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6.12
SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGENS FESTKONSERT
Musikhuset kl. 15.00

 

Hannu Lintu, dirigent
Johanna Rusanen-Kartano, sopran
Ville Rusanen, baryton
Musikhusets Kör, instud. Jani Sivén

Joonas Kokkonen: Requiem  38 min
Requiem aeternam (Andante)
Kyrie eleison (Allegro)
Tractus (Andante)
Domine Jesu Christe (Moderato)
Hostias et preces (Allgretto)
Sanctus et Benedictus (Allegro moderato)
Agnus Dei (Moderato)
In Paradisum (Andante)
Lux aeterna (Adagio)

PAUS 20 min

Sebastian Hilli: Snap Music, uruppförande 15 min 
(Yles beställning)   

Jean Sibelius: Symfoni nr 3 C-dur op. 52 30 min
Allegro moderato
Andantino con moto, quasi allegretto
Moderato – Allegro con tanto

Paus ca kl. 15.40. Konserten slutar ca kl. 17.00. Konserten sänds direkt i Yle Arenan 
och på Yle Teema.
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JOONAS KOKKONEN: 
REQUIEM

Joonas Kokkonens (1921–1996) andliga 
övertygelse var försonlig men även ge-
nerellt tillämpad. Han avslutade näm-
ligen alla sina kompositioner med de-
dikationen  S.D.G. L.D. (Soli Deo Gloria, 
Laus Deo. ”Endast Gud tillhör äran. 
Prisad vare Gud”).

Andligheten är således på något sätt 
närvarande också i Kokkonens abstrak-
ta instrumentala verk. Med denna ut-
gångspunkt känns det lämpligt att han 
i sina andliga verk tydde sig till univer-
sella texter på latin och en motivteknik 
som gått i arv från instrumentalmusi-
ken. 

De sista frestelserna från 1975 kan 
anses vara det viktigaste verket i 
Kokkonens produktion. Operan hand-
lar om väckelsepredikanten Paavo 
Ruotsalainen och dess musikaliska mo-
tiv påverkade hans senare verk. Detta 
gäller speciellt hans Requiem från år 
1981.

Till en början planerade Kokkonen 
en "ekumenisk mässa" som förenar de 
olika riktningarna inom kristendomen, 
men hans hustrus långvariga sjukdom 
och bortgång resulterade slutligen i en 
själamässa 1981, Requiem in memoriam 
Maija Kokkonen. Det ledde även till att 
verket blev öppet känslosamt och att 
det andas samma stilistiska befrielse 
som fick sin början i operan. 

Kokkonens Requiem för sopran- och 
barytonsolist, kör och orkester avvi-
ker något till sin struktur från de his-
toriska förebilderna. Vatikanens andra 
koncilium (1962–65) strök ur den ka-
tolska själamässan sekvensen Dies irae 

som förkunnar den yttersta domen och 
den saknas också i Kokkonens rekviem. 
I stället finns ett försonligare Tractus 
som också har sin plats i själamässans 
historia. 

På det musikaliska planet utnytt-
jar Requiem teman som förekommer i 
De sista frestelserna, men med sitt på 
kärnmotiv baserade tankesätt är ver-
ket framförallt symfoniskt. Själamässan 
blev Kokkonens sista stora komposi-
tion. På1980-talet planerade han en 
femte symfoni som han emellertid ald-
rig fullbordade. 

Kokkonens rekviem kännetecknas av 
för det mesta måttfulla tempon och 
återhållsamma kontraster. Det inledan-
de Requiem aeternam börjar i klara men 
dämpade tongångar som ber om evig 
vila och frid. Kokkonen utformar de oli-
ka textavsnittet omsorgsfullt, presente-
rar sina båda solister – sopranen som 
bringare av det eviga ljuset – och lå-
ter musiken växa till ett kulminerande 
Halleluja. 

Bönen om nåd i Kyrie klingar i rast-
lös rörelse (Allegro), men det avslutan-
de utbrottet i dur speglar den grund-
läggande optimismen i verket. Tractus 
undviker det skrämmande Dies irae, 
men ber om befrielse från syndens bo-
jor och påminner också om människ-
ans felsteg. Orkestern rytande dishar-
monier låter oss förstå att prövandet av 
dem inte är i våra händer.

Domine Jesu Christe är en vision av 
Kristus som frälsare och till honom rik-
tar solisterna de förhoppningar som kö-
ren framfört. Intimt förknippade med 
detta är Hostias' löften om offer och bö-
ner, som den dansande kören lovar med 
lätta steg. Nu börjar själarna uppnå sitt 
mål: Sanctus och Benedictus förkunnar 
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och klingar förhoppningsfullt, fastän 
sopranen får göra sitt yttersta för att 
nå upp i höjden. Barytonens uppgift i 
Benedictus blir att bedyra välsignelsens 
kraft. I slutet förenar sig alla i lovsången 
Hosianna. 

I Agnus Dei borttager Guds lam med 
sin oskuld och sitt immateriella väsen 
världens synd, vilket kören, solisterna 
och orkestern tillsammans tycks för-
undra sig över. In Paradisum som ur-
sprungligen är förknippad med be-
gravning är en sats som Gabriel Fauré 
använde i sitt Requiem op. 48 (1888) 
som var känt för sin mildhet. Hos  
Kokkonen är In Paradisum en personlig 
hymn som beledsagar en närastående 
person till himlens portar. 

Kokkonens Requiem avslutas med Lux 
Aeterna som badar i fridfullt evigt ljus 
i E-dur och med dekorativt kvittrande 
flöjter. I stället för obönhörlig tragedi 
påminner Kokkonens rekviem om hur 
fullt livet är av minnen efter de kära nä-
rastående och av hoppet om frälsning. I 
denna försoningens anda kan man må-
hända även minnas de historiska kata-
strofernas offer. 

Antti Häyrynen

SEBASTIAN HILLI 
(f. 1990)
Sebastian Hilli tog magisterexamen i 
musik under Veli-Matti Puumalas led-
ning vid Sibelius-Akademin våren 2016. 
Därutöver har han studerat i Wien 
som elev till Michael Jarrell och del-
tagit i mästarkurser för bland andra 
Jukka Tiensuu, Jouni Kaipainen, Hans 
Abrahamsen, Simon Steen-Andersen 
och Philippe Manoury.

Hillis orkesterverk Reachings 
(2014) vann första pris år 2015 i 
den internationella Toru Takemitsu-
kompositionstävlingen i Tokyo. Verket 
tog också hem segern år 2017 i 
Palermo vid International Rostrum of 
Composers i klassen för under 30-åring-
ar. I september 2018 vann Hilli det in-
ternationella priset Gaudeamus Award 
i Utrecht i Holland. År 2017 uruppförde 
Helsingfors stadsorkester hans till dags 
dato mest omfattande verk Affekt för 
kör och orkester.

Till en början hade Hillis produktion 
sin tyngdpunkt i kammarmusiken. Där 
inriktade han sig på klangfärger och 
spelstilar, ävensom på kontraster mel-
lan energiska och funktionella samt 
stillsamma och känsliga stämningar. 
Hans verk har fräscht tagit sig an oli-
ka ämnen och stilar, men han har även 
en "mycket personlig estetisk syn som 
går igenom alla verk samt teknisk kom-
petens och fantasi som behövs för att 
förverkliga den”, som det hette i moti-
veringen för Gaudeamus-priset. 

SEBASTIAN HILLI:
SNAP MUSIC
Verket är inspirerat av det engelska or-
det 'snap' som lexikon ger ett stort an-
tal betydelser för: brista, ritscha, knäck-
as, knäppa, snappa, blixtra till, studsa, 
nafsa, smälla.... Verkets musikaliska ma-
terial, gester och karaktärer har i minsta 
detalj uppkommit genom dessa.  

"And then I just snapped." 
Dramaturgiskt och emotionellt sett är 
"snappandet" verkets bärande element 
och här hänvisar ordet till att psykolo-
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giskt förlora behärskningen. Detta hän-
delseförlopp, där uppdämda känslor 
så småningom växer och skapar kaos 
i sinnet, kulminerar i förlorad kontroll. 
Vad innebär det, då man känner att lä-
get inte längre är under kontroll och 
att man bara har en svindlande tomhet 
framför sig?

Fastän verkets bärande idé är en lång 
psykologisk process och en framåtrik-
tad rörelse, innehåller den även avsnitt 
som bygger på tanken på att snappa. 
Det yppar sig som olika slags texturer, 
där rätt korta gester/tagningar glimtvis 
följer på varandra och även skapar skar-
pa musikaliska snitt. 

Jag försökte använda mig mångsidigt 
av orkesterns möjligheter. Orkestern va-
rierar från rikhaltiga och stora till små 
och känsliga klanger. I verket förekom-
mer täta texturer med många skikt 
som bildas av hela orkestern samt kom-
mentarer och solon från enskilda in-
strument eller instrumentgrupper. Sin 
egen väg går också orkestern, vars in-
strumentation ger uttryck för den un-
derliggande emotionella processen – 
som växer så småningom bland annat 
från tunga till lätta, från kontrollerade 
till otyglade känslor och från tomhet till 
kaos. 

Sebastian Hilli

JEAN SIBELIUS: 
SYMFONI NR 3 C-DUR 
OP. 52

Efter andra symfonin ville Jean Sibelius 
(1865–1957) medvetet frigöra sig från 
den nationalromantiska stilen. Ett 

tecken på detta var flyttningen från 
Helsingfors till Träskända/Ainola år 
1904. I huvudstadens vimmel och intri-
ger " dog all sång inom mig", sade han. 
Blott i skogarna och i storstäderna kun-
de Sibelius slå vakt om sin skaparkraft.  

Tredje symfonin fullbordades enligt 
kompositören i London 1907. Viktigare 
än den fysiska distansen var den andli-
ga: tredje symfonins yttre drag är klas-
siska nästan i Haydns anda och – så-
som en fransk kritiker skrev – ”bara Gud 
skriver numera i C-dur”. Därtill kan man 
i verket urskilja en rytmisk drivkraft, 
som verkar att ha sin bakgrund både i 
en mycket fritt gestaltad folklig tradi-
tion och i en modern vision av tematisk 
behandling.

I stället för romantiskt förkunnande 
teman började Sibelius forma sina sym-
foniska strukturella principer i en mera 
organisk riktning. Denna process som 
krävde massor av tid, vin och cigarrer 
gjorde tredje symfonin till ett originellt 
och mer mångdimensionellt verk än 
ryktet låtit förstå, en komposition som 
drog upp riktlinjer långt framåt mot 
Sibelius sena produktion.

Symfonins början visar vad som står 
för dörren: ett rytmiskt ostinatoliknan-
de motiv i cellorna och basfiolerna kret-
sar kring C-durskalan och där tar för-
sta satsens ljusa marschmotiv (Allegro 
moderato) vid. Ett vemodigt sidotema 
vänder kursen mot okända vatten och 
i fortsättningen växer ständigt nya im-
pulser fram ur de rytmiska motiven. I 
slutet leder en överraskande pizzica-
to-episod i stråkarna till en vandring 
mot ett andäktigt hymnmotiv, som gör 
orkesterns slutkommentar festlig. 

Den långsamma satsens (Andantino 
con moto, quasi allegretto) melodi 
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i folkton tycks först svänga i stil med 
gamla hovdanser. Tonarten är avläg-
sen giss-moll och huvudtemat betrak-
tas från mycket olika synvinklar, varför 
också satsens struktur är öppen i någon 
mån. Även tempot är vacklande och 
kompositören tycks gestalta det lång-
sammare är vad beteckningen anty-
der. Tiden tycks sakta av mitt i satsen i 
sommarnattens skymning och i cellons 
meditativa tonfall. 

Finalen är tredje symfonins mest per-
sonliga skapelse och förebådar femte 
och till och med sjunde symfonin med 
sin teleskopiska struktur. Grunden tycks 
vara "tankens klarnande från kaos", som 
Sibelius uttryckte saken i samband med 
tredje symfonin. 

Den scherzoliknande första delen 
(Moderato) presenterar snabba tong-
limtar med kort spännvidd och studs-
ande rytmiska flisor. Det musikaliska 
naturliga urvalet gör sitt och oförmärkt 
höjer sig en hymnmelodi (Allegro, ma 
non tanto) i violorna och cellorna. Det 
hypnotiskt avancerande slutcrescendot 
tilltar med stöd av i bakgrunden kling-
ande valthorn och det sista ackordet 
brusar i självsäker C-dur. 

Antti Häyrynen

HANNU LINTU
Hannu Lintu har varit chefsdirigent för 
Radions symfoniorkester sedan augus-
ti 2013. Under spelåret 2018–2019 diri-
gerar han även bl.a. symfoniorkestrar-
na i Baltimore, St Louis och Cincinnati, 
New Japan Philharmonic Orchestra, 
Singapore Symphony Orchestra och 
Hamburgs radiosymfoniorkester. Till 
gästspelens höjdpunkter hör även debu-

terna med Boston Symphony Orchestra 
och Ryska nationalorkestern. På sist-
one har han speciellt även samarbe-
tat med Tokyo stadsorkester, National 
Symphony Orchestra i Washington 
samt symfoniorkestrarna i Dallas och 
Detroit.

Lintu uppträder regelbundet även på 
Finlands Nationalopera och vid opera-
festivalen i Nyslott. I juli 2018 dirigera-
de han Verdis Otello i Nyslott och våren 
2019 står Alban Bergs Wozzeck på pro-
grammet i Helsingfors.

Lintu studerade vid Sibelius-
Akademin, först cello- och pianospel 
och senare orkesterdirigering under 
Jorma Panulas ledning. Han deltog i 
Myung-Whun Chungs mästarkurs vid 
L'Accademia Musicale Chigiana i Siena 
och vann första pris i Nordiska dirigentt-
ävlingen i Bergen 1994. Han har gjort in-
spelningar för bl.a. skivmärkena Ondine, 
BIS och Hyperion.

JOHANNA 
RUSANEN-KARTANO

 
Sopranen Johanna Rusanen-Kartano tog 
magisterexamen i musik vid Sibelius-
Akademin och har kompletterat sin ut-
bildning i Berlin och Wien.

Rusanen inledde sin operakarriär 1994 
vid operan i Kuopio och år 1997 debu-
terade hon vid Finlands Nationalopera 
och vid operafestivalen i Nyslott. 
Hon har även uppträtt som solist vid 
Tammerforsoperan och vid andra re-
gionala operor i Finland samt bl.a. vid  
Deutsche Oper Berlin, Deutsche Oper 
am Rhein, Bolsjoj i Moskva, Teatro 
Regio i Torino och Theatro Municipal i 
São Paulo.



6

Rusanens centrala operaroller har varit 
Leonora i Ödets makt, Tosca, Turandot, 
Venus i Tannhäuser, Ortrud i Lohengrin 
samt Isolde. Hon har även sjungit roller i 
många inhemska operor, under senaste 
åren bland andra rollerna Ida Lankinen 
och Kitty Linder i Kantelinens opera 
Mannerheim vid festivalen i Ilmajoki, 
Kullervos mor i Sallinens Kullervo vid 
operafestivalen i Nyslott, drottning 
Elisabet II i Markus Fagerudds opera 
Silvia och jag vid Tammerforsbiennalen 
samt Sopranen i Iiro Rantalas opera 
Sanatorio Express vid Nationaloperan.

Rusanen hör till de mest efterfrågade 
konsert- och oratoriesångarna i Finland. 
Förutom i hemlandet har hon uppträtt i 
flera europeiska länder (bl.a. BBC Proms 
i London), i Japan, Chile och Förenta 
Staterna. Hennes breda repertoar om-
fattar även operetter, musikaler och 
filmmusik samt jazzstandards. 

Rusanen fick Karita Mattila-priset 
år 2001. Hon hör till solisterna på en 
Penderecki-skiva under tonsättarens 
ledning som fick det prestigefyllda 
Grammy Award år 2017.

VILLE RUSANEN
Barytonen Ville Rusanen slog ige-
nom med segern i herrklassen vid 
sångtävlingen i Villmanstrand 2004. 
Rusanen har ofta gästspelat vid 
Finlands Nationalopera, där han ock-
så var engagerad som solist 2014–16. 
På Nationaloperan har han sjungit bl.a. 
Papageno, Guglielmo, Figaro i Barberaren 
i Sevilla, Pelléas, Skogsvaktaren i Den lis-
tiga lilla räven, titelrollen i Fantomen på 
Operan samt roller i inhemska operor 
såsom Jussi i Österbottningarna, Unge 

Alexis i Rautavaaras Aleksis Kivi och ti-
telrollen i Linkolas Robin Hood.  

Till höjdpunkterna i Rusanens interna-
tionella karriär hör debuten på La Scala-
operan i Milano 2013 (Raskatovs A Dog's 
Heart) samt debuten i Australien under 
Vladimir Ashkenazys och i Tokyo under 
Paavo Järvis ledning. Därtill har han upp-
trätt vid operan i Lyon, Nederländska 
operan i Amsterdam, Scottish Opera, 
Proms i London och Grant Park Music 
Festival i Chicago samt som solist 
med Orchestre National de Bordeaux 
Aquitane och Orchestre Philharmonique 
Royal de Liège. 

Rusanen har även deltagit i många 
nya verk. Till dessa uruppföranden hör 
Linkolas Robin Hood, Puumalas Anna 
Liisa, Kortekangas Veljeni vartija, Micha 
Hamels Snow White vid Nederländska 
operan och senast Alexander Raskatovs 
GerMania i Lyon våren 2018.

MUSIKHUSETS KÖR
Musikhusets kör är en symfonisk kör 
med 90 medlemmar som vid behov 
även kan fungera som mans- eller dam-
kör. Kören samarbetar med Musikhusets 
alla huvudaktörer: Helsingfors stads-
orkester, Radions symfoniorkester och 
Sibelius-Akademin. Den grundades 
hösten 2011 på initiativ av dirigenterna 
Hannu Lintu, Jukka-Pekka Saraste och 
John Storgårds. Dess konstnärliga led-
are var fram till januari 2017 tonsättaren 
Tapani Länsiö. Körens nuvarande konst-
närliga ledare är Nils Schweckendiek 
och körmästare Jani Sivén.

Musikhusets Kör har en repertoar som 
består av symfoniska kör- och orkester-
verk samt även a cappella-verk skrivna 



7

för stor kör. Repertoaren omfattar alla 
musikaliska epoker utan att glömma 
vår egen tids musik. Den planeras på 
lång sikt tillsammans med Musikhusets 
huvudaktörer. Kören konserterar åtta 
till tio gånger om året huvudsakligen 
i Musikhusets konsertsal men även på 
annat håll. Körsångarna är erfarna och 
entusiastiska amatörer. 

RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

Radions symfoniorkestert (RSO) är 
YLE:s orkester med uppgift att produ-
cera och befrämja finländsk musikkul-
tur. Orkesterns chefsdirigent är Hannu 
Lintu som tillträdde sin post hösten 
2013.

Radioorkestern grundades år 1927 
och bestod av tio musiker. På 1960-talet 
utvidgades den till en fulltalig symfoni-
orkester. RSO:s tidigare chefsdirigenter 
är Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo.

Vid sidan av de stora klassiska och 
romantiska mästerverken omfattar 
RSO:s repertoar en hel del ny musik 
och orkestern uruppför årligen ett fler-
tal beställningar som gjorts av YLE. Till 
RSO:s uppgifter hör även att förse radi-
ons arkiv med friköpta inspelningar av 
hela den inhemska orkesterrepertoaren. 
Under spelåret 2018–2019 uruppför or-
kestern fyra verk som beställts av YLE.  

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspelning-
en av Armas Launis opera Aslak Hetta. 

Inspelningen av Bartóks violinkonser-
ter med Christian Tetzlaff under Hannu 
Lintus ledning fick Gramophone Award 
2018. En skiva med Sibelius tondikter 
och sånger fick International Classical 
Music Award (ICMA) 2018. Därtill nomi-
nerades den till Editor's Choice i tidskrif-
ten Gramophone i november 2017 och 
var BBC Music Magazines månadens 
skiva i januari 2018. Spelåret 2018–2019 
gör orkestern skivinspelningar med 
musik av Lutosławski, Fagerlund och 
Beethoven.

RSO konserterar regelbundet på olika 
håll i världen. Under spelåret 2018–2019 
gör orkestern en hemlandsturné un-
der Hannu Lintus ledning till Jakobstad, 
Kauhajoki, Forssa och Lahtis.

RSO:s konserter sänds direkt på Yle 
Arenan och i Yle Radio 1 samt ges in-
spelade på Yle Teema & Fem och på Yle 
TV 1.

 


