
1

11.4.
TORSTAISARJA 10
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari
Nicolas Altstaedt, sello

Sebastian Fagerlund: Nomade sellolle ja orkesterille,  
ensiesitys Suomessa (Ylen ja Hampurin radion  
sinfoniaorkesterin tilaus)       40 min

I   Espressivo
II  Agitato, molto ritmico
Interlude I. Misterioso
III  Vivace capriccioso
IV  Lento contemplativo
Interlude II. Misterioso, poco tenuto
V  Espressivo, liberamente
VI  Esaltato, molto agitato

VÄLIAIKA 20 MIN

Gustav Mahler: Sinfonia nro 9 D-duuri      81 min

I     Andante comodo
II    Im Tempo eines gemächlichen Ländlers.  
 Etwas täppisch und sehr derb
III  Rondo-Burleske: Allegro assai. Sehr trotzig
IV  Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend
 

Väliaika n. klo 19.50. Konsertti päättyy n. klo 21.45. 

MUISTITHAN SULKEA MATKAPUHELIMESI!
Valokuvaaminen, videoiminen ja äänittäminen konsertin aikana kielletty.
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LINTUPERSPEKTIIVI

Sebastian Fagerlund on sinulle ja RSO:lle 
hyvin tuttu säveltäjä. Miten kuvailisit ta-
paa, jolla sellokonsertto Nomade on sä-
velletty?

Fagerlundin musiikille on tyypillistä, 
ettei kuulija teoksen tuoksinassa aina 
huomaa siinä tapahtuvia prosesseja, 
niiden alkuhetket on usein salakavalan 
taitavasti peitetty ja tuollaisesta huo-
maamattomasta alkuhetkestä kasvaa 
vähitellen uusi pääaihe. Musiikillisen 
materiaalin DNA (muistan säveltäjän 
itsensä käyttäneen tätä sanaa) kiertyy 
vähitellen auki tai sitten sen kaikkia 
osatekijöitä kerätään hitaasti yhteen, 
ja pinnan alta nousee kaiken aikaa jo-
tain uutta. Asiat, jotka ensin tuntuvat 
olevan taustalla, kierähtävätkin pää-
asiaksi; materiaali kuorii itseään, kun 
päältä häviää yksi kerros kerrallaan. 
Tällainen sävellystapa on kuultavis-
sa erityisesti konserton neljännessä ja 
kuudennessa osassa. 

Tyypillistä on myös se, että partituu-
rissa ei ole mitään sellaista mikä olisi 
pelkkää täytettä. Kaikki on mietityä 
ja kaikella on yhteys. Jokainen ele on 
tärkeä. Orkestraatio tukee tätä taidok-
kaasti. Konsertossa ei ole sellaisia ilmi-
öitä – olivat ne sitten rytmisiä motii-
veja, eleitä tai teemoja – joilla ei olisi 
merkitystä. Ymmärrän myös teoksen 

”YHDEKSÄNNEN SINFONIAN ENSIMMÄINEN OSA ON 
MINULLE YLITTÄMÄTTÖMIN MAHLERIN SÄVELLYS”

nimen Nomade tällä tavoin: materiaali 
kiertää ja hakee uutta muotoa tai pää-
tepistettä. Sellaisen löydettyään se jat-
kaa eteenpäin.

Sellohan on soolosoittimena varsin 
ongelmallinen: sen rekisteri on aina jo-
tenkin orkesterin sisällä, eikä siinä ei 
ole niin kantavia yläsäveliä kuin vaik-
kapa viulussa tai puhaltimissa. Kaikki 
on kuitenkin kiinni kombinaatioista, 
ja jos haluaa auttaa soolosoittimen 
kuulumista, sen voi esimerkiksi kak-
sintaa jollakin orkesterin soittimella. 
Nomadessa on paikoin käytetty tätä 
metodia. Teoksessa on myös kokonai-
nen osa, kevyesti säestetty sooloka-
denssi, jossa solistin ei tarvitse miet-
tiä balanssia. Mutta tälle konsertolle 
on ominaista on se, että sello saakin 
välillä hukkua huikeasti pyörteilevään 
orkesterisatsiin; se katoaa ja antaa ti-
laa jollekin muulle. Nomade ei ole puh-
taasti konsertoiva vaan pikemminkin 
sinfoninen teos.

Gustav Mahlerin musiikki koetaan usein 
omaelämäkerrallisena. Kun tiedämme, 
että yhdeksäs sinfonia oli hänen viimei-
nen valmistunut sinfoniansa, on vaikea 
vastustaa kiusausta nähdä sitä hyvästi-
jättönä maailmalle. Mutta oliko se sitä 
Mahlerille itselleen?
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Theodor W. Adorno oli sitä mieltä, 
että jokaisessa Mahlerin sävellyksessä 
– Vaeltavan kisällin lauluista yhdeksän-
teen sinfoniaan – jätetään jäähyväisiä 
muodossa tai toisessa. Adorno käyt-
ti termiä ”entlächeln”. Tätä on aivan 
mahdoton kääntää millekään kielelle 
(poishymyily…?), mutta ilmeisesti hän 
tarkoittaa suurinpiirtein sitä, että kaik-
kia Mahlerin jäähyväisiä yhdistää suru- 
mielinen hymy, joka vähitellen kääntyy 
poispäin kuulijasta. 

Mahler oli sairas mutta ei tietenkään ol-
lut aikeissa lopettaa säveltämistä, kuo-
lemisesta nyt puhumattakaan. Hänen 
omien laskelmiensa mukaan yhdeksäs 
sinfonia oli itse asiassa jo kymmenes. 
Taikauskoisena henkilönä hän oli suunni-
tellut harhauttavansa kohtaloa ja välttä-
vänsä niin kutsutun yhdeksännen sinfo-
nian kirouksen, joka hänen mielestään oli 
vainonnut suuria säveltäjiä, Beethovenia, 
Schubertia ja Bruckneria. Das Lied von der 
Erde, jonka Mahler sävelsi kahdeksannen 
sinfoniansa jälkeen, oli laulusarjaksi naa-
mioitu sinfonia, eli siis tavallaan yhdek-
säs.

Saatuaan varsinaisen yhdeksännen sinfo-
niansa valmiiksi hän ryntäsi suoraa päätä 
säveltämään kymmenettä. Mutta koska 
tuo kymmenes sinfonia sitten kuitenkin 
jäi kesken, jälkimaailma on ymmärrettä-
västi suhtautunut yhdeksänteen kohta-
lonomaisesti. 

Toisaalta teoksen rakenteessa on piirtei-
tä, jotka tukevat mielikuvaa suuren sävel-
täjän hyvästijätöstä. Mielestäni yhdeksäs 
muistuttaa erästä toista sinfoniaa, joka 
myös jäi tekijänsä viimeiseksi, nimittäin 

Tshaikovskin kuudetta, ”Pateettista” sin-
foniaa. Molemmissa on hidas alku, joka 
kiihtyy yli äyräidensä, sen jälkeen teok-
sen keskellä kaksi karaktäärikappaletta 
(Tshaikovskilla valssi ja marssi, Mahlerilla 
ländler ja Rondo-burleski), sekä viimeise-
nä osana suuri adagio. 

Jäähyväisten mielikuva on voinut syn-
tyä myös siitä, että Mahler sitee-
raa sinfonian ensimmäisessä osassa 
Beethovenin Jäähyväissonaattia terssi- 
kulkujen muodossa. Tietenkään 
Jäähyväissonaatissa ei kuitenkaan ole 
kyse kuolemasta, vaan matkalle lähte-
misestä. Samalla tavoin Mahlerillekin 
yhdeksännessä sinfoniassa oli ehkä 
kyse vain uudesta sinfonisesta mat-
kasta.

Ja on toki niinkin, että partituurin vii-
meisellä sivulla, loputtomien hidastus-
ten ja hiipumisen lomassa ykkösviulut 
soittavat suoran lainauksen laulusar-
jasta Kindertotenlieder. Oliko säveltä-
jällä mielessään tytär, Maria, joka kuo-
li vuonna 1907 ja jonka kuolemasta 
Mahlerin vaimo Alma syytti juuri tuota 
1901 valmistunutta laulusarjaa?

Mikä on se tyylillinen päätepiste, johon 
Mahler yhdeksännessä sinfoniassaan 
päätyy?

Yhdeksännen sinfonian ensimmäi-
nen osa on minulle ylittämättömin 
Mahlerin sävellys siksi, että se on ne-
rokasta ylimenojen, transitioiden tai-
detta. Wagner piti transitiota ooppe-
roidensa rakenteen perusajatuksena, 
mutta myös Mahler osaa toteuttaa 
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tuota periaatetta sinfonian ensimmäi-
sessä osassa aivan fantastisella tavalla. 
Huomaamme saapuneemme jonne-
kin, mutta emme havaitse tapaa, millä 
olemme sinne saapuneet; siirtymät ta-
pahtuvat orgaanisesti.
Yhdeksäs sinfonia on erittäin hieno 
tekninen rakennelma, ja soinnillises-
ti se kuulostaa aavistuksen pelkisty-
neemmältä kuin edeltäjänsä. Emme 
voi kuitenkaan olla varmoja siitä, onko 
kyseessä tietoinen valinta. Mahlerilla 
oli esitystensä perusteella tapana 
muokata ja kehittää sävellyksiään, ai-
van elämänsä loppuun asti.

Hän kuitenkin kuoli ennen yhdeksän-
nen sinfonian kantaesitystä. On var-
maa, että hän olisi korjannut joitain 
asioita sen rakenteessa, soinnissa tai 
soitinnuksessa. Teos saattaa olla siis 
joiltain osin edelleen kesken, vaikka se 
toki muodostaa vaikuttavan kokonai-
suuden näinkin.

Mahlerin sinfonisen kaaren päättymi-
nen merkitsee myös myöhäisromantti-
sen sinfoniatradition päättymistä. Miten 
sinfonian lajityyppi jatkoi elämäänsä 
Mahlerin jälkeen?

Voidaan todellakin ajatella, että 
Mahlerin yhdeksännen sinfonian myö-
tä suuri germaaninen sinfoniaperinne 
tulee päätökseensä. Jotkut 1900-lu-
vun säveltäjät  kuitenkin omaksuivat 
Mahlerin myöhäisteoksista atonaali-
sia tekstuureja, orkestraalisia tehoja 
ja yleisväriä. Näihin kuuluu esimerkiksi 
Alban Berg, vaikka ei sinfonikko ollut-
kaan. Erityisen selviä vaikutteet ovat 

Shostakovitshilla, joka viidennestä sin-
foniastaan lähtien oli yksi uskollisim-
masta Mahlerin opetuslapsista. Myös 
Britten jatkoi osin Mahlerin hengessä. 

haastattelu Lotta Emanuelsson
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ALMA JA GUSTAV 
Gustav Mahler ja Sigmund Freud, kak-
si Wienissä asuvaa suurmiestä, tapa-
sivat toisensa ensimmäisen kerran 
Leidenissa, Hollannissa. Ehkä Freud 
oli joskus käynyt Hovioopperassa kat-
somassa jonkin Mahlerin johtaman 
Mozartin oopperan. Usein hän ei sinne 
mennyt, sillä hän ei ollut kiinnostunut 
musiikista, eikä hänellä ollut sävelkor-
vaa ollenkaan. Yhteisiä tuttaviakin oli 
yllättävän vähän. 

Freud oli Hollannissa lomalla kah-
den nuorimman lapsensa, Oliverin 
ja Ernstin kanssa. Hänen vaimonsa 
Martha oli hoitamassa kuolemansai-
rasta äitiään. Marthan piti liittyä mie-
hensä ja poikien seuraan, ja perheen 
oli tarkoitus jatkaa matkaa Sisiliaan. 
Freud toipui Nürnbergin psykoanalyy-
tikkokongressin rasituksista, eikä hän 
olisi halunnut keskeyttää lomaansa 
minkään konsultaation vuoksi varsin-
kaan, kun Mahler oli peruuttanut jo 
kaksi sovittua tapaamista. Mahlerille 
matka Leideniin edellytti kymmenen 
tunnin junamatkaa. Olisihan se Wien 
ollut kummallekin helpompi tapaamis-
paikka.

Äidin poika Gustav 

Elokuun 26. päivänä 1910 miehet ta-
pasivat kahvilassa ja lähtivät siitä noin 
neljän tunnin mittaiselle kävelylle. 
Keskustelun sisältöä ei ole dokumen-
toitu tarkasti, vaikkakin Freud kuvasi 
tapaamista kirjeessään prinsessa Marie 
Bonapartelle 25 vuotta myöhemmin. 
Tiedetään, että Almasta ja seksistä ai-
nakin oli puhe. Mahler oli ahdistunut 
ajoittaisesta impotenssistaan ja arve-

li Freudin pystyvän auttamaan häntä. 
Alma oli samaan aikaan lepuuttamas-
sa hermojaan kylpylässä Toblachissa, 
missä hän oli solminut suhteen nuoren 
arkkitehdin, Walter Gropiuksen kanssa.
Vuosikausien psykoanalyysia ei vaadit-
tu, eikä hoidettavan tarvinnut maata 
sohvalla. Freud päätteli lyhyen tera-
piasession aikana keskustelukumppa-
ninsa kärsivän äitifiksaatiosta. Hän 
ihmetteli, miten Mahler oli avioitunut 
Alma-nimisen naisen kanssa, vaikka 
hänen äitinsä nimi oli Marie. ”Mutta 
minun vaimoni nimihän on Alma-
Marie”, Mahler vastasi ja kertoi toi-
voneensa avioliiton alussa vaimonsa 
vaihtavan Marien kutsumanimekseen. 
Siihen tämä ei ollut suostunut, vaikka 
joutuikin monissa muissa asioissa alis-
tumaan miehensä tahtoon. 

Kävelyn aikana keskusteltiin myös 
Mahlerin sävellyksistä ja siitä, miten 
niissä ylevää jaksoa seuraa usein kan-
sanomainen, jopa banaali renkutus. 
Mahler tavoitti lapsuudestaan koke-
muksen, jolloin hän kuunteli pelok-
kaana vanhempiensa kiivasta riitelyä 
kunnes säntäsi ulos. Kadulla pose-
tiivari soitti sävelmää Ach, du lieber 
Augustin, jonka mekaaninen pirteys 
yhdistyi sietämättömään ahdistuk-
seen. Freud sanoi myöhemmin, että 
hän oli tuskin koskaan tavannut ke-
tään, joka olisi oivaltanut psykoanalyy-
sin idean yhtä nopeasti kuin Mahler. 

Gustav oli huolten painaman, kärsi-
vän, ontuvan ja sydänsairaan äitinsä 
lemmikki. Isästään hänellä ei ollut juuri 
mitään hyvää sanottavaa, vaikka isä oli 
vaatimattomista lähtökohdistaan huo-
limatta tukenut monin tavoin poikansa 
kouluttamista. 
Alma koki tapaamisesta olleen apua, 
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ja pariskunnan yhdyselämä virkosi. 
Hän oli täysin samaa mieltä Freudin 
hiukkasen epähienosta tulkinnasta, 
jonka mukaan Mahler halusi vaimon-
sa olevan toisinto omasta äidistään 
– siis yhtä uupunut kuin äitikin oli ol-
lut. Walter Gropius oli mustasukkainen 
aviopuolisoiden intiimielämän piristy-
misestä, mutta ei kestänyt kauan, en-
nen kuin hän sai Alman omakseen. 

Isän tyttö Alma

Alma syntyi 1879 arvostetun maise-
mamaalarin, Emil Schindlerin ainoana 
lapsena. Hän ihannoi ja rakasti isään-
sä yli kaiken ja oli surun murtama, kun 
isä kuoli tyttären ollessa 13-vuotias. 
Nähdessään isänsä ruumiin arkussa 
hän ihmetteli sen pientä kokoa. Hän 
oli aina katsonut isäänsä ylöspäin ja 
oli nähnyt hänet monessakin mielessä 
suurena. 

Alma sai lapsuudessaan kehittää 
rauhassa musiikillisia lahjojaan, jot-
ka tulivat äidinpuoleisesta suvusta. 
Äiti Anna Sofie Bergen oli kotoisin 
Hampurista, ja hän oli Alman kerto-
man mukaan tanssinut yhdentoista 
ikäisestä asti balettia ja hankkinut ra-
haa köyhälle perheelleen. Myöhemmin 
Anna Bergen opiskeli laulua Wienissä 
ja esiintyi oopperassakin.

Miehensä kuoltua Anna avioitui Carl 
Moll -nimisen taiteilijan kanssa, jota 
Alma ei arvostanut lainkaan. Suhde 
oli alkanut jo Emil Schindlerin eläes-
sä, ja 1881 perheeseen oli syntynyt 
Grete-niminen sisarpuoli, jonka isä oli 
perheen alivuokralainen nimeltä Julius 
Berger. Mikään auvoisen onnellinen 
Alman vanhempien liitto ei siis ollut. 
Emil Schindler oli depressioon taipu-

vainen, ja perheen rahahuoletkin lop-
puivat vasta vähän ennen hänen kuo-
lemaansa. 

Alma sai kontrapunktin opetus-
ta sokealta urkurilta nimeltä Josef 
Labor ja jatkoi opintojaan Alexander 
Zemlinskyn johdolla. Opettaja oli kah-
deksan vuotta oppilastaan vanhempi 
ja rakastui tähän silmittömästi. Alma 
tunsi kylläkin vetoa mieheen, jota piti 
”rumana, leuattomana kääpiönä”, mut-
ta seurustelu lopahti Zemlinskyn tur-
hautumiseen ja Alman ystäväpiirin pai-
nostukseen. 

Zemlinsky oli esittänyt kaksi vaihto-
ehtoa: Alma saattoi jatkaa säveltämis-
tä, tai sitten hän voisi osallistua seura-
elämään. Hän arveli, että seuraelämä 
sopisi Almalle säveltämistä paremmin. 
Kertooko näkemys siitä, että opetta-
ja arvioi oppilaansa lahjat riittämät-
tömiksi, vai oliko kyseessä kosto siitä, 
että Alma torjui hänet rakastajana ja 
mahdollisena aviomiehenä?

 

Kuohuva liitto

Nuoruudessaan Mahler teki naisten 
kanssa ”kaikenlaisia tyhmyyksiä” ja 
kertoi kirjeessään ystävälleen, että hä-
nen pitäisi olla varovaisempi, jotta vält-
tyisi vahingolta eli kuppaan sairastu-
miselta. Askeesin ja hurjastelun välistä 
tasapainoa ei ollut helppoa löytää.

Mahler täydensi 27-vuotiaana Carl 
Maria von Weberiltä keskeneräiseksi 
jääneen oopperan Die drei Pintos ja ra-
kastui siinä yhteydessä Weberin pojan-
pojan vaimoon. Myöhemmin hän jakoi 
sisimmät ajatuksensa Natalie Bauer-
Lechnerin kanssa, joka seurasi uskol-
lisesti idoliaan kaikkialle ja odotti tur-
haan saavansa vastakaikua tunteilleen. 
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Kihlaus loistavan laulajattaren, Anna 
von Mildenburgin, kanssa päättyi sii-
hen, että Mahlerin oli vaikea sulattaa 
ajatusta menestyvästä naisesta, vaik-
ka hän oli itse edistänyt merkittävästi 
von Mildenburgin uraa. 

Mahler kirjoitti 34-vuotiaana ystäväl-
leen vaativansa puolisoltaan alistumis-
ta oman luovan työnsä tuottamiin rajoi-
tuksiin. Vaimon tulisi oleskella mieluiten 
muutaman huoneen etäisyydellä sävel-
tävästä miehestään niin kauan kuin ti-
lanne sitä edellytti ja pitää tälle seuraa, 
kun seurustelun aika koitti. Aivan tällai-
sen suunnitelman mukaisesti asiat eivät 
sujuneet, vaikka Mahler tunnetusti il-
moittikin Almalle, että perheeseen mah-
tuisi vain yksi luova säveltäjä eli hän itse. 

Alma oli ollut Mahlerista kiinnostu-
nut siinä määrin, että hänen ystävän-
sä piikittelivät häntä siitä. He tapasivat 
7.11.1901 yhteisten ystäviensä järjestämil-
lä illallisilla. Kaksikymmenvuotias, kau-
neudestaan kuuluisa nuori nainen is-
tui pöydässä taiteilija Gustav Klimtin ja 
teatterinjohtaja Max Burckhardtin vä-
lissä ja flirttaili sieltä pöydän toisessa 
päässä istuvan neljänkymmenen ikäi-
sen Mahlerin kanssa. Gustav Klimt oli ol-
lut rakastunut Almaan, mikä toi tunnel-
maan oman mausteensa. 

Romanssi syttyi niillä hetkillä, ja 
Mahler kosi Almaa jo kolmen viikon ku-
luttua. Kihlajaisia vietettiin 23.12.1901, ja 
avioliitto solmittiin seuraavan vuoden 
helmikuussa. Alman elämä muuttui ly-
hyessä ajassa: vilkas seuraelämä jäi taak-
se, ja tilalle tulivat velvollisuudet mene-
vän miehen vaimona ja kahden tyttären 
äitinä. Maria, lempinimeltään Putzi, syn-
tyi marraskuussa 1902, ja Anna (”Gucki”) 
kesäkuussa 1904. 

Vain yhdeksän yhteistä vuotta

Liiton aikana Alma tunsi jääneensä 
yksin, ja yksin hän usein jäikin mie-
hensä työkiireiden ja matkojen vuok-
si. Mahler puolestaan oli Almasta pal-
jon riippuvaisempi kuin olisi halunnut. 
Alma tajusi tämän ja kertoi Walter 
Gropiukselle, että jos hän jättäisi mie-
hensä, tämä menehtyisi suruunsa. 

Mahler oli vaativa, perfektionistinen, 
ylikierroksilla käyvä hermokimppu. Hän 
kärsi jonkinlaisesta nykimishäiriöstä ja 
ajoittaisesta migreenistä. Peräpukamia 
operoitiin kolmeen otteeseen, ja yhden 
operaation seurauksena hän oli meneh-
tyä verenvuotoon. 

Kohtalonvuosi oli 1907. Silloin 
Mahlerille suunnattoman rakas esikois-
tytär kuoli tulirokkoon tai kurkkumä-
tään. Kun lapsen arkkua vietiin pois, 
Alma pyörtyi, ja tohtori Blumenthal kut-
suttiin hätiin. Blumenthal tutki samal-
la käynnillä myös Gustavin terveyden-
tilan ja ilmoitti, että sydämestä kuuluu 
sivuääni. Jatkotutkimuksissa todettiin 
sekä aorttaläpän että hiippaläpän vau-
rioituneen, ja säveltäjältä kiellettiin 
kaikki voimakas fyysinen rasitus. Kielto 
oli uimista ja vaeltamista rakastavalle 
Mahlerille paha takaisku. 

Kuolinsyy oli jo entuudestaan vau-
rioituneen sydämen sisäkalvon tuleh-
dus eli endokardiitti. Diagnoosin teki 
New Yorkissa helmikuussa 1911 tohtori 
Emanuel Libman, veriviljelyjen uranuur-
taja. Hän näytti tiedemiehen innokkuu-
della runsaita streptokokkikasvustoja 
kauhistuneelle Almalle. Mahler jaksoi 
vielä matkustaa Wieniin, missä hän me-
nehtyi 18.5.1911. 

Vaimolleen Mahler oli uskollinen koko 
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avioliiton ajan, ja hän muisti Almaa mo-
nissa sävellyksissään. Viidennen sin-
fonian suloista Adagiettoa pidetään 
rakkaudentunnustuksena Almalle; kuu-
dennen sinfonian ensimmäisessä osas-
sa on ”schwungikas” Alma-teema, ja 
kahdeksannen sinfoniansa hän omisti 
vaimolleen tämän estelyistä välittämät-
tä. Kymmenennen sinfonian käsikirjoi-
tuksessa on itsemurhaviestin kaltainen 
teksti, joka päättyy epätoivoisiin huu-
dahduksiin: ”Elän sinulle, kuolen sinulle! 
Almschi”. 

Alma Mahler säveltäjänä

Miten lahjakas säveltäjä Alma mah-
toi olla? Sävellysopintojen aikana syn-
tyi satakunta yksinlaulua, joitakin soi-
tinsävellyksiä ja oopperan alku. Suurin 
osa tuotannosta katosi sotien melskeis-
sä, ja jäljelle jäi ainoastaan kuusitoista 
pianosäestyksellistä yksinlaulua. Jorma 
Panula sovitti piano-osuudet orkesteril-
le, ja Lilli Paasikivi levytti laulut Tampere 
Filharmonian kanssa 2003. YouTubesta 
löytyy muitakin versioita, joten itse ku-
kin voi kuunnella niitä ja tehdä omat 
päätelmänsä.  

Arviot Alma Mahlerin säveltäjänky-
vyistä ovat ristiriitaisia. Jonkun kirjoitta-
jan mielestä Alma oli lahjakas säveltäjä, 
joka sattui avioitumaan säveltäjäneron 
kanssa. Toinen kriitikko katsoo, että 
Alma oli ”lupaava”, mutta hänen ilmai-
sunsa ei sanottavasti kehittynyt. 

Gustav ei vaivautunut tutustu-
maan vaimonsa tuotantoon ennen ke-
sää 1910, jolloin tapahtui täyskäännös. 
Alma ja Gucki tulivat kävelyltä kotiin ja 
kuulivat Gustavin soittavan vaimonsa 
lauluja. Hän ylisti ne maasta taivaisiin 

ja sanoi niiden olevan kuin jonkin kor-
keamman olennon airuita. Alman mie-
lestä Gustav käytti ylisanoja, mutta hän 
pahoitti mielensä, kun kapellimestari 
Oskar Fried käytti niistä liian laimeita 
adjektiiveja (”miellyttävä”, ”lahjakas”).   

Gustav järjesti niin, että hänen oma 
kustantajansa Universal Edition jul-
kaisi Alman viiden laulun sarjan. Alma 
totesi, että kymmenen vuoden tauko 
säveltämisessä oli liian pitkä, jotta ura 
olisi voinut jatkua. Hän sävelsi muuta-
mia lauluja myöhemminkin, joista Der 
Erkennende on sävelletty 1924 Franz 
Werfelin synkkään tekstiin. 

 

”La Grande Veuve”

Käsitys Alma Mahlerista nerokkaan mie-
hensä varjoon jääneenä lahjakkuutena 
pitää vain osittain paikkansa. On totta, 
että hän koki avioiduttuaan elämänpii-
rinsä kaventuvan ja kaipasi vilkkaam-
paa seuraelämää. Mahler oli särmikäs, 
kiihkeä ja ailahteleva persoona, eikä elä-
mä hänen kanssaan ollut helppoa. New 
Yorkin vuosien seurapiirien loisto oli 
Almalle selvästi mieleen.

Alma oli ristiriitainen ihminen, minkä 
sekä hänen päiväkirjamerkintänsä että 
aikalaiskuvaukset osoittavat. On kuin 
mikään ei olisi riittänyt hänelle. Hän löysi 
aina tyytymättömyyden aiheita elämän-
sä miehistä isäänsä lukuun ottamatta. 
Vaikka hän ei aluksi arvostanut Mahlerin 
musiikkia, hänestä sukeutui sen tarmo-
kas puolestapuhuja. Walter Gropiukselle 
hän ihmetteli, miten Mahlerin nimi avaa 
hänelle kaikki ovet, mutta ne läimäh-
tävät kiinni, kun hän mainitsee nimen 
Gropius. Oskar Kokoschkaa Alma nimitti 
pelkuriksi ja lähes pakotti tämän lähte-
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mään rintamalle. Siellä Kokoschka haa-
voittui vaikeasti, mutta hän ei koskaan 
lakannut rakastamasta Almaa.  

Franz Werfel oli puolestaan Alman 
silmissä ”länkisäärinen, paksuhuulinen, 
tihrusilmäinen juutalainen”. Vaikeimmin 
selitettävä piirre Almassa onkin hä-
nen antisemitisminsä. Hän oli sentään 
kahdesti naimisissa juutalaisen kanssa 
(Mahler ja Werfel), ja rakastajiin kuu-
lui vielä juutalainen säveltäjä Franz 
Schreker. 

Juutalaisvastaisuuden siemenen lie-
nee kylvänyt Burg-teatterin johtaja Max 
Burckhardt, mutta Wienin ilmapiiri oli 
muutenkin antisemitistinen. Eräs rakas-
tajista, teologian professori Johannes 
Hollnsteiner, oli sitä mieltä, että Hitler 
oli uusi Martti Luther. Espanjan sisällis-
sodan aikana Alma kannatti Francoa, 
aviomies Franz Werfel taas tasavalta-
laisia. Alman muistelmat olivat niin juu-
talaisvastaisia, että sekä niiden haamu-
kirjoittajat että kustantajat joutuivat 
karsimaan pahimpia ylilyöntejä monessa 
eri vaiheessa. 

Alma joutui natsisympatioistaan huo-
limatta lähtemään Itävallasta helmi-
kuussa 1938, koska Anna-tytär oli puo-
liksi juutalainen. Lokakuussa 1940 äiti 
ja tytär matkustivat New Yorkiin, missä 
Almasta tuli taiteilijapiirien keskushah-
mo. Hän sai Thomas Mannilta lisänimen 
”La Grande Veuve”, suurenmoinen les-
ki, sillä hän tunsi kaikki, ja kaikki tunsi-
vat hänet. Hänen täyttäessään 70 vuot-
ta kaikkiaan 77 keskeistä taide-elämän 
vaikuttajaa osallistui juhlakirjan tekemi-
seen. Alma Mahlerilla oli poikkeukselli-
nen kyky löytää lahjakkuuksia ja tukea 
heitä horjumatta. 

Jari Sinkkonen
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Sebastian Fagerlund on tehnyt viimei-
sen reilun kymmenen vuoden aikana 
loistavan läpimurron suomalaisen mu-
siikin eturintamaan. Hänen teoksiaan 
esitetään ahkerasti Suomessa ja ulko-
mailla, levytyksiä ilmestyy hyvällä tah-
dilla ja taustalla vaikuttaa arvostettu 
kustantaja Edition Peters, jonka kans-
sa hän voi valita tarjotuista tilauksista 
kiinnostavimmat.

Fagerlund on kohdistanut 2010-lu-
vulla päähuomionsa orkesteriteoksiin, 
konserttoihin ja kamarimusiikkiin, ai-
noana joskin sitäkin merkittävämpä-
nä sivuaskeleena vokaalimusiikkiin hä-
nen pääteoksiinsa kuuluva ooppera 
Höstsonaten (Helsinki 2017). Vaikutteita 
hän on ammentanut yhtä lailla 1900-lu-
vun suurilta klassikoilta kuin taidemu-
siikin ulkopuoleltakin, esimerkiksi eri-
laisista maailmanmusiikeista, mutta 
kaiken hän on sulauttanut tiiviiksi ja 
eheäksi omaääniseksi tyyliksi. Hänen 
soittimellisesti latautuneen ilmaisunsa 
ääripäitä ovat väkeväsykkeinen rytmi-
nen energia ja pysähtyneiden tuokioi-
den hiljainen, vangitseva intensiteetti.

Fagerlundin sellokonsertto (2018)  
on syntynyt Hampurin NDR 
Elbphilharmonie -orkesterin ja Radion 
sinfoniaorkesterin tilauksesta. Teoksen 
kantaesitys oli Hampurissa 15. helmi-
kuuta tänä vuonna Hannu Linnun joh-
dolla. Fagerlund on omistanut kon-
serton Nicolas Altstaedtille, jonka 
syvällinen ja näkemyksellinen muusik-
kous on innoittanut häntä teoksen sä-
vellystyössä, ja tämän kanssa tehty yh-

SEBASTIAN FAGERLUND (s. 1972): 
SELLOKONSERTTO NOMADE

teistyö on säveltäjän mukaan jättänyt 
jälkensä myös itse teokseen.

Pekka Kuusistolle sävelletystä viu-
lukonsertosta Darkness in Light (2012) 
lähtien Fagerlund on antanut kaikil-
le myöhemmille konsertoilleen lisäni-
men. Varsinaisesta ohjelmallisuudesta 
ei ole kyse vaan vapaammista teos-
ten taustalla olevista assosiaatioista. 
Sellokonserton nimi "Nomade" viittaa 
Fagerlundin mukaan abstraktilla taval-
la etsimiseen ja liikkeeseen. Ajatuksen 
voi kokea myös yleisinhimillisellä ta-
solla, sillä – niin kuin Fagerlund totesi 
kantaesityksen yhteydessä – "meidän 
etsintämme ei oikeastaan koskaan 
lopu: me olemme kaikki nomadeja ta-
valla tai toisella".

Konsertossa on kuusi tauoitta yh-
teensidottua osaa ja kaksi niiden lo-
maan sijoittuvaa lyhyttä interludia, 
joskin ennen neljättä osaa on musiikin 
virran hetkeksi katkaiseva kenraalitau-
ko. Teoksesta rakentuu monipolvinen, 
tekstuureiltaan vaihteleva kokonai-
suus, kuin sellisti-vaeltajan matka läpi 
erilaisten tunnelmien, tapahtumien ja 
maisemien.

Avausosaa hallitsee hidasliikkeinen 
mutta ilmaisuvoimainen kasvu ja et-
sintä; esitysmerkintä on "espressivo". 
Alkutahdeissa kuullaan orkesterin ma-
talasta rekisteristä nouseva aihe, jota 
Fagerlund luonnehtii teoksen perus-
tana olevaksi melodis-harmoniseksi 
DNA:ksi. Toisessa osassa musiikki puh-
keaa nopealiikkeiseksi ja dynaamisek-
si riennoksi, ja sello ajautuu tiukkaan 
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keskinäiseen kamppailuun orkeste-
rin kanssa. Patarummun kumahduk-
silla alkava lyhyt interludi vie kolman-
teen osaan, jossa liike-energia saa 
scherzomaisen asun.

Kenraalitauon erottama neljäs osa 
alkaa sellon hauraalla meditaatiol-
la ("lento contemplativo"), josta alkaa 
rakentua hitaana kaanonina hauraan 
koskettava sointikenttä. Fagerlund 
on todennut tästä lyyrisen herkästä, 
eräänlaisen satumaisen kauneuden 
saarekkeen teoksessa muodostavas-
ta mutta vähitellen täyteläisemmäksi 
kasvavasta osasta, että siinä saavute-
taan teoksen musiikillisen DNA:n ydin. 
Fagerlund on viitannut osan taustal-
la sekä barokkiin että kansanmusiik-
kiin, ja jälkimmäisessä tapauksessa 
virikkeet tuntuvat kumpuavan aina 
Kaukoidästä saakka.

Aivan lyhyt, hiljaisten jousisointi-
en värittämä interludi vie viidenteen 
osaan, joka hahmottuu sellon kadens-
siksi. Aluksi sellon hauraita sointeja 
myötäilee hiljainen jousitausta, sitten 
kadenssi jatkuu sellon yksin impro-
visoimalla jaksolla. Teoksen päättää 
kiihkeä, määrätietoinen finaali. Suuren 
huipennuksen jälkeen musiikki tasaan-
tuu vähitellen kohti salaperäistä, hiljai-
seen hämärään verhoutuvaa päätöstä, 
jossa solisti vajoaa syvimpiin ääniinsä, 
viritystä madaltamalla jopa sellon nor-
maalin alimman C-sävelen alapuolisiin 
syvyyksiin.
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GUSTAV MAHLER (1860–1911): SINFONIA NRO 9

Vuosi 1907 muodostui traagiseksi 
käännekohdaksi Gustav Mahlerin elä-
mässä. Hän koki sen aikana "kolme 
kohtalon iskua", kun hänet savustettiin 
ulos Wienin valtionoopperan taiteelli-
sen johtajan paikalta, kun hänen neli-
vuotias Maria-tyttärensä, hänen rakas 
"Putzinsa", kuoli tulirokon ja kurkku-
mädän heikentämänä ja kun häneltä 
itseltään löydettiin vakava, sittemmin 
kohtalokkaaksi osoittautunut sydän-
sairaus.

Jäljellä olleina vuosinaan Mahler sä-
velsi kolme suurta teosta: sinfoni-
siin mittoihin kasvaneen laulusarjan 
Das Lied von der Erde (1907–09), yh-
deksännen sinfonian (1909–10) sekä 
kymmenennen sinfonian, joka to-
sin jäi keskeneräiseksi mutta joka on 
voitu rekonstruoida esityskelpoisek-
si. Yhdessä nämä teokset muodos-
tavat Mahlerin ns. myöhäiskauden, ja 
Theodor Adornon mukaan Mahler oli 
Beethovenin jälkeen ensimmäinen sä-
veltäjä, jolla ylipäätään oli erityinen 
myöhäinen tyyli.

Yhdeksännen sinfonian vahva tun-
nelataus ja sijoittuminen Mahlerin 
tuotannon loppuvuosiin ovat saaneet 
monet kokemaan sen säveltäjän tai-
teellisena hyvästijättönä, hänen musii-
killisina jäähyväisinään. Sellaisena sen 
koki myös yleisö, kun Bruno Walter joh-
ti kantaesityksen Wienissä kesäkuussa 
1912, reilu vuosi Mahlerin kuoleman jäl-
keen. Mahler ei itse kuitenkaan kokenut 
teoksessa tällaisia merkityksiä. Hän oli 
sen syntyaikoina täynnä tulevaisuuden-
suunnitelmia ja ryhtyi sen valmistuttua 
säveltämään seuraavaa sinfoniaa.

Mahlerin tilanteen valossa ei ole ihme, 
että kuoleman läsnäolo on niin usein 
kytketty hänen yhdeksänteen sinfo-
niaansa. Samalla siinä on myös vahva 
intohimoinen ja elämäntäyteinen ulot-
tuvuutensa, ja ehkä juuri elämän ja kuo-
leman kaksoisvalaistus antaa teokselle 
sen ominaisluonteen. Mahlerin ystävä 
ja nuorempi säveltäjäkollega Alban Berg 
lainasi teoksen partituurin kesällä 1910 ja 
kirjoitti vaimolleen: "Ensimmäinen osa 
on taivaallisinta, mitä Mahler on kos-
kaan kirjoittanut. Se ilmentää epätavalli-
sen voimakasta kiintymystä tähän maa-
ilmaan, kaipausta saada elää rauhassa 
ja nauttia luonnosta sen syvimpiä tun-
toja myöten – ennen kuin kuolema tu-
lee. Sillä se tulee vastustamattomasti. 
Ennakkoaavistus kuolemasta läpäisee 
koko ensiosan."

Yhdeksännessä sinfoniassa Mahler 
palasi edellisen sinfonian kolossaalises-
ta kokoonpanosta kohtuullisempaan 
esittäjistöön. Puupuhaltimet ovat tosin 
nelin- tai viisikertaiset, mutta vaskiosas-
tossa on normaali myöhäisromanttisen 
sinfoniaorkesterin koostumus. Myös 
muodoltaan teos palaa kahden edelli-
sen sinfonian epätavallisista viisi- ja kak-
siosaisista kokonaismuodoista perintei-
sempään neliosaisuuteen. Tosin aivan 
tavanomainen ei kokonaisuus ole tässä-
kään, sillä jättimäinen 80-minuuttinen 
rakenne lepää hitaiden, painokkaiden 
ja muita laajempien ääriosien varas-
sa kahden keskiosan ollessa eriluontei-
sia ironian terävöittämiä nopeita osia. 
Teos toteuttaa Mahlerilla usein ilmene-
vää ns. progressiivista tonaalisuutta, sil-
lä teos laskeutuu ensiosan D-duurista fi-



13

naalin Des-duuriin. Sinfonian osien välillä 
on motiivisia ja temaattisia yhteyksiä, ja 
teoksessa on viittauksia myös Mahlerin 
aiempiin teoksiin, muun muassa sin-
foniaa edeltäneeseen Das Lied von der 
Erdeen. Vaikka teoksessa näin on oma 
retrospektiivinen elementtinsä, se avaa 
modernissa ilmaisussaan näkymiä myös 
tulevaisuuteen.

Avausosassa toiset viulut esittelevät 
lyhyen johdantovaiheen jälkeen ensim-
mäisen teeman, joka kasvaa "huokaus-
aiheen" kaltaisista alkueleistä lempeä-
linjaiseksi melodiaksi. Sitä on kutsuttu 
myös "jäähyväisaiheeksi" yhteyksistään 
Beethovenin "Les Adieux" -pianoso-
naattiin op. 81a. Osa hahmottuu peri-
aatteessa sonaattimuodon ääriviivojen 
mukaisesti kahden luonteeltaan vasta-
kohtaisen (duuri ja molli) aiheen varaan, 
mutta yhä paljon kuin temaattiseen ke-
hittelyyn sen teho perustuu musiikin si-
säisten jännitteiden, sen toisiaan seuraa-
vien nousujen ja suvantojen luomaan 
kerronnalliseen muotoon.

Osa kasvaa jatkuvasti kohti intohi-
moisempia huipennuksia, kunnes laki-
pisteessä musiikki murtuu vaskien jyl-
hänpainavaan väliintuloon "mit höchster 
Gewalt" (suurimmalla mahdollisella voi-
malla). Sen musertavaa, elämänlangan 
katkaisevaa luonnetta korostaa sitä 
seuraava "raskaan surukulkueen ta-
paan" askeltava taite ("Wie ein schwerer 
Kondukt"). Kun avausteema sen jälkeen 
palaa, se tuntuu menettäneen osan läm-
möstään, ja osa hiljenee lopulta hitaasti 
kuuluvilta.

Scherzoa vastaavassa toisessa osassa 
vuorottelevat kolme eriluonteista tans-
sia: kansanomainen ja kulmikas Ländler 
("hiukan kömpelösti ja hyvin karkeasti"), 

nopeampi pingottunut valssimukaelma 
ja kolmantena hitaampi ja sävyltään lyy-
risempi Ländler, joka tasapainottaa kah-
den aiemman tanssin sarkastisia äänen-
painoja.

Rondo-Burleskea hallitsee melodia-
linjojen tiukkailmeinen, modernistisen 
viiltävä kontrapunkti, ja osa edustaa 
Mahleria tyylillisesti rohkeimmillaan. 
Vastakohtaisena aineksena on duuriin 
kääntyvä ja hidastempoisempi välitaite, 
joka ennakoi temaattisesti päätösosaa. 
Kun päämateriaali palaa, se saa aiem-
paakin kiihkeämmän luonteen.

Sinfonian päättävä Adagio on 
Mahlerin koskettavin sinfoninen finaali.  
Hitaita finaaleja hän oli kirjoittanut ai-
emminkin, mutta tässä ajatus toteu-
tui ensimmäisen kerran soittimellisessa 
muodossa. Osassa on kaksi eriluonteista 
teemaa: avauksen pitkälinjainen, paikoin 
hehkuvan tunteikkaaksi tihentyvä laulu, 
jossa voi aistia sekä nostalgista lämpöä 
että pakahduttavaa hyvästijätön tuntua, 
ja sille vastakohtainen, autiutta henkivä 
teema, jossa kaukana toisistaan ylä- ja 
alarekisterissä liikkuvat melodialinjat 
piirtävät tyhjän sävelavaruuden äärivii-
voja.

Osan päätös saa hiljakseen hiipu-
van, maailmasta irtaantuvan ilmeen, 
mutta vaikutelma ei ole pessimisti-
nen vaan pikemminkin hyväksyvä, kuin 
kaikkeuteen sulautuva. Viimeisen par-
tituurinsivun aineettomiksi hiipuvissa 
tunnelmissa Mahler lainaa katkelmaa 
Kindertotenlieder-sarjan laulusta ”Oft 
denk' ich, sie sind nur ausgegangen” 
kohtaa, jossa "aurinko paistaa, päivä on 
hieno noilla vuorilla".
 
Kimmo Korhonen
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"Musiikki tulee ensin, sello on vain vä-
line, avain jolla avata taiteen ja merki-
tysten maailmoja", on saksalais-rans-
kalainen Nicolas Altstaedt (s. 1982) 
todennut. Hän on tullut esiin poikke-
uksellisen vahvana, musiikin sisintä 
tulkitsevana muusikkona ja on nous-
sut yhdeksi aikamme kysytyimmistä 
ja monipuolisimmista sellisteistä. Hän 
on alkanut esiintyä myös kapellimesta-
rina, usein myös yhdistäen esiintymi-
sissään sellistin ja kapellimestarin teh-
tävät.

Altstaedtin uraa ovat siivittäneet 
monet kilpailuvoitot. Suomalaisen mu-
siikkiyleisön tietoisuuteen hän mur-
tautui vuoden 2007 Paulon sellokil-
pailun palkittuna kilpailijana. Altstaedt 
vierailee säännöllisesti eri puolilla maa-
ilmaa arvostetuimpien orkesterien 
solistina sekä esiintyy resitalistina ja 
kamarimuusikkona lukuisten huippu-
muusikoiden kanssa. Tämän kauden 
debyytteihin kuuluvat mm. esiinty-
miset Washingtonin kansallisorkeste-
rin, Tokion NHK-orkesterin, Euroopan 
nuoriso-orkesterin ja Ranskan kan-
sallisorkesterin kanssa. Kuluvalla 
kaudella hän esiintyy Hampurin 
Elbphilharmonie-orkesterin residenssi-
taiteilijana Krzysztof Urbánskin, Hannu 
Linnun sekä kiertueella Christoph 
Eschenbachin kanssa.

Vuonna 2012 Gidon Kremer pyy-
si Altstaedtin Lockenhausin kamari-
musiikkijuhlien uudeksi taiteellisek-
si johtajaksi, missä tehtävässä hän 
on siitä lähtien ollut. Vuonna 2014 
Adam Fischer puolestaan pyysi hä-

NICOLAS ALTSTAEDT

net Haydn Philharmonien taiteelliseksi 
johtajaksi. Hän toimii myös Ittingenin 
Pfingstfestspielen taiteellisena johtaja-
na vuosina 2019 ja 2020.

Altstaedtin laaja ohjelmisto ulot-
tuu barokista nykymusiikkiin. Hän on 
tehnyt yhteistyötä monien aikam-
me säveltäjien kanssa; heitä ovat mm. 
Thomas Adès, Jörg Widmann, Wolfgang 
Rihm, Thomas Larcher, Bryce Dessner, 
Nico Muhly, Fazil Say sekä Sebastian 
Fagerlund. Hän on todennut: "En työs-
kentele erityisen intensiivisesti uuden 
musiikin parissa. Yritän paneutua in-
tensiivisesti hyvään musiikkiin, ja silloin 
mukana on toisinaan myös tämän päi-
vän musiikkia."

Altstaedtin viimeaikaisista levy- 
tyksistä Arcangelo-yhtyeen ja Jonathan  
Cohenin kanssa tehty C. Ph. E. Bach 
-levy (Hyperion) sai BBC Music 
Magazinen konserttopalkinnon 2017. 
Fazil Sayn kanssa tehty sellosonaat-
tilevy Four Cities (Say, Debussy, 
Šostakovitš, Janáček) (Warner Classics) 
sai Edison Klassiek -tunnustuksen 2017.
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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.


