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6.12.
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLAKONSERTTI
Musiikkitalo klo 15.00

Hannu Lintu, kapellimestari
Johanna Rusanen-Kartano, sopraano
Ville Rusanen, baritoni
Musiikkitalon Kuoro, valm. Jani Sivén 

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

VÄLIAIKA 20 min

Sebastian Hilli: Snap Music, kantaesitys (Ylen tilaus)  15 min

Jean Sibelius: Sinfonia nro 3 C-duuri op. 52 30 min
Allegro moderato
Andantino con moto, quasi allegretto
Moderato – Allegro con tanto

Väliaika noin 15.40.
Konsertti päättyy noin klo 17.00.
Konsertti lähetetään suorana lähetyksenä Yle Areenassa ja Yle Teemalla.
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JOONAS KOKKONEN: REQUIEM

Suomalaisen musiikin suhde kuole-
maan oli vuosisatojen ajan karun pel-
kistetty. Kuolema on ollut arkea kan-
sakunnalle, jota on koeteltu suurilla 
kuolonvuosilla 1600-luvun lopulla, ison-
vihan aikana, 1860-luvun nälänhädäs-
sä, sisällissodassa sekä talvi- ja jatko-
sodassa. Se on kuvastunut kuolemaa ja 
iankaikkisuutta käsittelevissä virsissä, 
joista monet soivat yhä menneiden ai-
kojen synkkyyttä. 

Taidemusiikissa kärsimysten histo-
ria on heijastunut esimerkiksi Kuulan 
ja Klamin teoksissa, mutta 1900-lu-
vun jälkipuolella kuva on lientynyt elä-
män odotusten parannuttua.  Joonas 
Kokkosen (1921–1996) hengellinen va-
kaumus oli sovitteleva, mutta myös 
yleistävä, sillä hän päätti kaikki sävel-
lyksensä omistukseen S.D.G. L.D. (Soli 
Deo Gloria, Laus Deo. ”Yksin Jumalalle 
kunnia. Ylistäkää Jumalaa”).

Hengellisyys on siis jollain tavoin läs-
nä myös Kokkosen abstrakteissa soi-
tinteoksissa. Tähän lähtökohtaan sopii, 
että hengellisissä teoksissaan hän tart-
tui universaaleihin latinankielisiin teks-
teihin ja soitinmusiikista perittyyn mo-
tiivitekniikkaan. 

Kokkosen sävellystuotannon pääte-
oksena voidaan pitää 1975 syntynyttä 
oopperaa Viimeiset kiusaukset, herättä-
jäjohtaja Paavo Ruotsalaisen muoto-
kuvaa, jonka musiikilliset teemat sä-
teilivät hänen myöhempiin teoksiinsa. 
Se koskee erityisesti vuonna 1981 val-
mistunutta Requiemia, jonka säveltä-
minen käynnistyi 1970-luvun lopulla 
Akateemisen Laulun ja kapellimestari 
Ulf Söderblomin aloitteesta.

Alkuun Kokkonen suunnitteli kris-
tinuskon eri suuntauksia yhdistelevää 
”ekumeenista messua”, mutta hänen 
puolisonsa pitkäaikaisen sairauden ja 
lopulta kuoleman seurauksena teos 
valmistui vuonna 1981 sielunmessuksi, 
Requiem in memoriam Maija Kokkonen. 
Siihen liittynee myös teoksen avoin 
tunteikkuus, joka henki oopperassa al-
kanutta tyylillistä vapautumista.

Kokkosen Requiem sopraano- ja ba-
ritonisolistille, kuorolle ja orkesterille 
poikkeaa hieman rakenteeltaan histo-
riallisista esikuvista. Vatikaanin toinen 
kirkolliskokous (1962–65) poisti kato-
lisen sielunmessun kaavasta viimeistä 
tuomiota julistavan Dies irae -sekvens-
sin, ja myös Kokkosen Requiemista se 
puuttuu. Sen tilalla on sovinnollisempi 
Tractus, jolla on myös paikkansa sielun-
messun historiassa.

Musiikillisesti Requiem hyödyntää 
Viimeisissä kiusauksissa esiintyneitä tee-
moja, mutta teoksen ydinmotiiveihin 
pohjautuva ajattelu on ennen muuta 
sinfoninen. Sielunmessu jäi Kokkosen 
viimeiseksi suureksi sävellykseksi, sillä 
1980-luvulla suunnittelemaansa viidet-
tä sinfoniaa hän ei koskaan saanut val-
miiksi.

Kokkosen Requiemia luonnehtivat 
enim mäkseen maltilliset tempot ja 
kohtuulliset kontrastit. Teoksen avaava 
Re quiem aeternam alkaa seesteisenä, 
mutta voipuneena ikuista lepoa ja rau-
haa rukoillen. Kokkonen muotoilee eri 
tekstikohdat huolella, esittelee molem-
mat solistinsa – sopraano ikuisen valon 
tuojana – ja kasvattaa musiikin huipen-
tavaan Hallelujaan.
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Kyrien armonanomukset kaikuvat 
rauhattomassa liikkeessä (Allegro), 
mutta osan päättävä duuripurkaus ku-
vastaa teoksen perimmäistä optimis-
mia. Tractus sivuuttaa Dies iraen pe-
lotteet, mutta pyytäessään vapautusta 
synnin kahleista se muistuttaa myös ih-
misten tekemistä virheistä. Orkesterin 
riitasointuiset ärjähdykset kertovat, et-
tei niiden puntarointi ole omissa käsis-
sämme.

Domine Jesu Christe on näky 
Kristuksesta pelastajana, jolle solistit 
yksilöivät kuoron esittämiä toivomuk-
sia. Siihen liittyvät läheisesti Hostias-
osassa mainitut uhrit ja rukoukset, joi-
ta kevein askelin tanssiva kuoro lupaa. 
Tämän jälkeen ollaan sielujen kannalta 
voiton puolella: Sanctus ja Benedictus 
julistavat ja helisevät huojentuneina, 
vaikka sopraanosolisti saa korkeuk-
sia tavoitellessaan pinnistää parhaim-
paansa. Baritonin tehtävänä on va-
kuuttaa Benedictuksessa siunauksen 
voimasta. Kaikki yhtyvät osan päät-
teeksi Hoosanna-ylistykseen.

Agnus Deissä Jumalan karitsa puhdis-
taa maailman synnistä viattomuudel-
laan ja aineettomuudellaan, jota kuo-
ro, solistit ja orkesteri tuntuvat yhdessä 
hämmästelevän. In Paradisum on alun 
perin hautauspalvelukseen kuuluva osa, 
jota Gabriel Fauré käytti 1888 lempey-
destään tunnetussa Requiemissaan op. 
48. Kokkosella In Paradisum on henki-
lökohtainen, läheistä taivaan porteille 
saattava hymni, joka muistuttaa Riitan 
valaistuvaa kuolinkohtausta Viimeisissä 
kiusauksissa.

Kokkosen Requiem päättyy E-duurin 
valossa kylpevään ja huilujen viserrys-
ten koristamaan Lux Aeternaan, ainai-

seen valkeuteen ja rauhaan. Tragedian 
ja ehdottomuuden sijaan Kokkosen 
Requiem muistuttaa elämän täytey-
destä, rakkaiden muistosta ja pelastuk-
sen toivosta. Ehkä tuon sovinnon hen-
gessä voi muistaa myös historiallisten 
katastrofien uhreja.

Antti Häyrynen



4

1. Requiem aeternam
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus Deus, in Sion, 
et tibi reddetur votum in Ierusalem. 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
In memoria aeterna erit iustus,
ab auditione mala non timebit.
Alleluia.
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 

2. Kyrie eleison
Kyrie eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison.
 

3. Tractus
Absolve, Domine, animas omnium 
fidelium 
defunctorum ab omno vinculo 
delictorum.
Et gratia tua illis succurente 
mereantur evadere iudicium ultionis. 
Et lucis aeternae beatitudine perfrui.

1.
Herra, anna heille ikuinen lepo,
ja iäinen valkeus loistakoon heille.
Sinulle, Jumala, sopii kiitosvirsi Sionissa, 
ja sinulle täytetään lupaus Jerusalemissa.
Herra, anna heille ikuinen lepo,
ja iäinen valkeus loistakoon heille.
Hän pysyy ikuisessa muistossa 
vanhurskaana 
eikä pahaa sanomaa pelkää.
Halleluja.
Herra, anna heille ikuinen lepo,
ja iäinen valkeus loistakoon heille.

2.
Herra, armahda.
Kristus, armahda.
Herra, armahda.

3.
Vapahda, Herra, kaikkein uskovaisten 
sielut kaikista vikojen siteistä. 
Ja armosi heitä auttaessa välttäkööt 
koston tuomion. 
Ja nauttikoot iäisen valkeuden autuutta.

Joonas Kokkonen: Requiem
In memoriam Maija Kokkonen
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4. Domine Iesu Christe
Domine, Iesu Christe, Rex gloriae, 
libera animas omnium fidelium 
defunctorum 
de poenis inferni et de profundo lacu. 
Libera eas de ore leonis, 
ne absorbeat eas tartarus, 
ne cadant in obscurum,
sed signifer sanctus Michael 
repraesenter
eas in lucem sanctam, 
quam olim Abrahae promisisti 
et semini eius.
 
5. Hostias et preces
Hostias et preces tibi, Domine, 
laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis, 
quarum hodie memoriam facimus. 
Fac eas, Domine, de morte transire ad 
vitam,
quam olim Abrahae promisisti 
et semini eius.
 
6. Sanctus & Benedictus
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus 
Deus Sabaoth,
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine 
Domini.
Hosanna in excelsis.
 

7. Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.
 

4.
Herra Jeesus Kristus, kunnian Kuningas, 
vapahda kaikkein kuolleitten sielut 
helvetin vaivoista ja syvyyden järvestä. 
Vapahda heidät jalopeuran kidasta, 
älköön heitä nielkö tuoni, 
älkööt pimeyteen vaipuko, 
vaan voittaja pyhä Mikael 
vieköön heidät pyhään valkeuteen, 
jonka muinoin Abrahamille 
ja hänen siemenellensä lupasit. 

5.
Kiitosuhrit ja rukoukset sinulle, Herra, 
kannamme; 
ota ne vastaan niiden sielujen puolesta, 
joiden muistoa tänä päivänä vietämme. 
Suo, Herra, heidän kuolemasta siirtyä 
elämään, 
jonka muinoin Abrahamille 
ja hänen siemenellensä lupasit.

6.
Pyhä, pyhä, pyhä 
Herra Jumala kaikkivaltias.
Täydet ovat taivaat ja maa sinun 
kunniaasi.
Hoosianna korkeuksissa.
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran 
nimeen.
Hoosianna korkeuksissa.

7. 
Jumalan Karitsa, 
joka pois otat maailman synnin,
anna heille lepo.
Jumalan Karitsa, 
joka pois otat maailman synnin,
anna heille ikuinen lepo.
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8. In Paradisum
In Paradisum deducant te angeli,
in tuo adventu suspiciant te martyres
et perducant te in civitatem sanctam 
Jerusalem.
Corus angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere
aeternam habeas requiem. 
 

9. Lux aeterna
Lux aeterna luceat eis, Domine, 
cum sanctis tuis in aeternum, 
quia pius es. 
Requiem aeternam dona eis, Domine; 
et lux perpetua luceat eis.
Cum sanctis tuis in aeternum, 
quia pius est.

8. 
Saattakoot enkelit sinut paratiisiin;
ottakoot marttyyrit sinut tullessasi 
vastaan
ja viekööt sinut pyhään kaupunkiin 
Jerusalemiin.
Vastaanottakoon sinut enkelten kuoro
ja olkoon sinulla muinaisen kerjäläisen 
Lasaruksen kanssa
iankaikkinen lepo.

9. 
Iäinen valkeus loistakoon heille, Herra,
pyhiesi seurassa iankaikkisesti,
sillä sinä olet lempeä.
Herra, anna heille ikuinen lepo,
ja iäinen valkeus loistakoon heille
pyhiesi seurassa iankaikkisesti,
sillä sinä olet lempeä.

[Missale Romanum, Hautajaismessu 
(Monsignore Adolf Carlingin 
Rukouskirjasta, 1949). Roomalainen 
messukirja, Hautajaismessut, 1998. 
Katolinen rukouskirja, 2013.]
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Teoksen inspiraationa on englannin 
kielen sana 'snap', jolla on suomen kie-
lessä lähes 90 merkitystä: katketa, rä-
sähtää, napsahtaa, välähtää, pompata, 
paukahtaa… Teoksen musiikillinen ma-
teriaali, eleet ja karaktäärit yksityiskoh-
tia myöten ovat syntyneet tätä kautta. 

 
"And then I just snapped." 
Dramaturgisesti ja emotionaalisesti 
kantavana elementtinä teoksessa on 
"snäppääminen", mikä viittaa siihen, 
että menettää psykologisesti hallin-
tansa. Tapahtumasarja, jossa vähitellen 
kasaantuneet tunteet ovat paisuneet 
mielen kaaokseksi, kulminoituu lopul-

SEBASTIAN HILLI (s. 1990)

Vuonna 1990 syntynyt Sebastian Hilli 
on valmistunut musiikin maisteriksi 
Veli-Matti Puumalan johdolla Sibelius-
Akatemiasta keväällä 2016. Lisäksi 
hän on opiskellut Wienissä Michael 
Jarrellin oppilaana sekä ottanut osaa 
mm. Jukka Tiensuun, Jouni Kaipaisen, 
Hans Abrahamsenin, Simon Steen-
Andersenin ja Philippe Manouryn mes-
tarikursseille.

Hillin orkesteriteos Reachings (2014) 
voitti 2015 ensimmäisen palkinnon 
kansainvälisessä Toru Takemitsu -sävel-
lyskilpailussa Tokiossa. Teos vei voiton 
myös 2017 Italian Palermossa kansain-
välisen säveltäjärostrumin alle 30-vuo-
tiaiden sarjassa. Syyskuussa 2018 Hilli 
valittiin kansainvälisen Gaudeamus 
Award -palkinnon voittajaksi Hollannin 

Utrechtissä. Vuonna 2017 Helsingin 
kaupunginorkesteri kantaesitti hä-
nen toistaiseksi laajimman teoksensa 
Affektin kuorolle ja orkesterille.

Hillin tuotannon painopiste oli al-
kuun kamarimusiikissa, jossa hän on 
kiinnittänyt huomiota sointiväreihin 
ja soittotapoihin, myös energisten ja 
toiminnallisten sekä hiljaisten ja herk-
kien tunnelmien kontrasteihin. Hänen 
teoksensa ovat tarttuneet tuoreesti eri-
laisiin aiheisiin ja tyyleihin, mutta hä-
nellä on myös ”hyvin persoonallinen 
kaikki teokset läpäisevä esteettinen nä-
kemys sekä tekninen tietämys ja mie-
likuvitus sen toteuttamiseksi”, kuten 
Gaudeamus-palkinnon perusteluissa 
todettiin.

SEBASTIAN HILLI: SNAP MUSIC
ta kontrollin menetykseen. Mitä tar-
koittaa, kun hallinnan tunne katoaa ja 
edessä on vain huimaava tyhjyys?

Vaikka teoksen kantavana ideana on 
psykologinen, pitkälinjainen prosessi ja 
eteenpäin suuntaava liike, sen sisällä 
on myös jaksoja, jotka perustuvat aja-
tukseen otoksista ('otos' = eng. 'snap'). 
Otokset ilmenevät tekstuurityyppeinä, 
joissa lyhyehköt eleet/otokset seuraa-
vat toisiaan välähdyksenomaisesti luo-
den jyrkkiäkin musiikillisia leikkauksia. 

Orkesterinkäytössä tavoitteenani oli 
hyödyntää orkesterin mahdollisuuksia 
monipuolisesti. Orkesterin sointi vaih-
telee runsaasta ja suuresta pieneen ja 
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Jean Sibelius (1865–1957) pyrki toisen 
sinfoniansa jälkeen tietoisesti irti kan-
sallisromanttisesta tyylistä. Eräs merk-
ki oli muutto Helsingistä Järvenpään 
Ainolaan vuonna 1904, sillä pääkau-
pungin humussa ja intrigeissä ”minus-
ta kuoli kaikki laulu”. Vain metsissä tai 
suurkaupungeissa Sibelius saattoi vaa-
lia luovuuttaan. 

Kolmas sinfonia valmistui säveltä-
jän mukaan Lontoossa vuonna 1907. 
Fyysistä irtautumista tärkeämpää oli 
henkinen: kolmannen sinfonian ul-
koiset piirteet ovat klassistisia lähes 
Haydnin hengessä ja – kuten eräs rans-
kalaiskriitikko kirjoitti – ”vain Jumala 
kirjoittaa nykyään C-duurissa”. Sen rin-
nalla teoksesta erottuu rytminen herä-
te, jolla tuntuu olevan taustansa sekä 
hyvin vapaasti hahmotetussa kansan-
perinteessä että modernissa näkemyk-
sessä teemojen kehittelystä.

Romantiikkaan kuuluvien julistuk-
sellisten teemojen sijaan Sibelius alkoi 
muokata sinfonisia rakennusperiaat-
teita orgaanisempaan suuntaan. Tämä 
runsaasti aikaa, viiniä ja sikareita vaa-
tinut prosessi teki kolmannesta sin-

JEAN SIBELIUS: SINFONIA NRO 3 C-DUURI OP. 52

foniasta omaperäisen ja mainettaan 
moniulotteisemman teoksen, joka vii-
toitti tien pitkälle Sibeliuksen myöhäis-
tuotantoon.

Teoksen alku kertoo, mitä tuleman 
pitää: sellojen ja bassojen rytminen, 
ostinatomainen aihe kiertää C-duuri-
asteikkoa ja siitä erkanee ensimmäisen 
osan (Allegro moderato) valoisa mars-
siaihe. Haikea sivuteema kääntää kurs-
sin tuntemattomille vesille, jatkossa 
rytmiaiheistosta kasvaa esiin yhä uusia 
impulsseja. Lopussa jousien yllättävä 
pizzicato-episodi johdattaa taivalluk-
sen hartaaseen hymniaiheeseen, joka 
valaa orkesterin loppukommenttiin jy-
kevää juhlallisuutta.

Hitaan osan (Andantino con moto, 
quasi allegretto) kansanlaulumainen 
sävelmä tuntuu alkuun svengailevan 
vanhojen hovitanssien perässä. Sävellaji 
on etäinen gis-molli ja pääteemaa tut-
kaillaan hyvin erilaisista näkökulmista, 
jonka vuoksi osan rakennekin on jos-
sain määrin avoin. Myös tempokäsitys 
on häilyvä ja säveltäjä tuntui hahmot-
tavan sen merkintäänsä hitaammaksi. 
Aika tuntuu hidastuvan osan keskellä 

herkkään; teoksessa esiintyy sekä koko 
orkesterin muodostamia tiheitä, mo-
nikerroksisia kudoksia että yksittäis-
ten soittimien tai soitinryhmien kom-
mentteja tai sooloja. Oman matkansa 
kulkee myös orkesteri, jonka instru-
mentaatio ilmentää taustalla olevaa 
emotionaalista prosessia – vähitellen 

kasvavia tunteita muun muassa ke-
veästä raskaaseen, kontrollista hallitse-
mattomuuteen ja tyhjyydestä kaaok-
seen. 

Sebastian Hilli
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kesäyön hämärässä ja sellon mietiske-
levissä äänenpainoissa.

Finaali on kolmannen sinfonian per-
soonallisin luomus ja ennakoi teles-
kooppimaisessa rakenteessaan viidettä 
ja jopa seitsemättä sinfoniaa. Perustana 
tuntuu olevan ”ajatuksen tiivistyminen 
kaaoksesta”, josta Sibelius kolmannen 
sinfonian yhteydessä puhui.

Scherzomainen alkuosa (Moderato) 
tuo esiin lyhytjänteisinä pyrähtäviä sä-
velvälähdyksiä ja rytmisten sirujen sin-
gahtelua. Musiikillinen luonnonvalinta 
tekee tehtävänsä ja kuin varkain nou-
see ilmoille alttojen ja sellojen hym-
nimelodia (Allegro, ma non tanto). 
Hypnoottisesti etenevä loppunousu 
yltyy takana puhaltavista vaskista ja 
viimeinen sointu kohisee itsevarmaa 
C-duuria.

Antti Häyrynen

HANNU LINTU
Hannu Lintu on ollut Radion sinfo-
niaorkesterin ylikapellimestari elo-
kuusta 2013 lähtien. Kauden 2018–
2019 aikana hän esiintyy myös mm. 
Baltimoren, St Louisin ja Cincinnatin 
sinfoniaorkestereiden, New Japan 
Philharmonic Orchestran, Singaporen 
Sinfoniaorkesterin sekä Hampurin ra-
dion sinfoniaorkesterin johtajana. 
Vierailujen kohokohtiin kuuluvat myös 
debyytit Bostonin Sinfoniaorkesterin 
ja Venäjän Kansallisorkesterin konser-
teissa. Hän on työskennellyt viime ai-
koina erityisesti Tokion kaupunginor-
kesterin, Washingtonin Kansallisen 
Sinfoniaorkesterin sekä Dallasin ja 
Detroitin sinfoniaorkestereiden kanssa.

Lintu esiintyy säännöllisesti 
myös Suomen Kansallisoopperassa 
ja Savonlinnan Oopperajuhlilla. 
Helsingissä keväällä 2019 ohjelmassa on 
Alban Bergin Wozzeck ja Savonlinnassa 
heinäkuussa 2018 Giuseppe Verdin 
Otello.

Lintu opiskeli Sibelius-Akatemiassa 
ensiksi sellon- ja pianonsoittoa ja 
myöhemmin orkesterinjohtoa Jorma 
Panulan johdolla. Hän osallistui 
Myung-Whun Chungin mestarikursseil-
le L'Accademia Musicale Chigianassa 
Sienassa ja voitti ensimmäisen palkin-
non Pohjoismaisessa kapellimestarikil-
pailussa Bergenissä vuonna 1994. Hän 
on levyttänyt mm. Ondine-, BIS-, ja 
Hyperion-levymerkeille.
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JOHANNA RUSANEN-
KARTANO
Sopraano Johanna Rusanen-Kartano 
murtautui suomalaisen musiik-
kiyleisön tietoisuuteen voittamal-
la Timo Mustakallio -kilpailun 1995 ja 
Lappeenrannan laulukilpailun 1996. 
Hän on valmistunut musiikin maiste-
riksi Sibelius-Akatemiasta ja täydentä-
nyt opintojaan Berliinissä ja Wienissä.

 Rusanen aloitti oopperauransa 1994 
Kuopion oopperassa ja debytoi kilpai-
lumenestystensä jälkeen vuonna 1997 
sekä Suomen Kansallisoopperassa että 
Savonlinnan Oopperajuhlilla. Hän on 
esiintynyt solistina myös Tampereen 
Oopperassa ja muissa alueoopperoissa 
sekä mm. Berliinin Deutsche Operissa, 
Deutsche Oper am Rheinissa, Moskovan 
Bolšoissa, Torinon Teatro Regiossa ja 
São Paulon Theatro Municipalissa.

 Rusasen keskeisiä oopperaroole-
ja ovat olleet Verdin Kohtalon voiman 
Leonora, Puccinin Tosca ja Turandot 
sekä Wagnerin Tannhäuserin Venus, 
Lohengrinin Ortrud sekä Tristanin ja 
Isolden Isolde. Hän on laulanut roole-
ja myös monissa suomalaisissa ooppe-
roissa, viime vuosina mm. Ida Lankisen 
ja Kitty Linderin roolit Kantelisen 
Mannerheim-oopperassa Ilmajoen 
musiikkijuhlilla, Kullervon äidin roo-
lin Sallisen Kullervossa Savonlinnan 
Oopperajuhlilla, kuningatar Elisabet 
II:n roolin Markus Fageruddin Silvia ja 
minä -oopperassa Tampere Biennalessa 
sekä Sopraanona Iiro Rantalan 
Pikaparantola-oopperassa Suomen 
Kansallisoopperassa.

 Rusanen on kysytyimpiä suomalai-
sia konsertti- ja oratoriolaulajia. Hän 

VILLE RUSANEN
Baritoni Ville Rusanen murtautui esiin 
voittamalla 2004 Lappeenrannan lau-
lukilpailujen miesten sarjan. Jo sitä en-
nen hän oli saavuttanut ensipalkinnon 
2002 pianisti Ilmari Räikkösen kanssa 
Erkki Melartin -kamarimusiikkikilpailun 
lied-duo-sarjassa. Rusanen on vierail-
lut usein Suomen Kansallisoopperassa 
ja oli kiinnitettynä sen solistikun-
taan 2014–16. Hän on laulanut 
Kansallisoopperassa mm. Papagenon, 
Guglielmon, Sevillan parturin Figaron, 
Pelléaan, Ovelan ketun Metsänvartijan, 
Lloyd Webberin Oopperan kummi-
tuksen Phantomin sekä suomalai-
sista oopperoista Pohjalaisten Jussin 
ja Rautavaaran Aleksis Kiven nuoren 
Aleksiksen roolit sekä Linkolan Robin 
Hoodin nimiroolin.

 Rusasen kansainvälisen uran huip-
puhetkiin kuuluvat debyytti 2013 
Milanon La Scalassa (Raskatovin A 
Dog's Heart) sekä ensiesiintymiset 
Australiassa Vladimir Ashkenazyn ja 
Tokiossa Paavo Järven johdolla. Hän 
on lisäksi esiintynyt mm. Lyonin oop-

on esiintynyt Suomen lisäksi useissa 
Euroopan maissa (mm. Lontoon BBC 
Proms -festivaalilla), Japanissa, Chilessä 
ja Yhdysvalloissa. Hänen laajaan oh-
jelmistoonsa kuuluu myös operettia, 
musikaali- ja elokuvasävelmiä sekä ja-
zz-standardeja.

Rusanen sai Karita Mattila -palkin-
non vuonna 2001. Hän on solistina 
mukana säveltäjän itsensä johtamalla 
Penderecki-levyllä, joka sai 2017 arvos-
tetun Grammy-palkinnon.
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MUSIIKKITALON 
KUORO

Musiikkitalon Kuoro on noin 90 laula-
jan sinfoniakuoro, joka muuntuu tar-
vittaessa myös mies- ja naiskuoroksi. 
Musiikkitalon Kuoro tekee yhteistyötä 
kaikkien Musiikkitalon päätoimijoiden, 
Helsingin kaupunginorkesterin, Radion 
sinfoniaorkesterin sekä Sibelius-
Akatemian, kanssa. Syksyllä 2011 perus-
tettu kuoro sai alkunsa kapellimestarei-
den Hannu Lintu, Jukka-Pekka Saraste 
ja John Storgårds aloitteesta. Kuoron 
taiteellisena johtajana toimi tammi-
kuuhun 2017 asti säveltäjä Tapani 
Länsiö. Kuoron nykyinen taiteellinen 
johtaja on Nils Schweckendiek ja kuo-
romestari Jani Sivén.

Musiikkitalon Kuoron ohjelmisto 
koostuu sinfonisista kuoro- ja orkes-
teriteoksista, joita täydentää suurel-
le kuorolle sävelletty a cappella -oh-

perassa, Amsterdamissa Alankomaiden 
oopperassa, Skotlantilaisessa ooppe-
rassa, Lontoon Proms-festivaaleilla, 
Chicagon Grant Park Music -festivaa-
lilla sekä Bordeaux'n kansallisen orkes-
terin ja Liègen filharmonisen orkesterin 
solistina.

 Rusanen on ollut mukana monissa 
uusien teosten esityksissä. Näistä kan-
taesityksiä ovat olleet mm. Linkolan 
Robin Hood, Puumalan Anna Liisa, 
Kortekankaan Veljeni vartija, Micha 
Hamelin Snow White Hollannin kan-
sallisoopperassa ja viimeksi Alexander 
Raskatovin GerMania Lyonissa kevääl-
lä 2018.

jelmisto. Ohjelmisto kattaa kaikki 
musiikin aikakaudet oman aikamme 
musiikkia unohtamatta. Ohjelmistoa 
suunnitellaan pitkäjänteisesti yhdes-
sä Musiikkitalon päätoimijoiden kans-
sa. Kuoro konsertoi kahdeksasta kym-
meneen kertaa vuodessa pääasiassa 
Musiikkitalon konserttisalissa, mutta 
myös muualla. Kuorolaiset ovat koke-
neita ja intohimoisia laulunharrastajia.

RADION 
SINFONIAORKESTERI

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestari on Hannu Lintu, joka aloitti 
kautensa syksyllä 2013.

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 tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2018–2019 orkesteri kantaesittää neljä 
Yleisradion tilaamaa teosta.  

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Hakolan, 
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Lindbergin, Saariahon, Sallisen, Kai-
paisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Lau niksen Aslak Hetta -oopperan 
ensilevytyksen. Bartókin viulukon-
serttojen levytys Christian Tetzlaffin 
kanssa Hannu Linnun johdolla palkit-
tiin Gramophonella 2018. Sibeliuksen 
sävelrunoja ja lauluja sisältävä levy 
sai International Classical Music -pal-
kinnon (ICMA) 2018.  Lisäksi se oli 
Gramophone-julkaisun Editor’s Choice 
marraskuussa 2017 ja BBC Music 
Maga zinen kuukauden valinta tam-
mikuussa 2018. Orkesterin levytyk-
siä on palkittu myös mm. BBC Music 
Magazine -, Académie Charles Cros’n 
ja MIDEM Classical Award -palkinnoilla. 
Kaudella 2018–2019 julkaistavat levyt 
sisältävät Lutoslawskia, Fagerlundia ja 
Beethovenia.

RSO konsertoi säännöllisesti ym-
päri maailmaa. Kaudella 2018–2019 
orkesteri tekee kotimaan kiertueen 
Hannu Linnun johdolla Pietarsaareen, 
Kauhajoelle, Forssassaan ja Lahteen.

RSO:n konsertit lähetetään suorina 
lähetyksinä Yle Areenassa ja Yle Radio 
1:ssä sekä taltiointeina Yle Teemalla ja 
Yle TV1:ssä.


