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27.4.
PERJANTAISARJA 12
Musiikkitalo klo 19.00 

Taavi Oramo, kapellimestari
Conrad Tao, piano

Joseph Haydn: Sinfonia nro 49 f-molli  24 min
“La Passione” Hob. I:49  
I  Adagio 
II  Allegro di molto 
III  Menuetti – Trio 
IV  Finaali (Presto)

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

VÄLIAIKA 20 min

Sergei Prokofjev: Sarja baletista Tuhkimo 45 min
(koonnut James Gaffigan)
I  Näytös
1.  Johdanto
2.  Huivitanssi
6.  Sisaren uudet vaatteet
7.  Tanssitunti
9.  Tuhkimo unelmoi tanssiaisista
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II näytös 
26.  Masurkka ja prinssin sisääntulo
29.  Tuhkimo saapuu tanssiaisiin
30.  Suuri valssi
36.  Prinssin ja Tuhkimon duetto
37.  Valssi kooda
38.  Keskiyö

III Näytös
47.  Prinssin vierailu
48.  Prinssi löytää Tuhkimon
50.  Amoroso

MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan 
esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Conrad Tao, piano
Reeta Maalismaa, viulu
Anton Kukkonen, sello

Conrad Tao: Duo, kantaesitys 7 min

Joseph Haydn: Pianotrio nro 44 E-duuri Hob. XV:28 18 min

Väliaika noin klo 20.05. Konsertti päättyy noin klo klo 21.20.
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 22. 
Konsertti lähetetään suorana lähetyksenä Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa.
Konsertti nähdään kahdessa osassa Yle Teeman RSO Musiikkitalossa 
-ohjelmassa 6.5. ja 13.5. sekä uusintana Yle TV1:ssä 12.5. ja 19.5. 
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Yksi sinfonian varhaisen kehityshis-
torian kiehtovimmista ilmiöistä oli 
1760-luvulla ja 1770-luvun alussa Keski-
Euroopan yli pyyhkäissyt kiihkeiden ja 
epäsovinnaisten, usein mollisävellajei-
hin kirjoitettujen sinfonioiden aalto. Se 
sai myöhemmin saksankielisen kirjalli-
suuden esiromanttisesta suuntaukse-
sa lainatun nimen "Sturm und Drang", 
myrsky ja kiihko, mutta kyse oli enem-
män kahden taidelajin rinnakkaisilmi-
öistä kuin niiden välisistä vaikutteista. 
Itse asiassa kirjallisuuden Sturm und 
Drang, jonka tunnetuin edustaja on 
Goethen romaani Nuoren Wertherin 
kärsimykset (1774), puhkesi esiin vasta 
hiukan sinfonian myrskyvaihetta myö-
hemmin.

Joseph Haydn heittäytyi antaumuk-
sella sinfonisen Sturm und Drangin 
pyörteisiin ja oli yksi sen keskeisistä 
tekijöistä. Tästä myös sinfonia nro 49 
f-molli (1768), lisänimeltään La pas-
sione, käy todisteeksi. Sen musiikillis-
ta draamaa värittävät dynamiikan ja 
tapahtumien yllättävät korostukset ja 
leikkaukset sekä usein tuskantäyteinen 
retoriikka. Sturm und Drang –kaudel-
la mollisävellajeihin kirjoitetut sinfo-
niat tulivat yleisiksi, mutta harva teos 
on mollisävyissään yhtä ehdoton kuin 
La passione. Sen kaikki neljä osaa ovat 
mollissa ja vieläpä samassa f-mollissa, 
mikä jo yksin riittää antamaan teokselle 
omaleimaisen ilmeen.

Jeesuksen kärsimyshistoriaan viittaa-
va lisänimi ei ole Haydnin antama niin 
kuin eivät hänen sinfonioidensa lisä-

JOSEPH HAYDN (1732–1809): 
SINFONIA NRO 49 F-MOLLI, LA PASSIONE

nimet yleensäkään. Se näyttää tarttu-
neen teokseen erään saksalaisen vuon-
na 1790 pääsiäisviikolla olleen esityksen 
yhteydessä, ja lopullisesti sen vakiin-
nutti ranskalainen kustantaja. Aiemmin 
arveltiin, että vaikka teoksessa ei ole 
suoria viittauksia pääsiäiseen, Haydn 
olisi saattanut säveltää sen tietoises-
ti pitkänperjantain kirkollisia esityksiä 
varten. Teosta voikin hyvin kuunnella 
eräänlaisena sinfonisena passiona, sel-
laiseen sen musiikki ainakin hyvin luon-
tuu. Teoksen alkuperästä on kuitenkin 
esitetty myös vaihtoehtoinen teoria, jol-
loin sen lähtökohdat olisivat lähempä-
nä näyttämön maailmaan, hyveellisestä 
kveekarista kertovaan satiiriin sävelle-
tyssä musiikissa.

La passione on neliosainen teos, mut-
ta se ei noudata ajan sinfonioiden to-
tuttua muotokaavaa. Kirkkosonaatin 
(sonata da chiesa) tapaan se alkaa hi-
taalla adagio-osalla, jollaisella Haydn 
aloitti viisi muutakin sinfoniaa. La pas-
sione jäi kuitenkin niistä viimeiseksi. 
Vakavahenkinen mietiskely huokausa-
iheineen antaa avausosalle traagisen, 
syvästi puhuttelevan latauksen, mut-
ta osassa on myös lohdullisempia sä-
vyjä, eräänlaista hymyä läpi kyynelten. 
Toinen osa purkautuu esiin tulisena al-
legro di moltona, johon jo avaustahdit 
antavat tuskaisen ilmeen sielua viiltä-
vine intervallihyppyneen (oktaavi, vä-
hennetty septimi ja lopulta yli kahden 
oktaavin pudotus). Osan musiikkiin 
tuovat omaa särmäänsä myös synkoo-
pit ja dynaamiset kontrastit.
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Menuetti on kaukana perinteisestä 
aristokraattisen hovitanssin juhlavuu-
desta; pikemminkin se on vakavuu-
dessaan kuin kolmijakoisessa tahtilajis-
sa askeltava surukulkue. Vain lyhyessä 
trio-jaksossa soi valoisampi sävel musii-

kin kääntyessä hetkeksi F-duuriin. Teos 
päättyy vauhdikkaaseen presto-finaa-
liin, mutta sen määrätietoinen energia-
kaan ei peitä alleen musiikin tummant-
raagisia pohjavirtoja.

On helppo ymmärtää niitä, jotka kytke-
vät John Adamsin minimalismiin, mutta 
yhtä helppoa on ymmärtää niitäkin, jot-
ka näkevät hänen tehneen ratkaisevan 
pesäeron tyylisuunnan keskeisiin läh-
tökohtiin. Minimalismiin hänen musii-
kissaan viittaa ennen muuta sen mää-
rätietoisena sykkivä rytmiikka, mutta 
sävelmateriaali ja sisäisen kehityksen 
dramaturgia ovat usein sukua jopa 
myöhäisromantiikalle. Kun Adamsia on 
luonnehdittu "post-minimalistiksi", hän 
on halunnut nähdä itsensä laajemmas-
sa ja vapaammassa perspektiivissä ja 
toteaa olevansa "post-style composer", 
tyylien jälkeinen säveltäjä.

Adamsin moniulotteinen mutta tii-
viiksi puristunut "tyylien jälkeinen" syn-
teesi syttyy soimaan pianokonsertossa 
Century Rolls. Teos valmistui 1997 pia-
nisti Emanuel Axin pyynnöstä, ja hän 
oli kantaesityksen solisti Clevelandissä 
syyskuussa samana vuonna.

Teoksen alkuinnoittajana olivat 
1900-luvun alkupuolen automaattipia-
noja varten tehdyt pianorullat (engl. 
piano rolls). Niissä taltiointitapa jätti 
Adamsin mielestä musiikkiin oman sel-
västi erottuvan tuntunsa riippumatta 
tyylilajista, "olipa sitten kyse kiihkeäs-
tä jazzista tai Chopinista, olipa pianis-

JOHN ADAMS (s. 1947): 
CENTURY ROLLS PIANOLLE JA ORKESTERILLE

tina Fats Waller, George Gershwin, Josef 
Hofmann tai Sergei Rahmaninov" niin 
kuin hän totesi ja jatkoi, että kaikissa 
tapauksissa "mekaanisesti kontrolloi-
dun soittimen tuottamalle äänelle oli 
yhteistä tietty kirkas, terävä sointi ja 
rytminen tarkkuus".

Pianorullien alkuvirikkeestä alkoi 
kasvaa konsertto, johon niiden sointi-
kuva jätti oman särmikkään jälkensä. 
Ilmeisesti juuri mekaaniseen sointiin 
liittyen Adans pyytää teoksessa pia-
non kevyttä vahvistamista sähköises-
ti. Koska pianorullat olivat suosittuja 
1900-luvun alkupuolella, Adams kääntyi 
konsertossa saman aikakauden musiik-
kiin, sen energiaan ja eleisiin; siitä hän 
sai otsikkoon sanan "Century", mikä toi 
nimelle samalla uusia täydentäviä mer-
kityksiä. Myös pianorullille taltioidun 
musiikin erilaiset tyylilajit klassisesta 
musiikista jazziin ovat löytäneet tiensä 
teokseen ja sulautuvat saumatta osaksi 
sen ilmaisukieltä.

Perinteisten konserttojen tapaan 
Century Rolls on kolmiosainen no-
pea-hidas-nopea-kokonaisuus mutta 
niin, että kaksi ensimmäistä osaa soite-
taan tauotta yhteen. Avausosa on osis-
ta laajin, kestoltaan suunnilleen puolet 
koko teoksesta. Se puhkeaa soimaan 
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heleänä ilmetyn minimalistisena kudok-
sena, johon pianokin lopulta liittyy ala-
rekisteristä nousevine, tehokkaasti syk-
kivine kuvioineen. Motorinen lataus on 
vahva, ja paikoin päällekkäiset rytmita-
sot tuovat siihen omaa rikkauttaan. Osa 
on eteenpäin rientävässä energiassaan 
määrätietoinen ja kasvaa kohti koko 
orkesterin valtaavaa lakipistettä. Osan 
lopulla musiikki taittuu rauhalliseksi ja 
kaunistunnelmaiseksi suvannoksi, jossa 
piano soittaa ilmavia, jazz-improvisaa-
tioilta kuulostavia mutta tarkasti kirjoi-
tettuja kuvioitaan.

Ensiosan päätösjaksosta musiikki liu-
kuu tauotta piccolon ja oboen aloitta-
maan hitaaseen keskiosaan. Osan otsik-
ko "Manny's Gym" viittaa sekä Emanuel 
Axin lempinimeen "Manny" että Erik 
Satien Gymnopedies-kappaleisiin, ja 

pianon säestyksellä esitetty avausmelo-
dia on kuin muunnelma Satien musiik-
kista. Välillä piano tuo osan rauhalliseen 
tunnelmointiin omia nousevia ja laske-
via juoksutuskaarroksiaan.

Päätösosa "Hail, Bop" hyökkää välit-
tömästi täyteen rytmiseen sykkeeseen 
ja motoriseen iskevyyteen, jossa Adams 
on itse kuullut automaattipianolle sä-
veltäneen Conlow Nancarrowin har-
joitelmien (Studies) vaikutusta. Välillä 
osan rytmeissä on boogie woogien let-
keyttä, välillä musiikkia tahdittavat ja-
zzista tutut walking bass -pizzicatot, 
välillä on kuulevinaan lyömäsoittimil-
la latinalais-amerikkalaisen musiikin 
tunnelmia. Hellittämättömässä rynnis-
tyksessään piano on monina rytmeinä 
kieppuvassa kudoksessa kuin jokin vil-
liintynyt mekaaninen soittopeli.

Toisen maailmansodan vuosina Sergei 
Prokofjev eli draamaa kahdella rin-
tamalla. Kun natsi-Saksa oli kesäl-
lä 1941 aloittanut vyörytyksensä koh-
ti Neuvostoliiton sydänmaita, hänet 
evakuoitiin Moskovasta turvallisempiin 
oloihin ensin etelään Kaukasukselle ja 
sitten kauas itään Kazakstanin Alma-
Ataan (nyk. Almaty). Sotaonnen 
käännyttyä Neuvostoliiton hyväksi 
Stalingradin raastavien taistelujen jäl-
keen, hän saattoi palata Moskovaan. 
Samoina vuosina hän koki draaman 
myös henkilökohtaisella tasolla, kun 
hän aloitti suhteen 25-vuotiaan kirjaili-

SERGEI PROKOFJEV (1891–1953): 
SARJA BALETISTA TUHKIMO OP. 87 
(KOONNUT JAMES GAFFIGAN)

jan Mira Mendelssohnin kanssa ja jätti 
vaimonsa Linan, jonka kovana kohtalo-
na oli joutua sodan jälkeen kahdeksaksi 
vuodeksi vankileirille Siperiaan.

Prokofjevin tuotteliaisuuteen vaikeat 
sotavuodet eivät näytä vaikuttaneen 
millään lailla. Silloin valmistuivat tai 
olivat työn alla mm. oopperat Kihlaus 
luostarissa (korjattu versio) sekä Sota 
ja rauha, viides sinfonia, toinen jou-
sikvartetto, huilusonaatti, ensimmäi-
nen viulusonaatti, ns. sotasonaatit pia-
nolle (nrot 6–8) sekä baletti Tuhkimo. 
Teoksia syntyi paitsi laajalla rintamal-
la myös horjumattoman korkealla tai-
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teellisella tasolla, ikään kuin normaalin 
konserttielämän puuttuminen olisi tar-
jonnut hänelle entistä paremmat mah-
dollisuudet vetäytyä luovan työn yksi-
tyisyyteen.

Klassiseen satuaiheeseen perustu-
vassa Tuhkimossa Prokofjev eli kauka-
na sotavuosien tunnelmista. Hän alkoi 
säveltää teosta jo vuonna 1940 mutta 
keskeytti sen voidakseen tehdä välillä 
kansallisesti tärkeämpää tehtävää täyt-
täneen oopperan Sota ja rauha (1942–
43). Hän palasi Tuhkimon pariin 1944, 
kun Neuvostoliiton voitto Saksasta al-
koi näyttää varmalta, ja menestyk-
sekäs ensi-ilta oli sodan jo päätyttyä 
marraskuussa 1945 Moskovan Bolšoi-
teatterissa.

Tuhkimo on Romeon ja Julian (1935–
36) rinnalla suosituin Prokofjevin ba-
leteista ja sen tavoin kokoillan teos. 
Aiheen monista versioista hän otti läh-
tökohdaksi tunnetuimman, ranskalai-
sen Charles Perrault'n sadun vuodelta 
1697. Sosialistisen realismin liturgiaan 
uppoutuneet sananselittäjät yrittivät 
nähdä aiheessa yhteiskuntakritiikkiä ja 
kuvauksia ylemmän keskiluokan porva-
rillisesta rappiosta, mutta Prokofjev to-
tesi, että hän halusi vain säveltää musii-
kiksi "Tuhkimon ja prinssin romanttisen 
rakkauden, sen alkamisen ja kehityksen, 
vaikeudet sen tiellä ja Tuhkimon unel-
man täyttymisen".

Tuhkimo jatkaa Tšaikovskin balettien 
linjoilla ja rakentuu perinteiseen tapaan 
erillisten tanssinumeroiden eloisaksi 
ketjuksi; mukana on klassisten balettien 
perusnumeroita (pas de deux, adagioi-
ta, gavotteja, valsseja jne.), ja jokainen 
päähenkilöistä saa vähintään yhden 
oman variaation. Musiikkia sävyttää 

vuoroin kepeän satumainen, vuoroin 
tunteikkaasti hehkuva tanssillisuus. 
Tyylillisesti teos jatkaa Romeon ja Julian 
melodisesti ylenpalttisilla linjoilla, mut-
ta satuaiheen vuoksi ilmaisuasteikko on 
rajatumpi ja vailla Romeon ja Julian tra-
giikkaa.

Prokofjev laati Tuhkimosta konsert-
tikäyttöä varten kolme orkesterisarjaa, 
mutta tässä konsertissa kuullaan James 
Gaffiganin tekemä valikoima baletin 
numeroista kaikista kolmesta näytök-
sestä.

Ensimmäisessä näytöksessä esitel-
lään Tuhkimon kotiolojen ankea ase-
telma (nro 1) sekä siskot riitelemäs-
sä shaalista (nro 2) ja osallistumassa 
tanssitunnille (nro 7). Kun muut per-
heenjäsenet lähtevät prinssin tanssiai-
siin, Tuhkimo jää yksin kotiin ja haa-
veilee tanssista prinssin kanssa (nro 9). 
Paikalle ilmestyy vanha kerjäläisnainen, 
jota kohtaan Tuhkimo tuntee sääliä. 
Nainen paljastuu Tuhkimon haltijatar-
kummiksi ja loihtii tämän ylle kauniin 
puvun ja lähettää tämän kuin uudeksi 
muuttuneena prinssin juhliin.

Toinen näytös sijoittuu prinssin tans-
siaisiin (nro 26), jonne Tuhkimo saa-
puu upeassa uudessa puvussaan (nro 
29). Prinssi rakastuu ensi silmäyk-
sellä Tuhkimoon (nro 30), ja yhtei-
sen pas de deux'n aikana he tunnus-
tavat rakkautensa toisilleen (nro 36). 
Haltijatarkummille antamansa lupauk-
sen mukaisesti Tuhkimo joutuu kui-
tenkin lähtemään juhlista, kun kello lyö 
puolen yön lyönnit (nro 38).

Kolmannessa näytöksessä prinssi etsii 
kaipaamaansa salaperäistä Tuhkimoa ja 
saapuu lopulta tämän kotiin (nro 47). 
Tuhkimolta juhliin jääneen lasikengän 
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sovittaminen paljastaa hänet prinssin 
ihastuksen kohteeksi (nro 48), ja satu 
saa onnellisen, rakkaudentäyteisen lo-
pun (nro 50).

Kimmo Korhonen

TAAVI ORAMO

Taavi Oramo on kapellimestari, lau-
laja, klarinetisti ja tietokonemuu-
sikko. Tällä hetkellä hän opiskelee 
orkes terinjohtoa Sibelius-Akatemian 
ka  pel limestariluokalla Atso Almilan joh-
dolla. Kapellimestaridebyyttinsä hän te-
ki Tapiola Sinfoniettan kanssa marras-
kuussa 2017. 

Klarinetistina Oramo on esiinty-
nyt mm. Keski-Pohjanmaan Kamari-
orkesterin sekä Kuopion ja Joensuun 
kaupunginorkesterien solistina ja le-
vyttänyt Brahmsin sonaatit yhdessä 
Matleena Nymanin kanssa. 

Oramon tunnetuimpia live-elekt-
roniikan laboratorioita on Tölöläb. 
Kokoonpano valittiin Pro Musica-sää-
tiön vuoden 2016 nuoriksi muusikoiksi.

Tenorina Oramo on esiintynyt mm. 
Helsingin Barokkiorkesterin, Suoma-
laisen barokkiorkesterin ja Sinfonia 
Lahden solistina. Päivi ja Paavo Lip-
posen säätiö valitsi hänet vuoden 2018 
nuoreksi laulusolistiksi. 

CONRAD TAO

Conrad Tao on noussut lyhyessä ajas-
sa yhdeksi nuoren polven kiinnostavim-
mista muusikoista. Ihmelapsena uransa 
aloittanut Tao on tullut esiin paitsi pia-
nistina myös säveltäjänä, ja hänen ural-
leen on ehtinyt mahtua myös opintoja 
viulistina. Hän tekee tässä konsertissa 
debyyttinsä Radio sinfoniaorkesterin 
solistina.

Yhdysvalloissa kiinalaistaustaiseen 
perheeseen vuonna 1994 syntyneen 
Taon musiikillinen lahjakkuus huomat-
tiin, kun hän alkoi 18 kuukauden iässä 
tapailla korvakuulolta pianosta tuttuja 
lastenlauluja. Hän esiintyi ensimmäi-
sen kerran pianistina nelivuotiaana ja 
debytoi konserton solistina kahdek-
sanvuotiaana soittamalla Mozartin 
A-duuri-konserton.

Tao aloitti yhdeksänvuotiaana opin-
not New Yorkin Juilliard School of 
Musicissa. Samoihin aikoihin hän voit-
ti kansallisen kilpailun myös viulistina, 
mutta sittemmin hän on keskittynyt 
pianonsoittoon ja säveltämiseen. Hän 
on silti kertonut pitävänsä viuluopin-
toja ja soittamista Aspenin festivaalien 
opiskelijaorkesterin viulusektiossa tär-
keänä myös kehitykselleen pianistina.

Taon ura on edennyt lukuisien erilais-
ten palkintojen ja tunnustusten siivit-
tämänä. Vuonna 2011 hän sai joka toi-
nen vuosi sukupolvensa lupaavimmalle 
nuorelle amerikkalaispianistille myön-
nettävän Gilmore Young Artist -palkin-
non, ja seuraavana vuonna vuorossa oli 
arvostettu Avery Fisher Career -palkin-
to. Hän on saanut myös monia nuo-
rille säveltäjille tarkoitettuja palkintoja 
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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-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-

ja tunnustuksia. Tuorein palkinto on 
tänä keväänä musiikkikeskus Lincoln 
Centerin myöntämä Lincoln Center 
Awards for Emerging Artists 2018 -pal-
kinto. 

Tao on esiintynyt monien tärkeim-
pien yhdysvaltalaisten orkesterien so-
listina. Vuodesta 2012 lähtien hän on 
esiintynyt myös Euroopassa ja Etelä-
Amerikassa, sekä omin konsertein että 
orkesterien solistina. Hänen ohjelmis-
tonsa ulottuu Bachista klassismin ja 
romantiikan kautta 1900-luvun klas-
sikkoihin ja uuteen musiikkiin, mukana 
myös hänen omia teoksiaan.

Tao aloitti levytysuransa vuonna 2012 
Debussyn ja Stravinskyn musiikkia si-
sältävällä levyllä. Hänen laaja-alaisuu-
destaan kertoo se, että vuonna 2013 
hän julkaisi kolme levyä, joista yh-
dellä (Voyages) hän toi yhteen omia 
kappaleitaan sekä Meredith Monkin, 
Rahmaninovin ja Ravelin musiikkia, 
julkaisi toisella levyllä omaa synteti-
saattoripoppiaan ja kolmannella le-
vyllä Mozartin pianokonsertot nro 17 
ja 25. Vuonna 2015 julkaistulla levyllä 
on Musorgskin Näyttelykuvien llisäksi 
Elliot Carterin, Toru Takemitsun, David 
Langin ja Taon omaa musiikkia.
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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. 


