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14.2 kl. 19.00
Musikhuset

Nicholas Collon
d i r i g e n t

Pekka Kuusisto
v i o l i n

Kalevi Aho: Symfoniska danser
1. Preludium

2. Lågornas retur och dans
3. Grotesk dans

4. Vindarnas och eldarnas dans

Thomas Adès:
Violinkonsert ”Concentric Paths” op. 23

I Rings
II Paths

III Rounds
 

PAUS 20 min
                

Sergej Rachmaninov:
Symfoniska danser op. 45

I Non Allegro
II Andante con moto (Tempo di valse)

III Lento assai – Allegro vivace – Lento assai

Paus ca kl. 20. Konserten slutar ca kl. 21.10.
Sänds direkt i Yle Radio 1 och Yle Arenan. 

Konserten kan ses i två delar på Yle Teema & Fem 5.4 
och 26.4 samt i Yle TV 1 11.4 och 2.5.

29 min

20 min

35 min



2

VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV
MOBILTELEFONEN!

Förbjudet att fotografera och att  göra videoupptagningar
eller ljudinspelningar under konserten.
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Den Kalevalabaserade baletten Pyörteitä 
(1957-60?) som hör till Uuno Klamis 
(1900–1961) sena period slutfördes ald-
rig. Av de tre akterna fullbordade Klami 
endast den andra, medan den första bara 
fanns som pianopartitur. I stämningar-
na efter nationaleposets 150-årsjubileum 
orkestrerade Kalevi Aho (f. 1949) balet-
tens första akt och tio år senare beställde 
Nationaloperan av honom musik till den 
tredje akten. Tredje aktens synopsis var 
bekant men musiken saknades. Baletten 
kom emellertid inte att framföras i sin hel-
het och då valde Aho att kalla sin nyskriv-
na musik för Symfoniska danser, Hommage 
à Uuno Klami. Verket fick sitt uruppföran-
de i Lahtis i december 2001.

I de Symfoniska danserna har Aho an-
passat sitt tonspråk efter Klami. Några di-
rekta hänvisningar till motiv i de två för-
sta akterna i Pyörteitä förekommer liksom 
även till tematiken i Klamis huvudverk 
Kalevalasviten (1933/43). Aho ville inte mo-
dernisera sin musik i alltför hög grad för 
att den bättre därmed kunde lämpa sig 
som en del av Klamis balett.

Efter de varierande stämningarna i 
Preludium följer Lågornas retur och dans 
som beskriver Ilmarinens dans. Den börjar 
med variationer ur början av Kalevalasviten 
och växer till en dansscen. Satsen Grotesk 
dans är ett lugnare avsnitt.

Tyngdpunkten i verket blir Vindarnas 
och eldarnas dans, som är lika omfattande 

Kalevi Aho: 
Symfoniska 

danser, Hommage 
à Uuno Klami

som de övriga satserna tillsammans. Den 
vinande vinden beskrivs med elektroniska 
medel. Satsen blir till en svit dansscener i 
många skeden och i det hymnlikande slu-
tet får den en fräsch och ungdomlig ton.
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Thomas Adès: 
Violinkonserten 

Concentric Paths
Thomas Adès (f. 1971) violinkonsert kom 
till år 2005. Då hade han redan etable-
rat sin ställning som en av generationens 
mest betydande brittiska tonsättare. 
Konserten har blivit ett av de mest spela-
de nya verken i sin genre.  

Adès’ gjorde sitt genombrott med kam-
maroperan Powder Her Face (1995) och 
sedermera har han komponerat operorna 
The Tempest (2004) och The Exterminating 
Angel (2016). Till de centrala verken i hans 
produktion hör även verk för orkester. 
Adès har också förmågan att ge traditio-
nella gester och hävdvunnet material ny 
belysning som skärper musikens klang. 
Allting sammanbinds av en grundmurad 
musikalisk dramaturgi.

Adès har jämfört violinkonsertens tre-
satsiga helhetsform med triptyker inom 
måleriet. Liksom i triptykerna ligger ver-
kets tyngdpunkt i en långsam, mer omfat-
tande mellersta sats som inramas av två 
kortare, smalare sidopaneler.

Satsernas namn Rings, Paths och Rounds 
hänvisar till ett slags spiral, som även ver-
kets rubrik Concentric Paths anspelar på. 
Enligt Pekka Kuusisto blir ”spiralen allt 
mindre och mindre, farten allt större och 
större, och g-krafterna allt svårare och 
svårare att motstå”.   

Med sin upprepade rörelseenergi får 
första satsens spiralform en minimalis-
tisk processliknande struktur, då violi-
nen virvlar i höjden mitt i ett ljust lyriskt  
klanglandskap.

I mellersta satsen stöder spiralformen 
sig på en chaconne, en traditionell struk-
tur som skapar harmonisk rotation, vars 

bärande harmoniföljd presenteras av vio-
linisten och struktureras av skarpa mellan-
repliker i orkestern.

Den avslutande satsen börjar som en 
gammal processionsmusik. Satsens puls 
blir ömsom tätare, ömsom bredare ända 
tills en kraftig stöt i orkestern avbryter so-
listens figurer som skjuter upp i höjden. 
Adès har sagt att han i sitt inre också hör 
ett alternativt, stillsamt slut, där karava-
nen går vidare och breder ut sig ändlöst 
som en solfjäder.
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Sergej 
Rachmaninov: 
Symfoniska 

danser op. 45
Anade Sergej Rachmaninov (1873–1943), 
då ha skrev sina Symfoniska danser  (1940), 
att detta skulle bli hans sista betydande 
verk? Få av hans verk har, trots musikens 
moderna prägel, en så stark retroperspek-
tiv känsla.

Tonsättaren övervägde till en början 
att ge de Symfoniska danserna namnet 
Fantastiska danser och då hade satser-
na fått heta Middag, Aftonskymning och 
Midnatt. Det slutliga namnet är emellertid 
ändå såtillvida mera träffande, att verket 
kan gestaltas som symfoniskt både vad 
dimensionerna och satsernas klara struk-
tur beträffar.

I första satsen vinglar huvudgruppen 
nyklassiskt över en motoriskt pulserande 
bakgrund. En kontrast skapas i sidogrup-
pen av saxofonens hisnande sköna sång, 
som låter som ett längtansfullt minne 
från unga år i Ryssland. Detta blev den 
enda gången som Rachmaninov i sin pro-
duktion använde sig av saxofon.

Den mellersta satsen är tydligt den 
mest dansanta. I dess elegans hörs det 
förflutna genom minnenas slöja, men 
stundtals tränger också strängare nyanser 
sig på. Och liksom i Ravels La valse dansar 
också Rachmaninovs stora valsscen sig till 
aska i höjdpunktens virvlar.

Liksom i första satsen inramas sista sat-
sens romantiska mellersta del av rytmiskt 
slående yttersatser. I det praktfulla slu-
tet ställer Rachmaninov mot varandra ett 
dödsmotiv Dies irae och ett uppståndelse 
motiv lånat ur Vigilian. 

 
 Kimmo Korhonen

 Britten Nicholas Collon (f. 1983) hör till 
den yngre generationens mest efter-
frågade dirigenter. Han har jobbat med 
Residentie-orkestern i Haag sedan 2016 
och från början av säsongen 2018/19 som 
dess enda chefsdirigent. Därtill är han 
chefsdirigent för den brittiska kammaror-
kestern Aurora som han själv grundade år 
2004 och har också varit förste gästdiri-
gent för Gürzenich-orkestern i Köln från 
hösten 2017.

Collon har studerat viola, piano och or-
gel och i början av sin karriär spelade han 
viola i Storbritanniens nationella ung-
domsorkester. Sir Colin Davies har varit 
hans mentor under dirigentkarriären samt 
även Sir Mark Elder vars biträdande diri-
gent han varit.

Collon har gästdirigerat många renom-
merade orkestrar, utöver de brittiska top-
porkestrarna bl.a. Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin, Tonhalle-orkestern i 
Zürich, Ensemble InterContemporain, 
Europas kammarorkester, Oslos filharmo-
niker, Franska nationalorkestern, Tokyo 
Metropolitan Symphony Orchestra och 
Torontos symfoniorkester. Hösten 2021 
tillträder han som chefsdirigent för RSO.

Collon dirigerar en bred repertoar och 
har även framträtt som operadirigent. 
Han har dirigerat över 200 nya verk, bland 
dem ett flertal uruppföranden och premi-
ärer 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 

NICHOLAS COLLON
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Pekka Kuusisto blev känd för den stora 
publiken, då han 19 år gammal som för-
sta och hittills enda finländare vann den 
internationella Jean Sibelius-tävlingen 
1995. Segern gav honom stor internatio-
nell framgång, men i motsats till många 
andra nöjde han sig inte med en traditio-
nell karriär som internationell virtuos, utan 
han har skapat sig en helt personlig konst-
närsprofil som också utsträcker sig till an-
dra musikgenrer.

I sitt arbete koncentrerar sig Kuusisto 
på nära samarbete med många första 
rangens kammarmusiker och ofta le-
der han också själv sina konserter. Han 
har varit konstnärlig partner för Tapiola 
Sinfonietta, sedan år 2016 konstnärlig 
chef för Australian Chamber Orchestra 
och konstnärlig partner för Saint Paul 
Chamber Orchestra i Minnesota, från år 
2018 förste gästdirigent för Norska kam-
marorkestern och sedan år 2019 konstnär-
lig partner för Mahler Chamber Orchestra 
och "Artistic Best Friend" för Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen

Kuusisto har under de senaste säsong-
erna uppträtt som solist för Birminghams 
och Torontos symfoniorkestrar, Skotska 
kammarorkestern samt New Yorks och 
Los Angeles filharmoniker och vid London 
Proms. Vid sidan av sina solistuppdrag 
uppträder han aktivt som kammarmusiker.

PEKKA KUUSISTO

Aurora dirigerat skivan Insomnia (Britten, 
Brett Dean, Ligeti, Gurney och Lennon & 
McCartney). Han har även gjort skivor med 
Danska Radiosymfonikerna, Philharmonia 
Orchestra och Hallé-orkestern.

En väsentlig dimension i Kuusistos mu-
sicerande är arbetet inom ramen för olika 
musikgenrer. Han har konstaterat att folk-
musiken har gett honom impulser som 
han också kunnat tillämpa inom konstmu-
siken. Han är också känd för sin förmåga 
att improvisera.

Kuusisto har gjort aktivt samarbete 
med många nutida tonsättare, bl.a. Nico 
Muhly, Thomas Adès, Daniel Bjarnason 
och Andrea Tarrodi samt i Finland Uljas 
Pulkkis, Sauli Zinovjev och Sebastian 
Fagerlund. Kuusisto har också framträtt 
som tonsättare.

Kuusisto har spelat in traditionell re-
pertoar på skiva samt även nyare verk 
(bl.a. Schnittke, Rautavaara, Lindberg, 
Fagerlund, Tüür).

Kuusisto var åren 1999–2018 konst-
närlig ledare för Vår festival (åren 1999–
2006 tillsammans med sin bror Jaakko 
Kuusisto). Han har fått bl.a. Väinö Tanner-
stiftelsens pris 2008 och Nordiska rådets 
musikpris 2013.
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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-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, 

Radions 
symfoniorkester

Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen. Orkestern har för sina in-
spelningar fått Gramophone Award två 
gånger – för Lindbergs klarinettkonsert 
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 sånger fick pri-
set 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.


