
1

17.5
FREDAGSSERIEN 14
Musikhuset kl. 19.00

Nicholas Collon, dirigent
Fazıl Say, piano

     
Julian Anderson: Fantasias 23 min
Fantasia I Presto
Fantasia II
Fantasia III Dolcissimo notturno 
Fantasia IV Molto allegro 
Fantasia V Prestissimo 
 
Maurice Ravel: Pianokonsert G-dur 23 min
Allegramente
Adagio assai
Presto

PAUS 20 min

Hector Berlioz: Symphonie fantastique op. 14 54 min
Rêveries - Passions (Largo - Allegro agitato e appassionato as-
sai)
Un bal (Valse. Allegro non troppo)
Scène aux champs (Adagio)
Marche au supplice (Allegretto non troppo)
Songe d’une nuit de Sabbat - Dies Irae - Ronde du Sabbat - Dies 
Irae et Ronde du Sabbat ensemble (Larghetto - Allegro)
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VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN!
Förbjudet att fotografera och att  göra videoupptagningar eller ljudinspelningar 
under konserten.

KAMMARMUSIKEN I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter 
en ca 10 minuters paus. Publiken ombeds ta plats på parketten 
för att lyssna till musiken. Platserna är onumrerade.

Fazıl Say, piano
Jari Valo, violin
Jukka Pohjola, violin
Jakob Dingstad, viola
Miika Uuksulainen, cello

Fazıl Say: Pianokvintett 15 min
I Enlightenment
II Struggle against Darkness
III Believing in Life
IV Plane Tree
 
 
 
 
 
Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.25. Kammarmusiken i sena kvällen 
slutar ca kl. 22.00. Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Yle Arenan.
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JULIAN ANDERSON: 
FANTASIAS
Julian Anderson (f. 1967) studerade 
musik privat för John Lambert och 
vid Cambridgeuniversitetet under led-
ning av Alexandr Goehr. Han fortsat-
te sina studier i Paris under ledning 
av Tristan Murail samt vid mästarkur-
ser för bland andra Olivier Messiaen, 
György Ligeti och Per Nørgård. Efter 
att ha arbetat vid Harvard University 
och Royal College of Music i London 
är Andersson för närvarande profes-
sor i komposition och residenstonsät-
tare vid Guildhall School of Music and 
Drama.

Andersons musik har vuxit fram dels 
ur den engelska modernistiska tra-
ditionen – han har samarbetat flitigt 
med bland andra tonsättaren och di-
rigenten Oliver Knussen – och dels ur 
den franska spektralmusiken och ut-
nyttjandet av elektronik.

Det är uttryckligen just med sina 
verk för orkester som han har blivit en 
av de internationellt mest efterfråga-
de och prisbelönta tonsättarna inom 
dagens engelska musik. Då han i bör-
jan av 2000-talet var residenstonsät-
tare för Cleveland Orchestra kompo-
nerade Anderson Fantasias år 2009 för 
sin orkester. Det var hans första fler-
satsiga orkesterverk och med det vann 
han British Composer’s Award år 2011.

Så här presenterar Anderson sitt verk 
Fantasias: ”Medan de flesta av mina fö-
regående verk för orkester är skrivna i 
en enda kontinuerlig sats, så har det-
ta verk fem separata satser av varie-
rande längd. Som rubriken antyder har 
var och en av satserna en oförutsäg-

bar form med plötsliga vändningar, lån 
från de övriga satserna, pauser och an-
dra egenskaper som förändrar musi-
kens timbre, textur, harmonik, polyfoni 
och rytmiska nivåer. 

Många musiker har också ett andra 
instrument som är stämt ett kvarts 
tonsteg lägre. Detta utvidgar de till-
gängliga harmoniska färgerna – det är 
inte meningen att det skall låta ostämt 
– och det andra instrumentet används 
bara i vissa speciella passager, t.ex. i 
den fjärde Fantasian.

Fantasia I är skriven enbart för bleck-
instrument och den är för det mes-
ta snabb, atletisk och polyrytmisk. 
Fantasia II är avsiktligt instabil och den 
byter riktning plötsligt med några tak-
ters mellanrum. Då idéerna hopar sig 
föds även så småningom kontinuitet 
men innan rörelsen hinner få en fast 
form upplöses den i ekon av sig själv.

Tredje satsen är däremot i början 
stabil, rent av nästan orörlig – en med-
itativ nokturn i flera simultana skikt. 
Mot mycket långsamma nästan orör-
liga stråktexturer (där stråkföring-
en sker med alltför hårt tryck för att 
skapa ett knarrande, gnisslande ljud, 
eller sedan med mycket lätt tryck) 
hörs snabba men märkligt avlägsna 
polyrytmiska fanfarer för träblås och 
några bleckinstrument med material 
huvudsakligen är hämtat från Fantasia 
I. Ibland förekommer längre och lugna-
re melodiska idéer. Två gånger stannar 
satsen plötsligt upp. Då den startar för 
tredje gången har de tidigare avlägsna 
fanfarerna blivit högljudda och vilda.

Den mycket snabba Fantasia IV tar 
knappa två minuter. Så många musika-
liska händelser som möjligt har klämts 
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in på så kort tid som möjligt. Satsen 
slutar två gånger: ett slutackord med 
bestämd ton destabiliseras med ett 
nytt, mycket mera osäkert slut.

Sista Fantasian är den längsta och 
den enda som huvudsakligen spelas 
i en följd. Den startar utgående från 
första satsens sista harmoni för bleck-
instrument och kommer med varia-
tioner på idéer från alla satser, kom-
binerar dem slutligen till en enda lång 
kontinuerlig linje som hörs tre gånger 
nära verkets slut Avslutningen avbryts 
strax före slutet med en insert som 
blickar tillbaka på tredje satsens rika 
stråktexturer. De må vara snabba eller 
långsamma, alla Fantasias är avsedda 
att fira den moderna symfoniorkes-
tern” (Julian Anderson)

 

MAURICE RAVEL
(1875–1937): 
PIANOKONSERT G-DUR
Pianokonsert G-dur som kom till år 
1931 hör till Maurice Ravels sena pro-
duktion. Under arbetet på den till-
kom ett annat mera dramatiskt och 
dystrare systerverk, den ensatsi-
ga D-durkonserten för vänster hand 
skriven på beställning av pianisten 
Paul Wittgenstein som skadats under 
världskriget. 

I G-durkonserten tillägnad pianisten 
Marguerite Long följer Ravel mera tra-
ditionella riktlinjer: ”Det var en verkli-
gen intressant erfarenhet att samti-
digt skriva på två konserter. Den första 
(som blev färdig som andra i ordning-
en) är en konsert i ordets egentliga be-

märkelse på samma sätt som Mozarts 
och Saint-Saëns motsvarade verk. 
Enligt min mening kan musiken i en 
konsert mycket väl vara glad och spra-
kande, och det är ingalunda nödvän-
digt att försöka göra den dramatisk 
och djupsinnig”.

Ravel gav knapphändiga och för det 
mesta bara praktiska kommentarer till 
sin konsert. I G-durkonserten betonas 
de klassiska idealen: det centrala är ba-
lans och målmedvetenhet, ren snarare 
än ”absolut” musik. Ravels ord vittnar 
också om hans professionella grepp 
som tar sig uttryck i yttersta finslip-
ning – väntan på inspiration är för 
amatörer. ”Att komponera musik är till 
75 % en intellektuell verksamhet”, kon-
staterade Ravel i samband med piano-
konserten.

Denna tankens klarhet lättas upp av 
glädjen i pianokonserten med dess jaz-
zinfluenser, hänvisningar till folkmusik 
och reminiscenser från den uppslupp-
na kabarévärlden. Dessa ingredienser i 
G-durkonserten anknyter till de yngre 
franska tonsättarnas pikareskmusik. 
Icke desto mindre kunde vissa unga 
tonsättare såsom Constant Lambert 
hävda att verket representerade den 
”besvärliga goda franska smaken (le 
bon goût laborieux)”.

Jämförd med yttersatsernas vällan-
de perpetuum mobile är den lång-
samma satsens klarhet förbluffande. 
Enligt Ravel är dess förebild motsva-
rande sats i Mozarts klarinettkvintett 
till vars klassiska sällhet Ravel fogar en 
sval elegans à la française.  

I första satsen (Allegramente) ham-
nar jazzelementen och de baskiska me-
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lodierna under virtuositeten. De mys-
tiska avsnitten med sina harpklanger 
samt med fagott- och valthornssolon 
skapar ett indirekt samband med den 
privata världen i den långsamma sat-
sen. I de långsamma avsnitten hörs 
också bruket av bluestoner som Ravel 
fick ett tips om under sin USA-resa 
1928 av George Gershwin som pre-
senterade sin ”Rapsody in Blue”. Efter 
det sista drömska soloavsnittet som 
är fullt med drillar växer första satsen 
till sig igen. Slutet utmynnar i en stört-
sjö med orkestern kretsande kring ett 
sprakande pianosolo.

Långsamma satsen (Adagio assai) 
balanserar på gränsen mellan det sub-
lima och det underhållande. Ravels sli-
pade tonspråk skapar en utsvävande 
stämning, men senare konstaterade 
han att arbetet med den långa melo-
din takt för takt nästan tog livet av 
honom. Pianot presenterar ett motiv 
som ackompanjeras av en valsrytm för 
vänster hand. Först efter en lång med-
itativ introduktion vågar sig orkestern 
med i leken med ett flöjtsolo. Det an-
dra temat är skarpare och i genom-
föringen mera hemlighetsfullt, men 
det får ge vika då det engelska hornet 
upprepar huvudtemat milt dekorerat 
av pianot. Slutligen försvinner melodin 
i en lång drill för piano.

Finalen (Presto) har utsatts för ovan-
lig kritik: den har ansetts vara för kort. 
Den ger ett intryck av slapstick, liksom 
en klappjakt ur en Chaplinfilm, men un-
der det komiska finns både en genom-
tänkt struktur och en oemotståndlig 
energi. Alla tycks ha någonting (bito-
nalt) att säga till satsens motiv. Med 

tanke på detta är det överraskande att 
verket slutar med samma ackord som 
det började med.

HECTOR BERLIOZ 
(1803–1869): 
SYMPHONIE 
FANTASTIQUE OP. 14
Hector Berlioz Fantastiska symfoni op. 
14 uruppfördes vid Pariskonservatoriet 
år 1830, tre år efter Beethovens död. 
Från klassicismens efterdyningar gjor-
de den 27-årige tonsättaren ett av mu-
sikhistoriens häftigaste ryck direkt in i 
hämningslösaste romantik.

Berlioz stampade inte fram sina mu-
sikaliska fantasibilder ur tomma intet. 
Av Beethoven anammade han tron på 
symfonins framsteg och speciellt från 
Pastoralsymfonin ett programtänkande 
som grundar sig på naturvisioner. Av 
Weber plockade han fantastiska effek-
ter och virtuos orkesterbehandling.

De romantiska tonsättarna ville 
framförallt ge en musikalisk gestalt åt 
idéer som de ofta hämtat från littera-
turen. Berlioz var inte så intresserad av 
den romantiska idealvärlden utan det 
verkliga livet som också innehöll en 
negativ och grotesk sida. Den litterä-
ra bakgrunden till Den fantastiska sym-
fonin återfinns i Goethes Faust, del I 
(1808), Thomas de Quinceys En engelsk 
opieätares bekännelser (1822), Victor 
Hugos Odes et ballades (1828) – samt 
William Shakespeare.

Paris lät sig hänföras år 1827 av ett 
engelskt teatersällskap och dess “le-
ading lady” Harriet Smithson. Berlioz 
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begeistrades av hennes olika kvinno-
gestalter Ofelia, Desdemona och Julia. 
Den firade irländska skådespelerskan 
besvarade först inte den okände ton-
sättarens känslor och denne gav ut-
lopp för sin passion och frustration i 
Symphonie fantastique op. 14.

I sin programmatiska symfoni blot-
tar Berlioz fantasins dolda, under-
medvetna lager. Det var förmodligen 
för att motivera skildrandet av dessa 
”mörka” och ”förbjudna” känslor som 
tonsättaren gav dem formen av deliri-
er i opiumrus.    

Den första satsen Drömmeri – pas-
sioner beskriver en konstnärs förtvivla-
de hopp om att finna ett idealiskt fö-
remål för sin kärlek. Den långsamma 
introduktionens (Largo) sköra tema-
fragment försänker lyssnaren i dröm-
meri. Små svängar och melankoliska 
glimtar beskriver den mottagliga sin-
nesstämningen, som tycks koncentre-
ras i valthornens avlägsna kallelser och 
violinernas spetsmönster.  

Symfonins egentliga exposition bör-
jar med den älskade kvinnans porträtt, 
en idée fixe som går igenom hela ver-
ket (ledmotiv). Dess intagande melodi 
ackompanjeras av de låga stråkarnas 
staccato, konstnärens bultande hjärta. 
Temat är långt och flämtande – och 
fragmentariskt i de senare repriser-
na. Allegro-avsnittet som börjar ome-
delbart växlar mellan eufori och för-
tvivlan, och lugnar sig först i de sista 
takternas andliga väckelse och Amen-
klanger.  

Andra satsens namn är En bal. 
Harporna som placerats på bägge sid-
orna om orkestern ger tindrande ele-
gans åt andra satsens (Allegro non 

troppo) valspotpurri. Den älskades 
melodi, idée fixe, dyker upp i blåsarna 
för att sedan igen försvinna i dansens 
virvlar och ta farväl i klarinetten strax 
före slutet av codan.

Idyllen i Beethovens Pastoralsymfoni 
har vuxit och blivit ett mångtydigt 
själslandskap i Den fantastiska sym-
fonins långsamma sats Scen på landet 
(Adagio). Berlioz använder sina lättas-
te penseldrag med varierande belys-
ning: en duett för engelskt horn och 
oboe låter tillsammans försiktigt hopp-
fulla, pukorna skapar dystra hotbilder i 
en overklig stämning. I blåsarnas to-
ner klingar musik från tonsättarens 
födelsebygder i de franska alperna, 
där herdarna kallar på sin boskap med 
hornklanger (ranz des vaches eller 
Kuhreihen). Den spända väntan störs 
av en viss osäkerhet. Naturen är lika 
oförutsebar som den är lugn och skön.

Fjärde satsen heter Marsch till scha-
votten. Konstnären tror sig ha dödat 
sin käresta och han förs till schavot-
ten ackompanjerad av hotfulla bleck-
instrument och en hurrande folkhop. 
Den älskades bild skymtar i klarinetten 
men giljotinen skär den itu. 

Först var det bara symfonins senare 
satser som beskrivs som visioner under 
påverkan av opium men senare tyck-
te Berlioz det var bäst att fjärma hela 
berättelsen från verkligheten. Finalen 
Drömmen om en häxsabbat (Larghetto 
– Allegro) hade ursprungligen rubriken 
”det avhuggna huvudets dröm”.

Finalens skräckbilder växer fram ur 
nattligt hojtande, dystra temastum-
par och sarkastiska rop till en verita-
bel mardröm. Den kulminerar med 
‘idée fixe’-melodin förvrängd till en 
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nidvisa av Ess-klarinettens drillar. 
Begravningsklockorna efterföljs av 
en parodierad dyster Dies irae-melodi 
som snart stegras till en sprallig dans-
melodi, en jig i engelsk stil.

Häxdansens (Ronde du Sabbat) bac-
kanalprakt, orkestrala effekter och 
karikerade teman bygger upp avslut-
ningen till en sadomasochistisk dröm. 
Kärlek och skönhet offras på ett hed-
niskt altare, drifterna och det under-
medvetna firar sina triumfer över för-
nuftet och behärskningen. Demonen 
som bor i oss visar idealens baksida – 
men vad är sanning och vad är dröm?
 
Antti Häyrynen

 
 

NICHOLAS COLLON
Britten Nicholas Collon (f. 1983) hör 
till den yngre generationens mest ef-
terfrågade dirigenter. Han har jobbat 
med Residentie-orkestern i Haag se-
dan 2016 och från början av säsong-
en 2018/19 som dess enda chefsdiri-
gent. Därtill är han chefsdirigent för 
den brittiska kammarorkestern Aurora 
som han själv grundade år 2004 och 
har också varit förste gästdirigent för 
Gürzenich-orkestern i Köln från hösten 
2017.

Collon har studerat viola, piano och 
orgel och i början av sin karriär spelade 
han viola i Storbritanniens nationella 
ungdomsorkester. Sir Colin Davies har 
varit hans mentor under dirigentkarri-
ären samt även Sir Mark Elder vars bi-
trädande dirigent han varit.

Collon har gästdirigerat många re-
nommerade orkestrar, utöver de brit-

tiska topporkestrarna bl.a. Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin, 
Tonhalle-orkestern i Zürich, Ensemble 
InterContemporain och Europas kam-
marorkester. Under denna säsong har 
Collon debuterat bl.a. med Oslos fil-
harmoniker, Franska nationalorkestern 
och Nationalorkestern i Lyon samt de-
buterat i Japan som dirigent för Tokyo 
Metropolitan Symphony Orchestra 
och gjort sin nordamerikanska debut 
med Torontos symfoniorkester. Som 
dirigent för Radions symfoniorkester 
gästspelade han för första gången i 
mars 2017. Hösten 2021 tillträder han 
som chefsdirigent för RSO.

Collon dirigerar en bred repertoar och 
har även framträtt som operadirigent 
(bl.a. Trollflöjten, La bohème, Brittens 
The Rape of Lucretia och The Turn of the 
Screw samt Jonathan Harveys Wagner 
Dream). Han har dirigerat över 200 nya 
verk, bland dem ett flertal uruppfö-
randen och premiärer i Storbritannien 
av kompositörerna Unsuk Chin, Philip 
Glass, Colin Matthews, Nico Muhly, 
Olivier Messiaen, Krzysztof Penderecki 
och Judith Weir.

Bland Collons skivinspelningar med 
Aurora Orchestra belönades Road Trip 
(Ives, Copland, Adams och Muhly) år 2015 
med Echo Klassik-priset i serien Klassik 
ohne Grenzen. Därtill har han med 
Aurora dirigerat skivan Insomnia (Britten, 
Brett Dean, Ligeti, Gurney och Lennon 
& McCartney). Han har även gjort ski-
vor med Danska Radiosymfonikerna, 
Philharmonia Orchestra och Hallé-
orkestern.
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FAZIL SAY
Den turkiske musikern Fazıl Say (f. 
1970) har blivit känd både som en vir-
tuos och uttrycksfull pianist och som 
en produktiv tonsättare. Han har uppt-
rätt på alla fem kontinenter. År 2016 til-
ldelades han i Bonn det internationella 
Beethovenpriset för mänskliga rättig-
heter, fred, frihet och bekämpandet av 
fattigdom.

Say började studera pianospel redan 
tre år gammal i sin hemstad Ankara. 
Hans lärare Mithat Fenmen, elev hos 
Alfred Cortot, uppmanade Say att im-
provisera före de egentliga pianoöv-
ningarna, vilket lade grunden för hans 
hisnande skicklighet som improvisatör 
och som kompositör. Senare fortsatte 
Say sina pianostudier för David Levine. 
År 1994 vann han den internationella 
tävlingen Young Concert Artists i New 
York.

Say har en bred repertoar som spän-
ner från Bach till romantikerna och 
vår egen tids musik, inklusive hans 
egna verk för piano. Han spelar ock-
så regelbundet kammarmusik med 
bland andra violinisterna Patricia 
Kopatchinskaja och Maxim Vengerov, 
cellisten Nicolas Altstaedt, sopranen 
Marianne Crebassa samt Minetti-
kvartetten.

Som pianist och tonsättare har Say 
varit residensartist vid olika konserthus 
och för konsertarrangörer i Tyskland, i 
Zürich, Paris, Tokyo och Istanbul. Han 
har skrivit beställningsverk för bl.a. 
Westdeutscher Rundfunk, Dortmunds 
konserthus samt många festivaler. 
Says produktion omfattar stora or-

kesterverk, konserter, piano- och kam-
marmusik samt några vokalverk, bl.a. 
oratoriet Nâzım (2001/12).

Says skivinspelningar har fått ett fler-
tal pris, bl.a. fyra gånger Echo Klassik, 
senast 2017 för en komplett utgåva av 
Mozarts pianosonater. Han har också 
spelat in egen pianomusik på skivan 
Say plays Say. Utöver sina egna solo-
skivor har han gett ut inspelningar till-
sammans med Nicolas Altstaedt samt 
Marianne Crebassa.
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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.


