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25.1
TORSDAGSSERIEN 6
Musiikkitalo klo 19.00 

Sir Roger Norrington, dirigent
Tiina-Maija Koskela, sopran
Niina Keitel, mezzosopran
Markus Nykänen, tenor
Kristian Lindroos, baryton 
Musikhusets kör, instud. Jani Sivén

Magnus Lindberg: Two Episodes  15 min

Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 9 op. 125 d-moll 65 min
I Allegro ma non troppo, un poco maestoso 
II Molto vivace 
III Adagio molto e cantabile 
IV Presto 
O Freunde, nicht diese Töne – Allegro assai – Alla Marcia (Allegro 
vivace assai) – Andante maestoso – Adagio non troppo, ma divoto 
– Allegro energico, sempre ben marcato – Allegro ma non tanto

Konserten ges utan paus. Slutar ca kl. 20.35. 
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MAGNUS LINDBERG 
(f. 1958): 
TWO EPISODES

Magnus Lindbergs Two Episodes är ett 
verk som påverkades i väsentlig grad av 
situationen vid uruppförandet den 24 
juli vid Proms 2016 i London, då ”episo-
derna” efterföljdes av Beethovens nion-
de symfoni. Beethovens jättelika verk 
fick med sin blotta närvaro Lindberg att 
använda en likadan orkester, vilket be-
tyder att besättningen nu saknar vissa 
instrument som ofta ingår i hans verk: 
tuba, harpa, piano och en stor uppsätt-
ning slagverk. Lindberg såg till att hans 
verk slutar med samma kvint a-e som 
Beethovens nionde symfoni börjar med, 
så i princip kunde symfonin börja utan 
uppehåll direkt efter Lindbergs kompo-
sition. Two Episodes är emellertid ändå 
tänkt som ett fullständigt självstän-
digt verk som också kan framföras utan 
Beethovens nia. 

Som namnet säger är Two Episodes 
en helhet bestående av två delar. 
Episoderna spelas i princip utan uppe-
håll men en paus med fermat skapar en 
tyst stund mellan dem. Av de två episo-
derna är den första till uttrycket mera 
väntande och dröjande, den andra ak-
tivare och mera dynamisk. Verket bö-
jar med ett signalmotiv för trumpeter-
na. Motivet återkommer flera gånger 
och skapar en fast punkt i den rikhal-
tigt uttrycksfulla orkestertexturen och 
blir till och med ett slags huvudmotiv 
för verket. Det tydligaste sambandet 
med Beethoven uppkommer genom en 
upprepad hänvisning till det nedåtgåen-
de punkterade motivet i början av sym-
fonin. Fastän man kan peka på gester 

i texturen som hänvisar till Beethoven, 
smälter de samman med musikens yp-
piga och mångsidiga uttryck som när-
mast hämtats någonstans ifrån det 
slags glimrande orkesterklanger som 
återfinns i riktningen Ravel-Debussy.  

LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
(1770–1827): SYMFONI 
NR 9 D-MOLL OP. 125

Nionde symfonin avslutade och kulmi-
nerade Beethovens symfoniska gärning. 
Han började visserligen planera en ti-
onde symfoni men det enda som be-
varats för eftervärlden är några osam-
manhängande skisser. Med avseende på 
skapandets mytologi och verkets sym-
bolvärde var det nog meningen att ni-
onde symfonin skulle komma att avslu-
ta Beethovens symfoniserie och det är 
svårt att föreställa sig hur det följande 
steget skulle ha sett ut. 

Med tanke på nionde symfonins sam-
lande, syntesartade karaktär är det ock-
så lämpligt att groddar till symfonin 
på sätt och vis finns spridda över  hela 
Beethovens karriär. Texten till finalen 
är Schillers ode An die Freude (1785) 
som andas upplysningens idealism. 
Beethoven hade redan som ung tonsät-
tare 1792–93 övervägt att tonsätta den. 
Anteckningar om tonsättandet av odet 
finns därtill även åtminstone i skisshäf-
ten från åren 1798–99 och 1811–12, fast-
än det då var fråga om ett eget vokal-
verk. 

En öppning som växer fram ur tystna-
den är någonting alldeles nytt inom den 
symfoniska musiken. Först definieras 
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de yttersta gränserna till rymdens tom-
het enbart av en statisk kvint a-e. Där 
tecknas några trevande rytmiska motiv 
men harmonin förblir densamma fram 
till det stora utbrottet i d-moll och först 
därefter börjar det egentliga temat få 
tydligare former. Öppningen ger lyss-
naren en känsla av en musik av verkli-
gen stora dimensioner. Det är inte bara 
fråga om längden utan ett nytt sätt för 
musiken att andas; i själva verket är för-
sta satsen trots sin monumentalitet en 
aning kortare än Eroicans första sats 
och har i jämförelse en enklare struktur. 

Avvikande från tidens normala sym-
foniska praxis har Beethoven placerat 
scherzot på andra plats och den lång-
samma satsen som tredje. Scherzot har 
vuxit och blivit mycket större och struk-
turellt mera komplicerat än i de tidi-
gare symfonierna. Långsamma satsen 
bygger på två långsträckta teman som 
båda varieras. Genom att placera sat-
sen på tredje plats efter scherzot ska-
pade Beethoven en klar och balanseran-
de lugn stund före den jättelika finalen 
som öppnar sig i många riktningar. 

I finalen förverkligas en syntes av oli-
ka formstrategier. I satsens olika delar 
kan man se ett sammandrag av sym-
foniformens fyra avsnitt, som består 
av en introduktion och en öppningsdel 
(bl.a. presentation av glädjetemat), en 
scherzoliknande del (militärmarsch och 
dubbelfuga), ett långsamt avsnitt ("Seid 
umslungen...") och ett finalavsnitt. Å 
andra sidan har man också velat se en 
rondoliknande struktur, varvid glädjete-
mats många manifestationer gestaltar 
satsen. Å andra sidan har behandlingen 
av glädjetemat också drag av tema med 
variation och dubbelfugan kan upplevas 
som en genomföring, varvid det också 

finns ett element som påminner om so-
natformen. 

Efter introduktionen och presentatio-
nen av glädjetemat följer finalens scher-
zoskede. Symfonis världsomfamnande 
anda kommer fram i rent av mahlersk 
bemärkelse som en kombination av det 
vardagliga och det sublima, då teno-
rens militärmarsch, som här i finalen har 
jordnära klang, får utlopp i en intensivt 
energisk och imponerande dubbelfu-
ga. Efter en version av glädjetemat an-
passad i scherzomiljö övergår vi igen i 
en alldeles annan värld, då manskörens 
"Seid umschlungen-avsnitt för in oss 
i djupandligt begrundande och hem-
lighetsfulla himmelska syner.  I finalav-
snittet råder en känsla av stor syntes då 
"Seid umschlungen" och glädjetemat 
mäktigt kombineras till en dubbelfuga 
och Beethoven lyfter symfonins avslut-
ning till ett extatiskt jublande utbrott. 

Kimmo Korhonen

SIR ROGER 
NORRINGTON

I närmare 50 års tid har Sir Roger 
Norrington varit en oförtröttlig förkäm-
pe för historisk uppförandepraxis. Han 
gjorde alltomspännande arbete bland 
annat med sin egen orkester London 
Classical Players på 1980-talet och på 
sistone med Stuttgarts radiosymfonior-
kester samt den akademiska kammar-
orkestern vid Mozarteum i Salzburg. 

Vid unga år spelade Norrington vio-
lin och sjöng, ända tills han inledde sina 
studier i orkesterdirigering i Cambridge. 
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Norrington studerade vid Royal College 
of Music för Sir Adrian Boult och grun-
dade vid samma tid Heinrich Schütz-
kören, den första av många ensembler 
som specialiserar sig på tidig musik. Tio 
år senare grundade Norrington London 
Classical Players, som nådde världsryk-
te med sina imponerande inspelningar 
av Beethovens nionde symfoni. Senare 
följde bland annat Mozart-, Schumann- 
Brahms- och Brucknerinspelningar, som 
etablerade Norringtons rykte som en 
nyckelfigur inom historisk uppförande-
praxis. 

År 1966 var Norrington musika-
lisk ledare för nyligen grundade Kent 
Opera. Redan då presenterade han inn-
ovativa tankar om orkesterns storlek, 
spelstil och tempo, speciellt inom den 
repertoar som hänförde sig till den ti-
diga musiken. På Kent Opera dirigerade 
Norrington hundratals föreställningar 
innan han övergick till Covent Garden, 
English National Opera och Wiener 
Staatsoper.  

På senare tid har Norrington allt ofta-
re dirigerat vanliga symfoniorkestrar och 
haft Bruckner, Mahler och namn från 
1900-talet på programmet. Norrington 
har varit chefsdirigent för Zürichs kam-
marorkester samt förste gästdirigent 
för Paris kammarorkester och Deutsche 
Kammerphilharmonie. Han gästdirige-
rar regelbundet berömda orkestrar, så-
som filharmonikerna i Berlin och Wien. 

TIINA-MAIJA KOSKELA

Sopranen Tiina-Maija Koskela gör inter-
nationella karriär som opera- och kon-
sertsångare. En avgörande vändpunkt 
som hjälpte henne att finna sitt eget 
konstnärskap var fackbytet från mez-
zosopran till sopran. Koskelas karriär har 
hjälpts av tävlingsframgångar, främst 
segrarna i damklassen i sångtävlingen 
i Villmanstrand 2008 och i den inter-
nationella Lauritz Melchior-tävlingen i 
Danmark i maj 2014.

Koskela debuterade vid Finlands 
Nationalopera hösten 2008, vid ope-
rafestivalen i Nyslott sommaren 2009 
och på Tammerforsoperan våren 2013. 
I mars 2015 sjöng Koskela Evas roll i 
Mästersångarna i Nürnberg vid Finlands 
Nationalopera och i juni 2015 debu-
terade hon med framgång som Elsa 
i Wagners Lohengrin i Pforzheim i 
Tyskland. Bland Wagnerrollerna stod 
Gutrune i Ragnarök på tur i maj 2017 
konsertant i Odense och i april i år upp-
träder hon som Senta i Den flygande 
holländaren vid Nederlandse Reisopera.

Koskela sjöng Maijas roll i 
Tammerforsoperans uppsättning av 
Österbottningar år 2017 och hon har 
haft flera centrala uppgifter i ett fler-
tal nya inhemska verk (bland annat av 
Ilkka Kuusisto, Uljas Pulkkis och Aulis 
Sallinen). Koskela har dessutom upp-
trätt aktivt som konsertsångerska både 
som solist för olika orkestrar och med 
romansrepertoar. 
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NIINA KEITEL

Niina Keitel som hör till sin generations 
mest framgångsrika mezzosopraner 
är flitigt engagerad inom opera, kon-
sertmusik och lied. Hon studerade vid 
Sibelius-Akademin och efter avlagd ma-
gisterexamen flyttade hon till Darmstadt 
i Tyskland, där hon fick sitt första inter-
nationella engagemang. Hennes roller 
under åren 2007-2010 i Darmstadt var 
bl.a. Hans (Hans och Greta), Maddalena 
(Rigoletto), Magdalene (Mästarsångarna 
i Nürnberg)  samt Zephyrus (Apollo et 
Hyacinthus). 

Efter engagemanget i Darmstadt ar-
betade Keitel i Mannheim, där hen-
nes roller var bl.a. Mercédès (Carmen), 
Lola (Cavalleria rusticana) samt Olga 
(Jevgenij Onegin). Åren 2011–2014 sjöng 
Keitel vid Nationaloperan bl.a. Judith 
i Riddar Blåskäggs borg, Octavian i 
Rosenkavaljeren, Marina i Boris Godunov 
och titelrollen i Carmen.  

Som gäst har Keitel sjungit vid bl.a. 
operorna i Frankfurt, Heidelberg och 
Luzern. Till hennes mångsidiga konsert-
program hör verk av Bach, Beethoven, 
Wagner, Sibelius och Berg. Keitel har 
även uruppfört ett antal nya verk, senast 
Paavo Heininens Musta Kehtolaulu. 

Niina Keitel har uppträtt som solist 
med många symfoniorkestrar i Finland, 
Sverige, Frankrike och Tyskland. Vid 
sidan av sina solistuppdrag är Keitel 
konstnärlig ledare för musikfestivalen i 
Lemi.

MARKUS NYKÄNEN

Tenoren Markus Nykänen har på sistone 
gjort karriär i Basel och i Tyskland och 
fått mycket beröm för sina rolltolkning-
ar av den centrala tenorrepertoaren. 
Vid Finlands Nationalopera debuterade 
han år 2016 i den manliga huvudrollen 
Daniel i Indigo och i årsskiftet 2017–18 
har han sjungit Alfredo i La Traviata.  

Nykänen gjorde sin operadebut  2011 
som Azaël i Debussys "lyriska scen" 
L'enfant prodigue. Sommaren 2012 
deltog han i uruppförandet av Marco 
Tarallis opera Nûr (ljus på arabiska, 
övers. anm.) vid festivalen Martina 
Franca i Valle d'Itria.

Åren 2012–14 kom Nykänen i åt-
njutande av Theater Basels program 
"OperAvenir" för unga konstnärer och 
sjöng inom ramen för det ett flertal te-
norroller. Sedan år 2015 han som gäst 
vid Theater Basel sjungit Cassio i Otello, 
Tybalt i Romeo och Julia samt Malcolm 
i Macbeth. Han debuterade vid statso-
peran i Hamburg hösten 2015 i Iopas' 
roll i Les Troyens och har sedan dess i 
Hamburg sjungit Cassio, Remendado 
i Carmen och Den puckelryggige i Die 
Frau ohne Schatten. 

KRISTIAN LINDROOS

Barytonen Kristian Lindroos blev känd 
för en större publik år 2016, då han tog 
hem segern i herrklassen vid sångtäv-
lingen i Villmanstrand. Han har studer-
at vid Sibelius-Akademin samt sedan 
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2012 för Sherman Lowe i Venedig. Han 
har fullbordat sina studier vid sångkur-
sen Accademia del bel canto "Rodolfo 
Celletti" i Martina Franca sommaren 
2015. Kristian Lindroos har starkt sång-
arpåbrå i familjen; hans far är basen 
Petri Lindroos och farfar tenoren Peter 
Lindroos. 

Lindroos fick specialpriset i Toti dal 
Monte-sångtävlingen i Treviso i juni 
2015 och har uppträtt i många ope-
raroller i Italien. I juli 2015 sjöng han 
Mercurios roll i Monteverdis Poppeas 
kröning vid festivalen i Valle d'Itria. 
På hösten samma år sjöng han Unge 
Henriks roll i Marco Tutinis opera Le 
Braci på operan i Florens och i okto-
ber var han Belcore i Kärleksdrycken vid 
Teatro Nuovo i Milano. 

Som konsertsångare har Lindroos ur-
uppfört Lars Karlssons sångcykel för ba-
ryton och kammarorkester (2013) och 
uppträtt  som solist med Helsingfors 
stadsorkester 2014 och bassolist i 
Händels Messias med Sinfonia Lahti 
2016. Därtill har han hållit flera ro-
mansaftnar på olika håll i Finland. 

MUSIKHUSETS KÖR
Musikhusets kör är en symfonisk kör 
med 90 medlemmar som vid behov 
även kan fungera som mans- eller 
damkör. Musikhusets Kör samarbetar 
med Musikhusets alla huvudaktörer: 
Helsingfors stadsorkester, Radions sym-
foniorkester och Sibelius-Akademin. 
Kören grundades på hösten 2011 på 
initiativ av dirigenterna Hannu Lintu, 
Jukka-Pekka Saraste och John Storgårds. 
Körens konstnärliga ledare var tonsätta-

ren Tapani Länsiö fram till januari 2017. 
Körens nuvarande konstnärliga ledare är 
Nils Schweckendiek och körmästare Jani 
Sivén.

RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppgift är att skapa och 
främja finländsk musikkultur. Sedan år 
2013 är Hannu Lintu orkesterns chefs-
dirigent. RSO:s tidigare chefsdirigenter 
är Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. 

Under spelåret 2017–2018 firar RSO 
sitt 90-årsjubileum. Radioorkestern be-
stående av tio musiker uppträdde för 
första gången den 1 september 1927 
i en studio vid Alexandersgatan 46 i 
Helsingfors. Några år senare inledde 
orkestern sin offentliga konsertverk-
samhet. På 1960-talet under Paavo 
Berglunds tid som chefsdirigent utvid-
gades besättningen till en fulltalig sym-
foniorkester.  

Utöver de stora romantiska och klas-
siska mästerverken har RSO en hel del 
nutida musik på sin repertoar och orkes-
tern uruppför årligen ett flertal nya verk 
som beställts av Yle. Till RSO:s uppgifter 
hör att spela in all finländsk orkestermu-
sik med fulla radieringsrättigheter för 
Yles arkiv. Under spelåret 2017–2018 ur-
uppförs sex verk som beställts av Yle. Till 
säsongplanerna hör även tre operor som 
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uppförs konsertant, en första egen RSO-
festival och några av 1900-talets centra-
la violinkonserter. 

RSO har spelat in verk av bl.a. 
Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt därtill premiär-
inspelningen av Armas Launis' opera 
Aslak Hetta. Orkesterns inspelningar 
har fått ett flertal pris av bl.a. BBC Music 
Magazine, Académie Charles Cros och 
MIDEM Classical Award. Upptagningen 
av Sibelius' Lemminkäinen och Pohjolas 
dotter ingick i tidskriften Gramophones 
Critic’s Choice i december 2015. Med 
denna inspelning fick RSO och Hannu 
Lintu även det inhemska Emmapriset 
i kategorin Årets klassiska album 2015. 
Under spelåret 2017–2018 ger RSO ut 
skivor med verk av Sibelius, Prokofjev, 
Lindberg och Bartók. 

RSO turnerar regelbundet på olika 
håll i världen. Under säsongen 2017–
2018 företar orkestern en Europaturné 
under ledning av Hannu Lintu. RSO:s ra-
diokanal Yle Radio 1 radierar alla orkes-
terns konserter. I allmänhet sänds både 
de inhemska och utländska konserterna 
direkt. På RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) 
kan man lyssna på konserterna och se 
dem live med hög upplösning.


