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25.1.
TORSTAISARJA 6
Musiikkitalo klo 19.00 

Sir Roger Norrington, kapellimestari
Tiina-Maija Koskela, sopraano
Niina Keitel, mezzosopraano
Markus Nykänen, tenori
Kristian Lindroos, baritoni 
Musiikkitalon Kuoro, valm. Jani Sivén

Magnus Lindberg: Two Episodes  15 min

Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 9 op. 125 d-molli 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

Konsertissa ei ole väliaikaa. Konsertti päättyy noin klo 20.35. 
Konsertti nähdään Yle Teeman RSO Musiikkitalossa -ohjelmassa 1.4. ja 
uusinta Yle TV1:ssä 7.4.
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Magnus Lindbergin matka 1980-luvun 
nuoruudenkauden särmikkäästä mo-
dernismista myöhemmän kauden peh-
meämmin ja täyteläisemmin soiviin 
teoksiin on ollut pitkä mutta johdonmu-
kainen. Hänen tuotannossaan vallitsee 
vähittäisen evoluution kaltainen kehitys, 
ja vaikka hän on teoksessa Two Episodes 
(2016) etsinyt uusia piirteitä sekä muo-
toon, harmoniaan että orkestraatioon, 
kytkeytyy teos luontevaksi osaksi hänen 
orkesterituotantonsa sulavaa jatkumoa.

Two Episodesin syntyyn vaikutti olen-
naisella tavalla kantaesitystilanne 24. 
heinäkuuta vuoden 2016 Proms -festi-
vaalilla Lontoossa, jolloin teoksen seu-
rana oli Beethovenin yhdeksäs sinfonia. 
Beethovenin jättiläisteoksen läsnäolo 
sai Lindbergin käyttämään teokses-
sa samanlaista orkesteria, jolloin hä-
nen teoksiinsa usein sisältyvät tuuba, 
harppu, piano ja laaja lyömäsoittimisto 
puuttuvat. Lindberg sävelsi oman teok-
sensa päättymään samaan kvinttiin a-e, 
jolla Beethovenin 9. sinfonia alkaa, jo-
ten periaatteessa se voisi jatkua tauot-
ta suoraan Lindbergin teoksesta. Two 
Episodes on kuitenkin tarkoitettu täysin 
itsenäiseksi teokseksi, jota voi esittää 
myös ilman Beethovenin sinfoniaa.

Yhteydet Beethovenin muodos-
tavat sikäli luontevan lähtökohdan 
Lindbergille, että kaikista klassis-ro-
manttisen kauden säveltäjistä hän on 
pitänyt Beethovenia itselleen lähei-
simpänä. "Beethoven teki työtä sellais-
ten prosessien ja muotojen parissa, jot-
ka puhuttelevat yhä. Hän oli myös yksi 
kaikkien aikojen radikaaleimmista sävel-
täjistä", Lindberg on todennut.

MAGNUS LINDBERG (S. 1958): TWO EPISODES

Beethovenin sävelajattelu on jättänyt 
jälkensä myös Two Episodesin musiik-
kiin, ei kuitenkaan varsinaisina tyylilli-
sinä vaikutteina vaan etäännytettyinä 
viittauksina ja henkisenä sukulaisuu-
tena. Yhteyksiä Beethovenin ja oman 
ilmaisunsa välillä Lindberg löytää esi-
merkiksi orkestraatiossa: "Beethovenilla 
on paljon isoja unisonoja, ja jousisatsi 
voi olla hyvin aktiivista niin, että bas-
sot voivat soittaa yhtä paljon kuin viu-
lut. Teoksessani on joitakin rytmisiä 
viittauksia Beethovenin sinfonian ensi-
osaan ja joitakin viittauksia myös hitaa-
seen osaan, mutta sinfonian finaaliin en 
ole koskenut, se oli alusta lähtien sel-
vää."

Nimensä mukaisesti Two Episodes jä-
sentyy kaksivaiheiseksi kokonaisuudek-
si. Episodit soitetaan periaatteessa tau-
oitta yhteen, mutta fermaatilla merkitty 
tauko luo hiljaisen hetken niiden väliin. 
Kahdesta episodista ensimmäinen on il-
meeltään odottavampi ja viipyilevämpi, 
toinen aktiivisempi ja dynaamisempi. 
Teoksen avaa trumpettien signaalimai-
nen aihe, joka luo useine esiintymineen 
yhden kiintopisteen teoksen rikasilmei-
seen orkesteritekstuuriin ja hahmottuu 
jopa teoksen eräänlaiseksi pääaiheek-
si. Selkein Beethoven-kytkentä syntyy 
useaan kertaan kuultavasta viittaukses-
ta yhdeksännen sinfonian avauksen las-
kevaan pisteelliseen aiheeseen. Vaikka 
musiikista erottuu Beethoveniin viit-
taavia teksturillisia eleitä, ne sulautuvat 
osaksi musiikin hehkeää ja monisäikeis-
tä, lähinnä jostakin Ravelin ja Debussyn 
säihkyvien orkesterisointien suunnalta 
ammentavaa ilmaisua.
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Seuraavaa tapahtui Kataloniassa Saba-
dellin kaupungin keskusaukiolla Plaça 
de Sant Rocilla 19. toukokuuta 2012:

Yksinäinen kontrabasisti virittelee soi-
tintaan aukion reunalla. Pieni tyttö 
käy tuomassa lantin soittajan maassa 
lepäävään hattuun ja nauliutuu pai-
koilleen katsomaan soittajaa. Basisti 
aloittaa soittonsa. Paikalle ilmestyy 
sellisti, sitten yhä uusia soittajia ja lo-
pulta kapellimestari, ja vähitellen ba-
sistin yksinäisestä alusta kasvaa esiin 
Beethovenin yhdeksännen sinfonian 
Ilon teema. Satunnaisia ohikulkijoita 
alkaa kerääntyä yleisöksi muusikoiden 
ympärille, ensin kymmenittäin, sitten 
jo satoja. Yksi pikkupoika kiipeää lyhty-
pylvääseen saadakseen paremman nä-
kymän, toinen ryhtyy innokkaasti mat-
kimaan kapellimestarin eleitä. Äkkiä 
jostakin ilmestyy kuorolaisia, ja Ilon 
hymni kajahtaa toden teolla soimaan 
kaikessa komeudessaan. Musiikki tun-
tuu olevan tuttua kuulijoille, ja ilmeet 
heidän kasvoillaan kertovat hämmäs-
tyksestä, onnesta ja liikutuksesta, muu-
tama taitaa pyyhkiä silmäkulmaansa-
kin.
Edellä kuvattu esitys on yksi monis-
ta videopalvelu Youtubessa olevista 
Beethovenin Ilon teeman flashmob 
-esityksistä. Mistä tapahtuma ja yleisön 
reaktio kertovat? Ainakin musiikin voi-
masta ja aivan erityisesti tämän nimen-
omaisen musiikin voimasta. Mikään 
toinen teos ei ole Beethovenin yhdek-

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
SINFONIA NRO 9 D-MOLLI OP. 125

sännen sinfonian tavoin paljon enem-
män kuin "vain sävellys". Koko teos 
ja varsinkin sen finaali ovat nousseet 
eräänlaisen ihmiskunnan korkeimpia 
ja puhtaimpia pyrkimyksiä ilmentävän 
maailmanhymnin asemaan. Ihmeellistä 
on, ettei teos ole jäänyt tämän symbo-
liaseman vangiksi vaan on myös mitä 
läsnä olevinta ja vaikuttavinta musiik-
kia.

Yhdeksäs sinfonia huipensi ja päät-
ti Beethovenin sinfonisen luomistyön. 
Hän kyllä alkoi suunnitella kymmenet-
tä sinfoniaa, mutta siitä on jäänyt jäljel-
le vain muutamia hajanaisia luonnok-
sia. Luomistyön mytologian ja teoksen 
symboliarvon kannalta juuri yhdeksän-
teen Beethovenin sinfoniasarjan olikin 
päätyttävä, ja on vaikea kuvitella, mikä 
olisi sen jälkeen voinut olla seuraava as-
kel.

Yhdeksännen sinfonian kokoavaan, 
synteesinomaiseen luonteeseen sopii 
myös se, että sen sävellystyön ituja le-
vittäytyy tavallaan koko Beethovenin 
uran ajalle. Finaalin vokaaliosuuksien 
tekstinä olevan Schillerin valistushen-
kistä idealismia huokuvan oodin An 
die Freude (1785) säveltämistä hän oli 
alkanut pohtia jo nuorena säveltäjänä 
vuosina 1792–93. Oodin säveltämiseen 
liittyviä merkintöjä on säilynyt myös ai-
nakin vuosilta 1798–99 ja 1811–12 ole-
vissa luonnosvihoissa, vaikka silloin aja-
tuksena oli vielä erillinen vokaaliteos.

Sinfonian musiikillisia aiheita alkoi 
puolestaan ilmaantua Beethovenin 
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ajatuksiin jo 1790-luvun puolivälis-
sä joskin silloin vielä muihin teoksiin 
ajautuneena eikä vielä lopullisessa 
asussaan. Finaalin Ilon teeman tema-
tiikkaa ennakoidaan esimerkiksi laulus-
sa Gegenliebe (1795), kuorofantasiassa 
op. 80 (1808) ja Goethe-laulussa Mit 
einem gemalten Band (1810). 1810-lu-
vun lopulla Beethoven alkoi suunnitella 
kahta sinfoniaa, joista toinen olisi ollut 
normaali soitinsinfonia d-mollissa, toi-
nen vokaalisinfonia. Erilaiset luovan in-
noituksen säikeet kietoutuivat lopulta 
toisiinsa 1823, kun kaksi sinfoniaa su-
lautuivat yhdeksi ja teoksen sävellystyö 
käynnistyi toden teolla. Alkuvuodesta 
1824 valmistuneen sinfonian ensiesitys 
Wienin Kärtnertor -teatterissa 7. touko-
kuuta 1824 saavutti valtaisan menes-
tyksen.

Sinfonian historiassa yhdeksäs sin-
fonia sijaitsee harjanteella, josta auke-
aa näkymä sekä menneisyyteen, klas-
sismin perintöön, että tulevaisuuteen, 
romantiikan monumentaaliteoksiin. 
Kohti tulevaisuutta viittaavat jättimäi-
seksi kasvaneen mittakaavan lisäksi 
mukaan otetut vokaaliosuudet ja nii-
den myötä tekstin käyttö. Ajatus vo-
kaaliosuuksista sinfoniassa oli aikanaan 
todella radikaali ja kumosi siihenasti-
set käsitykset sinfoniasta nimenomaan 
soittimellisena sävellysmuotona.

Viidennen sinfonian eli Kohtalo-
sinfonian tavoin yhdeksäs rakentaa 
mollin synkkyydestä duurin voittoon 
kasvavan kehityskaaren, mutta tässä 
kasvu alkaa syvemmältä ja ulottuu kor-
keammalle. Klassismin kaudella tapa 
päättää mollissa alkanut teos duuris-
sa oli yleinen, mutta Beethovenilla se 
sai todellista merkitystä ja loi hänen 

kummassakin mollisinfoniassaan run-
gon teoksen sisäiselle dramaturgialle. 
Erona on kuitenkin se, että yhdeksän-
nessä sinfoniassa Schillerin oodi antaa 
sanallisen sisällön tälle dramaturgiselle 
täyttymykselle.

Hiljaisuudesta esiin kasvava avaus on 
jotain aivan uutta sinfonisessa ilmaisus-
sa. Ensin avaruudellisen tyhjyyden ää-
riä määrittelee pelkkä staattinen kvintti 
a-e. Siihen piirtyy muutamia hapuilevia 
rytmisiä aihelmia, mutta harmonia py-
syy samana suureen d-molli-purkauk-
seen saakka, ja vasta sen jälkeen varsi-
nainen teema alkaa saada selkeämpiä 
muotoja. Avaus antaa kuulijalle tunnun 
todella suurten mittojen musiikista. 
Kyse ei ole pelkästään pituudesta vaan 
uudenlaisesta musiikillisesta hengityk-
sestä; itse asiassa teoksen ensimmäi-
nen osa on monumentaalisuudestaan 
huolimatta hiukan Eroican ensiosaa ly-
hyempi ja siihen verrattuna rakenteel-
taan yksinkertaisempi.

Ajan normaalista sinfonisesta käy-
tännöstä poiketen Beethoven on si-
joittanut scherzon jo toiseksi ja hitaan 
osan kolmanneksi. Scherzo on kasva-
nut aiempien sinfonioiden scherzoja 
paljon laajemmaksi ja rakenteeltaan 
kompleksisemmaksi. Muodoltaan osa 
on erikoinen yhdistelmä sonaattimuo-
dosta ja scherzo-muodosta (A-B-A). 
Ilmavana fugatona alkava mutta iske-
vän energiseksi tiivistyvä äärijakso (A) 
laajenee aivan erityisesti ja sisältää 
myös kehittelevän jakson ja kertauksia 
ennen kuin musiikki puhkeaa keskivai-
heen trion (B) säteilevään, Ilon teemaa 
ennakoivaan D-duuriin.

Hidas osa perustuu kahdelle laaja-
kaariselle teemalle, joita kumpaakin 
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muunnellaan. Syvää rauhaa ja tasa-
painoa huokuva osa muodostui esiku-
valliseksi varsinkin Brucknerille, joka 
omaksui sen ihanteeksi sekä muo-
don että paljolti myös ilmaisun tasolla. 
Sijoittamalla osan kolmanneksi vasta 
scherzon jälkeen Beethoven loi seestei-
sen ja tasapainottavan suvantovaiheen 
ennen jättimäistä, moneen suuntaan 
avautuvaa finaalia.

Tekstin käyttö finaalissa asetti 
Beethovenin uudenlaisten sävellyksel-
listen haasteiden eteen. Ydinkysymys 
oli tietenkin se, miten Schillerin oodi 
vaikutti osan muotoon, ja tähän 
Beethoven vastasi luomalla eräänlaisen 
synteesin tekstin ohjaaman ja musii-
killisesti rakentuvan muodonnan välil-
lä. Hän ei seurannut tekstiä orjallises-
ti vaan valitsi pitkästä runosta vain 
katkelmia ja toistaa jaksoja tarpeen 
mukaan, esimerkiksi Ilon teeman kyt-
keytyvä oodin avaussäkeistö "Freude, 
schöner Götterfunken..." kuullaan fi-
naalissa useampaan kertaan.

Finaalissa toteutuu synteesi erilaisis-
ta muotostrategioista. Osan jaksois-
sa voi nähdä nelivaiheisen tiivistelmän 
sinfoniamuodosta, jolloin siinä seuraa-
vat toisiaan johdanto ja avausosa (mm. 
Ilon teeman esittely), scherzomainen 
jakso (sotilasmarssi ja kaksoisfuuga), 
hidas jakso ("Seid umslungen...") ja fi-
naalijakso. Toisaalta osassa on nähty 
myös rondomaista rakennetta, jolloin 
Ilon teeman monet esiintymät jäsen-
tävät osaa. Toisaalta Ilon teeman käsit-
telyssä on myös muunnelmamuodon 
piirteitä, ja kaksoisfuugan voi kokea 
kehittelevänä jaksona, jolloin myös so-
naattimuotoon viittaava elementti on 
mukana.

Osan johdantomaisessa alkujaksos-
sa musiikki hakee vielä suuntaansa 
mm. muistumilla kolmesta aiemmasta 
osasta ennen kuin Ilon teema kasvaa 
esiin ja iskostetaan tajuntaan useana 
kerta kerralta rikkaammaksi kasvava-
na muunnelmana. Teemaa on enna-
koitu jo paitsi scherzon triossa myös 
ensiosan sivuteemassa ja muutamas-
sa hitaan osan melodiakäänteessä. 
Vokaaliosuudet aloittaa baritonisolis-
ti, jonka laulama teksti ennen kuoron 
mukaantuloa ei sisälly Schillerin oodiin 
vaan on Beethovenin käsialaa.

Johdannon ja Ilon teeman esittelyn 
jälkeen seuraa finaalin scherzo-vaihe. 
Sinfonian maailmoja syleilevä henki 
tulee esiin suorastaan mahleriaanises-
sa merkityksessä arkisen ja ylevän yh-
distelmänä, kun finaalin ympäristössä 
maanläheiseltä kuulostava tenorin soti-
lasmarssi purkautuu intensiivisen ener-
giseksi ja vaikuttavaksi kaksoisfuugak-
si. Ilon teeman scherzo-ympäristöön 
mukautetun version jälkeen siirrytään 
taas aivan toisenlaiseen maailmaan, 
mieskuoron aloittaman "Seid um-
schlungen" -jakson syvähenkiseen mut-
ta painokkaaseen pohdintaan ja sala-
peräisiin taivasnäkyihin. Finaalijaksossa 
on suuren synteesin tuntua, kun "Seid 
umschlungen" ja Ilon teema yhdistyvät 
mahdikkaaksi kaksoisfuugaksi, ja sinfo-
nian päätöksen Beethoven nostaa hur-
mioituneeksi riemunpurkaukseksi.

Kimmo Korhonen
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O Freunde, nicht diese Töne!
sondern lasst uns angenehmere 
anstimmen 
und freudenvollere. 

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Wem der grosse Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf der Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund.

Freude trinken alle Wesen 
An den Brüsten der Natur, 
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund geprüft im Tod,
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott.

Sinfonia nro 9, loppukuoro

Teksti perustuu Friedrich von Schillerin runoon "An die Freude" 
(suom. Oodi ilolle). Alun resitatiivin on laatinut Ludwig van Beethoven. 
Suomennos Erkki Pullinen.

Oi ystävät, ei näitä säveliä!
Vaan lauletaan mukavampia,
sellaisia, jotka ovat täynnä iloa ja riemua. 

Riemun jumalainen kipinä,
Elysionin tytär!
Tulesi hehkusta juopuneina me astumme,
temppelisi pyhyyksiin, Sinä Taivaallinen!
Sinun voimasi yhdistää uudestaan kaiken 
sen,
mikä ajan mukana on särkynyt rikki,
kaikki ihmiset tulevat veljiksi keskenään
siellä, missä sinä levität lempeät siipesi.

Se, joka on saanut osakseen onnen
olla ystävä jollekin toiselle,
se, joka on saanut lempeän vaimon
yhtyköön tähän riemuun!
Niin, jokainen joka voi kutsua ystäväkseen
vaikka vain yhtä sielua maan päällä.
Ja se joka ei ole sitä koskaan voinut,
väistyköön itkien joukostamme.

Iloa imevät kaikki luodut
Luontoäidin rinnoista,
niin hyvät kuin pahatkin
seuraavat sen ruusunhohtoisia jälkiä.
Se antoi meille suudelmat ja rypäleet
ja kuolemanvaarassa koetellun ystävän.
Maan matokin sai kyvyn tuntea aistien 
riemut;
Kerubi seisoo Jumalan edessä.
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Froh, wie seine Sonnen fliegen,
Durch des Himmels prächt'gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn, 
Freudig, wie ein Held zum Siegen !

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Brüder – überm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen.

Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such' ihn überm Sternenzelt!
Über Sternen muss er wohnen

Yhtä iloisina kuin hänen aurinkonsa kiitävät
upealla taivaankannella,
yhtä iloisina, veljet, vaeltakaa omalla 
tiellänne,
riemuiten, kuin sankari käydessään kohti 
voittoa.

Tahdon syleillä teitä, miljoonat!
Tämä suudelma kuuluu koko maailmalle!
Veljet! jossain tähtiteltan yläpuolella
asuu varmasti meitä rakastava Isä.

Te lankeatte maahan, miljoonat?
Sinä aavistat Luojasi läsnäolon, maailma?
Etsi häntä tähtien yläpuolelta
siellä hän varmasti asuu.
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SIR ROGER 
NORRINGTON

Lähes 50 vuoden ajan Sir Roger 
Norrington on ollut historiallisen esi-
tystavan peräänantamaton esitais-
telija. Hän on tehnyt kokonaisval-
taista työtään muun muassa oman 
London Classical Players -orkesterinsa 
kanssa 1980-luvulla ja viime vuosina 
Stuttgartin radion sinfoniaorkesterin 
sekä Salzburgin Mozarteumin akatee-
misen kamariorkesterin kanssa. 

Nuoruudessaan Norrington soitti 
viulua ja lauloi, kunnes hän aloitti or-
kesterinjohdon opinnot Cambridgessa. 
Norrington opiskeli Royal College 
of Music -oppilaitoksessa Sir Adrian 
Boultin johdolla ja perusti samoihin ai-
koihin ensimmäisen monista varhaista 
musiikkia esittävistä kokoonpanoistaan, 
Heinrich Schütz -kuoron. Kymmenen 
vuotta myöhemmin Norrington perus-
ti London Classical Players -orkesterin, 
joka saavutti maailmanmainetta vah-
voilla Beethovenin yhdeksän sinfonian 
levytyksillään. Myöhemmin seurasivat 
mm. Mozartin, Schumannin, Brahmsin 
ja Brucknerin levytykset, jotka sinetöi-
vät Norringtonin maineen historiallisen 
esitystavan avainhahmona.

Vuonna 1966 Norrington toimi vasta-
perustetun Kentin oopperan musiikilli-
sena johtajana. Jo tuolloin hän toi esiin 
innovatiivisia ajatuksiaan liittyen orkes-
terin kokoon, soittotyyliin ja tempoon, 
erityisesti varhaisemman ohjelmis-
ton ollessa kyseessä. Norrington johti 
Kentissä satoja esityksiä ennen siirty-
mistään Covent Gardeniin, Englannin 
kansallisoopperaan ja Wienin val-

tionoopperaan. Lisäksi Sir Norrington 
on työskennellyt mm. Bournemouth 
sinfoniettan pääkapellimestarina ja 
New Yorkin St. Lukes-orkesterin mu-
siikillisena johtajana. Vuoden 2011 lop-
puun asti hän toimi Stuttgartin radion 
sinfoniaorkesterin pääkapellimestarina. 

Viime vuosina Norrington on joh-
tanut yhä enemmän tavallisia sinfo-
niaorkestereita ja ohjelmissa on ollut 
Bruckneria, Mahleria sekä 1900-luvun 
säveltäjänimiä. Norrington on toiminut 
Zürichin kamariorkesterin pääkapelli-
mestarina sekä Pariisin kamariorkeste-
rin ja Deutsche Kammerphilharmonie 
-orkesterin päävierailijana. Hän vierai-
lee säännöllisesti merkittävien orkeste-
rien, kuten mm., Berliinin ja Wienin fil-
harmonikkojen kapellimestarina.

Roger Norrington lyötiin ritariksi 
vuonna 1997.

TIINA-MAIJA KOSKELA

Sopraano Tiina-Maija Koskela luo kan-
sainvälistä uraa ooppera- ja konsertti-
laulajana. Ratkaisevaa käännettä hänen 
oman taiteilijuuden löytämisessä mer-
kitsi fakin vaihtaminen mezzosopraa-
nosta sopraanoksi. Koskelan uraa ovat 
siivittäneet kilpailumenestykset, niis-
tä kirkkaimpina voitot Lappeenrannan 
laulukilpailujen naisten sarjassa 2008 ja 
kansainvälisessä Lauritz Melchior -kil-
pailussa Tanskassa toukokuussa 2014.

Koskela on aloittanut musiikkiopin-
not fagotinsoitolla, kunnes aloitti 
1997 lauluopinnot Etelä-Pohjanmaan 
musiikkiopistossa. Hän on opiskellut 
Sibelius-Akatemian laulumusiikin osas-
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tolla ja oopperakoulutuksessa ja val-
mistunut musiikin maisteriksi 2008. 
Hän on osallistunut 2007–08 Brysselin 
kuninkaallisessa konservatoriossa kan-
sainväliselle lied-kurssille. Hän oli 
vuonna 2013 Suomen Wagner-seuran 
Bayreuth-stipendiaatti.

Koskela debytoi Suomen Kansallis-
oopperassa syksyllä 2008, Savonlinnan 
Oopperajuhlilla kesällä 2009 ja 
Tampereen Oopperassa keväällä 2013. 
Maaliskuussa 2015 Koskela lauloi Evan 
roolin Nürnbergin mestarilaulajissa 
Suomen Kansallisoopperassa, ja ke-
säkuussa 2015 hän debytoi menes-
tyksekkäästi Elsan roolissa Wagnerin 
Lohengrinissa Pforzheimissa Saksassa. 
Toukokuussa 2017 Wagner-rooleista oli 
vuorossa Götterdämmerungin Gutrune 
konserttiesityksenä Odensessa, ja tä-
män vuoden huhtikuussa hän esiin-
tyy Lentävän hollantilaisen Sentana 
Nederlandse Reisoperassa.

Koskela esitti Maijan roolin Tam-
pereen Oopperan Pohjalaisissa 2017 ja 
on laulanut useita keskeisiä tehtäviä 
myös uusissa suomalaisissa teoksissa 
(mm. Ilkka Kuusisto, Uljas Pulkkis ja 
Aulis Sallinen). Koskela on lisäksi esiin-
tynyt aktiivisesti konserttilaulajana 
sekä orkesterien solistina että lied-oh-
jelmistolla.

NIINA KEITEL

Sukupolvensa menestyksekkäimpiin 
mezzosopraanoihin lukeutuva Niina 
Keitel työskentelee ahkerasti ooppe-
ran, konserttimusiikin sekä liedin paris-
sa. Keitel opiskeli Sibelius-Akatemiassa 
ja siirtyi maisteriopintojensa jälkeen 
Saksan Darmstadtiin, josta hän sai 
ensimmäisen kansainvälisen kiinni-
tyksensä. Darmstadtissa Keitelin roo-
leja vuosina 2007–2010 olivat mm. 
Hannu (Hannu ja Kerttu), Maddalena 
(Rigoletto), Magdalene (Nürnbergin 
Mestarilaulajat) sekä Zephyrus (Apollo 
et Hyacinthus). 

Darmstadt-kiinnityksen jälkeen Keitel 
työskenteli Mannheimissa, jossa hänen 
roolejaan olivat mm. Mercédès (Carmen), 
Lola (Cavalleria Rusticana) sekä Olga 
(Jevgeni Onegin). Vuosina 2011–2014 
Keitel esiintyi Kansallisoopperassa mm. 
Judit hina Herttua Siniparran linnassa, 
Octavianina Ruusuritarissa, Marinana 
Boris Godunovissa sekä Carmenin ni-
miroolissa.  

Vierailijana Keitel on laulanut mm. 
Frankfurtin, Heidelbergin ja Luzernin 
oop peroissa. Hänen monipuoliseen 
konserttiohjelmistoonsa kuuluu teoksia 
niin Bachilta, Beethovenilta, Wagnerilta, 
Sibeliukselta kuin Bergilta. Keitel on 
myös kantaesittänyt monia teoksia, vii-
meisimpänä Paavo Heinisen Mustan 
Kehtolaulun. 

Niina Keitel on esiintynyt monien sin-
foniaorkestereiden kanssa Suomessa, 
Ruotsissa, Ranskassa ja Saksassa. 
Solistitöiden lisäksi Keitel toimii Lemin 
musiikkijuhlien taiteellisena johtajana.
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MARKUS NYKÄNEN

Tenori Markus Nykänen on viime vuo-
sina luonut uraa Baselissa ja Saksassa 
ja saanut kiitosta monista keskeisen 
tenoriohjelmiston roolitulkinnoistaan. 
Suomen Kansallisoopperassa hän de-
bytoi 2016 Indigon miespääroolissa 
Danielina ja esiintyi vuodenvaihteessa 
2017–18 La traviatan Alfredona.

Nykänen aloitti laulamisen seitse-
mänvuotiaana Espoossa Musikinstitut 
Kungsvägenissä ja lauloi poikakuoros-
sa. Hän on saanut oppitunteja mo-
nilta tunnetuilta laulajilta ja pedago-
geilta (Susanna Elken, Petri Lindroos, 
Margareta Haverinen-Brandt, Sherman 
Love, Mariella Devia, Vittorio Terranova, 
Kiri te Kanawa, Thomas Allen, Tom 
Krause, Rita Ahonen ja Daniel Sarge). 
Hän on työskennellyt myös näyttelijänä 
ja musikaaleissa mm. Viirus-teatterissa, 
Klockriketeaternissa, Wasa Teaternissa 
ja Helsingin Ruotsalaisessa teatterissa.

Nykänen teki oopperadebyyttin-
sä 2011 Azaëlina Debussyn "lyyrisessä 
kohtauksessa" (scène lyrique) L'enfant 
prodigue. Kesällä 2012 hän osallis-
tui Marco Tarallin oopperan Nur kan-
taesitykseen Valle d'Itrian festivaalilla 
Martina Francassa.

Vuosina 2012–14 Nykänen kuului 
Baselin teatterin nuorten taiteilijoi-
den ohjelmaan "OperAvenir" ja lau-
loi sen puitteissa useita tenorirooleja. 
Hän on vuodesta 2015 lähtien laulanut 
Baselin teatterissa vierailijana Otellon 
Cassion, Romeon ja Julian Tybaltin sekä 
Macbethin Malcolmin roolit. Hän deby-
toi Hampurin valtionoopperassa syk-
syllä 2015 Troijalaisten Iopasin roolissa 

KRISTIAN LINDROOS

Baritoni Kristian Lindroos nousi suu-
ren yleisön tietoisuuteen voittamal-
la Lappeenrannan laulukilpailujen 
miesten sarjan 2016. Hän on opiskel-
lut Sibelius-Akatemiassa sekä vuo-
desta 2012 lähtien Sherman Lowen 
johdolla Venetsiassa. Hän on täyden-
tänyt opintojaan Accademia del bel 
canto "Rodolfo Celletti" -laulukurssilla 
Martina Francassa kesällä 2015. Kristian 
Lindroos tulee laulajasuvusta, sillä hä-
nen isänsä on basso Petri Lindroos ja 
isoisänsä tenori Peter Lindroos.

Lindroos sai erikoispalkinnon Toti 
dal Monte -laulukilpailussa Trevisossa 
kesäkuussa 2015 ja on esiintynyt 
monissa oopperarooleissa Italiassa. 
Heinäkuussa 2015 hän lauloi Mercurion 
rooli Monteverdin Poppean kruunauk-
sessa Valle d'Itrian festivaalilla, saman 
vuoden syksyllä hän lauloi Firenzen 
oopperatalossa Giovane Henrikin roo-
lin Marco Tutinin oopperassa Le Braci 
ja lokakuussa hän oli Milanon Teatro 
Nuovossa Lemmenjuoman Belcore.

Suomessa Lindroosia on kuultu oop-
perarooleissa Sibelius-Akatemian pro-
duktioissa (La bohèmen Schaunard 
ja Lepakon Falken), Matti Heinisen 
Rakkauden tähden -kirkko-oop-
peran kantaesityksessä pääroolis-
sa Jeesuksena Kuopiossa ja muissa 

ja on sen jälkeen laulanut Hampurissa 
Cassion, Carmenin Le Remendadon ja 
Die Frau ohne Schattenin Kyttyräselän 
(Der Bucklige) roolit.
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esityksissä Espoossa, Kouvolassa ja 
Mäntsälässä keväällä 2017 sekä Kreivi 
Filipin roolissa Väinö Raition Prinsessa 
Cecilia -oopperan konserttiesityksessä 
Helsingin juhlaviikoilla elokuussa 2017.

Konserttilaulajana Lindroos on kan-
taesittänyt Lars Karlssonin laulusarjan 
baritonille ja kamariorkesterille 2013 
sekä esiintynyt Helsingin kaupunginor-
kesterin solistina 2014 ja bassosolistina 
Sinfonia Lahden Händelin Messiaassa 
2016. Lisäksi hän on pitänyt lukuisia 
lied-konsertteja eri puolilla Suomea.

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-
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 konser

RADION 
SINFONIAORKESTERI

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 Ra dio-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 
Berglundin ylikapellimestarikaudel-
la 1960-luvulla. Nyt orkesteri nauttii 
suosi osta 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-



12

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 
2017–2018 orkesteri kantaesittää kuu-
si Yleisradion tilaamaa teosta. Lisäksi 
ohjelmassa on kolmen oopperan kon-
serttiesitykset, ensimmäinen oma RSO-
festivaali ja keskeisiä viulukonserttoja 
1900-luvulta.

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Hakolan, 
Lindbergin, Saariahon, Sallisen, Kai-
paisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Launiksen Aslak Hetta -oopperan en-
silevytyksen. Orkesterin levytyksiä on 
palkittu mm. BBC Music Magazine -, 
Académie Charles Cros’n ja MIDEM 
Classical Award -palkinnoilla. Sibeliuksen 
sävelrunoja ja lauluja sisältävä levy-
tys oli Gramophone -julkaisun Editor’s 
Choice marraskuussa 2017. Kaudella 
2017–2018 julkaistavat levyt sisältä-
vät teoksia Sibeliukselta, Prokofjevilta, 
Lindbergiltä ja Bartókilta. RSO esiintyy 
myös Ylen tuottamassa dokumentissa, 
joka esittelee säveltaiteemme varhaisia 
modernisteja. 

RSO konsertoi säännöllisesti kon-
serttikiertueita ympäri maailmaa. 
Kau della 2017–2018 orkesteri tekee 
Hannu Linnun johdolla Euroopan kier-
tueen. RSO:n kotikanava on Yle Radio 
1, joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. Verkossa 
(yle.fi/areena) RSO:n konsertteja voi 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta. Yle Teemalla nähdään 
sunnuntaisin RSO:n konserttitaltiointe-
ja, jotka uusitaan myös Yle TV 1:ssä. 


