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11.1
FREDAGSSERIEN 8
Musikhuset kl. 19.00

John Storgårds, dirigent
Darren Acosta, basun

Joseph Haydn (1733–1809): Symfoni nr 96 D-dur,  20 min
”Miraklet”       
I Adagio – Allegro
II Andante
III Menuetto (Allegretto)
IV Finale (Vivace assai)

Jukka Tiensuu (f. 1948): Suuna, basunkonsert, 25 min
uruppförande (Yles beställning)  
Ready
Steady
Go

PAUS 20 min

Béla Bartók (1881–1945): Konsert för orkester 38 min
I   Introduzione. Andante non troppo – Allegro vivace
II  Giuoco delle coppie. Allegretto scherzando
III  Elegia. Andante non troppo
IV  Intermezzo interrotto. Allegretto
V  Finale. Pesante – Presto
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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.

Laura Vikman, violin
Jukka Pohjola, violin
Jakob Dingstad, viola
Mikko Ivars, cello

Béla Bartók: Stråkkvartett nr 3 15 min
Prima parte – Seconda parte – Ricapitulazione della prima parte 
– Coda

  

Paus ca kl. 20.00. 
Konserten slutar ca kl. 21.10.
Den sena kammarmusiken slutar ca kl. 21.40.  
Sänds direkt i Yle radio 1 och på Yle Arenan. Konserten kan ses i programmet 
RSO i Musikhuset på Yle Teema 27.1 och 3.2 samt på Yle TV1 2.2 och 9.2.
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JOSEPH HAYDN: 
SYMFONI NR 96 
D-DUR, ”MIRAKLET”

Joseph Haydn komponerade sina 
”Londonsymfonier” (nr 93–104) un-
der två resor till London som han före-
tog åren 1791–92 och 1794–95. Oaktat 
ordningstalet var symfoni nr 96 D-dur 
den första av dem alla. Den spelades 
för första gången vid en konsert ar-
rangerad av impressarion Johann Peter 
Salomon (1745–1815) i konsertsalen vid 
Hanover Square i London. Det sägs att 
publiken vid uruppförandet trängde sig 
fram till rampen och då en av de sto-
ra takkronorna lite längre bak braka-
de i golvet mitt under konserten, kom 
ingen till skada. I själva verket skedde 
olyckan vid ett mycket senare tillfälle, 
men detta blev icke desto mindre an-
ledningen till att denna symfoni fick 
binamnet "Miraklet”.

För Salomons tynande konsertserie i 
London var Haydns symfonier en gåva 
från ovan och han drog nytta på alla 
möjliga sätt av den publicitet som de 
genererade. Salomon föddes i Bonn i 
samma hus som Beethoven 25 år sena-
re. Han fungerade som konsertmästare 
för en egen konsertserie och senare för 
Filharmoniska sällskapet. På 1780-talet 
flyttade han till London. De så kallade 
Londonsymfonierna resulterade i en 
veritabel Haydnfeber i London − som 
en följd av detta tillkom i snabb takt 
olika kammarmusikaliska arrangemang 
av symfonierna.  

D-dursymfonins första sats börjar 
med en långsam introduktion (Adagio) 
som trots sin trevande karaktär för-

ankrar sitt treklangsmotiv stadigt som 
grund för händelserna. Via en liten ka-
dens börjar huvuddelen som är kontra-
punktiskt stämd och glättig (Allegro). 
Genomföringen är tecknad av den su-
veräne mästarens hand och alla dess 
ingredienser smidigt sammanfogade.  

Den långsamma satsen (Andante) är 
en fyndigt sammanställd variationssvit 
med nästan lika många överraskningar 
som symfoni nr 94 som fått sitt bin-
amn efter sina surpriser. Det försiktiga 
förloppet bara förstärker texturernas, 
dynamikens och klangfärgernas kon-
traster, för att inte tala om dramat som 
brister ut i moll eller soloinstrumentens 
blommande duetter i slutet. Haydn rör 
sig smidigt mellan symfonisk epik och 
kammarmusikalisk intimitet. 

Menuetten (Allegretto) är stabilt 
bygd men den senare delen av temat 
lättar upp stämningen i någon mån. I 
mitten stämmer oboen upp med en 
lantlig ländler. Finalen (Vivace assai) 
som är en kombinerad sonat- och ron-
doform startar glatt trippande men 
växer så småningom, blir mera drama-
tisk och tilltar i ett intensivt mollav-
snitt.

Huvudtemat är en öronmask som 
lätt fastnar på hjärnan och fastän slutet 
är soligt och lyckligt, hinner Haydn visa 
upp dess dolda symfoniska och emo-
tionella spänning. Symfonin blev så po-
pulär att den snabbt fick stor spridning 
också i kammarmusikaliska arrange-
mang som kunde spelas i hemmen. 
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JUKKA TIENSUU: 
SUUNA, 
BASUNKONSERT

Jukka Tiensuu kan anses höra till de 
finländska modernisterna, men i hans 
fall känns det som om varje försök att 
komma med en definition hade en in-
skränkande verkan på bilden av honom 
som kompositör. Däremot kan man nog 
säga, att Tiensuu har hört till sin gene-
rations intressantaste, mest mångsidi-
ga och internationellt mest framgångs-
rika inhemska tonsättare. Han fick det 
statliga tonkonstpriset år 2012.  

Som cembalist har Tiensuu kombine-
rat barock- och nutida musik och intres-
set för det förflutna har även återspeg-
lats i hans egna kompositioner. Men 
historien är bara en av Tiensuus många 
inspirationskällor, som även omfattar 
olika kulturer, traditioner, vetenskap 
och andra konstarter. Basunkonserten 
Suuna kom till år 2017 på beställning av 
Radions symfoniorkester och dess tre 
satser Ready – Steady – Go vittnar om 
en klar dramatik.

Tiensuu vill inte förklara sina verk 
och vill inte heller att andra skall göra 
det i samband med framföranden av 
verken. Hans musik är en veritabel 
djungel vimlande av antydningar och 
hänvisningar, som lyssnaren får lov att 
penetrera på egen hand med kompas-
sen inställd på fördomsfrihet.

 

BÉLA BARTÓK: 
KONSERT FÖR 
ORKESTER

Konsert för orkester från år 1943 är 
Béla Bartóks slutliga symbios av mo-
dernistiska och folkloristiska idéer. I 
orkestertexturen gör han ett samman-
drag av den europeiska modernismens 
olika stilriktningar, av Alban Bergs ex-
pressionism och Paul Hindemiths  kon-
trapunkt. Det hela har getts en fung-
erande generaliserad populär form, 
som döljer de komplicerade strukturer-
na inom sig. Bártoks förtidiga död av-
bröt en utveckling som konserten satte 
igång och som därmed kom att vila på 
Lutosławskis, Ligetis och deras gelikars 
axlar. 

Första satsen som är en sonatform 
introducerar element som känns näs-
tan oförsonliga. Ett motiv bestående 
av kvarter och stora sekunder i stråkar-
na inleder den långsamma introduktio-
nen (Andante non troppo) och det kan 
låta lite som Schuberts "ofullbordade" 
symfoni, men temat är också bekant 
inom ungersk folkmusik. Flöjterna och 
lite senare trumpeterna presenterar ett 
melodiskt tema som får passionerat 
utlopp i stråkarna och startar huvudde-
len med dess bulgariska rytm (Allegro 
vivace).

Både Allegroavsnittets huvudte-
ma – ett i kvarter studsande violinte-
ma med tillhörande basunreplik – och 
det statiska sidotemat med litet om-
fång utsätts för kontinuerlig variation 
i folkmusikalisk stil. De anpassar sig 
emellertid naturligt också till genom-
föringens robusta fuga. Återtagningen 
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skakar igen om materialet i ny ordning 
och hela satsen avslutas i blecket av en 
basunreplik som blivit ett slags motto.

Andra satsen är en ”parens lek” 
(Giuoco delle coppie. Allegretto scher-
zando), där lilla trumman annonserar 
blåsarna, som parvis spelar variationer 
över en munter balkansk trall – fagot-
terna i små sexter, oboerna i små ter-
ser, klarinetterna i septimer, flöjterna 
i kvinter och trumpeterna i sekunder. 
Efter en festlig bleckkoral upprepar blå-
sarduorna glatt sin pladdrande proces-
sion. 

Elegin (Andante non troppo) börjar 
med ett lån från första satsens intro-
duktion. Ropande blåsare och en kla-
gande oboemelodi skapar ett typiskt 
bartokskt nattligt landskap, vars dol-
da tragedi blottas av stråkarna. Efter 
smärtsamma bekännelser och en smy-
gande ångestkänsla torkas svetten ur 
pannan och musiken drar sig tillbaka 
till stämningen i början.

I det ”avbrutna intermezzot” 
(Intermezzo interrotto. Allegretto) hörs 
först dansande folkmelodier och ett 
förfinat sjungande tema i violorna. Den 
ungerska stämningen avbryts emeller-
tid av en vinglande klarinett som försö-
ker påtvinga orkestern ett marschmo-
tiv ur Sjostakovitjs Leningradsymfoni, 
men blecket kör skrattande bort moti-
vet från scenen.  

Då man berättade för Bartók att 
Sjostakovitjs marschtema ursprungli-
gen är ett lån ur Glada änkan ("Dann 
geh' ich zu Maxim") och en parodi på 
nazitruppernas frammarsch,  påstod 
Bartók att han inte känner Lehárs ope-
rett. Leningradsymfonins framgång 
under kriget irriterade Bartók, men vil-

jan att driva med naziregimen var ett 
gemensamt drag för bägge kompositö-
rerna. Bartók förnekade ändå inte att 
han kände Zsigmond Vinczes operett 
A hamburgi menyasszony (Bruden från 
Hamburg,1928), från vilken mellanspe-
lets violamelodi härstammar. 

En mäktig bleckfanfar (Pesante), en 
positiv motsvarighet till inledningssat-
sens motto för basun, blir startskot-
tet för den virtuosa finalen (Presto). 
Musiken sprudlar av livskraft och hu-
mor i dansanta melodistumpar ut-
slungade i 2/4-takt och i arrangemang 
i kanon – samt med en teknisk virtuo-
sitet som trotsar alla teorier. Efter ett 
halvdunkelt rallentando kläms de livs-
bejakande krafterna samman till en 
självsäker bleckkör och en avslutande 
coda. 

Antti Häyrynen

JOHN STORGÅRDS
John Storgårds (f. 1963) studerade or-
kesterdirigering, komposition och vi-
olin vid Sibelius-Akademin och kom-
pletterade sina studier för bland andra 
Chaim Taub. Han tog sitt dirigentdi-
plom 1997.

Storgårds inledde sin musikerkarriär 
som violinist och konsertmästare vid 
flera orkestrar. Hans alltjämt fortgåen-
de engagemang som konstnärlig chef 
för Lapplands kammarorkester börja-
de år 1996. Storgårds ledde Uleåborgs 
stadsorkester 1997–2000, Tapiola 
Sinfonietta 2001–2003 och var chefs-
dirigent för Tammerforsfilharmonin 
2006–2009. Åren 2003–2008 var han 
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förste gästdirigent för Helsingfors 
stadsorkester och 2008–2015 orkes-
terns 12:e chefsdirigent. Till hans in-
ternationella uppdrag hör positio-
nen som förste gästdirigent för BBC 
Philharmonic Orchestra, numera Chief 
Guest Conductor samt förste gäst-
dirigent för  National Arts Center 
Orchestra Ottawa. I sin egenskap av 
konstnärlig partner för Münchens kam-
marorkester uppträder han både som 
dirigent och solist.  

Till de senaste säsongernas tilldra-
gelser hör en fin debut med New Yorks 
filharmoniker, debuterna som dirigent 
för Gewandhausorkestern i Leipzig, 
Chicagos och Minnesotas symfoni-
orkestrar, Philharmonia Orchestra i 
London och Staatskapelle Dresden, 
konserter med St. Louis och Torontos 
symfoniorkestrar samt Proms i London, 
där Storgårds tillsammans med BBC:s 
filharmoniker hör till stamgästerna. 

Storgårds senaste operauppdrag om-
fattar uruppförandet av Fagerlunds 
Höstsonaten vid Nationaloperan 2017 
och Mozarts Don Giovanni vid opera-
festivalen i Nyslott 2016.

Under innevarande säsong återvän-
der Storgårds till Bostons symfonior-
kester, debuterar med Münchens fil-
harmoniker och Dallas symfoniorkester 
och spelar Kurt Weills violinkonsert 
som solist för Tonkünstler Orchester 
i Wien. Han uppträder även ofta som 
kammarmusiker.  

Bland hans viktigaste skivinspelning-
ar kan nämnas Schumanns, Melartins, 
Nordgrens, Saariahos och Pēteris 
Vasks' violinkonserter. Förteckningen 
över hans orkesterinspelningar är ock-
så omfattande. Storgårds har gjort fle-
ra prisade och prisbelönta CD-skivor, 

bland andra kompletta inspelningar av 
Sibelius och Nielsens symfonier med 
BBC:s symfoniorkester. 

John Storgårds har beviljats det 
statliga tonkonstpriset samt pris ur 
Jenny och Antti Wihuris Fond år 2002, 
Svenska Kulturfondens kulturpris 2011 
samt Pro Finlandia-medaljen 2012.

DARREN ACOSTA
Darren Acosta växte upp i New Orleans 
omgiven av trombonmusik. Hans för-
sta instrumentlärare, bandledaren 
Michael Genevay, bidrog med att ingju-
ta spelglädje i honom. Sina yrkesstu-
dier inledde Acosta vid New England 
Conservatory under Norman Bolters 
ledning. Han fortsatte sina studier i 
Boston för bland andra Scott Hartmann 
och Douglas Yeo. Han tog sin Master 
of Music-examen vid Juilliard School of 
Music under Joseph Alessis ledning. År 
1992 vann han NEC-konserttävlingen 
med Gunther Schullers verk Eine Kleine 
Posaunenmusik.

Efter slutförda studier vid Juilliard 
School hade Darren Acosta ett kort vi-
kariat i New Yorks filharmoniker. Sitt 
första fasta engagemang fick han vid 
Hartfords symfoniorkester och samti-
digt spelade han också i brassensem-
blen Empire Brass. Senare vikariera-
de Acosta i Bostons symfoniorkester 
och spelade tretton säsonger i Boston 
Pops. Han har även varit fast engage-
rad vid Utah Symphony samt Rhode 
Island Philharmonic. 

Till Finland flyttade Darren Acosta, 
då han fick tjänsten som vicestämle-
dare vid Finlands Nationalopera 2009. 
Sedan 2011 har han varit solobasunist 
vid Radions symfoniorkester. 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

Radions symfoniorkester (RSO) är 
YLE:s orkester med uppgift att produ-
cera och befrämja finländsk musikkul-
tur. Orkesterns chefsdirigent är Hannu 
Lintu som tillträdde sin post hösten 
2013.

Radioorkestern grundades år 1927 
och bestod av tio musiker. På 1960-talet 
utvidgades den till en fulltalig symfoni-
orkester. RSO:s tidigare chefsdirigenter 
är Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo.

Vid sidan av de stora klassiska och 
romantiska mästerverken omfattar 
RSO:s repertoar en hel del ny musik 
och orkestern uruppför årligen ett fler-
tal beställningar som gjorts av YLE. Till 
RSO:s uppgifter hör även att förse radi-
ons arkiv med friköpta inspelningar av 
hela den inhemska orkesterrepertoaren. 
Under spelåret 2018–2019 uruppför or-
kestern fyra verk som beställts av YLE.  

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspelning-
en av Armas Launis opera Aslak Hetta. 
Inspelningen av Bartóks violinkonser-
ter med Christian Tetzlaff under Hannu 
Lintus ledning fick Gramophone Award 
2018. En skiva med Sibelius tondikter 
och sånger fick International Classical 
Music Award (ICMA) 2018. Därtill nomi-
nerades den till Editor's Choice i tidskrif-
ten Gramophone i november 2017 och 
var BBC Music Magazines månadens 

skiva i januari 2018. Spelåret 2018–2019 
gör orkestern skivinspelningar med 
musik av Lutosławski, Fagerlund och 
Beethoven.

RSO konserterar regelbundet på olika 
håll i världen. Under spelåret 2018–2019 
gör orkestern en hemlandsturné un-
der Hannu Lintus ledning till Jakobstad, 
Kauhajoki, Forssa och Lahtis.

RSO:s konserter sänds direkt på Yle 
Arenan och i Yle Radio 1 samt ges in-
spelade på Yle Teema & Fem och på Yle 
TV 1.


