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3.5.
PERJANTAISARJA 13
Musiikkitalo klo 19.00

Emilia Hoving, kapellimestari
Joonas Ahonen, piano
Emil Holmström, piano

Bernd Alois Zimmermann: Dialoge,
konsertto kahdelle pianolle ja orkesterille 18 min
Dialoge I–VII              

VÄLIAIKA 20 min

Anton Bruckner: Sinfonia nro 2 c-molli 65 min
I Moderato
II Andante: Feierlich, etwas bewegt
III Scherzo: Mäßig schnell - Trio: Gleiches Tempo
IV Finale: Mehr schnell
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan esi-
tystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Joonas Ahonen, piano
Emil Holmström, piano

Franz Schubert: Fantasia f-molli D 940 op.103 19 min
Allegro molto moderato – Largo – Allegro vivace – Tempo I

Väliaika noin klo 19.30 Konsertti päättyy noin klo 21.10. Myöhäisillan kamarimusiikki 
päättyy n. klo 21.45. Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja Yle Areenassa. 

MUISTITHAN SULKEA MATKAPUHELIMESI!
Valokuvaaminen, videoiminen ja äänittäminen konsertin aikana kielletty.
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BERND ALOIS ZIMMERMANN: 
DIALOGE, KONSERTTO KAHDELLE PIANOLLE JA 
ORKESTERILLE

Postmoderniksi kutsuttuun 60–80-lu-
kujen taiteeseen yhdistetään leikkisä 
viittailu taiteen historiaan sekä yle-
vän ja alevan sekoittelu. Bernd Alois 
Zimmermann  (1918–1970) on valai-
seva esimerkki postmodernistisesta 
estetiikasta musiikissa. Hän löysi plu-
ralistisen tyylin, jossa kenttämäisten 
pintojen seasta liukuu esiin selkeitä 
viittauksia muiden säveltäjien teoksiin 
Bachista Messiaeniin. Joskus sitaat-
ti on hienovarainen väriläiskä, toisissa 
teoksissa sitaatteja on puolestaan niin 
paljon, että voi hyvällä syyllä puhua 
musiikillisista kollaaseista.

Postmodernismin kulttuurihahmo-
tukseen liittyi myös kirjallisuusteo-
riassa kehitelty intertekstuaalisuuden 
ajatus, esimerkiksi venäläisen Mihail 
Bahtinin tai ranskalaisen Julia Kristevan 
kirjoituksissa. Intertekstuaalisuus eh-
dottaa, että kaikki tekstit sijaitsevat 
samassa tasossa muodostaen viit-
tausten ja vuorovaikutusten verkos-
ton. Bahtin kirjoitti jo vuosisadan al-
kupuolella dialogisuudesta, useiden 
näkökulmien yhtäaikaisesta moniää-
nisyydestä, jota hän piti taiteessa suo-
tavampana kuin yksiäänisen totuuden 
keinotekoista ylivaltaa.

Intertekstuaalinen näkökulma ko-
rostuu 1900-luvun säveltäjistä pait-
si Zimmermannin myös uudelleen-
muokkauksistaan tunnetun Luciano 
Berion tuotannossa. Nyt kuultavan 
Zimmermannin kaksoispianokonser-

ton otsikko ei suotta ole Dialogeja. 
Teos käy vuoropuhelua moneen suun-
taan: pianosolistien ja orkesterin, eri ai-
kakausien ja tyylien, todellisuuden tai 
psyyken eri kerroksien välillä. Säveltäjä 
itse kirjoitti, että kyseessä oli ”vuoro-
puheluja aikojen halki uneksivista, ra-
kastavista, kärsivistä ja rukoilevista ih-
misistä”.

Zimmermann, joka kunnostautui 
myös yhteiskunnallisena ja filosofise-
na kirjoittajana, puhui ”ajan pallon-
muotoisuudesta”: aika tiivistyy ny-
kyhetken pallomaiseen tilaan, jossa 
menneisyys näyttäytyy vain muistoi-
na. Menneisyys on kuitenkin alati läs-
nä, mitä Zimmermann pyrki ilmaise-
maan musiikkinsa kollaasimaisuudella. 
Alunperin vuonna 1960 valmistunut 
ja viisi vuotta myöhemmin lopulli-
sen asunsa saanut Dialoge edustaa 
Zimmermannin kypsää tyyliä ensim-
mäistä kertaa suuren orkesterin mit-
takaavassa. Orkesterikokoonpano on 
suorastaan massiivinen, ja etenkin 
laajaa lyömäsoitinkoneistoa sekä esi-
merkiksi kitaraa käytetään värikkäästi. 
Kantaesityksensä teoksen lopullinen 
versio sai 1968 ja se on omistettu solis-
teille, pianistiveljeksille Alfons ja Aloys 
Kontarskylle.

Dialoge jännittyy suurten kontras-
tien varaan, jotka muistuttavat mie-
lensisäisten assosiaatioiden äkillisyyt-
tä: hellyys leikkautuu saumattomasti 
ahdistukseen. Myös sitaatit korostavat 
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tätä erilaisten elementtien samanai-
kaisuutta ja yhteensulautuneisuutta: 
nykyaika kantaa yllään muistoja, niin 
henkilökohtaisia kuin kulttuurisia. Jazz-
alluusiot pyyhkäisevät orkesterin yli jo 
teoksen puolessavälissä, mutta var-
sinaiset sitaatit kuullaan seitsemään 
perätysten soitettavaan osaan jakau-
tuvan teoksen toiseksi viimeisessä epi-
sodissa.

Hiljaa mutta itsepäisesti kaikuu pa-
suunasta ikivanha Veni creator spiri-
tus -hymni, kun taas orkesteri virittää 
taustakankaan Debussyn Jeux-baletin 
katkelmasta (teoksen alaotsikoksi on 

merkitty ”kunnianosoitus Debussylle”). 
Näiden väliin kirmaa marimban ja pian-
osolistien tuomisina Mozartin piano-
konserton nro 21 ensimmäisen osan 
juoksutuksia, ja jazz-svengi huojauttaa 
pakkaa. Kaikki kietoutuu yhteen tar-
kan hillitysti, ja hetki häipyy yhtä sula-
vasti kuin se alkoikin.

Pianot syöksyvät raivoisaan ka-
denssiin, jossa ne purkavat ilmoil-
le kaiken hätänsä. Pehmeä ja esi-
tysohjeen mukaan ”epätodellinen” 
orkesteri rauhoittaa tunnelman ly-
hyessä epilogissa viimeisillä Debussy- 
ja Mozart-muistumilla.

ANTON BRUCKNER: SINFONIA NRO 2 C-MOLLI

Kun Anton Bruckner (1824–1896) sai 
valmiiksi toisen sinfoniansa ensim-
mäisen version, kyseessä oli jo sävel-
täjän viides kerta sinfonian lajityy-
pin kimpussa, jos mukaan lasketaan 
myös alkutekijöihinsä jäänyt sinfonia 
B-duuri. Toinen sinfonia nähdään usein 
Brucknerin kypsän sinfonikkouden al-
kupisteenä. Se oli Brucknerin ensim-
mäinen Wienissä esitetty orkesterite-
os, joka, toisin kuin täystyrmäyksen 
kohdannut kolmas, sai peräti suosiol-
lisen vastaanoton. Brucknerin ominta-
keinen sinfoninen tyyli on kuultavissa 
jo aiemmissa sinfonioissa, mutta toi-
sessa sinfoniassa mittakaava leveni ja 
teemojen käsittely sai entistä monu-
mentaalisemman muodon vakiinnut-
taen mallin, jota hän tuli seuraamaan 
koko uransa ajan. Vaikka olisi väärin 
väittää, että Bruckner sävelsi tietyn 

sinfoniakaavan mukaan, hänellä oli 
näynomaisen selvänä mielessään ke-
hikko, jonka turvin hän alkoi rakentaa 
yhä kosmisempia sinfonisia muodos-
telmia.

Toisen sinfonian voi hyvällä syyl-
lä nähdä tiekarttana Brucknerin sin-
fonisiin maailmoihin. Karttamainen 
se on myös selkeydessään; ensim-
mäisen sinfonian kohtaaman kritii-
kin jälkeen Bruckner tuntui nähneen 
vaivaa, että saisi sinfonisen ajattelun-
sa hieman kirkkaammin välitettyä. 
Lopputuloksena on klassistista linjak-
kuutta sekä joukko sinfonian kantavien 
rakenteiden väliin asetettuja kenraa-
litaukoja, jotka kirvoittivat orkesteri-
muusikoiden keskuudessa lempinimen 
”Taukosinfonia”. Taukojen hiljaisuus an-
taa sinfoniatilan kaikua, niiden aikana 
kuulija ehtii vilkaista taakseen ja ottaa 
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mittakaavaa haltuun. Taukojen tuotta-
mista aukoista näkyy avaruus, jonne 
pelkistyneistä perusosasista kootut ra-
kennelmat ovat matkalla.

Toisen sinfonian tauot alleviivaa-
vat Brucknerin erityistä tapaa käsitel-
lä sonaattimuotoa, klassis-romantti-
sen sävellyspakin perustyökalua, joka 
muodostuu teemojen esittely- kehit-
tely- ja kertausjaksoista. Pää- ja sivu-
teeman sijaan Bruckner alkoi käyttää 
jykevää kolmen teeman jalustaa, jossa 
kukin teema kehkeytyy kompleksiksi, 
omin voimin seisovaksi materiaaliblo-
kikseen. Sinfonioidensa avausosissa ja 
finaaleissa Bruckner paisutti sonaatti-
muodon äärimmilleen. Muodosta tuli 
sisältöä, muoto lohkeili kohti muo-
dottomuutta. Mitään orgaanista ei 
Brucknerin sinfonioissa ole, vaan nii-
den monoliittimaiset osat jysähtelevät 
toistensa päälle kohtalonomaisella lo-
giikalla.

Brucknerin musiikissa kohtaavat ra-
dikaalius ja konservatiivisuus, pyhä ja 
banaali, pieni ihminen ja loputon maa-
ilmankaikkeus. Toinen sinfonia on tun-
nelmaltaan näennäisen harmoninen ja 
aurinkoinen, mutta herttaisuuden alta 
puskee jatkuvasti näkyville eksisten-
tialistinen syöveri. Bruckner kuitenkin 
kieltäytyy toteuttamasta klassista sin-
foniaretkeä, jossa älyllisen kamppailun 
tuloksena vastakohdista työstetään 
voitokas synteesi. Pikemminkin hän 
antaa valon ja pimeyden, inhimillisen 
ja epäinhimillisen elää rinnakkain.

Toinen sinfonia tuo näytöksenomai-
sesti esiin Brucknerin sinfonioille tyy-
pillisiä keinovaroja. Se käynnistyy sa-
dunomaisilla jousitremoloilla, joiden 

valonsäteistä ensimmäinen teema 
kasvaa. Säveltäjälle ominainen signaa-
limainen rytmimotiivi (duoli + trioli) 
liehuu pääasiassa trumpetin soittama-
na kuulijan edellä kuin lippu halki en-
simmäisen osan kajahdellen myös sen 
päätöksessä. Osan valoisaa mielialaa 
horjuttavat loputtomasti alaspäin va-
luvat sekvenssikulut ja hillittömästi ta-
kovat nousut, jotka eivät lopulta toi-
mi siltana minnekään. Ratkaisujen ja 
päätepisteiden sijaan Brucknerin sin-
fonioissa välähtää ilmestyksiä, jotka 
hehkuvat hetken kauhistuttavan voi-
makkaina ja ovat kohta taas poissa.

Jälleen yksi Brucknerin sinfonioihin 
liittyvä ristiriita on megalomaanisuu-
den keskeltä erottuva nöyryys ja kai-
paus, totuuden etsintä totuuden lausu-
misen sijaan. Katolisella vakaumuksella 
oli erittäin voimakas osa Brucknerin 
elämässä. Hän piti tukkimiehenkirjan-
pitoa rukoilustaan ja koki uskonnollisia 
hurmostiloja, joista ammensi sinfonioi-
hinsa. 

Tutkijat ovat verranneet Brucknerin 
tapaa käyttää marssin, koraalin tai kan-
sanomaisten tanssien kaltaisia topok-
sia sekä eri aikakausien musiikkityylejä 
Wienissä kukoistaneeseen kertaustyy-
liarkkitehtuuriin. Kirkkomusiikin tra-
ditio oli Brucknerille hedelmällinen 
raaka-ainevarasto. Messun rakentees-
ta, urkujen rekisteröinneistä tai kes-
kiaikaisesta kirkkolaulusta johdetuil-
la rakennuspalikoilla on sinfonioissa 
erityisen suuri rooli. Ei ihme, olihan 
Bruckner ennen myöhäsyntyistä sinfo-
nikkouttaan säveltänyt suuren määrän 
kirkkomusiikkia, ja monet aikalaiset pi-
tivät häntä ensisijaisesti urkurina.
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Toisen sinfonian hitaassa osassa 
muovautuu koraalimaisista melodiois-
ta ja kirkkomusiikista lainatuista ka-
densseista syntyvä hengellinen lataus, 
jota Bruckner tuli soveltamaan mo-
nissa hitaissa osissaan. Andantessa 
Bruckner lainaa kahdesti messunsa 
nro 3 f-molli Benedictus-osaa, jolla oli 
säveltäjälle syvästi henkilökohtainen 
merkitys. F-molli-messu syntyi kevääl-
lä 1867 koetun vakavan hermoromah-
duksen jälkimainingeissa, ja etenkin 
Benedictus-osaan siirtyi tuntoja siitä, 
miten uskonto oli auttanut säveltä-
jää toipumaan. F-molli-messun viiväs-
tynyt kantaesitys osui kesään 1872, 
jolloin toisen sinfonian hidas osa oli 
Brucknerin työpöydällä. Selvästi mes-
sun syntyyn liittyneet tunteet palau-
tuivat hänen mieleensä. Sinfonian 
hitaasta osasta kehkeytyi intiimin 
pohdiskelun paikka, eräänlainen kiitos-
rukous.

Sinfoniasta kuullaan nyt vuoden 
1877 versio, jossa Andante (ensimmäi-
sessä versiossa Adagio) on toisena ja 
Scherzo kolmantena. Toinen sinfonia 
esittelee prototyyppisen, symmetrisen 
Bruckner-scherzon, jossa jääräpäinen 
takominen saa suorastaan pahanil-
kisen sävyn ja asettuu vinkeästi vas-
takkain maalaismaisen trio-välikkeen 
kanssa.

Brucknerin sinfonioita leimaa tois-
to, joka lataa musiikkiin milloin visio-
näärisen, milloin pakkomielteisen il-
mapiirin. Toisteisuus myös laventaa 
sinfonioiden aikakäsityksen kohti yli-
luonnollista. Toisen sinfonian finaali al-
kaa yrmeän toisteisella junttaamisella, 
joka saa osan kuluessa synkän kohta-
lokkaat mitat. Kuohujen alta paljastuu 

scherzosta tuttua viatonta idyllisyyt-
tä, ja myös hitaan osan hurskaat tun-
nelmat saavat jatkoa. Kuin Andanten 
viestiä korostaakseen Bruckner lainaa 
jälleen f-molli-messuaan, tällä kertaa 
sen Kyrie-osaa. Sitaatti ilmestyy finaa-
lissa kahdesti, taivaallisena kuiskauk-
sena kaikkein teräväreunaisimpien klii-
maksien jälkeen.

Auli Särkiö-Pitkänen

EMILIA HOVING 
(s. 1994) aloitti kapellimestariopin-
tonsa Panula-Akatemiassa Jorma 
Panulan oppilaana 2015. Myöhemmin 
hän siirtyi Sibelius-Akatemiaan, jos-
sa hän opiskelee tällä hetkellä Atso 
Almilan ja Hannu Linnun ohjauksessa. 
Kapellimestariopintojen lisäksi Hoving 
on opiskellut pianon, klarinetin ja sel-
lon soittoa.

Emilia Hoving on toiminut kulu-
van kevätkauden RSO:n assistenttika-
pellimestarina. Hänen tehtäviinsä on 
kuulunut niin ylikapellimestari Hannu 
Linnun kuin vierailevien kapellimesta-
rien harjoitusten seuraaminen ja mm. 
äänen balanssin tarkkailu harjoituk-
sissa, muistiinpanojen tekeminen ja 
niistä keskustelu harjoituksen jälkeen. 
Toisinaan assistenttikapellimestari 
myös johtaa harjoituksia, mikäli varsi-
nainen kapellimestari on syystä tai toi-
sesta estynyt.

Opintojensa aikana Emilia Hoving on 
vieraillut johtamassa Helsingin kaupun-
ginorkesteria, Joensuun kaupunginor-
kesteria ja Pori Sinfoniettaa. Lisäksi hän 
on johtanut Wegelius Kammarstråkar 
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-yhtyettä, Ylioppilaskunnan Soittajia 
ja Helsinginkadun Filharmonikkoja. 
Oopperadebyytissään Emilia Hoving 
johti Aurora Marthensin kokoaman 
laulajaryhmän produktiossa Donizettin 
oopperan Rita. Ulkomailla Hoving on 
vieraillut kapellimestarina Ruotsissa, 
Virossa ja Unkarissa.

JOONAS AHONEN
Joonas Ahonen on saavuttanut mai-
netta yhtä lailla säihkyvillä modernin 
musiikin esityksillään kuin Beethoven-
tulkinnoillaan. Hän on ollut vuodesta 
2011 kiinnitettynä uuden musiikin yh-
tyeen Klangforum Wienin pianistiksi ja 
on sen kanssa soittanut monipuolista 
modernia ohjelmistoa esiintyen myös 
sen solistina Wienin konserttitalossa.

Ahonen debytoi orkesterisolistina 
18-vuotiaana Helsingin kaupunginor-
kesterin kanssa Leif Segerstamin joh-
dolla ja on sen jälkeen esiintynyt mm. 
BBC:n sinfoniaorkesterin, Radion sin-
foniaorkesterin, Tapiola Sinfoniettan, 
Avantin ja Kymi Sinfoniettan solis-
tina. Hän on myös aktiivinen kama-
rimuusikko ja esiintynyt mm. West 
Cork -kamarimusiikkifestivaalilla, Da-
vosin festivaalilla, Belgian radion 
Musiq'3 -festivaalilla Brysselissä sekä 
Pekka Kuusiston Meidän festivaalil-
la Tuusulassa. Kuluvan kevään aika-
na hän on esittänyt Ligetin etydejä 
(nrot 1–8) koreografi Anne Teresa De 
Keersmaekerin Achterland-produktiossa 
Leuvenissa ja Barcelonassa.

Ahosen BIS-yhtiölle tekemät le-
vytykset – taltiointi Ligetin huip-
puvaikeasta pianokonsertosta sekä 

Charles Ives -levy, johon sisältyy mo-
numentaalinen toinen pianosonaat-
ti (Concord-sonaatti) ja viulusonaatti 
nro 4 Pekka Kuusiston kanssa – ovat 
saaneet yksimielistä kiitosta osakseen. 
Ahosen viimeisin, maaliskuussa 2018 
julkaistu levytys sisältää Beethovenin 
Diabelli-muunnelmat (Schwechtenstein 
Records) esitettynä vuoden 1836 
Johann Baptist Streicher -pianolla.

Sibelius-Akatemiassa Tuija Hakkilan 
ja Liisa Pohjolan johdolla opiskel-
lut Ahonen on työskennellyt vuo-
desta 2013 lähtien Grazin musiik-
kiyliopiston Performance Practice in 
Contemporary Music -ohjelmassa.

EMIL HOLMSTRÖM
Pianisti Emil Holmström on tuttu näky 
erilaisissa uuden musiikin tapahtumis-
sa, mutta yhtä hyvin myös orkesteri-
pianistina, kamarimuusikkona klassi-
min ja romantiikan musiikin parissa tai 
normaaleja lajirajoja murtavissa under-
ground-yhteyksissä. Toiminnallaan hän 
haluaa tuoda esiin kiinnostusta eri tyy-
likausien ilmiöihin sekä avantgardeen 
kautta aikojen, yhtä lailla Beethoveniin, 
toiseen Wienin kouluun kuin oman ai-
kamme eksperimentalismiin.

Holmström on esiintynyt solistina, 
kamarimuusikkona ja liedpianistina 
eri puolilla Eurooppaa, Amerikoissa, 
Japanissa ja Australiassa. Suomessa 
hän on esiintynyt mm. Radion sinfo-
niaorkesterin, Sinfonia Lahden ja Lapin 
kamariorkesterin solistina. Keskeistä 
Holmströmin työssä on jäsenyys 
useissa uutta musiikkia esittävissä yh-
tyeissä, joita ovat Uusinta Ensemble, 
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elektroakustiseen musiikkiin erikois-
tunut defunensemble sekä pianot-
rio Tristero. Lisäksi hän esiintyy usein 
myös Avantin kanssa.

Holmström kuuluu viulisti Eriikka 
Maalismaan ja sellisti Markus Hohdin 
kanssa Ristiveto-kollektiiviin, joka on 
erikoistunut esittämään 1800-luvun 
loppupuolen musiikkia periodisoitti-
min. Alkuvuodesta 2019 Maalismaa 
ja Holmström julkaisivat Schumannin 
kaikki kolme viulusonaattia sisältä-
vän levyn (ALBA), jolla Holmström 
käyttää vuoden 1862 Erard-pianoa. 
Holmströmillä on itsellään hallussaan 
vuoden 1882 Bösendorfer-flyygeli.

Holmström on myös aktiivinen ta-
pahtumien järjestäjä, ja hän on ollut 
suunnittelemassa Klassinen Hietsu 
-konserttisarjaa. Tärkeitä virikkeiden 
antajia Holmströmille ovat olleet hä-
nen opettajansa Erik T. Tawaststjerna 
sekä – varsinkin suhteessa uuteen 
musiikkiin - Marie-François Bucquet 
Pariisissa.

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 mes-

tariteosten ohella RSO:n ohjelmisto 
sisältää 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, 
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.


