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27.9 kl. 19.00
Musikhuset

hannu lintu
d i r i g e n t

Jevgenij Sudbin
p i a n o

Ilkka Hammo:
On the Horizon, uruppförande (Yles beställningsverk)

10 min

Edvard Grieg: 
Pianokonsert a-moll op. 16

30 min
Allegro molto moderato

Adagio
Allegro moderato molto e marcato – Quasi presto – Andante maestoso

PAUS 20 min

Carl Nielsen:
  Symfoni nr 5 op. 50

34 min
Tempo giusto Adagio non troppo

Allegro – Presto – Andante un poco tranquillo – Allegro

Paus ca kl. 19.55. Konserten slutar ca kl. 21.00.  Sänds direkt i Yle Radio 1 och 
Yle Arenan.

I NEDRE FOAJÉN KL. 18 FÖRE KONSERTEN GER CHEFSDIRIGENTEN 
HANNU LINTU EN ÖVERSIKT ÖVER SPELÅRET 2019-20 PÅ FINSKA.

VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN!

Förbjudet att fotografera och att  göra videoupptagningar eller 
ljudinspelningar under konserten.
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Ilkka Hammo 
(f. 1983): 

On the Horizon
”Jag vill berätta en historia med mina 
kompositioner. Det syns kanske som en 
riktning i musiken, som en strävan ef-
ter varierande intensitet och höjdpunk-
ter eller som olika förtätningar och ut-
jämningar i texturerna.”

Så beskriver Ilkka Hammo sitt sätt 
att arbeta. On the Horizon är hans för-
sta stora beställningsverk, en dramatisk 
resa för stor orkester genom förbiilan-
de landskap i riktning mot fred. Verket 
har sin bakgrund i Hannu Lintus orkes-
terworkshop för kompositionsstuderan-
de vid Sibelius-Akademin som Hammo 
deltog i för ca fem år sedan.

I workshopen fascinerades Hammo 
av möjligheten att experimentera med 
hur olika saker lät i orkestern. Kort ef-
ter workshopen tillfrågades han, om 
han ville skriva en hel komposition för 
RSO. On the Horizon har ett visst sam-
band med övningar som gjordes under 
workshopen, men fram förallt är det ett 
nytt verk, där Hammo ville ta i bruk den 
klangliga kraft som finns i en stor orkes-
ter.

Hammo är ursprungligen gitarrist 
och undervisar för närvarande i gitarr-
spel vid Kottby musikinstitut samt vid 
Pirkanmaan musiikkiopisto. Under ar-
betet på On the Horizon tillkom kammar- 
verket A battuta för Kaaos Ensemblen 
och till hans senaste verk hör bl.a. 
Asperatus för klarinett, cello och pia-
no som uruppfördes vid Tampering-
festivalen samt Preludium nr 1 för orgel.

”Så länge jag har spelat har jag gjort 
egen musik. Då jag efter gymnasiet 

började studera gitarrspel vid Sibelius-
Akademin inledde jag samtidigt bi-
ämnesstudier i komposition för Tapio 
Nevanlinna”, berättar Ilkka Hammo. 
Hans magisterstudier i komposition på-
gick under åren 2011–2015 och slutför-
des under ledning av Veli-Matti Puumala.

Via sin hustru som spelar i Tammerfors-
filharmonin har Hammo också kontakt 
med det dagliga arbetet i en orkester. 
”Då 90 virtuosa musiker spelar tillsam-
mans, producerar de en väldig energi”, 
konstaterar han ivrigt. Denna energi har 
han velat utnyttja i sitt nya verk till exem-
pel genom att i det brakande slutet dela 
in sektionerna i separata kraftcentraler.

Hammo beskriver utgångspunkten för 
On the Horizon som en story-driven resa. 
”Det dramatiska är viktigt för mig, en 
dramatisk båge och en utveckling. Mitt 
sätt att nalkas helheten är narrativt men 
utan konkret program. Jag strävar efter 
att göra musiken medryckande, att låta 
den dra till sig lyssnarens koncentration”, 
resonerar han.

Verkets resenär kunde gestaltas som ett 
motiv bestående av fyra toner, som öpp-
nar sig så småningom och som behand-
las i olika miljöer. ”Händelserikedomen är 
något jag gillar, men allting måste ändå 
utgöra en del av samma helhet, samma 
berättelse, där olika landskap öppnar sig” 
säger Hammo.

I början av resan uppstår olika rytmim-
pulser och orkestersolon kring resenä-
ren. Under det rytmiska myllret döljer sig  
redan en mera melodisk ström som kom-
mer fram alltmer under resan. Efter en 
stark introduktion är resans första skede 
lugnt och hemlighetsfullt. Därefter följer 
ett lekfullt och vilt avsnitt och snart mö-
ter vi de båda landskapen på nytt, men 
nu i förändrad form. Äventyret når en 
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vändpunkt, då slingrande stigar leder till 
en konflikt.

Strömmarna hopas nu till en stor orkes-
termassa och huvudmelodin går från en 
instrumentgrupp till en annan som om 
den strävade upp mot himlen. De rytmis-
ka gesterna som fanns på ytan i början 
har dragit sig i bakgrunden och nu fram-
träder en bred melodik som tidigare höll 
sig undangömd. Klangen blir större och 
orkesterns olika sektioner börjar kämpa 
mot varandra. En mustig stråkmatta hin-
drar emellertid oron att övergå i aggres-
sion och orkesterns grupperingar smälter 
samman till en vidsträckt unisonopassage 
som är som ett avlägset streck i horison-
ten. Målet är inom synhåll: en fjärd öpp-
nar sig och det blir dags att ta farväl av 
melodin medan orkestern glider bort i en 
fjärran klarhet.

 

Edvard Grieg 
(1843–1907): 

Pianokonsert 
a-moll op. 16

Edvard Griegs pianokonsert förenar på 
ett balanserat sätt norska och europeis-
ka element. Den norska atmosfären 
blåser in en friskt fläkt i romantikens 
tresatsiga konsertstruktur, där Grieg 
tagit modell av Robert Schumanns 
pianokonsert.

Redan den trotsiga, rätlinjiga bör-
jan kombinerar en för norsk folkmusik 
typiskt nedåtgående figur med en ro-
mantiskt brakande virtuositet. I finalen 
stöter det fartfulla huvudtemat, som 
inspirerats av den atletiskt skuttande 
hallingdansen, samman med ett hjärt-

smältande sidotema. Den långsamma 
satsens känslosvall får mild naturbelys-
ning av den norska musikens nyanser.

Grieg var själv en uppskattad pianist 
men kom inte att skriva fler pianokon-
serter. Hemligheten med pianokonser-
tens stora framgång är dess melodiska 
fräschör och omedelbarhet. Varje tema 
som dyker upp eller upprepas är som ett 
landskap som man återfinner med gläd-
je. Här finns axeln mellan det lokala och 
det allmäneuropeiska samt sambandet 
mellan folkmusik och den romantiska 
känslobildens intimitet. Grieg betraktar 
den typiska solisthjälten ur en tilltalan-
de människonära infallsvinkel.

Pianokonserten var för Grieg en nära 
nog livslång resa. Han tog itu med up-
pgifter för första gången år 1868, då 
han var 24 år gammal och uruppföran-
det gavs året därpå. Men sedan finslipa-
de han konserten gång på gång och den 
sista versionen kom till första några ve-
ckor före hans död.
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Carl Nielsen 
(1865–1931): 

Symfoni nr 5 
op. 50

Carl Nielsens status är något av en 
Danmarks Sibelius, men lätt är det inte 
att placera honom i ett fack. Utgående 
från aktuella och traditionella europeis-
ka musikstilar som han kryddade med 
hemöns (ön Fyn) mylla skapade han en 
symfonisk stil som känns både banbry-
tande och okomplicerad. Kall modernism, 
nostalgisk-romantiska inslag, otvungen 
nyklassicism och milda folkmusikaliska 
ingredienser smälte samman till en bred 
ström i orkestern.

Då Nielsen år 1920 tog itu med sin fem-
te symfoni, var han väl medveten om att 
detta skulle bli karriärens dittills största 
kraftansträngning. Nuförtiden hör fem-
te symfonin till hans mest spelade sym-
fonier. I den samlade Nielsen element 
som hade sysselsatt honom under hela 
den tidigare symfoniska karriären. Femte 
symfonin saknar underrubrik men under 
pågående arbete beskrev Nielsen dess 
motto med orden ”Dystra, fördolda kraf-
ter – uppvaknade krafter”.

Många av Nielsens symfonier har vis-
serligen underrubriker, men han ville inte 
att hans musik skulle stämplas som pro-
grammatisk. Med sin abstrakta natur går 
den på djupet i kosmos och i mänsklighe-
tens kärnnivå, där grundkrafterna mäter 
sig med varandra.

I femman är denna energiernas konflikt 
inbyggd i symfonins originella tvåsatsiga 
struktur. Nielsen hade fullgod orsak att 
överge strukturer som inte stödde hans 
konstnärliga mål och koncentrera symfo-

nins idé kring ett motsattsförhållande. I 
första satsen ligger perspektivet i passi-
viteten på det djupa planet, i den sena-
re satsen i aktiviteten och på ytan. Inom 
bägge satserna kolliderar verklighetens 
grundstrukturer. Samtidigt börjar mu-
siken vältra fram känsliga landskap från 
hembygden. Det privata och det allmän-
na, människan och naturen, mikro- och 
makroplanet blir organiskt invecklade i 
varandra. Nielsen strävar inte efter nå-
gon överjordisk vision utan hans symfo-
niska blick är snarare filosofiskt analytisk.

Symfonin börjar med att sondera exis-
tensens urtillstånd, det primärt statiska, 
där rörelser småningom uppstår. Kraften 
som tränger sig på är emellertid inte li-
vsfödande utan livshotande. Den kri-
giska virveltrumman får en stark solis-
tisk roll och börjar trakassera orkestern 
som en veritabel ”bad guy”. I bakgrunden 
spökar tydligt ännu det första världskri-
get som slutade för inte så länge sedan. 
Den destruktiva kraft som virveltrumman 
kommer med i första satsen kan uppfat-
tas som det onda som människan föror-
sakar, då hon kör över naturen utan att 
ändå lyckas förstöra dess livskraft.  

I mitten av satsen är det som om solen 
slog upp ögonen: naturen sprider ut sig 
överallt som en helande kraft. Enligt en 
av Nielsens elever talade kompositören 
om ett ”naturtema” som störs av ett stic-
kande ”ont tema”. Då den födande livs-
kraften kommit fram i fullt majestät, är 
konflikten med den tidigare destruktivi-
teten oundviklig. Virveltrummans ilskna 
smatter återkommer och symfonin kna-
kar i fogarna, då den horisontella natur-
musiken seglar vidare och försöker ig-
norera det omgivande rasande våldet. 
Naturens eviga flöde, det må då blöda 
ibland, fortsätter och öppnar sig i slutet 
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avspänt och segervisst. Virveltrummans 
ljud får lov att underkasta sig.

I motsats till första satsens finkäns-
lighet börjar andra satsen med att ener-
giskt spänna musklerna. Under optimis-
men döljer sig vissheten om att det onda 
inte någonsin försvinner och snart rus-
ar symfonin iväg till slagfältet. En demo-
niskt dansande fuga höjer stormen till en 
ny nivå. Efter en lugnt gungande, andäk-
tig stråkfuga hotar dimensionerna igen 
att bli ödesdigra, men symfonin lägger till 
sist beslutsamt band på sig själv med den 
positiva bekanta försäkran från början av 
satsen: det goda måste vinna!

Auli Särkiö-Pitkänen

HANNU LINTU 
Hannu Lintu tillträdde som Radions sym-
foniorkesters åttonde chefsdirigent i 
augusti 2013 och fortsätter nu sitt lån-
ga framgångsrika samarbete med RSO. 
Under spelåret 2019–2020 dirigerar Lintu 
14 konserter i Musikhuset och åker ut på 
turné med orkestern till Mellaneuropa 
och Japan.

Utöver RSO gästdirigerar Lintu un-
der den pågående säsongen symfonior-
kestrarna i Montreal, Detroit, Chicago och 
Boston, Paris orkester och Holländska ra-
dions symfoniorkester. Under förra sä-
songen debuterade han som dirigent för 
Bostons symfoniorkester och Ungerska 
nationella filharmonin, samt gästspelade 
som dirigent för Baltimores, St. Louis och 
Cincinnatis symfoniorkestrar, Japans nya 
filharmoniska orkester, Singapores sym-
foniorkester och NDR Elbphilhamonie 
Orchester i Hamburg.

Lintu har studerat vid Sibelius-
Akademin, först cello och piano och sena-
re orkesterdirigering för Jorma Panula.  
Han deltog i Myung-Whun Chungs mäs-
tarkurser vid L’Accademia Musicale 
Chigiana i Siena och vann Nordiska diri-
genttävlingen i Bergen år 1994. Han har 
spelat in skivor för olika skivmärken, bl.a. 
Ondine, BIS och Hyperion.
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JEVGENIJ SUDBIN
Jevgenij Sudbin föddes i Ryssland år 
1980. Tio år gammal flyttade han till 
Berlin och sedan 1997 har han bott i 
England. Numera hör han till de mest be-
römda instrumentalisterna och i tidnin-
gen The Telegraph kallade man honom 
för ”potentiellt en av 2000-talets störs-
ta pianister”.

Sudbin började studera piano re-
dan i fem års ålder i sin födelsestad S:t 
Petersburg. Han fortsatte sina studier 
vid Hanns Eisler-högskolan i Berlin och 
vann många pianotävlingar i Tyskland.  I 
London studerade han vid Purcell School 
och vid Royal Academy of Music som 
elev till Christopher Elton. Därtill har han 
fått undervisning av Murray Perahia, 
Claude Frank, Leon Fleisher, Stephen 
Kovacevich, Dmitri Basjkirov, Fou Ts’ong, 
Stephen Hough, Alexander Satz och 
Maria Curcio.

Sudbin har uppträtt som solist med må-
nga berömda orkestrar, under de senaste 
säsongerna bl.a. Philharmonia Orchestra, 
Rotterdams filharmoniker, Montreals 
symfoniorkester, Minnesotas orkester, 
BBC-filharmoniker, City of Birmingham 
Symphony Orchestra, Royal Liverpools 
filharmoniker, Tjeckiska filharmonin och 
Australian Chamber Orchestra. Han har 
uppträtt under ledning av bland andra 
Neeme Järvi, Vladimir Ashkenazy, Tugan 
Sohiev, Mark Wigglesworth och Vasilij 
Sinaiskij samt Osmo Vänskä, Hannu 
Lintu och Dima Slobodeniouk.

Sudbin ger även ofta pianoaftnar och 
är aktiv som kammarmusiker. Hans kam-
marmusikaliska partners har varit bland 
andra violinisterna Ilja Gringolts, Hilary 
Hahn, Julia Fischer och Vadim Gluzman, 

cellisterna Alexander Chaushian och 
Johannes Moser samt Chilingirian-
kvartetten.

Sudbin har prisats för sina många ski-
vor, där han spelat in sin centrala reper-
toar. Han gav ut en första egen skiva 
år 2005 (Skrjabins sonater) och har nu 
ett exklusivt kontrakt med skivbolaget 
BIS. Han har fått flera pris för sina ski-
vor; exempelvis hans andra Skrjabinskiva 
(2007) som utnämndes till MIDEM:s bäs-
ta soloskiva 2007, Gramophones ”Editor’s 
Choice”, ”BBC Disc of the Month” och 
Daily Telegraphs ”CD of the Year 2007”.

Förutom Skrjabin omfattar Sudbins 
diskografi pianoverk av bl.a. Scarlatti, 
Haydn, Mozart, Beethoven, Chopin, 
Tjajkovskij, Rachmaninov och Medtner 
samt alla Beethovens och Rachmaninovs 
pianokonserter. Han har även spelat in 
ett flertal skivor med kammarmusik 
(Schumann, Brahms, Weinberg, Borodin, 
Rachmaninov och Sjostakovitj).
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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 pe-
riod slutar våren 2021, tillträder Nicholas 
Collon som chefsdirigent. 

Utöver de stora klassisk-romantiska 
mästerverken omfattar RSO:s reperto-
ar en hel del ny musik och orkestern ur-
uppför 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 inhemska or-
kestermusiken.  Under säsongen 2019–
2020 uruppför orkestern fyra verk som be-
ställts av Yle. På programmet står därtill 
Yleisradios och Helsingfors Festspels stor-
produktion 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 spe-
las nya verk och stora kompositioner av 
Magnus Lindberg. De gasterande dirigen-
terna omfattar bl.a. Esa-Pekka Salonen, 
Herbert Blomstedt, Jukka-Pekka Saraste 
och Sakari Oramo och som solister debu-
terar 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 inspelad 
form på Yle Teema & Fem och Yle TV1.


