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27.4
FREDAGSSERIEN 12
Musiikkitalo klo 19.00 

Taavi Oramo, dirigent
Conrad Tao, piano

Joseph Haydn: Symfoni nr 49 f-moll “La passione”  24 min
Hob. I:49 
I  Adagio 
II  Allegro di molto 
III  Menuett – Trio 
IV  Final (Presto)

John Adams: Pianokonsert “Century Rolls” 30 min
I  First movement 
II  Manny's gym 
III  Hail Bop

PAUS 20 min

Sergej Prokofjev: Svit ur baletten Askungen 45 min
(sammanställd av James Gaffigan)

Akt I
1.  Introduktion
2.  Dans med slöjor
6.  Systerns nya kläder
7.  Danslektion
9.  Askungen drömmer om balen



2

Akt II 
26.  Masurka och prinsens entré
29.  Askungen anländer till balen
30.  Grande valse
36. Prinsens och Askungens duett
37.  Vals Coda
38.  Midnatt

Akt III
47. Prinsens besök
48.  Prinsens finner Askungen
50.  Amoroso

KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en paus på ca 
10 minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten för att lyssna till musiken. 
Platserna är onumrerade..

Conrad Tao, piano
Reeta Maalismaa, violin
Anton Kukkonen, cello

Conrad Tao: Duo, uruppförande 15 min

Joseph Haydn: Pianotrio nr 44 E-dur Hob. XV:28 18 min

Paus ca kl. 20.05. Konserten slutar ca kl. klo 21.20. 
Den sena kammarmusiken slutar ca kl. 22. 
Konserten sänds direkt i Yle Radio 1 och på Yle Areena. 
Konserten visas i två delar på Yle Teema i programmet RSO i Musikhuset 6.5 och 
13.5, samt i repris i Yle TV1den 2.5 och 19.5. 
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JOSEPH HAYDN 
(1732–1809): SYMFONI 
NR 49 F-MOLL, LA 
PASSIONE
Joseph Haydn engagerade sig helhjär-
tat in i den förromantiska riktning-
en Sturm und Drang som svepte över 
Mellaneuropa på 1760-talet och i början 
av 1770-talet. Han var en av stilens cen-
trala musikaliska representanter. Som 
belägg på detta fungerar också symfo-
ni nr 49 f-moll (1768) med binamnet La 
passione. Dess musikaliska drama färgas 
av överraskande betoningar och snitt i 
dynamiken och i händelserna samt en 
ofta smärtfylld retorik. Under Sturm 
und Drang-epoken blev det vanligt med 
symfonier skrivna i molltonarter, men få 
verk är så absoluta i sina molltongång-
ar som La passione. Alla fyra satser går 
i moll och dessutom i samma tonart 
f-moll, vilket redan i sig är nog för att ge 
verket ett originellt uttryck. 

La passione är visserligen fyrsatsig 
men följer inte det invanda formsche-
mat för den tidens symfonier. I stil med 
kyrkosonaten (sonata da chiesa) börjar 
den med en långsam adagiosats. Med 
en sådan inleder Haydn också fem av 
sina övriga symfonier; den sista av dessa 
blev La passione. Seriös meditation 
med suckande motiv ger öppningssat-
sen en tragisk, djupt talande laddning, 
men satsen har också mera trösteri-
ka nyanser. Andra satsen öppnar sig i 
eldigt allegro di molto som redan i de 
första takterna får ett smärtfyllt uttryck 
med intervallsprång som skär igenom 
själen (oktav, liten septima och slutligen 
ett två oktavers språng nedåt). Satsens 

musik får även en viss kantighet genom 
synkoper och dynamiska kontraster. 

Menuetten har inte mycket av den 
traditionella aristokratiska hovdansens 
festlighet; snarare är den seriös lik en 
sorgeprocession som marscherar i tre-
takt. Bara i den korta triodelen får mu-
siken en ljusare ton, då musiken för ett 
ögonblick övergår i F-dur. Verket slutar 
i en fartfylld prestofinal, men inte ens 
dess målmedvetna energi lyckas skyla 
över musikens mörkt tragiska under-
ström.

JOHN ADAMS (f. 1947): 
CENTURY ROLLS FÖR 
PIANO OCH ORKESTER

John Adams har kallats för "postmini-
malist" men själv har han velat se sig i 
ett bredare och friare perspektiv och har 
förklarat sig vara en "poststilistisk kom-
positör". I pianokonserten Century Rolls. 
börjar Adams flerdimensionella men 
ändå komprimerade poststilistiska syn-
tes klinga. Verket kom till 1997 på begä-
ran av pianisten Emanuel Ax som också 
var solist vid uruppförandet. 

Den ursprungliga inspirationen till 
verket är de s.k. pianorullarna som i bör-
jan av 1900-talet gjordes för självspelan-
de pianon. Sättet att spela in ljud läm-
nade enligt Adams en specifik känsla i 
musiken oberoende av vilken genre det 
var fråga om. "Det må ha varit intensiv 
jazz eller Chopin, pianisten må ha va-
rit Fats Waller, George Gershwin, Josef 
Hofmann eller Sergej Rachmaninov", 
konstaterade han och fortsatte: "Det 
gemensamma för det ljud som det me-
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kaniskt styrda instrumentet producera-
de var i alla fall en viss klar, vass klang 
och rytmisk precision".

Från pianorullarnas första impuls väx-
te en konsert fram som av rullarnas 
klangbild fick ett spår av kantighet. Med 
tanke just på den mekaniska klangen 
önskar Adams, att man i hans verk ger 
pianot en lätt elektronisk förstärkning. 
Eftersom pianorullarna var populära i 
början av 1900-talet, vände sig Adams 
till epokens musik, dess energi och dess 
gester; därav ordet "Century" i rubriken, 
vilket samtidigt gav namnet nya kom-
pletterande betydelser. Olika stilrikt-
ningar av musik som bevarats på pia-
norullar från klassiskt till jazz dyker upp 
i verket och smälter sömlöst samman 
med dess uttryck. 

I likhet med traditionella konserter är 
Century Rolls en tresatsig helhet enligt 
modellen snabb-långsam-snabb, men 
så att de två första satserna spelas utan 
uppehåll. Första satsen är den mest 
omfattande av satserna med en spel-
tid som motsvarar ungefär hälften av 
hela verket. Den kör igång med en klar 
typiskt minimalistisk textur, som pianot 
med effektfullt pulserande figurer i det 
låga registret slutligen kommer med i. 
Den motoriska laddningen är stark och 
berikas ställvis av på varandra liggande 
rytmiska nivåer. Satsen är målmedveten 
med sin framåt ilande energi och växer i 
riktning mot en enorm kulmen i hela or-
kestern. I slutet av satsen dämpas mu-
siken och blir fridfullt lugn med skön 
stämning. Pianot spelar luftiga figurer 
som låter som jazzimprovisationer men 
som är exakt noterade. 

Efter första satsens avslutning glider 
musiken utan paus över i den långsam-
ma mellersta satsen som inleds med pic-

cola och oboe. Satsens rubrik "Manny's 
Gym" hänvisar både till Emanuel Ax' 
smeknamn "Manny" och till Erik Saties 
stycken Gymnopédies, och den inledan-
de melodin som spelas ackompanje-
rad av pianot är som en variation över 
Saties musik. Stundtals bidrar pianot till 
satsens lugna mysighet med sina egna 
löpningar i stigande och fallande bågar. 

Den avslutande delen "Hail, Bop" sät-
ter omedelbart i gång med full rytmisk 
puls och motorisk slagfärdighet, där 
Adams själv tycker sig höra inflytande 
från Conlow Nancarrows Studies som 
skrivits för självspelande piano. Ibland 
har satsens rytmer en känsla av boo-
gie woogie-liknande lättsamhet, ibland 
färgas den av från jazzen bekanta wal-
king bass-pizzicaton, ibland tror man 
sig höra stämningar av latinamerikansk 
musik i slagverken. I en textur som ving-
lar i många rytmer är pianot med sin 
ihållande spurt som ett vilt mekaniskt 
instrument.

SERGEJ PROKOFJEV 
(1891–1953): SVIT 
UR BALETTEN 
ASKUNGEN OP. 87 
(SAMMANSTÄLLD AV 
JAMES GAFFIGAN)

Askungen är vid sidan av Romeo och 
Julia (1935–36) den mest populära av 
Prokofjevs baletter och liksom denna 
ett helaftonsverk. Av de många versio-
nerna av Askungen valde han som sin 
utgångspunkt den mest kända sagan 
från år 1697 av fransmannen Charles 
Perrault. Inbitna förkunnare av den so-
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cialistiska realismens liturgi försökte se 
samhällskritik i ämnet och beskrivning-
ar av den övre medelklassens borgerliga 
dekadens, men Prokofjev konstaterade 
att han bara ville tonsätta "Askungens 
och prinsens romantiska kärlek, dess 
början och utveckling, svårigheterna på 
vägen och Askungens dröm som går i 
uppfyllelse".

Askungen fortsätter längs linjer utsta-
kade av Tjajkovskij och baletten byggs 
upp i traditionell stil till en livlig serie 
enskilda dansnummer. Bland dem finns 
de klassiska baletternas kända nummer 
(pas de deux, adagio, gavotter, valser, 
osv.) och var och en av huvudpersoner-
na får minst en egen variation. Musiken 
får ömsom en lätt sagolik, ömsom en 
känsligt glödande dansant ton. I stilis-
tiskt hänseende fortsätter baletten en-
ligt samma melodiskt översvallande lin-
jer som Romeo och Julia, men på grund 
av sagomotivet är uttrycksskalan mera 
begränsad och saknar den tragik som 
ingår i Romeo och Julia. 

Prokofjev sammanställde tre orkes-
tersviter för konsertbruk utgående från 
Askungen, men vid denna konsert hör 
vi ett urval gjort av James Gaffigan med 
nummer ur alla tre akter i baletten. 

Ur första akten presenteras 
Askungens tröstlösa situation i hem-
met (nr 1) samt systrarnas gräl om en 
sjal (nr 2) och deras danslektion (nr 7). 
Då de övriga familjemedlemmarna be-
ger sig till prinsens bal, blir Askungen 
ensam hemma och drömmer om att 
dansa med prinsen (nr 9). Till hemmet 
kommer en gammal tiggarkvinna som 
Askungen tycker synd om. Hon visar 
sig vara en fe som agerar gudmor för 
Askungen. Hon trollar fram en vacker 
klänning åt Askungen och iklädd den 

beger flickan sig till prinsens fest.
Andra akten utspelar sig på prinsens 

bal (nr 26), dit Askungen anländer i sin 
praktfulla nya klädsel (nr 29). Prinsen 
förälskar sig vid första ögonblicket i 
Askungen (nr 30) och i en gemensam 
pas de deux bekänner de varandra sin 
kärlek (nr 36). I enlighet med löftet 
som Askungen gav gudmodern blir hon 
tvungen att lämna festen, då klockan 
slår midnatt (nr 38).

I tredje akten letar prinsen efter den 
hemlighetsfulla Askungen som han 
saknar och slutligen anländer han till 
hennes hem (nr 47). Glasskon som 
Askungen lämnat efter sig på festen 
identifierar henne som föremål för prin-
sens kärlek (nr 48) och sagan får ett 
lyckligt och kärleksfullt slut (nr 50).

Kimmo Korhonen

CONRAD TAO
Conrad Tao har på kort tid blivit en av 
den yngre generationens mest intres-
santa musiker. Han började karriären 
som underbarn vid pianot och även som 
tonsättare. Därutöver hann han även 
med studier i violin. Vid denna kon-
sert gör han sin debut som solist med 
Radions symfoniorkester. 

Tao föddes år 1994 i Förenta Staterna 
i en familj med kinesisk bakgrund och 
hans musikaliska begåvning upptäcktes 
tidigt, då han 18 månader gammal bör-
jade ta ut kända barnsånger på piano.  
Han uppträdde för första gången som 
pianist i fyra års ålder och åtta år gam-
mal debuterade han  som solist med or-
kester i Mozarts A-durkonsert.
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Nio år gammal började Tao stude-
ra vid Juilliard School of Music i New 
York. Vid samma tid vann han en även 
en inhemsk violintävling, men senare 
har han koncentrerat sig på piano och 
komposition. Icke desto mindre har 
han sagt att han betraktar violinstudi-
erna och medverkan i violinsektionen i 
Aspenfestivalens ungdomsorkester som 
viktiga för hans utveckling som pianist.

Taos bana gick vidare sporrad av 
många olika pris och erkännanden 
som är tillgängliga för unga pianister 
och kompositörer. Senast fick han pri-
set Lincoln Center Awards for Emerging 
Artists 2018. 

Tao har uppträtt som solist med 
många av de främsta orkestrarna i 
Förenta Staterna. Sedan 2012 har han 
även uppträtt i Europa och Sydamerika 
både med egna konserter och som so-
list med orkester. Hans repertoar spän-
ner från Bach via klassicismen och ro-
mantiken till 1900-talets klassiker och 
ny musik, däribland hans egna kompo-
sitioner.

Tao inledde sin inspelningskarriär år 
2012 med en skiva som innehåller mu-
sik av Debussy och Stravinsky. År 2013 
släppte han tre skivor. På den första av 
dem (Voyages) framför han egna ton-
sättningar samt musik av Meredith 
Monk, Rachmaninov och Ravel. På den 
andra gav han ut synthpop som han 
själv skrivit och på den tredje spelar han 
Mozarts pianokonserter nr 17 och 25. 
På en skiva utgiven år 2015 återfinns 
Musorgskijs Tavlor på en utställning, 
musik av Elliot Carter, Toru Takemitsu 
och David Lang samt egen musik. 

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 
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 
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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.


