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30.1.
KESKIVIIKKOSARJA 8
Musiikkitalo klo 19.00

Duncan Ward, kapellimestari
Johannes Piirto, piano

Arnold Schönberg: Verklärte Nacht  30 min
Sehr langsam – Breiter – Schwer betont – 
Sehr breit und langsam – Sehr ruhig 

Witold Lutoslawski: Pianokonsertto      27 min
I
II   Presto – Poco meno mosso – Lento
III  Largo
IV   Presto

VÄLIAIKA 20 MIN

Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 5 c-molli op. 67   31 min
I  Allegro con brio
II  Andante con moto
III  Scherzo: Allegro
IV  Allegro

Väliaika noin klo 20.05. Konsertti päättyy n. klo 21.05. Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja 
Yle Areenassa. Konsertti nähdään Yle Teeman RSO Musiikkitalossa -ohjelmassa 3.3. 
sekä Yle TV1:ssä 9.3.
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Loppuvuodesta 1897 sai Wienissä kan-
taesityksensä siihen asti täysin tun-
temattoman 23-vuotiaan Arnold 
Schönbergin jousikvartetto D-duuri. 
Sen perusteella nuori säveltäjä vaikutti 
täysiveriseltä romantikolta, joka liittyi 
lähinnä Brahmsin leiriin. Kaupungin ar-
vovaltaisin kriitikko Eduard Hanslick ju-
listi, että "uusi Mozart näyttäisi olevan 
varttumassa Wienissä" – tuskin arvaten 
minkälaista Pandoran lipasta oli avaa-
massa.

Muutamassa vuodessa Schönbergin 
kehitys kävi tunteikkaasta romantiikas-
ta kohti modernia, tiheän kromaattista 
sävelkieltä, ja kokemansa kehityksen tu-
loksena hän hylkäsi sävellajit toisen jou-
sikvarteton (1908) finaalissa. 1920-lu-
vulla Schönberg kehitti modernistisen 
dodekafonisen sävellysmetodin ja var-
misti sillä paikkansa uuden musiikin 
keskeisten vaikuttajien joukossa.

Jousisekstetto Verklärte Nacht (Kir-
kastettu yö) on kiinnostava välietap-
pi Schönbergin kehityksessä ja hänen 
ensimmäinen varsinainen mestarite-
oksensa. Se valmistui kiihkeän sävel-
lysrupeaman tuloksena kolmessa vii-
kossa syksyllä 1899. Se edustaa vielä 
Schönbergin varhaista romanttista tyy-
likautta, mutta samalla sen wagneriaa-
nisessa kromaattisuudessa on jo enteitä 
hänen tulevasta modernismistaan. Teos 
perustuu ajan johtaviin saksalaisiin ru-
noilijoihin kuuluneen Richard Dehmelin 
samannimiseen runoon (1896) ja edus-
taa näin kamarimusiikissa harvinaista 
ohjelmallista suuntausta.

ARNOLD SCHÖNBERG (1874–1951): 
VERKLÄRTE NACHT OP. 4

Wienin Tonkünstlerverein, joka oli vas-
tannut Schönbergin D-duuri-kvarteton 
esityksestä, kieltäytyi aluksi esittämästä 
sekstettoa. Muuan yhdistyksen jäsenis-
tä totesi, että teos "kuulosti siltä kuin 
joku olisi hangannut Tristanin ja Isolden 
partituuria, kun muste oli vielä mär-
kää". Vastustus kiteytyi yhteen nooni-
soinnun käännökseen, jota ei löytynyt 
musiikinteorian oppikirjoista. "Sointua 
ei siis ollut olemassa, ja sellaista, mitä 
ei ole olemassa, ei voi esittää", ironisoi 
Schönberg.

Vuonna 1902 Wienin Tonkünstler-
verein taipui vihdoin esitykseen. Se ja-
koi yleisön jyrkästi kahteen leiriin ja 
antoi Schönbergille pientä esimakua 
niistä raikuvista skandaaleista, joita 
hän myöhemmin sai niin usein kokea. 
Häntä varmasti ilahdutti, että Richard 
Dehmel oli paikalla kantaesityksessä ja 
kertoi olleensa teoksesta "lumoutunut". 
Sittemmin Verklärte Nacht on päässyt 
myös suuren yleisön suosioon, ja se on 
varsinkin Schönbergin omana jousior-
kesterisovituksena (1917) ja sen uusittu-
na versiona (1943) nykyisin hänen luul-
tavasti esitetyin teoksensa.

Dehmelin runon avaussäkeessä mies 
ja nainen kävelevät yöllä "paljaassa, kyl-
mässä metsässä". Nainen tunnustaa 
miehelle olevansa raskaana edellisestä 
suhteestaan, mutta kuutamoisen yön 
tunnelmissa mies toteaa, että heidän 
rakkautensa voimalla lapsesta tulee 
heidän yhteisensä. Runossa on viisi sä-
keistöä, joiden vaihtelevien tunnelmi-
en mukaan Schönberg on jäsentänyt 
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oman teoksensa etenemistä. Hän kui-
tenkin painotti, ettei hänen tarkoituk-
senaan ollut runon tapahtumien mu-
siikillinen kuvaaminen vaan yleisemmin 
inhimillisten tunteiden ilmentäminen.

Teoksen musiikki on kontrapunkti-
sesti tiivistä ja ilmaisultaan myöhäisro-
manttisen vuolasta, täynnä herkkyyttä, 
voimaa ja intensiteettiä, jota teoksen 
rikkaasti toteutettu jousitekstuuri vie-

lä tehostaa. Kokonaisuus jäsentyy kiih-
keiden nousujen ja tasaannuttavien su-
vantojen polveilevaksi jatkumoksi, joka 
vie alun d-mollista naisen tunnustuksen 
kuohahteleviin tuntoihin ja surumarssi-
maisen välitaitteen jälkeen miehen vas-
tauksen lempeämpiin ja toiveikkaam-
piin sävyihin. Teos päättyy seesteiseen 
D-duuriin "kahden ihmisen kävellessä 
läpi korkean, kirkkaan yön".

Witold Lutosławski oli uransa alkupuo-
lella taitava, aktiivisesti esiintynyt pia-
nisti. Pianokonsertto olisi ollut luonte-
va teoslaji hänen kaltaiselleen nuorelle, 
nousevalle pianisti-säveltäjälle, ja hän 
alkoikin suunnitella sellaista 1930-luvun 
lopulla ja teki teosta varten luonnoksia. 
Hanke kuitenkin pysähtyi sekä säveltä-
jän omaan itsekritiikkiin että toiseen 
maailmansotaan.

Sodanjälkeisinä vuosina Lutosławski 
yritti uudelleen konserton säveltämis-
tä, mutta tällä kertaa se jäi ensimmäi-
sen sinfonian (1941–47) jalkoihin. Sen 
jälkeen huomio kääntyi ensin niihin 
käyttömusiikillisiin teoksiin, joita hän 
joutui kirjoittamaan jouduttuaan sinfo-
nian "formalismin" vuoksi epäsuosioon, 
ja sitten 1950-luvun lopulla alkaneeseen 
murrokseen kohti uudenlaisia tyylillisiä 
ihanteita.

Kuluneina vuosina Lutosławski ete-
ni varhaiskauden voimakasilmeisestä 
uusklassismista 1950-luvun lopun mo-
dernistisen murroksen kautta siihen 
"rajoitetuksi aleatorisuudeksi" kutsut-

WITOLD LUTOSŁAWSKI (1913–1994): 
PIANOKONSERTTO

tuun sävellystekniikkaan, joka oli osal-
taan nostamassa häntä yhdeksi toi-
sen maailmansodan jälkeisen kauden 
merkittävimmistä säveltäjistä. Tätä uu-
denlaista kirjoitustapaa, jossa soitta-
jat esittävät osuuksiaan ilman tarkkaa 
keskinäistä synkronointia, Lutosławski 
sovelsi ensimmäisen kerran orkesteri-
teoksessa Jeux vénitiens (1960–61), ja 
se pysyi hänen keinovaroissaan hänen 
uransa loppuun asti. Sen merkitys alkoi 
kuitenkin vähentyä hänen 1970-luvun 
lopulla alkaneella, ilmaisultaan selkeyty-
neellä myöhäiskaudellaan.

Myöhäisen tyylivaiheensa aikana 
Lutosławski kiinnostui uudelleen piano-
konserton säveltämisestä, ja tällä kertaa 
teos toteutui. Tärkeänä innoittajana oli 
vuoden 1975 Chopin-kilpailujen puola-
lainen voittaja Krystian Zimerman, jon-
ka pianismia Lutosławski ihaili ja jolle 
hän sävelsi ja omisti teoksen. Konsertto 
valmistui 1987–88, ja Zimerman soit-
ti kantaesityksen säveltäjän johdolla 
Salzburgin musiikkijuhlilla elokuussa 
1988. Teos sai ylistävän vastaanoton, 
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ja se kuuluu Ligetin konserton rinnalla 
niihin harvoihin 1900-luvun jälkipuolen 
moderneihin pianokonserttoihin, jotka 
ovat saavuttaneet vakiintuneen ase-
man ohjelmistoissa.

Lutosławski on puhunut pianokonser-
ton yhteydessä suurten pianosäveltäji-
en ihailustaan. Ehkä tärkeimmäksi hän 
on kokenut Chopinin, mutta keskeisiä 
ovat olleet myös mm. Liszt ja Brahms, 
ja näiden ihanteet hän on halun-
nut elävöittää omassa konsertossaan. 
Teoksessa on neljä tauotta soitettavaa 
osaa, ja osajako on merkitty näkyviin 
partituuriin toisin kuin vielä kolmannes-
sa sinfoniassa (1981–83). Lutosławskin 
tavaramerkiksi koettua aleatorista kir-
joitustapaa esiintyy teoksessa vain vä-
hän, eniten ensiosassa ja sen lisäksi 
lyhyesti myös kolmannessa osassa ja fi-
naalissa.

Teoksen avausosaa hallitsee aluksi 
lyyrisen heleä, satumaisesti välkehti-
vä sointimaisema, johon piano ilmes-
tyy tunnustelevine eleineen kuin lu-
mottuun metsään saapunut ihastelija. 

Jousten laveamman cantilenan myötä 
ilme tulee painokkaammaksi ja tum-
masävyisemmäksi ja tiivistyy jyhkeäksi, 
väkevien sointuiskujen terävöittämäksi 
huipennukseksi.

Toisena on scherzon asemassa oleva 
ikiliikkujamaisen vauhdikas osa. Osan 
lopulla on pianon kadenssimainen jak-
so ennen hiljentyvää liukumista laajalla 
soolojaksolla alkavaan hitaaseen osaan. 
Myöhemmin, orkesterin liityttyä mu-
kaan, hitaan osan musiikki saa jännit-
teisemmän ilmeen ja kärjistyy tuskai-
siin purkauksiin.

Finaalissa Lutosławski mukailee jo 
barokin ajoilta periytyvää rakennepe-
riaatetta, chaconnea. Osan temaatti-
sena perustana on osan aloittava bas-
sojen chaconne-teema, joka kuullaan 
aina orkesterilla ja jota vasten pianon 
kuviot peilautuvat. Osasta rakentuu pit-
kälinjaisesti tihentyvä crescendo, jonka 
keskeyttää vain lyhyt hengähdystauko 
ennen kuin kasvu pääsee jatkumaan ja 
kääntyy lopulta teoksen sulkevaksi pres-
to-koodaksi.

Melkoinen kaistale musiikin histo-
riaa vyöryi kuuluville Theater an der 
Wienissä 22. joulukuuta 1808, kun 
Beethovenin omassa konsertissa kuul-
tiin ensimmäisen kerran julkisesti vii-
des ja kuudes sinfonia, neljäs piano-
konsertto, kaksi osaa C-duuri-messusta 
sekä Beethovenin improvisoima piano-
fantasia, johon kuoro lopulta liittyi. 
Historiallisesta merkityksestään huoli-

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
SINFONIA NRO 5 C-MOLLI OP. 67

matta ilta ei ollut erityisen onnistunut: 
konsertti kesti uuvuttavat neljä tuntia, 
ohjelma oli huonosti harjoitettu ja kai-
ken lisäksi sali oli hyytävän kylmä.

Musiikillisen jättivyöryn keskellä vii-
dennen sinfonian uusia uria aukova ra-
dikaalius saattoi mennä kuulijoilta ohi 
korvien. Sittemmin teoksesta on tullut 
luultavasti kaikkien aikojen tunnetuin 
sinfonia, jonka latautuneen avausmo-
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tiivin tuntevat nekin, jotka eivät klassi-
sen musiikin konserteissa käy. Samalla 
sinfonian merkitys on hämärtynyt toi-
sella tavalla: siitä on tullut niin tuttu ja 
itsestään selvä osa länsimaisen yleisön 
kollektiivista alitajuntaa, ettei sen ainut-
kertaisuutta aina muisteta.

Beethoven alkoi luonnostella teos-
ta 1804, mutta työ keskeytyi neljännen 
sinfonian säveltämiseen, ja hän pala-
si sinfonian pariin vuosina 1807–08. 
Elettiin Beethovenin uran tuotteliainta 
kautta, ja teoksia valmistui paitsi peräk-
käin myös limittäin. Viidennen sinfo-
nian kuuluisa "kohtalonrytmi" – kolme 
lyhyttä ja yksi pitkä sävel – kulkeutui 
muutamaan muuhunkin näiden vuo-
sien teokseen, mm. neljänteen piano-
konserttoon ja Appassionata-sonaattiin.

Beethovenin sinfoninen vallanku-
mous oli alkanut toden teolla kolman-
nessa sinfoniassa Eroicassa (1803–04), 
jossa uudistukset suuntautuivat musii-
killisen ilmaisun ja sinfonisen muodon 
laajentumiseen. Viides sinfonia jatkoi 
kumouksellisilla linjoilla mutta kääntyi 
nyt toiseen suuntaan, kohti materiaalin 
keskitystä ja ilmaisun tiiviyttä. Teoksen 
ydinaiheeksi hahmottuu avaustahtien 
rytmiaihe, joka on tavalla tai toisella 
mukana kaikissa osissa, verhotuimmin 
toisena olevassa hitaassa osassa.

Ensiosa on fanaattisen tiivis ja rä-
jähdysvoimainen, lähes kauttaaltaan 
kohtalonrytmin hallitsema. "Se panee 
pelkäämään, että talo sortuu", puus-
kahti Goethe, kun teos tunkeutui nuo-
ren Mendelssohnin pianolla soittamana 
häiritsemään hänen porvarillista sala-
neuvoksen rauhaansa. Hidas osa on il-
meeltään tavallista aktiivisempi ja pai-
koin mahdikkaaseen loistoon puhkeava, 
ikään kuin sinfonian uhmakkaassa ja 

taisteluun kutsuvassa asenteessa hillit-
ty laulullinen hidas osa ei olisi riittänyt.

Kolmas osa on scherzon asemassa 
mutta vuoroin salaperäisine, vuoroin 
uhmakkaine tunnelmineen kaukana 
Beethovenin sinfonioiden vauhdikkaas-
ta scherzo-tyypistä. Trio-jaksossa puh-
keaa esiin voitokkaasti kuohuva fuga-
to C-duurissa, kuin ennakoiden finaalin 
voimanpurkauksia. Beethoven uudisti 
sinfoniassa kokonaismuodon dramatur-
giaa kytkemällä scherzon ja finaalin jän-
nitteisellä sävelsillalla yhteen eikä vain 
peräkkäin vaan tavallaan sisäkkäin, sillä 
scherzosta kuullaan muistuma vielä fi-
naalissa kehittelyn ja kertauksen rajalla.

Uutta sinfonisessa dramaturgiassa 
on myös se, että painopiste on siirtynyt 
selvästi finaaliin. Aiemmin klassismin 
sinfonioissa ensiosa oli yleensä painok-
kain, ja vaikka jo Mozart oli Jupiter-
sinfoniassa (1788) tehnyt finaalista sin-
fonian rikkaimman ja merkitsevimmän 
osan, korostaa Beethoven finaalin mer-
kitystä vielä entisestään. Sen ulkoisena 
ilmentymänä on orkesterin laajentami-
nen piccololla, kontrafagotilla ja ennen 
muuta kolmella pasuunalla.

Viidennessä sinfoniassa Beethoven 
loi universaalin voitonsinfonian mallin. 
Klassismin aikana tapa päättää mollissa 
alkanut teos duurissa oli yleinen, mut-
ta Beethoven teki siitä teoksen todellis-
ta sisältöä, taistelua vaativan ja aidosti 
merkitsevän prosessin. Näin kasvu en-
siosan uhmakkaasta c-mollista finaa-
lin säteilevään C-duuriin muotoutuu 
lähes juonelliseksi sisäisen kehityksen 
draamaksi. Loppurituaalit Beethoven 
nostattaa toisteiseen riemuun, kenties 
liioitellen mutta aidosti voitosta hurmi-
oituen.

 
Kimmo Korhonen
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DUNCAN WARD

Brittiläinen Duncan Ward kuuluu tämän 
hetken kysytyimpiin nuoriin kapelli-
mestareihin. Hän on viime vuosina vie-
raillut mm. Pariisin orkesterin, Baijerin 
radion sinfoniaorkesterin, Lontoon sin-
foniaorkesterin, Ruotsin radion sinfo-
niaorkesterin, Bambergin sinfonikko-
jen, Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremenin ja Skotlantilaisen kamarior-
kesterin johtajana. Kuluvan kauden de-
byytteihin kuuluvat esiintymiset mm. 
Frankfurtin radio-orkesterin, Toulousen 
Capitole-orkesterin, Rotterdamin filhar-
monikkojen, Münchenin kamariorkeste-
rin sekä Royal Philharmonic Orchestran 
johtajana.

Ward oli vuosina 2012–14 Sir Simon 
Rattlen suosituksesta kapellimestariop-
pilaana Berliinin filharmonikkojen or-
kesteriakatemiassa. Vuosina 2015–17 
hän toimi Derbyssä sijaitsevan mutta 
säännöllisesti useissa Englannin kau-
pungeissa esiintyvän Sinfonia Vivan 
ylikapellimestarina. Hän on myös toi-
minut Ison-Britannian kansallisen nuo-
riso-orkesterin apulaiskapellimestarina.

Ward esittää laajaa ohjelmistoa ja on 
yhtä kotonaan periodisoittimia käyt-
tävien yhtyeiden (muiden muassa 
Balthasar Neumann Ensemble), suurten 
sinfoniaorkesterien kuin uuteen musiik-
kiin erikoistuneiden soittajistojen kuten 
Ensemble Modernin ja New Yorkin ICE:n 
johtajana. Ward on tullut esiin myös 
oopperakapellimestarina. Hän on johta-
nut mm. Glyndebourne on Tourin kiite-
tyn esityksen Brett Deanin Hamletista 
sekä Brittenin Peter Grimesin Kiinan-
ensiesityksen. Vuonna 2015 hän joh-

ti Saariahon La Passion de Simonen 
Berliinin Deutsche Operin produktiona.

Ward tunnetaan myös säveltäjänä, ja 
hänet nimettiin 2005 vain 15-vuotiaa-
na BBC:n Vuoden nuoreksi säveltäjäk-
si. Hänen viimeaikaisiin tilausteoksiinsa 
kuuluu Bambergin sinfonikoille sävel-
letty teos, jonka kantaesitys on tämän 
vuoden maaliskuussa. Laaja orkesteri-
teos Rainbow Beats syntyi eteläafrik-
kalaisen MIAGI-järjestön tilauksesta ja 
esitettiin kesällä 2018 Nelson Mandelan 
100-vuotisjuhlien kunniaksi Hampurin 
Elbphilharmoniessa, Amsterdamin 
Concertgebouw’ssa, Berliinin konsertti-
talossa ja Verbier’n festivaalilla. Ward on 
tehnyt kustannussopimuksen perinteik-
kään Edition Petersin kanssa.

JOHANNES PIIRTO

Johannes Piirto nousi suomalaisen 
yleisön tietoisuuteen säveltäjä-pianis-
tin kaksoisroolissa syksyllä 2011 soit-
tamalla Helsingin Musiikkitalon ava-
jaisissa oman pianoteoksensa Virta. 
Myöhemminkin säveltäminen on täy-
dentänyt hänen työtään pianistina, ja 
hänet tunnetaan myös taitavana imp-
rovisoijana.

Piirto kuuluu nuoren suomalaisen 
muusikkopolven valovoimaisimpiin 
esiin tyjiin, ja hän on ollut 2010-luvulla 
tuttu vieras Suomen keskeisten orkes-
terien solistina ja festivaalien muusikko-
na. Radion sinfoniaorkesterin lisäksi hän 
on esiintynyt mm. Helsingin kaupun-
ginorkesterin, Tampere Filharmonian, 
Tu run kaupunginorkesterin, Sinfonia 
Lahden ja Keski-Pohjanmaan kamarior-
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kesterin solistina. Hän on tehnyt yhteis-
työtä mm. Sarasteen, Rouvalin, Sakari 
Oramon, Slobodenioukin, Kamun sekä 
Fabian Gabelin ja Olari Eltsin kanssa. 
Jukka-Pekka Saraste on kantaesittänyt 
häneltä tilaamiaan teoksia Suomalaisen 
Kamariorkesterin kanssa.

Piirto on aktiivinen kamarimuu-
sikko ja esiintynyt Suomen lisäk-
si Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Wienissä, 
Salzburgissa, Dortmundissa, Pietarissa, 
Bergenissä ja Tel Avivissa. Hänen ka-
marimusiikki- ja resitaalikumppanei-
naan ovat olleet Lilli Paasikivi, Mari 
Palo, Petteri Salomaa, Cecilia Zilliacus, 
Natalia Gutman, Alexander Chaushian, 
Tami Pohjola, Jonathan Roozeman ja 
Senja Rummukainen. Piirto on toimi-
nut vuodesta 2017 lähtien Helsingin 
Ritarihuoneella pidettävän Kamarikesä-
festivaalin taiteellisena johtajana Borea-
kvartetin kanssa.

Johannes Piirto on opiskellut Sibelius-
Akatemiassa pianonsoittoa Liisa Po-
hjolan, sävellystä Tapio Tuomelan ja 
orkesterinjohtoa Jorma Panulan oppi-
laana. Hän on täydentänyt piano-opin-
tojaan kaudella 2013–14 Wienin mu-
siikkikorkeakoulussa professori Stefan 
Vladarin johdolla sekä monilla mesta-
rikursseilla (mm. András Schiff, Dimitri 
Baškirov, Menahem Pressler).

Piirto on osallistunut hyvällä menes-
tyksellä moniin kilpailuihin. Jo vuonna 
2007 hän voitti ensipalkinnon ensim-
mäisessä lasten ja nuorten Uuno Klami 
-sävellyskilpailussa 10–15-vuotiaiden 
sar  jassa. Seuraavana vuonna hän sai 
Dorothy MacKenzie Artist Recognition 
-palkinnon New Yorkissa, ja 2012 hän 
oli ainoa suomalainen finalisti Helsingin 
kansainvälisessä Maj Lind -pianokilpai-
lussa.

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 
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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.


