
22.1. klo 19.00
Musiikkitalo

Sakari Oramo
k a p e l l i m e s t a r i

Anu Komsi
s o p r a a n o

Aarre Merikanto: Fantasia

Aarre Merikanto: Ekho

VÄLIAIKA 20 min

Rued Langgaard: Sinfonia nro 6  
“Det Himmelrivende” 

Teema (1. versio)
Teema (2. versio)

Muunnelma I (Introduzione) 
Muunnelma II (Fuuga)      

Muunnelma III (Toccata) 
Muunnelma IV (Sonata) 

Magnificamente VIII
Muunnelma V (Coda)

Richard Strauss:  
Vier letzte Lieder TrV 296 

Kevät (Frühling)
Syyskuu (September)

Nukkumaan (Beim Schlafengehen)
Iltaruskossa (Im Abendrot)

Väliaika n. klo 19.35. Konsertti päättyy n. klo 20.55. 
 Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa. Konsertti nähdään  

kahdessa osassa Yle Teemalla 16.2. ja 23.2. ja uusintana  
Yle TV 1:ssä 22.2. ja 29.2.

17 min

8 min

23 min

24 min



2

Aarre Merikanto: Fantasia; Ekho
Aarre Merikanto (1893–1958), rakastetun 
kansallisromantikon Oskar Merikannon 
poika, suuntautui säveltäjänä niin eri lin-
joille kuin isänsä, että voi puhua freu-
dilaisesta isänmurhasta. Sitä ajan pat-
riarkaalis-konservatiivinen suomalainen 
musiikkielämä ei jättänyt rankaisematta.

Aarre Merikanto oli Ernst Pingoud’n, 
Väinö Raition ja Uuno Klamin rinnalla yksi 
niistä nuorista modernisteista, jotka uu-
distivat 1920-luvulla suomalaista musiik-
kia. Heidän uudistuksensa otettiin kui-
tenkin haluttomasti vastaan, ja vaikka 
vaikeimman kohtalon koki Pingoud, myös 
Merikantoon henkilöityi paljon niistä vai-
keuksista, joita nuoret modernistit joutui-
vat kohtaamaan. Traagisinta oli, että hä-
nen pääteoksensa ooppera Juha (1922) 
esitettiin ensimmäisen kerran näyttämöl-
lä vasta viisi vuotta hänen kuolemansa  
jälkeen. 

Merikannon kääntyminen varhaistuo-
tannon juurevasta myöhäisromantiikas-
ta modernismiin tapahtui 1920-luvun 
alkuvuosina, ensin alustavasti Juhan sä-
vellysprosessin aikana, sitten varsinaisesti 
orkesterilauluissa Syyssonetti ja Ekho (mo-
lemmat 1922) ja vuoden 1923 Fantasiassa 
orkesterille. Laulut esitettiin tuoreeltaan 
syksyllä 1922 ja saivat pääosin tyrmää-
vän vastaanoton, mutta Fantasia kuultiin  
vasta 1952.

On kuin Merikanto olisi säveltänyt 
Fantasian enemmän jonkinlaista kuvitteel-
lista ideaalitilannetta kuin todellista esi-
tystä varten. Hän käytti siinä ajan oloissa 
jättimäistä orkesteria (mm. nelinkertaiset 
puupuhaltimet, kaksi tuubaa, kaksi harp-
pua ja suuri jousisto), eikä sellaista ollut 
mitään mahdollisuutta koota 1920-luvun 
Suomessa. 

Merikanto kaavaili yksiosaisesta Fantasi-
asta aluksi kolmatta sinfoniaansa mut-
ta kääntyi sitten lähes päinvastaiseen 
suuntaan, otsikkoon jossa korostui teok-
sen vapaamuotoinen, epäsinfoninen ote. 
Myöhempinä vuosinaan Merikanto ker-
toi sävellysoppilaalleen Usko Meriläiselle, 
että teoksen innoittajana olivat olleet 
Lemminkäisen naisseikkailut saaressa. 

Jo avauksen trilleissä ja kahden tuu-
ban alarekisterissä soivissa lyhyissä ai-
helmissa on vahva pinnanalainen jännite. 
Ylipäätään tematiikka on lyhytjänteistä ja 
vapaasti muotoutuvaa, eikä sitä oteta var-
sinaisen kehittelevän käsittelyn kohteeksi. 
Merikanto vyöryttää esiin järisyttäviä, laa-
vamaisesti virtaavia kudoksia, jotka soivat 
huippukohdissa monikerroksisena myller-
ryksenä. Teoksessa on myös lyyrisempiä 
tuokioita, mutta tuntuu kuin Merikanto ei 
olisi voinut eikä olisi edes halunnut hillitä 
musiikin alkuvoimaa ja antaa sen purkau-
tua haltioituneisiin, myöhäisromanttis-ek-
spressionistisiin huipennuksiin.

Hiukan ennen Fantasiaa valmistunees-
sa orkesterilaulussa Ekho Merikannon 
soinnillinen kontrolli on ollut selvästi tar-
kempaa. Osittain tämä juontuu jo siitä, 
että mukana on lauluosuus, jolle on pitä-
nyt raivata tilaa kudoksessa, mutta myös 
lähtökohtana ollut V. A. Koskenniemen anti-
kisoiva runo on määritellyt teoksen soin-
timaisemaa. Jos Fantasia tuntuu paikoin 
ylitsepursuavalta, todistaa Ekho siitä, että 
halutessaan Merikanto osasi kirjoittaa 
myös hienostuneempaa modernistista  
tekstuuria.

Koskenniemen runo kertoo muun 
muassa Ovidiuksen Metamorfooseista tu-
tun tarinan Ekho-nymfista. Ekho on ra-
kastunut Narkissokseen, ”kaunehimpaan 
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Hellaan pojista”, mutta jää vaille vastarak-
kautta, kun Narkissos on ihastunut pak-
komielteisesti omaan lähteen pinnasta 
heijastuvaan peilikuvaansa. Ekhon täyt-
tymättömän rakkauden kuvaus kietoutuu 
Merikannolla impressionistisen rikkaisiin 
sävyihin, hienostuneisiin ja usein eri tavoin 
jaettuihin jousitekstuureihin ja puupuhal-
timien kirjomiin heleisiin arabeskeihin.

 Runon lyyrinen minä, Ekhon sisäinen 
ääni, elää herkästi teoksen vapaasti kaar-
tuvassa, tekstin käänteitä seuraavassa 
laululinjassa. Vaikka Merikanto ei raken-
na varsinaista temaattista konstruktio-
ta, jäsentää tiettyjen elementtien toisto 
kokonaisuutta. Avaustunnelma hiljaisine 
tremoloineen, puhallinaiheineen ja laulu-
repliikkeineen (”Koko yön minä yksin tans-
sinut oon”) toistuu huipentavan orkesteri-
välisoiton jälkeen (”Koko kesän ma yksin 
tanssinut oon”) ja johdattaa laulun päätös-
jakson syksyiseen elegisyyteen. Sama ele 
kuullaan vielä laulun lopussa (”Koko yön 
minä yksin tanssinut oon”) mutta silloin 
jo lohduttoman alistuneena, jaksamatta 
enää kasvaa melodiaksi.

Aarre Merikanto: Ekho 

Koko yön minä yksin tanssinut oon
ja kutsunut armasta karkeloon,
satakielen tahtiin ja Panin huilun
olen tanssinut ylitse rotkon ja kuilun,
yli kanervakenttien kukkivain --
Narkissos, mun armaani, viipyy vain.

Narkissos, Narkissos -- hu-huu, hu-huu!
Yhä lähteen yli hän kurkoittuu,
ei korvansa kuule, ei silmänsä nää,
yhä omaa hän kuvaansa tähyää.
Hänet polvillansa ja seppelpäin
yöt umpeen ma lähteen reunalla näin.
Hän unissa elää, onneton,
mut hän kaunein pojista Hellaan on.
Hänen kutrinsa sormin ma kiertäisin,
hänen silmänsä peittäisin suudelmin,
hänen surunsa kauas ma karkoittaisin,
hänen huulensa hymyileviks saisin,
hänet veisin ma riemussa karkeloiden
yli rotkojen, kenttien, kukkuloiden,
yli Helikon luolaani salaiseen,
minun viereeni yrttivuoteeseen!

Koko kesän ma yksin tanssinut oon
ja kutsunut armasta karkeloon.
Ei koskaan, ei koskaan hän luokseni saa,
iät omaan hän kuvaansa tuijottaa.
Narkissos, ma huudan, hu-huu, hu-huu!
Kesä mennyt on, kohta on syksyn kuu.
Vain tuuli mun kaipuuni äänen vei,
Narkissos mun huutoain kuule ei.

Kesän kukkaset kuihtuu ja riutuu
ja mun toivoni hiutuu ja hiutuu,
mut mun lempeni ääni ei vaieta voi.
Se mun kuoltuanikin soi ja soi.

Koko yön minä yksin tanssinut oon
ja kutsunut armasta karkeloon...

V. A. Koskenniemi
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Uusia ilmaisukeinoja etsivien säveltäjien 
tie ei ole ollut vaikea vain Suomessa vaan 
myös muualla. Tanskassa sen sai kokea 
Rued Langgaard (1893–1952), jonka sä-
veltäjäkohtaloa voi monessakin suhteessa 
verrata Aarre Merikantoon. Hän oli koti-
maassaan syrjäinen hahmo, jonka teok-
sista suuri osa jäi esittämättä hänen elin-
aikanaan, niiden joukossa hänen ainoa 
oopperansa Antikrist (1923/30). Hänen 
teoksensa saivat paremman vastaanoton 
Saksassa ja Itävallassa, mutta lopullista lä-
pimurtoa hän ei kokenut sielläkään.

Langgaardin syrjäiseen asemaan vaikut-
ti sekä hänen eksentriseksi ja hankalaksi 
kuvattu persoonansa että hänen vaikeasti 
määriteltävä, monenlaisiin tyylisuuntauk-
siin haarautunut tuotantonsa. Ääripäinä 
ovat muutamien teosten sovinnainen 
romantiikka ja visionäärisen Sfaerernes 
Musikin (1916–18) ”tilamusiikki”, sointi-
kentät ja hitaasti liikkuvat jousiklusterit. 
Varsinaisesti Langgaardin merkitys uusia 
uria aukoneena säveltäjänä alettiin ym-
märtää Tanskassa vasta parisenkymmen-
tä vuotta hänen kuolemansa jälkeen.

Langgaardin laajassa, yli 400 teosta 
käsittävässä tuotannossa merkittävim-
män yhtenäisen ryhmän muodostavat 
hänen kuusitoista sinfoniaansa. Sarja on 
epätasainen mutta yltää huipuiltaan kor-
kealle, ja yksi näistä huipuista on kuudes 
sinfonia Det Himmelrivende. Teos valmis-
tui 1920, mutta Langgaard tiivisti ja kor-
jaili sitä ennen Karlsruhessa tammikuus-
sa 1923 ollutta kantaesitystä ja uudelleen 
vuosina 1928–30. Sinfonialla ei ole tai-
vaan repeämiseen viittaavasta nimestä 
huolimatta varsinaista ohjelmaa, mutta 

tiedetään, että omaperäistä uskonnol-
lista maailmankuvaa rakentaneen sävel-
täjän innoittajana on ollut 1700-luvun 
tanskalaisen virsirunoilijan Hans Adolph 
Brorsonin runo ja katkelma Uuden testa-
mentin Efesolaiskirjeestä. 

Langgaardin kuudes sinfonia on yksi-
osainen, muunnelmasarjan tapaan ra-
kentuva kokonaisuus. Teema esitellään 
kahtena versiona, ensin seesteisesti vir-
tailevana jousipolyfoniana ja sitten uudel-
leen kromaattiseksi vääntyneessä muo-
dossa. Sitä seuraa viisi toisiinsa tiiviisti 
kytkeytyvää muunnelmajaksoa, jotka 
ovat saaneet musiikkia karakterisoivat ot-
sikot Introduzione, Fuga, Toccata, Sonata 
ja Coda. 

Teeman kahden esittelyn jälkeen mu-
siikkia hallitsee intensiivinen dramaatti-
suus, jota usein Hindemithin mieleen tuo-
va kontrapunkti tihentää, ja lyyrisemmät 
käänteet jäävät teoksessa vain lyhyiksi 
hengähdystauoiksi. Jousten ja puupuhal-
timien kuvioiden rinnalla vasket nouse-
vat usein mahdikkaaseen julistukseen, ja 
Codan huipentava loppujakso on otsikoi-
tu erikseen Glorificazioneksi.

  

Rued Langgaard: Sinfonia nro 6, 
Det Himmelrivende
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Richard Strauss (1864–1949) sävelsi Vier 
letzte Liederin (Neljä viimeistä laulua) tou-
kokuun ja syyskuun 1948 välisenä aikana, 
sielu vielä vereslihaisena toisen maailman-
sodan kiirastulesta ja jo syvästi tietoise-
na oman elämänkaarensa lähestyvästä 
umpeutumisesta. Vaikka laulut eivät tark-
kaan ottaen jääneet hänen viimeisikseen 
– niiden jälkeen valmistui vielä myöhem-
min samana vuonna laulu Malven – ne on 
helppo kokea ikääntyvän säveltäjän jäähy-
väisinä elämälle. Ja minkälaiset jäähyväiset 
ne ovatkaan! Strauss on viimeisinä vuosi-
naankin, fyysisesti jo väsyneenä miehenä, 
ollut luovien voimiensa huipulla ja kirjoit-
tanut rakastetuimman ja koskettavimman 
lauluteoksensa. 

Kantaesityksen lauloi Straussin toivo-
muksesta suuri norjalaissopraano Kirsten 
Flagstad Wilhelm Furtwänglerin johdolla 
Lontoossa toukokuussa 1950, kahdeksan 
kuukautta säveltäjän kuoleman jälkeen. 
Laulut julkaistiin myöhemmin samana 
vuonna, jolloin ne saivat nykyisin tunne-
tun nimensä ja yleisimmin käytetyn järjes-
tyksensä, joka poikkeaa sekä niiden synty- 
että kantaesitysjärjestyksestä. 

Vier letzte Liederissä Strauss on tuonut 
yhteen kaksi suurta rakkauttaan: sopraan-
oäänen ja orkesterin. Sopraano piirtää pit-
kin linjoin upeita kaarroksiaan, ja vaikka 
orkesteri soi täyteläisin ja rikkain sävyin 
parhaaseen Straussin myöhäisromantti-
seen tyyliin, se ei koskaan peitä solistia. 
Soolot käyrätorvelle (September) ja soo-
loviululle (Beim Schlafengehen) nousevat 
herkistävinä yksityiskohtina esiin orkeste-
rikudoksesta.

Vier letzte Lieder huokuu ajattomassa 
kauneudessaan syvää nostalgiaa ja sa-
malla seesteistä, rauhallisin mielin koh-
dattua hyväksymistä kuoleman edessä. 
Ensimmäistä laulua Frühling hallitsevat 
vielä keväiset tunnot, mutta kahdessa 
seuraavassa laulussa September ja Beim 
Schlafengehen tunnelma syvenee. 

Viimeinen laulu Im Abendrot tuo elä-
män päättymisen käsinkosketeltavan lä-
helle. Kun sanat laulun lopussa kysy-
vät ”Ist dies etwa der Tod?” (Onko tämä 
ehkä kuolema?), kuullaan orkesterissa lai-
naus Straussin varhaisesta sävelrunosta 
Kuolema ja kirkastus, sen kirkastus-tee-
masta. Sen jälkeen – lauluäänen jo vaiet-
tua – jää orkesterin tehtäväksi saattaa 
musiikki päätöstahdeissa täydellisen rau-
han tilaan. Im Abendrotin hehkuvan au-
ringonlaskun mukana meni mailleen paitsi 
poikkeuksellisen pitkä ja hieno säveltäjä-
nura myös koko se romanttinen traditio, 
jonka viimeinen suuri edustaja Strauss  
oli ollut.

Kimmo Korhonen

Richard Strauss: Vier letzte Lieder
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Richard Strauss:
Vier letzte Lieder

Frühling

In dämmrigen Grüften
träumte ich lang
von deinen Bäumen und blauen Lüften,
von deinem Duft und Vogelgesang.

Nun liegst du erschlossen
in Gleiss und Zier,
von Licht übergossen
wie ein Wunder vor mir.

Du kennst mich wieder,
du lockest mich zart.
Es zittert duch all meine Glieder
deine selige Gegenwart.

Hermann Hesse

September

Der Garten trauert,
kühl sinkt in die Blumen der Regen.
Der Sommer schauert
still seinem Ende entgegen.

Golden tropft Blatt um Blatt
nieder vom hohen Akazienbaum.
Sommer lächelt erstaunt und matt
in den sterbenden Gartenraum.

Lange noch bei den Rosen
bleibt er stehn, sehnt sich nach Ruh.
Langsam tut er die,
müdgeword’nen Augen zu.

Hermann Hesse 

Richard Strauss:
Neljä viimeistä laulua

Kevät

Hämärissä kammioissa
kauan uneksin
puistasi, sinisestä ilmastasi,
tuoksustasi, linnun laulusta.
 
Nyt lepäät avoimena
loiston koristamana
valon valelemana
edessäni kuin ihme.
 
Tunnet minut,
houkutat hellästi,
ihana olemuksesi
käy värinänä jäsenieni läpi!

 

Syyskuu

Puutarha suree,
sade lankeaa viileänä kukkasille.
Väristen kesä kulkee
verkkaan kohti loppuaan.
 
Kultapisaroina lehden putoavat
korkeasta akaasiapuusta.
Raukea ja hämmentynyt on kesän hymy
kuolevassa puutarhassa.
 
Pitkään se viipyy ruusujen luona,
kaipaa lepoon.
Vitkaan se sulkee
uupuneet silmänsä.

Hermann Hesse 
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Beim Schlafengehen

Nun der Tag mich müd’ gemacht,
soll mein sehnliches Verlangen
freundlich die gestirnte Nacht
wie ein müdes Kind empfangen.

Hände lasst von allem Tun,
Stirn, vergiss du alles denken,
alle meine Sinne nun
wollen sich in Schlummer senken.

Un die Seele unbewacht,
will in freien Flügen schweben,
um im Zauberkreis der Nacht
tief und tausendfach zu leben.

Hermann Hesse 

Im Abendrot

Wir sind durch Not und Freude
gegangen Hand in Hand
vom Wandern ruhn wir
nun überm stillen Land.

Rings sich die Täler neigen,
es dunkelt schon die Luft,
zwei Lerchen nur noch steigen
nachträumend in den Duft.

Tritt her, und lass sie schwirren,
bald ist es Schlafenszeit,
dass wir und nicht verirren
in dieser Einsamkeit.

O weiter, stiller Friede,
so tief im Abendrot.
Wie sind wir wandermüde - 
ist dies etwa der Tod?

Joseph von Eichendorff

Nukkumaan

Kun päivä on voimani vienyt
ottakoon kiihkeä kaipuu
tähtiyön auliina vastaan
kuin väsynyt lapsi.
 
Käsistään kirvotkoon työ,
otsa, jo unohda mietteet,
näkö, kuulo ja tunto
vajoaa horrokseen.
 
Kahleeton sielu nousee
vapain siiveniskuin
yön taikapiiriä kohti
elääkseen tuhansin tavoin.

Iltaruskossa

Halki surun ja riemun
käsikkäin vaelsimme.
Matkamme jälkeen levon
tyyni maankamara tarjoo.
 
Alenee laaksoiksi rinteet,
ilma jo tummene,
vain kaksi leivoa nousee
tuoksuissa uneksien
 
Niiden liverrys soikoon,
kohta on nukkuma-aika,
ettemme harhaan kulje
tähän hiljaisuuteen.
 
Oi lakea tyyni rauha
sylissä iltaruskon.
Taivalko näännytti meidät -
vai kuolemako se on?

suom. Liisa Ryömä
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SAKARI ORAMO
Suomalaisten kapellimestarien kansainvä-
liseen kärkikaartiin kuuluva Sakari Oramo 
on ollut vuodesta 2008 Tukholman kunin-
kaallisen filharmonisen orkesterin ja vuo-
desta 2013 myös BBC:n sinfoniaorkeste-
rin ylikapellimestari. Hän toimi 1998–2008 
Birminghamin kaupungin sinfoniaorkes-
terin musiikillisena johtajana ja 2003–12 
Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimes-
tarina ja on nykyisin orkesterin kunniaka-
pellimestari. Lisäksi Oramo toimi 2013–
19 Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin 
taiteellisena johtajana ja pitkään myös 
Kokkolan Oopperan kapellimestarina. 

Oramo aloitti uransa viulistina ja ehti 
toimia konserttimestarina sekä kamarior-
kesteri Avantissa, jonka perustajajäseniin 
hän kuului, että Radion sinfoniaorkeste-
rissa ennen kuin painopiste vaihtui or-
kesterinjohtamiseen, mutta hän on esiin-
tynyt viulistina välillä myöhemminkin. 
Kapellimestarioppinsa hän on saanut 
Sibelius-Akatemiassa Jorma Panulan joh-
dolla ja aloitti tammikuussa 2020 viisivuo-
tisen kautensa Sibelius-Akatemian orkes-
terinjohdon professorina. 

Oramo on vieraillut kapellimestarina 
monissa maailman huippuorkestereissa 
(mm. Wienin, Berliinin ja New Yorkin fil-
harmonikot, Chicagon, San Franciscon 
ja Pariisin orkesterit sekä Amsterdamin 
Concertgebouw-orkesteri). Hän on myös 
tehnyt suuren määrän levytyksiä ja joh-
tanut keskeisen ohjelmiston lisäksi pal-
jon harvinaisuuksia ja uusien teosten kan-
taesityksiä. Oramo on saanut työstään 
monia palkintoja ja tunnustuksia, mm. 
Royal Philharmonic Societyn ”vuoden ka-
pellimestari” -tunnustuksen 2015.

ANU KOMSI
Anu Komsi kuuluu koloratuurisopraanona 
aikamme kansainvälisesti menestyneimpi-
in suomalaisiin laulajiin. Hän on tullut esiin 
niin yksinlaulujen, vokaalikamarimusiikin, 
orkesterilaulujen, jazzin kuin lähes seitse-
mänkymmenen mitä erilaisimman ooppe-
raroolin taiturillisena esittäjänä eri puolilla 
maailmaa monien huippuesittäjien kanssa 
(mm. Wienin, Berliinin, New Yorkin ja Los 
Angelesin filharmonikot, Milanon La Scala, 
Salzburgin ja Luzernin festivaalit, Lontoon 
BBC Proms-festivaali jne.). 

Anu Komsin ohjelmisto on poikkeuksel-
lisen laaja ja ulottuu renessanssista oman 
aikamme musiikkiin. Hänen esityksilleen 
ja taiteilijapersoonalleen on ominaista 
omistautuva ja menestyksekäs heittäyty-
minen vaativiin ja tarvittaessa epätavalli-
siinkin projekteihin. Parhaiten hänet kui-
tenkin tunnetaan 1900-luvun ja uuden 
musiikin suvereenina tulkitsijana, ja mo-
net nykysäveltäjät ovat kirjoittaneet teok-
sia varta vasten hänelle. Näistä yksi on 
George Benjaminin Into the Little Hill, jota 
Komsi on esittänyt mm. Lontoon Wigmore 
Hallissa, Hampurin Elbphilharmoniessa ja 
Tukholman Tonsättar-festivaalilla.

Kuluvalla kaudella Anu Komsi esittää  
mm. Magnus Lindbergin laulusarjaa 
Accused Göteborgin ja Tukholman kon-
serttitaloissa, Berliinin Filharmoniassa ja 
Pariisin Filharmoniassa. Suomen Kansallis-
oopperassa hän esiintyy Poulencin Gloriassa. 
Kurtágin Kafka-fragmentteja Komsi laulaa 
Ligeti-festivaalilla Budapestissa ja Helsingissä.

Komsi on tehnyt useita levytyksiä 1900- 
luvun ja oman aikamme musiikista ja ollut mu-
kana neljällä Gramophone-palkitulla levyllä 
(Harveyn White as Jasmine, Nielsenin sinfonia 
nro 3, Saariahon Leino-laulut ja Langgaardin  
sinfonia nro 2).
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Anu Komsi toimi perustamansa West 
Coast Kokkola Operan taiteellisena johtajana 
ja vastasi Kokkolan Oopperakesä -festivaa-
lin ja ensemblen kiertueiden suunnittelusta 

Radion sinfoniaorkesteri
Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on 
tuottaa ja edistää suomalaista musiikki-
kulttuuria. Orkesterin ylikapellimestari on 
Hannu Lintu. 

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. Hannun Linnun kauden 
päätyttyä keväällä 2021 ylikapellimestari-
na aloittaa Nicholas Collon.

Suurten klassis-romanttisten mes-
tariteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen orkes-
terimusiikin taltioiminen kantanauhoille 
Yleisradion arkistoon. Kaudella 2019–2020 
orkesteri kantaesittää neljä Yleisradion ti-
laamaa teosta. Lisäksi ohjelmassa on 
Yleisradion ja Helsingin juhlaviikkojen 
suurtuotanto, Schumannin Kohtauksia 
Goethen Faustista. Erityisaseman saavat 
myös Dmitri Šostakovitšin keskikauden  

sinfoniat ja konsertot. Toista kertaa jär-
jestettävällä RSO-festivaalilla kuullaan 
Magnus Lindbergin uutuuksia ja suurteok-
sia. Kapellimestarivieraiksi saapuvat mm. 
Esa-Pekka Salonen, Herbert Blomstedt, 
Jukka-Pekka Saraste ja Sakari Oramo ja 
solisteina debytoi joukko kotimaisia nuoria.

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Bartókin, Sibeliuksen, Hakolan, Lindbergin, 
Saariahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen 
teoksia. Orkesteri on saanut levytyk-
sistään Gramophonen kahdesti - Lind- 
bergin klarinettikonserton levytykses-
tä 2006 sekä Bartókin viulukonsertto-
jen levytyksestä 2018. Muita tunnustuk-
sia ovat mm. BBC Music Magazine Award, 
Académie Charles Cros ja MIDEM Classical 
Award. Sibeliuksen sävelrunoja ja laulu-
ja sisältävä levy palkittiin International 
Classical Music -palkinnolla (ICMA) 2018. 
Kotimaisen EMMA-palkinnon RSO on saa-
nut 2016 ja 2019.

RSO konsertoi säännöllisesti ympäri 
maailmaa. Kaudella 2019–2020 orkeste-
ri tekee Hannu Linnun johdolla kiertueet 
Keski-Eurooppaan ja Japaniin.

RSO:n konsertit lähetetään suorina lähe-
tyksinä Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä sekä 
taltiointeina Yle Teemalla ja Yle TV1:ssä.

2004–2018. Suomi100 -juhlavuonna WCKO 
esitti Suomen ensiesityksenä Meyerbeerin 
oopperan Ĺ étoile du Nord (Pohjantähti), 
joka on edelleen nähtävissä Yle Areenassa.

Huomioithan yliherkkyydestä kärsivät  
kanssakuulijamme, välttäisitkö voimakkaiden  

tuoksujen käyttöä konsertissa.  
Kiitos!


