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14.2.
TORSTAISARJA 7
Musiikkitalo klo 19.00

Tugan Sohijev, kapellimestari
Amihai Grosz, alttoviulu

Johannes Brahms: Haydn-muunnelmat op. 56a       19 min
 Theme. Chorale St. Antoni. Andante
 Variation I Poco più animato (Andante con moto)
 Variation II Più vivace (Vivace)
 Variation III Con moto
 Variation IV Andante con moto (Andante)
 Variation V Vivace (Poco presto)
 Variation VI Vivace
 Variation VII Grazioso
 Variation VIII Presto non troppo (Poco presto)
 Finale. Andante

Béla Bartók: Alttoviulukonsertto            21 min

 I. Moderato [attacca]
 II. Adagio religioso - Allegretto [attacca]
 III. Allegro vivace

VÄLIAIKA 20 MIN
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MUISTITHAN SULKEA MATKAPUHELIMESI!
Valokuvaaminen, videoiminen ja äänittäminen konsertin aikana kielletty.

Johannes Brahms: Sinfonia nro 1 c-molli op. 68 45 min
 I.  Un poco sostenuto — Allegro – Meno allegro 
 II. Andante sostenuto 
 III. Un poco allegretto e grazioso 
 IV. Adagio — Più andante — Allegro non troppo, ma con brio 
  – Più allegro 

Väliaika noin klo 19.55. Konsertti päättyy n. klo 21.15.
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JOHANNES BRAHMS (1833–1897):
MUUNNELMIA HAYDNIN TEEMASTA OP. 56A

Kun säveltäjän orkesterituotanto koos-
tuu sinfonioista, konsertoista, se-
renadeista, alkusoitoista ja yhdestä 
muunnelmateoksesta, voisi luulla, että 
kyseessä on tyypillinen klassismin kau-
den edustaja. Ja kuitenkin juuri näis-
tä – ja vain näistä – teoslajeista muo-
dostuu romantiikan ytimessä eläneen 
Johannes Brahmsin orkesterimusiikki. 
Vaikka hänen teoksiaan jäntevöittää 
1800-luvun musiikille ominainen ilmai-
sun voima ja syvyys, hän antautui ko-
konaisuuksien rakentajana jo klassis-
mista periytyvälle muotokurille. Hänen 
teoksensa eivät rönsyile ohjelmallisten 
virikkeiden tai tunneilmaisun viemänä, 
eikä romantiikan kauden omimmaksi 
orkesterimusiikin lajiksi koettu sinfo-
ninen runo kuvauksellisine aineksineen 
kiinnostanut häntä lainkaan.

Vuonna 1870 Brahms tutustui muu-
tamiin Haydnin säveltämiksi arveltu-
jen puhallindivertimentojen käsikirjoi-
tuksiin ja kiinnitti huomiota erityisesti 
B-duurissa olleen divertimenton toi-
seen osaan, otsikoltaan "Chorale St. 
Antoni". Osan teema oli kolme vuotta 
myöhemmin lähtökohtana Brahmsin 
teokselle Muunnelmia Haydnin teemas-
ta, joka valmistui sekä versiona orkes-
terille (op. 56a) että kahdelle pianolle 
(op. 56b). Kahden pianon versio val-
mistui itse asiassa aikaisemmin, mut-
ta opusnumeroinnista voi päätellä, että 
Brahms piti orkesteriversiota tärkeäm-
pänä. Siinä muodossa teos ainakin tun-
netaan paremmin.

Myöhemmin on käynyt ilmi, että läh-
tökohtana olleen divertimenton sävel-

täjä ei ollut Haydn. Yhtenä vaihtoeh-
tona on ehdotettu hänen oppilastaan 
Ignaz Pleyeliä, joka on luultavasti lai-
nannut "Pyhän Antoniuksen koraalis-
sa" jotain vanhempaa teemaa. Joskus 
teoksesta käytetäänkin epäautent-
tista otsikkoa "Muunnelmia Pyhän 
Antoniuksen koraalista".

Brahms oli Beethovenin rinnalla 
muunnelmamuodon suuria mestareita. 
Ennen Haydn-variaatioita hän oli sovel-
tanut sitä varsinkin monissa pianoteok-
sissaan, ja myöhemmin hän käytti sitä 
jonkun kerran myös kamarimusiikis-
saan yksittäisten osien lähtökohtana. 
Lopullisesti hän kruunasi uransa muun-
nelmamuodon parissa neljännen sinfo-
nian uljaassa passacaglia-finaalissa.

Vaikka Brahms suuntautui muunnel-
mamuodon käyttäjänä menneisyyteen, 
hän oli sen parissa myös tienraivaa-
ja. Se oli klassismin kaudella suosittu 
muotorakenne pianoteoksissa, kama-
rimusiikissa ja myös orkesteriteosten 
yksittäisissä osissa, mutta itsenäisiä or-
kestraalisia muunnelmateoksia ei tuol-
loin sävelletty, yhtenä poikkeuksena 
Salierin La folia di Spagna -muunnelmat 
vuodelta 1815. Mutta vaikka Haydn-
variaatiot ei olisikaan ensimmäinen or-
kesterille kirjoitettu muunnelmateos, 
se joka tapauksessa merkitsi varsinais-
ta avausta teoslajille.

Kuin kunnioituksesta alkuperäistä 
puhallindivertimentoa kohtaan Brahms 
uskoo koraalisävelmän esittelyn puhal-
timille. Hän luo teemasta kahdeksan 
ilmeeltään vaihtelevaa muunnelmaa, 
joiden erilaisia ulottuvuuksia ovat toi-
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sen ja neljännen muunnelman verho-
tut mollisävyt, viidennen muunnelman 
scherzomainen eloisuus, kuudennen 
muunnelman metsästyshenkisin fan-
faarein alkava mahdikkuus, seitsemän-
nen muunnelman sicilianon tapaan 
keinuvat rytmit sekä kahdeksannen 
muunnelman salaperäiset pianissimo-

Monien eurooppalaisten taiteilijoiden 
tavoin Béla Bartók siirtyi toisen maa-
ilmansodan vuosina natsismin jaloista 
Yhdysvaltoihin. Hänelle vuodet uudel-
la mantereella olivat raskaita: hän kuuli 
lohduttomia uutisia sodan ruhjomasta 
Euroopasta, hänen teoksillaan oli vai-
keuksia päästä esiin, ankara rahapula 
suisti hänet ja hänen vaimonsa köy-
hyyteen ja lopulta häneltä löydettiin 
kohtalokas verisolutauti, joka vei hänet 
hautaan ennen odotettua paluuta ko-
timaahan.

Vastoinkäymisistä huolimatta Bartók 
säilytti Amerikan-vuosinaan luomisvoi-
mansa. 1900-luvun musiikin klassikoi-
hin kuuluva orkesterikonsertto valmis-
tui 1943, Yehudi Menuhinille kirjoitettu 
sooloviulusonaatti seuraavana vuonna 
ja viimeisinä aikoinaan hän sävelsi kol-
matta pianokonserttoa ja luonnosteli 
alttoviulukonserttoa. Bartókin kuollessa 
New Yorkissa syyskuussa 1945 piano-
konsertto oli valmis viimeistä 17 tahtia 
lukuun ottamatta, mutta alttoviulukon-
sertto oli jäänyt pahoin keskeneräiseksi. 
Sen soolo-osuus oli kyllä käytännössä 
valmis, mutta teoksen orkesteriosuus 
oli varsinkin kahdessa jälkimmäisessä 

BÉLA BARTÓK (1881–1945): 
ALTTOVIULUKONSERTTO

osassa jäänyt luonnosmaiselle, paikoin 
hyvinkin viitteelliselle asteelle.

Bartókin ystävä ja entinen oppilas, 
viulisti, alttoviulisti ja säveltäjä Tibor 
Serly otti tehtäväkseen täydentää altto-
viulukonserton valmiiksi kolmiosaiseksi 
kokonaisuudeksi. Hänen rekonstruk-
tionsa valmistui 1949 ja kantaesitettiin 
1950, solistina William Primrose, joka oli 
aikanaan tilannut teoksen. Konsertosta 
on sittemmin valmistunut useita mui-
takin laitoksia, niistä ensimmäisenä 
vuonna 1995 ilmestynyt versio, jonka 
editoijina ovat olleet Bartókin poika 
Peter sekä alttoviulisti Paul Neubauer. 
Muiden laitosten tekijöinä ovat ol-
leet Csaba Erdélyi, Atar Arad, Donald 
Maurice ja David Dalton. Tässä konser-
tissa kuullaan Tibor Serlyn editio.

Sävellystyön aikana Bartók näyttää 
kaavailleen konsertosta neliosaista. 
Hän kirjoitti vielä elokuun alussa 1945, 
vain puolitoista kuukautta ennen kuo-
lemaansa, että konsertossa olisi "va-
kava Allegro, scherzo, (suhteellisen ly-
hyt) hidas osa ja finaali, joka alkaisi 
Allegrettona ja kehittyisi tempoltaan 
Allegro moltoksi. Jokaista osaa (tai ai-
nakin kolmea niistä) edeltää (lyhyt) 

sävyt. Finaalijakso muodostaa oman 
teoksen sisään upotetun muunnelma-
sarjansa, sillä se rakentuu passacaglian 
tapaan viisitahtisen bassoaiheen ympä-
rille ja vie teoksen komeasti huipentu-
vaan päätökseen, jonka loistoon myös 
alkuperäinen koraalisävelmä kietoutuu.
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JOHANNES BRAHMS: 
SINFONIA NRO 1 C-MOLLI OP. 68

toistuva johdanto (enimmäkseen altto-
viulun soolona), eräänlainen ritornello."

Lopullisesta teoksesta toisena oleva 
scherzo sekä osien alussa oleva altto-
viulun toistuva ritornello ovat jääneet 
pois, joskin ensiosan avaava alttoviulun 
resitatiivinomainen soolojakso ja sen 
kiinteytyminen temaattisemmaksi voi-
si olla muistumaa ritornello-ajatukses-
ta. Ensiosa rakentuu sonaattimuodon 
tapaan, mutta se ei ole perinteisen dra-
maattisesti taisteleva vaan suhteellisen 
tasapainoinen ja ilmaisussaan maltil-
linen, välillä "vakava" niin kuin Bartók 
kaavaili, välillä valoisampien  tuntojen 
maailmassa elävä.

Beethovenin sinfoninen perintö heitti 
varjonsa koko 1800-luvun ylle, mutta 
kukaan ei kokenut sitä yhtä velvoitta-
vana ja haastavana kuin Brahms. Osin 
lähes pelonsekaisesta ihailusta suurta 
edeltäjää kohtaan, osin oman itsekriit-
tisyytensä kahlitsemana hän piti sinfo-
niaan teoslajina pitkään kunnioittavaa 
etäisyyttä.

Ensimmäisen sinfoniayrityksen 
1850-luvun puolivälissä Brahms hylkäsi 
ja muokkasi siihen tarkoitettua mate-
riaalia muihin teoksiin, ainakin ensim-
mäiseen pianokonserttoon ja Ein deut-
sches Requiemiin. Toinen, vakavampi 
yritys käynnistyi 1860-luvun alussa, ja 
kesällä 1862 Brahms saattoi jo näyttää 
ystävilleen ensiosan varhaisen version. 
Pitkän tauon jälkeen Brahms palasi sin-
fonian pariin 1870-luvulla ja sai teoksen 
vihdoin valmiiksi syksyllä 1876. Vielä 

Musiikki liukuu tauotta keskiosaan, 
joka on saanut kolmannen pianokon-
serton hitaan osan tavoin esitysmer-
kinnän Adagio religioso. Bartók ei ollut 
uskonnollinen, mutta osamääre kuvas-
taa hyvin musiikin seesteistä, harras-
sävyistä tunnelmaa. Osassa on myös 
satumaisemmin soiva taite ja lopulla 
häilymistä valon ja varjon – tai uskon ja 
epäilyn? – välillä. Lyhyt allegretto-kään-
ne vie tauotta tiiviiseen, eloisien kan-
santanssisävyjen hallitsemaan finaaliin. 
Vaikka Bartók sävelsi teosta kuolema 
silmiensä edessä, hän pystyi musiikis-
saan katsomaan valoisampaan tulevai-
suuteen.

Karlsruhessa saman vuoden marras-
kuussa olleen kantaesityksen jälkeen-
kin Brahms teki teokseen korjauksia, ja 
vasta kesällä 1877 hän oli valmis jättä-
mään teoksen lopullisesti käsistään.

Brahmsin ensimmäinen sinfonia on 
yksi sinfoniakirjallisuuden pisimpään 
työn alla olleista teoksista mutta samal-
la yksi kaikkien aikojen hienoimmista 
esikoissinfonioista. Teoksen pitkä sä-
vellysprosessi todistaa omalla vakuut-
tavalla tavallaan siitä Atlaksen taakasta, 
jota Brahms kantoi harteilleen otta-
malla vastaan Beethovenin asettaman 
haasteen. Hänen esikoissinfoniansa on 
monessa mielessä Beethovenin sinfo-
nioiden perillinen mutta samalla myös 
omaehtoinen, itsenäinen mestariteos.

Sinfonian selvimpänä mallina ja ver-
tailukohtana on Beethovenin viides 
sinfonia, myyttinen "Kohtalonsinfonia". 
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Sen tavoin Brahmsin teoskin taistelee 
tiensä avausosan syvän uhmakkaas-
ta c-mollista finaalin voitokkaaseen 
C-duuriin, ja samaan tapaan tämä ke-
hitys saa Brahmsillakin todellista sisäl-
töä ja merkitystä; hän ei ollut vain sin-
fonisen muodon vaan myös sinfonisen 
draaman mestari.

Ensiosa alkaa kuin graniittiin hakatul-
la johdannolla, joka langettaa teoksen 
ylle tragiikan ja uhman kaksoisvalais-
tuksen. Vaikka johdanto on syntynyt 
muuta osaa myöhemmin, se liittyy 
motiivisesti kiinteästi nopeaan pääjak-
soon. Ensiosa on dramaattinen ja an-
kara. Sen etenemistä siivittää tiukka, 
kuin nyrkkiin puristettu rytmiikka, josta 
erottuu tunnusomaisena rytmiaiheena 
Beethovenilta tuttu kohtalonrytmi (kol-
me lyhyttä ja yksi pitkä sävel).

Sinfonian väliosat ovat ilmeeltään 
ääriosia hillitympiä. Seesteinen ja tasa-
painoisen melodinen hidas osa on pää-
sävellajiin nähden etäisessä E-duurissa, 
jolloin kahden ensiosan sävellajisuh-
de on sama kuin Beethovenin kol-
mannessa, c-molli-pianokonsertos-
sa. Kolmantena osana Brahmsilla ei 
ole Beethovenilta periytyvää scherzoa 
vaan rauhallisempi intermezzo-tyylinen 
Allgretto e grazioso, jollaisia hän yli-
päätään suosi sinfonioissaan scherzon 
paikalla. Trio-jaksossa ote on kuitenkin 
energisempi.

Kahden keveämmän väliosan jälkeen 
sinfoninen draama palaa finaalin hi-
taassa johdannossa kaikessa pakotta-
vuudessaan. Lähes oopperamaisen re-
toriikan keinoin se maalaa salaperäisen 
ja odotuksentäyteisen tunnelman, joka 
purkautuu avarasointisen käyrätorvi-
aiheen myötä nopeaan pääjaksoon. 

Käyrätorven ilmestyminen alun epä-
varmuuden jälkeen on kuin baritonin 
julistus Beethovenin yhdeksännen sin-
fonian finaalissa "O Freunde, nicht die-
se Töne", ja vaikutelmaa korostaa se, 
että nopea pääjakso alkaa hymniaiheel-
la, joka on vain vähän verhottu viittaus 
Beethovenin finaalin Ilon hymniin.

Finaalista rakentuu dramaattinen 
mutta voitokas taistelu, jonka kääntei-
siin myös johdannon aihelmat ja käy-
rätorviteema kietoutuvat. Koodassa 
Brahms kiristää vielä tempoa kuin alle-
viivaten saavutetun voiton merkitystä. 
Ehkä teoksen päätöstahdeissa heijas-
tuu myös osa siitä voitonriemusta, jota 
Brahmsin on täytynyt tuntea raskaan 
urakan vaatineen ja lopulta melkoises-
ti taakaksi kasvaneen teoksen valmis-
tumisesta.

Kimmo Korhonen
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TUGAN SOHIJEV
Pohjois-Ossetiassa syntynyt Tugan 
Sohiev on tehnyt 2000-luvun alkuvuo-
sista lähtien vahvasti nousujohteista 
kansainvälistä uraa, joka on vienyt hä-
net monien arvostetuimpen orkesteri-
en vierailijaksi. Hän on ollut usein näh-
ty vieras myös RSO:n johtajana. Sohiev 
on toiminut vuodesta 2008 Toulousen 
Capitole-orkesterin ja vuodesta 2014 
myös Moskovan Bolšoi-teatterin musii-
killisena johtajana.

 Sohiev on opiskellut Anatoli Briskinin 
ja Pietarin konservatoriossa kapelli-
mestarilegenda Ilja Musinin sekä Juri 
Temirkanovin johdolla. Hän debytoi 
2002 Walesin kansallisoopperassa (La 
bohème) ja seuraavana vuonna New 
Yorkin Metropolitanissa (Jevgeni Onegin) 
sekä Lontoon Philharmonia-orkesterin 
johtajana. Vuonna 2004 vuorossa oli 
Aix-en-Provencen festivaali (Rakkaus 
kolmeen appelsiiniin). Vuonna 2005 rans-
kalaiset kriitikot valitsivat hänet "vuo-
den musiikkilöydöksi".

Sohiev toimi vuosina 2004–05 
Walesin kansallisoopperan musiikilli-
sena johtajana ja Toulousen Capitole-
orkesterin päävierailijana 2005–08. 
Vuosina 2012–16 hän oli myös Berliinin 
Deutsches Symphonie-Orchesterin yli-
kapellimestari ja taiteellinen johtaja. 

Vakituisten kiinnitysten rinnalla Sohiev 
on johtanut vierailijana mm. Berliinin, 
Wienin ja Münchenin filharmonikko-
ja, Leipzigin Gewandhaus-orkesteria, 
Amsterdamin Concertgebouw-orkesteria, 
Pariisin orkesteria sekä Philadelphian, 
Bostonin, Chicagon ja Lontoon sinfonia-
orkestereita. New Yorkin filharmonikkojen 

johtajana hän debytoi lokakuussa 2018. 
Oopperaa hän on johtanut Bolšoin lisäk-
si mm. Toulousen Capitole-teatterissa, 
Madridin Teatro Realissa, Houstonin oop-
perassa, Wienin valtionoopperassa sekä 
Pietarin Mariinskissa, jossa hän on teh-
nyt yhteistyötä Valeri Gergijevin kanssa. 
Tämän kutsumana hän on vieraillut myös 
Mikkelin musiikkijuhlilla. 

Tugan Sohiev on levyttänyt 
Toulousen Capitole-orkesterin kanssa 
mm. Tšaikovskin neljännen ja viidennen 
sinfonian, Musorgskin Näyttelykuvia, 
Rahmaninovin Sinfoniset tanssit sekä 
Stravinskyn Kevätuhrin ja Tulilinnun. 
DVD-muodossa hän on julkaissut suo-
sikkisäveltäjiinsä kuuluvan Berliozin 
Requiemin. Berliinin Deutsches Sym-
phonie-Orchesterin kanssa tehtyihin 
levytyksiin kuuluvat mm. Prokofjevin 
Iivana Julma, ensimmäinen, viides ja 
seitsemäs sinfonia sekä Skyyttalainen 
sarja.

AMIHAI GROSZ 
Amihai Grosz on israelilainen alttoviu-
listi, joka on toiminut vuodesta 2010 
Berliinin filharmonikkojen alttoviulujen 
ensimmäisenä äänenjohtajana. Hän 
esiintyy aktiivisesti myös kamarimuu-
sikkona ja orkesterien solistina.

Grosz alkoi soittaa viulua viisivuotiaa-
na, kunnes vaihtoi 11-vuotiaana soit-
timeksi alttoviulun. Hänen mukaan-
sa sen sointi on lähimpänä ihmisääntä 
ja sen sointiväri voi välillä muistuttaa 
viulua, välillä taas selloa. Hän opiskeli 
Jerusalemissa ensin David Chenin joh-
dolla, sitten Frankfurtissa ja Berliinissä 
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Tabea Zimmermannin oppilaana ja 
sen jälkeen jälleen Jerusalemissa Haim 
Taubin johdolla.

Grosz oli mukana Jerusalemin musiik-
kikeskuksen "Nuorten muusikoiden ryh-
mässä", lahjakkaille nuorille tarkoitetus-
sa ohjelmassa, jonka ansiosta hän pääsi 
jo varhain työskentelemään sellaisten 
huippumuusikoiden kuin Isaac Sternin 
ja Guarneri-kvartetin kanssa. Hän voit-
ti 1996 Jerusalemin yliopiston Braun 
Roger Siegel -kilpailun ja 2007 Israelin 
merkittävimmän musiikkikilpailun Aviv-
kilpailun Gottesman-palkinnon.

 Groszin mukaan kamarimusiik-
ki muodostaa hänen muusikontyön-
sä perustan. Hän oli 1995 perustamas-
sa Jerusalem-jousikvartettia, joka voitti 
Borletti Buitoni -säätiön palkinnon ja 

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 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-
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 oppia mm. Isaac Sterniltä, LaSalle- 
ja Emerson-kvarteteilta sekä Frank 
Peter Zimmermannilta. Lisäksi Grosz 
on esiintynyt kamarimuusikkona mm. 
Yefim Bronfmanin, Emmanuel Pahudin, 
Mitsuko Uchidan, Oleg Maisenbergin, 
Janine Jansenin, Julian Rachlinin ja David 
Geringasin kanssa. 

Orkesterisolistina Grosz on esiinty-
nyt mm. Daniel Barenboimin johta-
man West-Eastern Divan -orkesterin, 
Jerusalemin sinfoniaorkesterin, Israelin 
kamariorkesterin, Münchenin kamari-
orkesterin sekä Staatskapelle Berlinin 
kanssa.

 Amihai Groszin soitin on vuoden 
1570 Gaspar da Salo -alttoviulu, jonka 
yksityinen keräilijä on tarjonnut hänelle 
lainaan koko elämän ajaksi. 
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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.


