
1

13.11.2019 kl. 19.00
Musikhuset

Matthew Halls
d i r i g e n t

Steven Osborne
p i a n o

 

W. A. Mozart:
Uvertyr till operan Trollflöjten     7 min

 
W. A. Mozart:

Pianokonsert nr 27 B-dur K 595     32 min
1. Allegro

2. Larghetto
3. Allegro

 
PAUS 20 MIN

 
Joseph Haydn:

Uvertyr till operan Den öde ön     8 min
 

Joseph Haydn:
Symfoni nr 101 D-dur “Uret”     29 min

1. Adagio
2. Andante

3. Menuetto. Allegretto
4. Finale. Vivace 

Paus ca kl. 19.55. Konserten slutar ca kl. 21.10. Sänds direkt 
i Yle Radio 1 och på Yle Arenan. Konserten kan ses i två delar

i programmet RSO i Musikhuset 4.1. samt i repris på Yle TV1 11.1.



2

VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV
MOBILTELEFONEN!

Förbjudet att fotografera och att  göra videoupptagningar
eller ljudinspelningar under konserten.
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) 
blev frimurare på 1780-talet och hans 
opera Trollflöjten (1791) innehåller en hel 
del frimurarsymbolik.

Frimurarskapet innebar för Mozart ett 
slags intellektuellt adelskap, där han som 
likvärdig kunde umgås med samtidens 
frisinnade elit.

I uvertyren hörs frimurartematiken i kam-
pen mellan mörkrets och ljusets krafter som 
leder till en ny harmoni. Symboliken hös i de 
tre festliga ackorden i början, varefter den 
snabba huvuddelen kombinerar dur och 
moll samt komiska och seriösa teman. De 
tre ackorden avbryter genomföringen och 
för ett ögonblick sjunker stämningen helt 
i moll, för att sedan slutligen höja sig i ju-
blande dur.

Trollflöjtens uvertyr kommer med 
just den livfullhet och den festliga ri-
tual som behövs då ridån skall gå upp. 
Frimuraridealen återspeglade i slutet av 
1700-talet upplysningens tro på framsteg 
och värnade om tankens frihet och det 
etiska ansvaret, som både den katolska 
kyrkan och makthavarna på 1790-talet 
betraktade med misstänksamhet.

Wolfgang 
Amadeus Mozart: 

Pianokonsert 
nr 27 B-dur K 595

År 1791 skrev Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756–1791) in en sista pianokonsert  
(nr 27 B-dur K 595) i sin opusförteckning 
och man vet att han framförde den vid 
en privatkonsert i mars samma år. En 
del experter daterar den några år tidiga-
re och det finns knappast någon anled-
ning att i högre grad gräva fram några 
avskedsstämningar.

Däremot kan man inte ta miste på den 
personliga tonen i första satsen (Allegro).  
Orkesterintroduktionen ställer emot var-
andra ett sjungande stråktema, blåsar-
fanfarer, skämtsamma ornament och en 
melankolisk grundstämning. Det tematis-
ka arbetet är stramt och solosatsen åter-
hållsam, men det pinglande maskineriet 
skyls över av att smidigt uttryck.

Orkestern medverkar mer kraftfullt 
än vanligt också i den långsamma sat-
sen (Larghetto), där valthornet leder in 
trupperna efter pianots ensamma intro-
duktion. I sin sena produktion föredrog 
Mozart stillsamt laddade och andäktiga 
långsamma satser, där han så att säga 
försjönk i sina egna tankar.  

Finalen (Allegro) ger den vemodiga 
konserten hoppfulla drag. Temat omskrev 
han senare till en sång under namnet 
Sehnsucht nach dem Frühling. Det känns 
som om Mozart medvetet försökte ef-
terlikna ungdomsverkens oskyldiga lycka. 
Kadenserna i första och sista satsen visar 
också att Mozart minsann hade kvar sin 
virtuositet och pianistiska ambition.

Wolfgang 
Amadeus Mozart:

Uvertyr till
operan 

Trollflöjten
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Joseph Haydn: 
Symfoni nr 101 
D-dur Hob.I:101, 

”Uret”
Joseph Haydns (1732–1809) symfoni nr 101 
D-dur har fått binamnet ”Uret” med hän-
visning till andra satsens tickande rytm-
motiv. Namnet har antingen getts av 
Haydn själv eller accepterats av honom. 
Någon djupare betydelse lönar det sig inte 
att ge det – ett binamn var bara ett mera 
effektivt sätt än ett ordningsnummer att 
få publiken att komma ihåg verket.

Symfonin börjar med en kort introduk-
tion (Adagio) och efter dess gåtfulla to-
ner brister huvuddelen (Presto) ut i ett 
homeriskt skratt. Haydn driver sina ryt-
mer lika hänsynslöst som belåtet. De två 
temanas dramaturgi kryddas med skick-
lig orkesterbehandling och i genom-
föringen hörs också påminnelser om 
introduktionens stramare stämningar. 
Överraskningar finns det gott om ännu 
i den sista återtagningen.

Uret var på 1700-talet ett lyxföremål 
som vanligt folk förundrade sig över, nå-
got som de mest hade tillfälle att se i stä-
dernas i rådhustorn. Då kompositörerna 
i början av 1900-talet komponerade mu-
sik inspirerade av lokomotiv, motorer och 
fabriker eller senare hänförda av datorer 
och digitalisering, så förhöll sig Haydn 
mera ironiskt till teknologins segertåg.

D-dursymfonins långsamma sats 
(Andante) skämtar gemytligt med samti-
dens tekniska boom: den tickande klockan 
som startas av fagotten och sedan flyttar 
från en instrumentgrupp till en annan, ska-
par en finurlig grund för en variationssvit.

Joseph Haydn:
Uvertyr till 

operan
Den öde ön

Joseph Haydns (1732–1809) opera Den 
öde ön (L’isola disabitata, 1779) är snara-
re en djupdykning i känslolivet än någon 
överlevnadshistoria à la Robinson Crusoe. 
I verk skrivna på 1700-talet prövade man 
ofta kärleken och troheten under extre-
ma förhållanden. Constanze och Silvia har 
övergivna tillbringat flera år på en obe-
bodd ö, där de fått utstå många prövnin-
gar, innan Gernando och Enrico räddar 
dem i äktenskapets hamn.  

Uvertyrens långsamma introduktion 
(Largo) förbereder lyssnarna för den karga 
och övergivna miljön. Huvuddelen är stram 
och snabb (Vivace assai), men anspelar med 
idylliska sidoteman på operans kärleksful-
la innehåll. Resultatet påminner i mångt 
och mycket om Haydnsymfoniernas för-
sta satser under hans häftiga Sturm und 
Drang-period. Uvertyren var också myck-
et omtyckt och den gavs ut i tryck separat 
under hans livstid.
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Menuetten (Allegretto) med sin trio 
viftar bort teknikdillet inte minst med 
sina frodiga lantliga drag. Trion går i 
ländlertakt och innehåller lättande solon 
för flöjt och fagott.

Den kompakta finalen (Vivace) kom-
mer också med andra typiskt haydnska 
påhitt. Huvudtemat som introduceras 
utan att göra dess större nummer av sig 
försvinner i genomföringen i en drama-
tisk dubbelfuga d-moll, men Haydn visar 
en omväg till ett lyckligt slut.

Antti Häyrynen

STEVEN OSBORNE
Pianisten Steven Osborne hör i detta nu 
till de mest uppskattade brittiska instru-
mentalisterna och enligt tidningen The 
Observer är han en musiker som alltid är 
”kompositören absolut trogen”. År 2013 
valde Royal Philharmonic Society honom 
till årets instrumentalist och året därpå 
blev han ledamot vid the Royal Society 
of Edinburgh.

Osborne föddes i Skottland och stude-
rade vid St. Marys musikskola i Edinburgh 
och vid Royal Northern College of Music 
i Manchester. Hans karriär fick luft under 
vingarna genom segrar i internationella 
pianotävlingar. Numera arbetar han vid 
sidan av sin konstnärskarriär som gäst-
professor vid Royal Academy of Music.

Osborne har uppträtt på de mest pre-
stigefyllda konsertestraderna i världen. 
Han har varit residensartist vid Wigmore 
Hall i London, kulturcentret deSingel i 
Antwerpen, Baths internationella musikfes-
tival samt Birminghams symfoniorkester.

Som orkestersolist har Osborne sam-
arbetat med många av vår tids mest re-
nommerade dirigenter. Som kammarmu-
siker har hans samarbetspartners varit 
bland andra cellisten Alban Gerhardt, 
pianisten Paul Lewis samt barytonen 
Dietrich Henschel.

Osborne har sedan år 1998 gjort in-
spelningar för skivbolaget Hyperion 
Records och den senast aktuella 

MATTHEW HALLS
Britten Matthew Halls är känd för sin må-
ngsidighet. Hans repertoar spänner från 
Bach och Mozart till romantikerna och vi-
dare till Mahler och Messiaen samt James 
MacMillan, vars A European Requiem han 
dirigerade vid uruppförandet 2016.

Sin utbildning fick Halls vid 
Oxforduniversitetet och han samarbe-
tar med såväl barockorkestrar som stora 
symfoniorkestrar. Han har gästspelat som 
dirigent för bl.a. Concentus Musicus Wien, 
Royal Philharmonic Orchestra, BBC:s 
symfoniorkester och Wiens symfoniker. 
Förutom i Mellaneuropa har han uppträtt 
i Australien, Ryssland och Hong Kong.

Halls är aktiv som gästdirigent på olika 
håll i Förenta Staterna samt i Kanada för 
Torontos symfoniorkester och för orkes-
tern vid National Arts Centre i Ottawa. 
Åren 2013–17 var Halls konstnärlig ledare 
för Oregon Bach Festival.

Halls har även engagerat sig som ope-
radirigent och dirigerat bl.a. Händels 
Ariodante, Bellinis Norma, Puccinis 
Madama Butterfly och Brittens Peter Grimes.

Till hans skivinspelningar med Retrospect 
Ensemblen hör Bachs Påskoratorium och 

Uppståndelseoratorium, Bachs cembalo-
konserter, där han är både dirigent och 
cembalist samt en prisbelönt tolkning 
av Purcells tre- och fyrstämmiga sonater 
med Retrospect Trion som cembalist och 
organist. Som cembalist har han spelat in 
Bachs Goldbergvariationer.
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Radions 
symfoniorkester

Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppdrag att producera och 
främja inhemsk musikkultur. Orkesterns 
chefsdirigent är Hannu Lintu.

Radioorkestern grundades år 1927 med 
en besättning på tio musiker. På 1960-ta-
let utvidgades RSO:s besättning till full 
symfoniorkester. Orkesterns chefsdiri-
genter har varit Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, 
Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. Då Hannu Lintus peri-
od slutar våren 2021, tillträder Nicholas 
Collon som chefsdirigent. 

Utöver de stora klassisk-romantis-
ka mästerverken omfattar RSO:s reper-
toar en hel del ny musik och orkestern 
uruppför årligen ett flertal verk som be-
ställts av Yleisradio. Till RSO:s uppgifter 
hör även att göra friköpta inspelningar 
för Yleisradios arkiv av hela den inhem-
ska orkestermusiken.  Under säsongen 
2019–2020 uruppför orkestern fyra verk 
som beställts av Yle. På programmet 
står därtill Yleisradios och Helsingfors 
Festspels storproduktion Schumanns 
Scener ur Goethes Faust. En egen plats får 
även symfonierna och konserterna från 
Dmitrij Sjostakovitjs mellersta period. 
Vid RSO:s festival som nu arrangeras för 
andra gången spelas nya verk och stora 
kompositioner av Magnus Lindberg. De 
gasterande dirigenterna omfattar bl.a. 

Prokofjevskivan med sonaterna nr 6–8 
blir hans 30:e skiva. Han har fått bl.a. 
två Gramophone Awards, tre gånger 
Deutsche Schallplattenkritik-priset och 
en gång tidskriften Classicas pris ”Choc”.

Esa-Pekka Salonen, Herbert Blomstedt, 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo 
och som solister debuterar några unga 
inhemska musiker.

RSO har spelat in på skiva verk av 
bl.a. Mahler, Bartók, Sibelius, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen. Orkestern har för sina in-
spelningar fått Gramophone Award två 
gånger – för Lindbergs klarinettkon-
sert 2006 samt för Bartóks violinkonsert 
2018. Orkesterns övriga pris omfattar bl.a. 
BBC Music Magazine Award, Académie 
Charles Cros och MIDEM Classical Award. 
Skivan med Sibelius tondikter och sång-
er fick priset International Classical Music 
(ICMA) 2018. Det inhemska EMMA-priset 
har RSO fått 2016 och 2019.

RSO konserterar regelbundet runt om i 
världen. Under spelåret 2019–2020 turne-
rar orkestern under Hannu Lintus ledning 
i Mellaneuropa och i Japan.

RSO:s konserter sänds direkt på  
Yle Arenan och i Yle Radio 1 samt i inspe-
lad form på Yle Teema & Fem och Yle TV1.


