 
omaperäinen, jopa ulkopuoliselta tun-
tuva taiteilija.

Jokaisella kolmannen sinfonian versi-
olla on omat ihailijansa. Vuosina 1878 
ja 1890 julkaistut editiot saivat versioi-
den välisessä mittelössä etulyöntiase-
man, sillä ne olivat ainoat vaihtoehdot 
vuoteen 1977 saakka, jolloin ilmestynyt 
alkuperäisversio on noussut kolman-
neksi vaihtoehdoksi. Tässä konsertissa 
kuullaan vuoden 1878 versio, joka se-
kin poikkeaa joissakin yksityiskohdissa 
vuoden 1877 käsikirjoituksesta.

Brucknerin kolmannen sinfonian 
mottona voi pitää teoksen avaavaa ja 
Wagnerin ihailemaa trumpettiaihet-
ta. Hiljaisen jousitaustan ylle ilmestyvä 
teema luo välittömästi vaikutelman to-
della suurten mittojen ja avarien musii-
killisten maisemien musiikista, ja aihe 
esiintyy ensiosan lisäksi myös finaalin 
lopussa luoden valtaisan, koko sinfo-
nian ylle levittyvän jännitekaaren. Myös 
teeman jylhänä unisonona esiintyvä 
jatko saa osassa keskeisen aseman. 
Brucknerin suosiman käytännön mu-
kaisesti ensiosa rakentuu kolmesta kes-
keisestä teemasta, joista kahta jälkim-
mäistä tahdittaa ns. Bruckner-rytmi; 
siinä tasajakoisen tahdin toinen puoli-
kas jakaantuu trioliksi.

Hidas osa alkaa leveällä jousiteemal-
la, jonka paluu osan lopulla kasvaa jyh-
keäksi huipennukseksi. Osassa on en-
siosan tavoin kolme keskeistä teemaa. 
Kolmantena osana on Brucknerille tyy-
pillinen raskasliikkeinen scherzo, jossa 

painokkaaksi kasvavaa avausteemaa 
tasapainottaa kevyempi toinen tee-
ma itävaltalaisen kansantanssin länd-
lerin tyyliin. Bruckner oli sellaisiin eri-
tyisen mieltynyt, ja myös keskivaiheen 
trio-jakson keskeinen aihe on lämpimiä 
pastoraalitunnelmia huokuva ländler.

Finaali alkaa päälle vyöryvän energi-
sesti teemalla, joka on sukua ensiosan 
pääteemalle. Toisessa teemassa soivat 
erikoisesti päällekkäin vaskien harras 
koraali ja viulujen kepeästi askeltava 
polkkasävelmä. Brucknerin mukaan se 
on muistuma hänen kokemastaan ta-
pahtumasta: hän oli kerran Wienissä 
kuullut musiikkia tanssisalista, jonka lä-
hellä lepäsi erään kuuluisan kirkkoark-
kitehdin ruumis. "Polkka edustaa maa-
ilman iloa ja hauskanpitoa ja koraali 
surua ja tuskaa", selitti säveltäjä eräälle 
ystävälle. Niin kaukana kuin Brucknerin 
ja Mahlerin sinfoniset maailmat mo-
numentaalista mittakaavaa ehkä lu-
kuun ottamatta olivatkin toisistaan, 
Bruckner on tässä antanut muodon 
mitä mahleriaanisimmalle elämykselle.

Kimmo Korhonen
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JUKKA-PEKKA 
SARASTE

Jukka-Pekka Saraste on toimi-
nut vuodesta 2010 Kölnin WDR-
sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina. 
Hän on Suomalaisen Kamariorkesterin 
taiteellinen neuvonantaja ja Tammi-
saaren kesäkonserttien taiteellinen 
johtaja. Vuosina 2006–2013 hän työs-
kenteli Oslon filharmonikkojen musiikil-
lisena johtajana ja vuosina 1994–2001 
Toronton sinfoniaorkesterin musiikilli-
sena johtajana. BBC:n sinfoniaorkeste-
rin päävierailijana Saraste oli 2002–05. 
Lisäksi hän on toiminut Skotlantilaisen 
kamariorkesterin taiteellisena johtaja-
na ja Sinfonia Lahden taiteellisena neu-
vonantajana. Saraste on yksi Avanti! 
-kamariorkesterin perustajista.

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 filhar-
monikkoja, Chicagon ja Bostonin sinfo-
niaorkestereita, Lontoon ja Münc henin 
filharmonikkoja, Lontoon Phil harmonia-
orkesteria, Amsterdamin Con   cert ge-
bouw-orkesteria, Wienin sin fo nikkoja, 
Leipzigin Gewandhaus-or kesteria ja 
Dres  denin valtionorkesteria. 

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 sinfoniaorkesterin 
kanssa ja Mahlerin sinfonioita Oslon fil-
harmonikkojen ja Kölnin radion sinfonia-
orkesterin kanssa. Kölnin radio-orkesteri 
ja Saraste ovat tehneet lisäksi kriitikoi-
den ylistämiä levytyksiä Schönbergin 
Pelleas ja Melisandesta, Stravinskyn 
Tulilinnusta, Brahmsin sinfonioista sekä 
Brucknerin kahdeksannesta sinfoniasta. 

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

ANTOINE TAMESTIT

Huikeasta tekniikasta, rikkaasta viu-
lusoinnista sekä monipuolisesta ohjel-
mistosta tunnettu Antoine Tamestit 
syntyi Pariisissa ja opiskeli Jean Sulemin, 
Jesse Levinen sekä Tabea Zimmermannin 
johdolla.  Kansainvälisen läpimurtonsa 
hän teki voitettuaan arvostetut ARD- ja 
William Primrose-kilpailut. Vuonna 2008 
Tamestit sai Credit Suisse Young Artist 
-palkinnon.

Tamestit on esiintynyt mm. Lontoon 
sinfoniaorkesterin, Wienin filharmo-
nikkojen, Zürichin Tonhalle-orkesterin, 
NDR Elbphilharmonie-orkesterin sekä 
Euroopan kamariorkesterin kanssa. 
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Hän on työskennellyt monien merkit-
tävien kapellimestarien, kuten mm. 
Valeri Gergijevin, Daniel Hardingin, Sir 
John Eliot Gardinerin, Marek Janowskin, 
Antonio Pappanon sekä Riccardo 
Mutin johdolla.

Ahkerana kamarimuusikkona tunnet-
tu Tamestit on esiintynyt mm. Nicholas 
Angelichin, Martin Fröstin, Francesco 
Piemontesin sekä Gautier Capuconin 
kanssa. Tamestit on myös Trio Zim-
mermannin perustajajäsen. Peter Zim-
mermannin ja Christian Polteran kans-
sa muodostettu trio konsertoi ahkerasti 
ympäri Eurooppaa ja on julkaissut hy-
viä arvioita saaneita albumeita BIS-
levymerkillä. 

Kuluvan kaudella Tamestit esiin-
tyy mm. Frankfurtin radion sinfo-
niaorkesterin, Orchestre de Paris’n, 
Leipzigin Gewandhaus-orkesterin sekä 
Stavangerin sinfoniaorkesterin so-
listina. Illan konsertissa kuultavan Jörg 
Widmannin alttoviulukonserton Tames-
tit kantaesitti vuonna 2015, ja esittää 
sen tälläkin kaudella useamman orkes-
terin kanssa.

Tamestit on toiminut opettaja-
na Kölnin musiikkikorkeakoulussa ja 
Pariisin konservatoriossa, ja hän pitää 
myös mestarikursseja. Tamestitin soi-
tin on Habisreutinger-säätiöltä lainattu 
vuoden 1672 Stradivarius, ensimmäi-
nen Stradivarin rakentama alttoviulu.

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestarina on vuodesta 2013 toimi-
nut Hannu Lintu. Häntä ennen RSO:n 
ylikapellimestareita ovat olleet Toivo 
Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, Paavo 
Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam, 
Jukka-Pekka Saraste ja Sakari Oramo. 

Kaudella 2017–2018 RSO juhlii 
90-vuotissyntymäpäiväänsä – 10-jäse-
ninen Radio-orkesteri esiintyi ensim-
mäisen kerran 1.9.1927 Aleksanterinkatu 
46:n studiossa, Helsingissä. Muutama 
vuosi myöhemmin aloitettiin myös 
julkinen konserttitoiminta ja sinfonia-
orkesterin mitat RSO saavutti Paavo 

RADION SINFONIAORKESTERI

Berglundin ylikapellimestarikaudella 
1960-luvulla. Nyt orkesteri nauttii suo-
siosta niin konserttikävijöiden mää-
rän kuin menestyneiden levytysten 
ja kiertueidenkin suhteen. Täyttöaste 
Musiikkitalon konserteissa oli vuonna 
2016 95 % ja verkossa sekä television 
äärellä konsertteja seurasi yli 1,4 miljoo-
naa katsojaa. Radiolähetyksien kuulijoi-
ta oli n. 100 000 lähetystä kohti.

Suurten klassis-romanttisten mesta-
riteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
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2017–2018 orkesteri kantaesittää kuusi 
Yleisradion tilaamaa teosta. Lisäksi oh-
jelmassa on kolmen oopperan konsert-
tiesitykset, ensimmäinen oma RSO-
festivaali ja keskeisiä viulukonserttoja 
1900-luvulta.

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Ha-
kolan, Lindbergin, Saariahon, Sallisen, 
Kaipaisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Lau niksen 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 -katego-
riassa. Kaudella 2017–2018 julkaistavat 
levyt sisältävät teoksia Sibeliukselta, 
Prokofjevilta, Lindbergiltä ja Bartókilta. 
RSO esiintyy myös Ylen tuottamassa 
dokumentissa, joka esittelee säveltai-
teemme varhaisia modernisteja. 

RSO konsertoi säännöllisesti ympä-
ri maailmaa. Kaudella 2017–2018 or-
kesteri tekee Hannu Linnun johdol-
la Euroopan kiertueen mm. Berliiniin, 
Kölniin ja Madridiin. RSO:n kotikanava 
on Yle Radio 1, joka lähettää orkeste-
rin kaikki konsertit yleensä suorina lä-
hetyksinä niin Suomesta kuin ulko-
mailtakin. Yle Areenassa (yle.fi/areena) 
voi konsertteja kuunnella sekä katsella 
korkealaatuisen livekuvan kautta. Yle 
Teemalla nähdään sunnuntaisin RSO:n 
konserttitaltiointeja, jotka uusitaan 
myös Yle TV 1:ssä. 


