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SINFONIAKONSERTTI

Hannu Lintu, kapellimestari 
Ossi Tanner, piano  
Sinfonia Lahden residenssitaiteilija

Igor Stravinsky: Kolmiosainen sinfonia *
I Overture
II Andante; Interlude: L'istesso tempo
III Con moto

Frédéric Chopin: Pianokonsertto nro 2 f-molli op. 21
I Maestoso
II Larghetto
III Allegro vivace

Igor Stravinsky: Musiikkia balettiin Keijukaisen suudelma
1. kohtaus: Prologi: Kehtolaulu myrskyssä
2. kohtaus: Kyläjuhla
3. kohtaus: Myllyn luona – Pas de deux - Kohtaus
4. kohtaus: Epilogi: Autuaitten kenttien kehtolaulu

*) Ensimmäistä kertaa Sinfonia Lahden ohjelmistossa

Konsertin kesto on noin 2h 15 min, sis. väliajan. 

Klo 18.00 Johdatus konserttiin / Puusepän Sali
Heini Moisio haastattelee residenssitaiteilija Ossi Tanneria
 
Konsertti-ilta jatkuu n. klo 21 Kamarimusiikkikonsertilla.

Sinfonisesti yhdessä: 

Sinfonisesti yhdessä:

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- 
ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. 
Hämeenmaa on myynniltään alueensa suurin 
yritys ja työllistää noin 2 700 kanta- ja päijät-
hämäläistä. Osuuskaupan omistavat sen 
asiakkaat, ja Hämeenmaalla omistajia on 
jo yli 160 000. Hämeenmaan toiminnan 
tarkoituksena on tuottaa omistajilleen 
etuja ja palveluja.

Stala-Yhtiöt on suomalainen perheyritys, 
jolla on juuret syvällä suomalaisen työn, 
toimivan designin, kestävän materiaalin ja 
tinkimättömän laadun arvostamisessa. Näitä 
arvoja kunnioittaen Stala suunnittelee ja 
valmistaa pesupöytiä, altaita, jätelajitteluvau-
nuja ja postilaatikoita, jotka kestävät aikaa ja 
tuottavat iloa jokaisella käyttökerralla. Samalla 
tinkimättömyydellä syntyvät myös Stalatuben 
rakenneputket ja komponentit, joiden laatu 
tunnetaan ympäri maailman.

Me uskomme, että kaiken markkinoinnin 
tulee tukea yrityksesi kasvua. Siksi teemme 
linjakasta markkinointia, joka perustuu
vahvaan ajatteluun. Näkemystehdas MBE 
on strategisen markkinoinnin asiantuntija, 
jonka tehtävä on tehostaa myyntiäsi kasvat-
tamalla brändin arvoa ja tunnettuutta. 
Toteutamme rohkeasti ja määrätietoisesti 
kokonaisvaltaisia markkinoinnin ratkaisuja, 
jotka tukevat tavoitteitasi. Meiltä saat 
ajattelun, näkemyksen ja toteutuksen.

Etelä-Suomen Sanomat on Lahden mark-
kina-alueen luetuin lehti, joka tavoittaa päivit-
täin eri-ikäiset ja erilaisissa elämänvaiheissa 
olevat päijäthämäläiset – myös verkossa. 
Valtakunnallisesti mitattuna Etelä-Suomen 
Sanomat on lukijamäärältään 9. suurin sano-
malehti. Lehti tarjoaa lukijoilleen tärkeimmät 
uutiset alueelta ja muualta maailmasta, uutis-
ten taustat, monipuolisia teemasisältöjä, 
kiinnostavia henkilöitä ja ilmiöitä.

Polttimo on elintarvikealan konserni ja perhe-
yritys, johon kuuluvat maltaita valmistava 
Viking Malt Oy sekä elintarvikkeiden aines-
osia valmistava ja maahantuova Senson Oy. 
Viking Maltilla on mallastuotantoa Lahden 
lisäksi Ruotsissa, Liettuassa, Tanskassa 
ja Puolassa. Sensonin mallasuutteet ja 
-entsyymit tuotetaan Lahdessa. Asiakkai-
tamme ovat kansainväliset ja kotimaiset 
elintarvikeyritykset kuten panimot, tislaamot, 
leipomot, meijerit sekä eines- ja makeis-
teollisuus.

Yhdistyksemme tavoitteena on saada 
uusia jäseniä ja rohkaista kokematontakin 
mukaan. Jäseneltä ei edellytetä musiikin 
asiantuntemusta, vain kiinnostusta musiik-
kiin, konsertteihin ja Sinfonia Lahtea koh-
taan. Eikä välttämättä näitäkään – kiinnostus 
ja asiantuntemus kasvavat jäsenyyden 
myötä. Tervetuloa tutustumaan toimintaam-
me Metsähallissa olevaan info- ja levy-
pisteeseemme konserttien yhteydessä!

sinfonia lahti



n. klo 21 Sibeliustalon konserttisali
KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI

Ossi Tanner, piano
Anni-Kaisa Tikkala, viulu
Elina Päkkilä, viulu
Matthias Funke, alttoviulu
Teet Järvi, sello

Johannes Brahms: Pianokvintetto f-molli, op. 34
Allegro non troppo
Andante, un poco adagio
Scherzo: Allegro
Finale: Poco sostenuto – Allegro non troppo – Presto, non troppo

Kamarimusiikkikonsertti alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen Konserttisalissa.  
Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan esitystä.  
Myöhäisillan kamarimusiikkikonsertissa on numeroimattomat paikat.

Kamarimusiikkikonsertin kesto n. 40 min, ei väliaikaa. 
Konserttiin on vapaa pääsy. 



Stravinsky ja uusklassismi

Igor Stravinskyn (1882–1971) säveltäjänkehi-
tys tapahtui useiden tyylien kautta, hän halusi 
uudistua jatkuvasti. Ennen muuta hän on kui-
tenkin musiikillisen uusklassismin perustaja, 
joka on luonut tyylisuunnan ajatus- ja asen-
nemaailman olennaisilta osiltaan. Uusklassis-
mi on ekspressionismin ja impressionismin 
tavoin jossakin määrin ylimalkainen termi. 
Antiromantiikka kuvaa hyvin tämän vuosisa-
dan vaihteessa alkavan, 1920–1930 -luvuilla 
huipentuvan mutta vielä 50-luvullakin musii-
kissa ja muussa kulttuurielämässä esiintyvän 
virtauksen luonnetta, koska sen olennainen 
piirre on romantiikan vastaisuus. Kyseessä 
ei ole klassisen tyylin uudelleensyntyminen 
vaan kokonaan uusi tyyli, joka lähinnä jäljit-
televästi pohjautui romantiikkaa edeltäville 
musiikin muoto- ja ilmaisuihanteille. 

Uusklassismissa jäljiteltiin varsinaisen klas-
sismin lisäksi vanhempia tyylikausia, ja 
keskeisenä päämääränä oli asettua vas-
tustamaan kaikkea, mikä romantiikassa oli 
olennaista. Tärkeintä oli myöhäisromantii-
kan ”ilmaisullisuuden” vastustaminen. Ilmiö 
oli siinä mielessä rinnasteinen ensimmäisen 
maailmansodan jälkeiselle kuvataiteen ja 
runouden dadaismille, että myös musiikin 
uusklassismin käyttövoimana oli tyytymättö-
myys aikaisemman järjestyksen estetiikkaan 
ja sen aiheuttamaan tuhoon. 

Suurin kontrasti aikaisempaan verrattuna oli 
uusklassisen musiikin rytminkäsittely. Rytmi 
oli käytännössä koskematon tai puutteelli-
sesti hyödynnetty elementti musiikissa aina 
1900-luvun alkuun saakka. Uusklassinen 
musiikki tuotti pitkästä aikaa todellisia no-
peita osia musiikkiin. Wieniläisklassikkojen 
prestofinaalien ja barokkisonaattien nopei-
den osien rytminen energia ja lennokkuus 
tekivät näyttävän paluun 1920-luvulla. Uute-
na piirteenä oli kuitenkin rytmiikkaa hallitseva 
säännöllinen epäsäännöllisyys, toisin sanoen 
erityyppisten iskualojen äkillinen, oikukas 
vaihtelu ja vuorottelu. 



Stravinsky: Kolmiosainen sinfonia

Pariisista käsin Stravinsky vaikutti ratkaise-
valla tavalla siihen, että musiikin uusklassismi 
vakiinnutti 1920-luvulta alkaen asemansa ja 
sai tilapäisen voiton Schönbergin koulukun-
nan radikalismista. Kuunneltuaan aikansa 
ilmahälytyssireenien ulinaa kotikaupunkin-
sa yössä päätti Stravinsky syyskuun lopulla 
1939 jättää Euroopan lopullisesti. Kohteena 
oli Amerikka, joka ei vielä ollut tempautunut 
sotatoimiin mukaan. USA:n vuosiensa alussa 
Stravinsky joutui kamppailemaan toimeentu-
lovaikeuksien kanssa Kevätuhrin säveltäjänä 
saavuttamastaan maailmanmaineesta huoli-
matta. Hän sävelsi keskinkertaisella menes-
tyksellä musiikkia elokuviin, revyyseen, jazz-
kokoonpanoille ja jopa sirkukseen. 

Stravinsky ryhtyi muokkaamaan Kevätuhrin 
orkestraatiota uuteen uskoon 1943, ja syy-
nä lienevät olleet tekijänoikeudelliset syyt. 
Julkaisemalla uusintaversioita aiemmista 
sävellyksistään Stravinsky saattoi kerätä 
esityskorvauksia myös uudella mantereella 
soitetuista teoksistaan. Työ Kevätuhrin paris-
sa jäi kesken, mutta kyseisellä revisiolla on 
mahdollisesti ollut vaikutuksia Kolmiosaiseen 
sinfoniaan. Sellaisia voisivat olla musiikin 
yleinen ostinatopitoisuus ja viimeisen osan 
sokkiefektit. Myös jotkin puhallinjaksot tuo-
vat mieleen Kevätuhrin avauksen. Sinfonia 
viittaa lisäksi tulevaan: erityisesti hidas osa ja 
finaalin alku ovat etiäisiä Hulttion tie -ooppe-
ran musiikista vuodelta 1951.  

Stravinsky toi useaan otteeseen julki mie-
lipiteensä musiikin kyvystä ilmaista itsensä 
ulkopuolisia asioita. Hänen poleeminen lau-
suntonsa musiikin olemuksesta pelkkänä 
äänikonstruktiona on hyvin tunnettu. Kolmi-
osainen sinfonia on harvinainen poikkeus. 

Säveltäjä kutsui teosta omaksi sotasinfo-
niakseen, jossa viitataan toisen maailman-
sodan tapahtumiin Euroopassa ja Aasias-
sa. Ääriosat Stravinsky tarkoitti alun perin 
taustamusiikiksi sotatapahtumista kertoviin 
dokumenttifilmeihin. Ensiosan musiikki liittyy 
filmissä esitettyyn japanilaisten harjoittamaan 
raakaan poltetun maan taktiikkaan. Finaalin 
kuvamateriaalissa näytettiin ensin natsien 
pöyhkeää paraatimarssia ja jäljempänä liit-
toutuneiden murskaavaa etenemistä eri rin-
tamilla. Sopimukseen Stravinskyn musiikin 
käyttämisestä tällaisiin propagandatarkoi-
tuksiin ei lopulta päästy, joten luonnokset 
päätyivät uusiokäyttöön Kolmiosaisessa sin-
foniassa.  

Sinfonian musiikissa kierrätettiin myös muuta 
materiaalia. Ensimmäisen osan piano-osuus 
on peräisin keskeneräiseksi jääneestä piano-
konsertosta. Harpun merkittävä rooli hitaas-
sa osassa perustuu filmimusiikkiin, jota Stra-
vinsky kaavaili elokuvaan Bernadetten laulu. 
Häneltä oli aiemmin tiedusteltu kiinnostusta 
kyseiseen projektiin, ja helmikuussa 1943 
Stravinsky aloitti työn elokuvan musiikin 
parissa. Kontrahti meni tälläkin kertaa Stra-
vinskyltä sivu suun joko kustannus- tai tyy-
likysymyksistä johtuen. Bernadetten laulun 
lopullisen version säveltäjä Alfred Newman 
palkittiin sittemmin parhaan elokuvamusiikin 
Oscarilla.    

Kolmiosaisesta sinfoniasta tuli Stravinskyn 
ensimmäinen mittavampi sävellys Yhdys-
valloissa. Teos valmistui New Yorkin Philhar-
monic Symphony Societyn tilauksesta 1945 
ja kantaesitettiin säveltäjän johdolla tammi-
kuussa 1946. 



Stravinsky: Musiikkia balettiin Keijukaisen suudelma
Stravinskyn uusklassisen kauden musiikilliset 
rakenneperiaatteet ovat peräisin eri tyyleistä, 
joita voivat olla kaikki muut paitsi romantiik-
ka. Ainoan poikkeuksen tähän sääntöön teki 
Tšaikovskin musiikkia sivuava baletti Le Bai-
ser de la Fée (Keijukaisen suudelma, 1928). 
Tämän teoksen kohdalla ei kuitenkaan ole 
kyse Stravinskylle niin luonteenomaisesta 
ironiasta, vaikka sellaistakin on väitetty. Teos 
ei suinkaan virnuile romantiikan musiikin 
kliseille, vaan taustalla on aito kiintymys ja 
omakohtainen kosketus Tšaikovskiin. Stra-
vinsky oli onnistunut näkemään ihailemansa 
venäläisen mestarin eräässä pietarilaiskon-
sertissa vähän ennen tämän kuolemaa. 

Stravinsky oli suuri baletin uudistaja. On 
sanottu, että hän on kirjoittanut enemmän 
hyvää balettimusiikkia kuin kaikki edeltäjät 
yhteensä. Hänen musiikkinsa toimi aina par-
haiten orkesterimontusta käsin visuaalisen 
elementin kanssa yhteistyössä. Tämä kos-
kee myös monia sellaisia teoksia, joita Stra-
vinsky ei alun perin ollut edes tarkoittanut 
balettimusiikiksi. Menestyksellisiä koreogra-
fioita on laadittu mm. illan konsertissa kuul-
tavaan Kolmiosaiseen sinfoniaan. Stravins-
kyn musiikin hallitsevin elementti eli rytmiikka 
lienee kiehtonut tanssin ammattilaisia myös 
varsinaisen balettiohjelmiston ulkopuolella. 

Keijukaisen suudelma -balettimusiikin taus-
talla on Pariisissa mainetta niittäneen venä-
läisen balettiseurueen jakautuminen kahtia. 
Legendaarinen koreografi ja tanssija Ida 
Rubinstein otti eron Sergei Djagilevin seuru-
eesta 1928 ja perusti oman kilpailevan balet-
tiryhmän. Avajaiskauden kunniaksi hän tilasi 
Stravinskyltä Tšaikovskin musiikkiin liittyvän 
baletin. Samalla kertaa tarjoutui tilaisuus 
muistaa mestarin kuoleman 35-vuotispäi-
vää. Myös Ravelin Bolero kuului Rubinsteinin 
baletin ensimmäisen näytäntökauden merk-
kiteoksiin.  

Keijukaisen suudelma on koostettu lukui-
sista Tšaikovskin pikkukappaleista. Mukana 
on pianominiatyyrejä ja lauluja vahvasti tyy-
liteltyinä, ja väliin Stravinsky sijoitteli omia 
puumerkkejään. Sekoitus oli siinä määrin 
tehokas, ettei Stravinsky enää myöhemmällä 
iällä muistanut kummalle säveltäjistä mikäkin 
kohta kuului. Baletin tarina perustuu löyhästi 
H.C.Andersenin satuun Iisjomfruen (Jäänei-
to). Stravinsky omisti teoksen Tšaikovskin 
muistolle, ja hänen ilmeisenä tavoitteenaan 
oli luoda synteettinen baletti, jota Tšaikovski 
ei koskaan kirjoittanut.  

Omaelämäkerrassaan Stravinsky tiivisti ba-
letin juonen seuraavasti: ”Haltijatar antaa 
vastasyntyneelle pojalle taikasuudelman ja 
erottaa hänet äidistään. Kaksikymmentä 
vuotta myöhemmin haltijatar toistaa suudel-
man ja vie pojan mukanaan tuonpuoleiseen. 
Siellä he elävät onnellisina elämänsä loppuun 
saakka.” Baletin musiikki on kombinaatio 
rikasta tšaikovskilaista melodiaa 1920-lu-
vun dissonansseilla ryyditettynä. Orkesteri 
soi Stravinskylle ominaisen värikkäästi, ja 
uusklassismin emotionaalinen viileys on ala-
ti kuuluvilla. Stravinsky hyödyntää ajoittain 
Tšaikovskin äänensävyjä ja soitinyhdistel-
miä, joskin yleisvaikutelma on kautta linjan 
ohuempi ja säästeliäämpi.  

Vuonna 1934 Stravinsky tiivisti nelikohtauk-
sisen, miltei tunnin mittaisen balettimusiikin 
alle puolituntiseksi Divertimentoksi. Samoi-
hin aikoihin valmistui Divertimentosta myös 
versio viululle ja pianolle Stravinskyn ja viulisti 
Samuel Dushkinin kiertuekäyttöä varten.

Pekka Miettinen



Frédéric Chopin: Pianokonsertto nro 2

1800-luvun alkupuolen musiikin historia voi-
daan melko kattavasti kirjoittaa pianon ja 
pianomusiikin varaan. Piano oli romantiikan 
ylivertainen tulkki, sen tunneilmaisuasteikko 
kattoi kaiken mahdollisen intiimistä tunnel-
moinnista myrskyisään paatokseen saakka. 
Piano oli myös sosiaalinen soitin: muodikkai-
den salonkien viihteen perustana oli pianolle 
sävelletty musiikki. Tietyssä mielessä piano 
edelsi levysoitinta ja radiota. Sen avulla oli 
mahdollista tutustua uusimpiin orkesteri- ja 
oopperapartituureihin. Pianon suosiota ja 
merkitystä lisäsi myös taidemusiikin yleisö-
pohjan laajentuminen ylhäisöpiireistä keski-
luokkaan. 

Frédéric Chopinin (1810–1849) kaltainen tai-
telija tuskin olisi voinut saavuttaa osakseen 
tullutta mainetta ja ihailua missään muussa 
musiikin historian vaiheessa. Chopinin tuo-
tannon pääosa koostuu soolopianoteoksis-
ta, ja jokaisessa muussakin Chopinin teok-
sessa mukana on piano. Chopinin herkkä 
persoonallisuus löysi parhaan ilmaisunsa 
koskettimiston ääressä. Hänen soittonsa oli 
jyrkässä ristiriidassa ajan johtavien virtuoo-
sien kanssa. Chopinin tuotannosta heijastuu 
hänen oma intiimi tyylinsä; forte oli voimak-
kuus, jota hän ei milloinkaan omassa soitos-
saan ylittänyt. Silti hänen sävyasteikkonsa oli 
rikkaampi kuin kenelläkään muulla aikakau-
den pianistilla.

Chopinin molemmat pianokonsertot ovat 
nuoruudenteoksia. F-molli-konsertto (nro 
2) valmistui alkuvuodesta 1830 ja e-mol-
li-konsertto (nro 1) saman vuoden elokuus-
sa. Konserttojen numerointi perustuu kus-
tannusjärjestykseen, vaikka ikäjärjestys on 
päinvastainen. Säveltäessään konserttojaan 
Chopin oli ehtinyt suorittaa loppuun opin-
tonsa Varsovassa ja ryhtyi hakeutumaan 
kansainväliselle uralle. Ensimmäinen tavoite 
oli Wien, jossa hän oli ehtinyt herättää suur-
ta kiinnostusta lehdistön ja yleisön keskuu-

dessa ensivierailullaan 1829. Wieniä varten 
Chopin tunsi tarvitsevansa kaksi konsert-
toa. Matkaa viivytti kuitenkin rakastuminen 
sopraano Konstancja Gladkowskaan, jonka 
inspiroimana Chopin kirjoitti f-molli-konser-
ton hitaan osan. Ujona miehenä Chopin ei 
saanut tunnustetuksi rakkauttaan, vaikka 
sormuksiakin vaihdettiin. Myöhemmin neiti 
Gladkowska ihmetteli merkinneensä Chopi-
nille niin paljon, vaikka kertoi Chopinin olleen 
äkkipikainen, epäluotettava ja täynnä kaiken-
laisia kuvitelmia. 

Konserton ensiosa muistuttaa rakenteeltaan 
Mozartin konserttoa, vain soolokadenssi 
puuttuu. Teema-aineiston ns. kaksoisesit-
tely on myös Beethovenin usein käyttämä 
tekniikka. Pää- ja sivuteemat esiintyvät ensin 
orkesterialkusoitossa ja sitten pianon solisti-
osuudessa. Hitaan osan cantabile-jaksoissa 
Chopin on kauniilla tavalla löytänyt ilmaisun 
tuntemuksilleen, joita hän ei kyennyt sanoin 
ilmaisemaan. Näitä episodeja leimaa lyyri-
nen, nopeilla juoksutuksilla runsaasti koris-
teltu melodia. Virtuoosinen finaalirondo on 
sukua masurkalle ja sisältää maukkaita soin-
tiefektejä kuten jousten puulla tapahtuvaa 
col legno -soittoa sekä torvisignaaleja.

 

Chopinin vahvimpiin puoliin ei kuulunut 
orkesterille kirjoittaminen, eikä hän kon-
serttojen jälkeen enää juurikaan palannut 
orkesterin pariin. Säveltäjä itse esitti f-mol-
li-konserttoaan menestyksellisesti jopa il-
man säestystä, mikä kuvaa orkesterin melko 
pientä roolia. Enimmäkseen pianosooloja 
säestetään yksinkertaisella jousitaustalla. 
Konserton orkestraatiota on yritetty paran-
nella moneen otteeseen, mutta silti Chopinin 
alkuperäisversio on säilyttänyt ylivoimaisen 
suosionsa. Konserton yleissointi on erikois-
laatuinen, mutta täynnä viehätysvoimaa.

Pekka Miettinen



Johannes Brahms: Pianokvintetto

Bonnissa syntynyt mutta pääasiassa Wie-
nissä elänyt Johannes Brahms (1833–97) 
paneutui kamarimusiikin säveltämiseen ken-
ties perusteellisemmin kuin kukaan toinen 
romantiikan ajan säveltäjä. Jälkipolville on 
säilynyt parisenkymmentä laajaa kamari-
musiikkiteosta, joita kuulee jatkuvasti kon-
serttilavoilla ympäri maailman. Brahms ei 
päästänyt läheskään kaikkia sävellyksiään 
julkisuuteen, vaan tuhosi nuorempana kovis-
sa itsekritiikin puuskissaan useita varhaisia 
kamarimusiikkiteoksiaan. Pianokvintetto ei 
kuulunut tähän ryhmään, mutta sen rakenne 
ja kokoonpano haki pitkään lopullista muo-
toaan.

Pianokvinteton historia alkaa vuoden 1861 
kesästä, jota Brahms vietti Hampurin lähel-
lä Hammissa. Siellä syntyivät ensimmäiset 
luonnokset teokseen, jonka kokoonpanoon 
kuului jousikvarteton lisäksi ylimääräinen 
sello. Sävellys valmistui seuraavan vuoden 
aikana, mutta ei tyydyttänyt sen enempää 
säveltäjää kuin hänen muusikkoystäviään. 
Kuuluisa viulun mestari Joseph Joachim 
ehdotti mm. pianon mukaan ottamista, ja al-
kuvuodesta 1863 musiikki olikin muuntunut 
sonaatiksi kahdelle pianolle. Nyt puuttui hyvä 
ystävä Clara Schumann asiaan, ja ehdotti 
kokoonpanoksi tuolloin vielä melko harvoin 
käytettyä pianon ja jousikvartetin yhdistel-
mää. Tämä versio valmistui vihdoin syksyllä 
1864.

Musiikki aiheutti siis paljon päänvaivaa, mut-
ta kyllä työstäminen kannatti, sillä pianokvin-
tetto on pysynyt jatkuvasti esillä konserttioh-
jelmissa yhtenä Brahmsin suosituimmista 
kamarimusiikkiteoksista. Samantyyppinen 
”vaikea synnytys” oli myös mm. ensimmäi-
sellä pianokonsertolla ja ensimmäisellä sin-
fonialla.

Ensimmäinen osa sisältää dramaattisen ava-
usteeman, ja se on kokonaisuutena ottaen 
tulvillaan energiaa ja melodioita. Avaustee-
man sisältämiä aihelmia Brahms hyödyntää 
taitavasti läpi teoksen. Adagio on tunnel-
miltaan jyrkkä vastakohta ensiosan myrs-
kyille. Se luo kuulijalle tervetulleen lepohet-
ken ennen väkevää ja rytmisesti hakkaavaa 
scherzoa. Finaalin Brahms aloittaa ainoan 
kerran kamarimusiikissaan hitaalla johdan-
nolla.

Mainittakoon vielä, että alkuperäinen jousik-
vintetto ei ole säilynyt jälkipolville – sen saat-
toi tuhota Brahms itse jo ennen lopullisen 
version valmistumista.

Hannu Kivilä



Hannu Lintu

Hannu Lintu aloitti Radion sinfoniaorkesterin 
kahdeksantena ylikapellimestarina elokuus-
sa 2013 ja jatkaa näin jo vuosia jatkunutta 
menestyksekästä yhteistyötä RSO:n kanssa. 
Kaudella 2017–2018 Lintu johtaa 20 kon-
serttia Musiikkitalossa ja vie orkesterin Eu-
roopan kiertueelle.

Ennen RSO:a Hannu Lintu toimi Tampere 
Filharmonian taiteellisena johtajana ja Hel-
singborgin Sinfoniaorkesterin ylikapellimes-
tarina. Lisäksi hän on ollut Irlannin kansalli-
sorkesterin päävierailija. Lintu työskentelee 
säännöllisesti myös Avanti! kamariorkesterin 
kanssa ja oli vuonna 2005 Avantin Suvisoitto 
-festivaalin taiteellinen johtaja.

Kaudella 2017–2018 Hannu Lintu johtaa 
mm. Tokion kaupungin sinfoniaorkesteria, 
Washingtonin kansallista sinfoniaorkesteria 

sekä Dallasin ja Detroitin sinfoniaorkestereita. 
Lisäksi hän debytoi Napolin filharmonikko-
jen, Singaporen sinfoniaorkesterin ja Hiroshi-
man sinfoniaorkesterin johtajana. Lintu on 
johtanut viime aikoina myös Berliinin saksa-
laista sinfoniaorkesteria, Luzernin ja Galician 
sinfoniaorkestereita, Seoulin filharmonikko-
ja sekä St. Louisin, Baltimoren ja Toronton 
orkestereita. Lähiaikojen tärkeitä debyytteja 
ovat olleet vierailut Stuttgartin valtionoop-
perassa, Wienin Radion sinfoniaorkesterissa 
sekä Hampurin Radion sinfoniaorkesterissa.

Hannu Lintu esiintyy säännöllisesti myös Sa-
vonlinnan Oopperajuhlilla. Kesällä 2018 hän 
johtaa juhlilla Verdin Otellon. Suomen Kan-
sallisoopperassa Lintu on johtanut Parsifalin, 
Carmenin, Kuningas Learin,Tristan ja Isolden 
sekä Tero Saarisen tanssiteoksen Sibeliuk-
sen Kullervon musiikkiin.



Ossi Tanner

Sinfonia Lahden residenssitaiteilija kevät-
kaudella on 20-vuotias Ossi Tanner, joka 
voitti Tampereen pianokilpailun toukokuussa 
2017. Residenssi sisältää sinfoniakonsertin 
ja kolme kamarimusiikkikonserttia Sinfonia 
Lahden muusikoiden kanssa. Tanner deby-
toi orkesterin kanssa Hannu Linnun johdolla 
solistiteoksenaan Frédéric Chopinin toinen 
pianokonsertto.

Tanner on esiintynyt mm. Radion sinfoniaor-
kesterin, Tampere Filharmonian, Oulu Sinfo-
nian ja Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin 
solistina. Kaudella 2018–2019 Tanner deby-
toi mm. Tapiola Sinfoniettan solistina sekä 
Radion sinfoniaorkesterin Myöhäisillan ka-
marimusiikkia -sarjassa.

Hänet on kutsuttu vuoden nuoreksi taiteilijak-
si Mäntän musiikkijuhlille sekä Hauhon mu-
siikkijuhlille ja esiintymään mm. Kauniaisten 
musiikkijuhlille, Pianistit tunturissa -kiertueel-
le Lappiin, Ihminen ja Kosmos -tapahtumaan 
Kuhmoon sekä Tampereen Pianoseuran 
Raatihuoneella järjestettävään konserttisar-
jaan. Syksyllä 2015 Tanner valittiin koesoiton 
perusteella yhdeksi Kuhmon Kamarimusii-
kin nuorista taiteilijoista. Alkuvuodesta 2017 
Tanner esiintyi Varsovassa Suomen ja Puo-
lan pääministereille ja soitti kaksi resitaalia 
Zagrebissa ja Rijekassa, Kroatiassa. Tanner 
esiintyy mm. Turun ja Naantalin musiikkijuhlil-
la vuonna 2018.

Tanner opiskelee Sibelius-Akatemiassa prof. 
Erik T. Tawaststjernan oppilaana. Lukuvuo-
den 2017–2018 Tanner on Pariisin konser-
vatoriossa prof. Michel Dalberton oppilaana. 
Häntä ovat opettaneet myös Junio Kimanen, 
Konstantin Bogino, Paavali Jumppanen, 
Tuula Pulkki sekä Sirpa Heikkilä. 

Suomen Kulttuurirahasto, Pro Musica -sää-
tiö sekä Martin Wegeliuksen säätiö ovat tu-
keneet Tanneria. Pro Musica -säätiö valitsi 
Tannerin vuoden nuoreksi muusikoksi vuon-
na 2015.



Sinfonia Lahti

Sinfonia Lahtea (Lahden kaupunginorkeste-
ri) on kutsuttu "pienen kaupungin ihmeeksi". 
Levytysyhteistyön aloittaminen ruotsalaisen 
BIS-levy-yhtiön kanssa oli ensimmäinen 
vahva signaali paikallistason toimijan suun-
tautumisesta kohti kansainvälistä orkesteri-
maailmaa, ja orkesteri on toteuttanut suurim-
man osan villeimmistä utopioistaan yhdessä 
ylikapellimestarinsa Osmo Vänskän kanssa 
(1988–2008). Syyskauden 2008 alusta ke-
vääseen 2011 orkesterin taiteellinen neuvon-
antaja ja Sibelius-festivaalin taiteellinen johtaja 
oli kapellimestari Jukka-Pekka Saraste. Or-
kesterin ylikapellimestarina ja Sibelius-festi-
vaalin taiteellisena johtajana toimi Okko Kamu 
syksystä 2011 kevätkauden 2016 loppuun, ja 
syyskauden 2016 alusta lähtien näissä toimis-
sa kautensa aloitti Dima Slobodeniouk.

Muusikoiden kanssa yhdessä 1990-luvun 
alussa asetettu tavoite kansainvälisestä kier-
tuetoiminnasta, uudesta konserttitalosta ja 
ennakkoluulottomista projekteista muodosti 
ajatuksen orkesterista "erilaisena edelläkävijä-
nä". Vuodesta 2000 lähtien orkesterin koti on 
ollut loistavasta akustiikastaan tunnettu Sibe-
liustalo. Lukuisten levypalkintojen myötä (mm. 
Grand Prix du Disque 1993, Gramophone 
Award 1991 ja 1996, Cannes Classical Award 
1997 ja 2001, MIDEM Classical Award 2006 
ja Diapason d'Or de l'Année 2011) ovat ovet 
auenneet myös kansainvälisille areenoille. En-
simmäinen suuri kiertue tehtiin Japaniin vuon-
na 1999, ja samana vuonna orkesteri debytoi 
menestyksekkäästi myös Avery Fisher Hallis-
sa New Yorkissa.

Näitä voitokkaita esiintymisiä seurasivat uu-
sintakutsut, ja kiertueet toteutettiin Yhdysval-
toihin tammikuussa 2005 ja Japaniin vuosina 
2003, 2006 ja 2015. Japanilaiset kriitikot va-
litsivat Tokiossa esitetyn Sibeliuksen Kullervon 

vuoden 2003 parhaaksi klassisen musiikin 
esitykseksi Japanissa. Orkesteri on esiintynyt 
Amsterdamin Concertgebouw’ssa, Berliinin 
Filharmoniassa, Buenos Airesin Teatro Coló-
nissa, Pietarin Valkeat yöt -festivaalilla, kah-
desti BBC Proms -festivaalilla Lontoossa ja 
kuudessa konsertissa Wienin Musikvereinis-
sa. Lisäksi orkesteri on konsertoinut mm. Kii-
nassa, Brasiliassa, Ranskassa, Espanjassa, 
Puolassa ja Belgiassa saaden esityksistään 
runsaasti kiitosta kansainväliseltä lehdistöltä.

Ennakkoluuloton asenne näkyy mm. orkes-
terin tekemissä lukuisissa poikkeuksellisissa 
levytysprojekteissa. Ensimmäinen virsilevy 
saavutti kultalevyn noin kuukaudessa, ja kaik-
kiaan orkesterilla on seitsemän kultalevyä. 
Platinalevyn ovat saaneet Sibelius-elokuvan 
soundtrack ja lauluyhtye Rajattoman kanssa 
tehdyt ABBA- ja Queen-levyt.

Sibeliuksen lisäksi orkesterin toiminnan yti-
messä on ollut vuodesta 1992 tuottoisa 
yhteistyö nimikkosäveltäjänsä Kalevi Ahon 
kanssa. Aho on säveltänyt orkesterille mm. 
viisi sinfoniaa, ja orkesteri on levyttänyt suu-
ren osan Ahon laajasta orkesterituotannosta. 
Nämä levytykset ovat poikkeuksetta saaneet 
ylistävän vastaanoton kansainväliseltä lehdis-
töltä, niin kuin itse asiassa lähes kaikki levyt 
orkesterin lähinnä BIS-yhtiölle tekemästä jo 
noin 80 äänitteen kokoelmasta. Syksyllä 2009 
orkesterin BIS-levyjen kansainvälinen myynti 
ylitti miljoonan myydyn levyn rajan.

Yksi Sinfonia Lahden painopistealueista on 
lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ. Jo yli 
kahdenkymmenen vuoden ajan toiminnan 
ydintä on ollut Hei, me sävelletään! –sävellys-
projektit lasten kanssa. Lisäksi ohjelmistossa 
on säännöllisesti lapsille ja nuorille suunnattuja 
koko orkesterin sekä pienryhmien konsertteja.



To 8.3 klo 19.00 Sibeliustalo
NUORTEN SOLISTIEN KONSERTTI

Dima Slobodeniouk, kapellimestari 
Patrik Vähätalo, piano 
Edvard Grieg: Pianokonsertto, 1 osa 
Sirkku Helin, viulu 
Henri Vieuxtemps: Fantasia Appassionata, 
osa 1 
Helmi Nietosvuori: huilu 
Jean Sibelius: Nocturne 
Kalle Viljakka, trumpetti 
Henry Purcell: Suite Es-duuri, 5 osaa 
Luukas Hiltunen, viulu 
Max Bruch: Viulukonsertto nro 1, osa 1 
Elli Purhonen ja Iiris Puska, sello 
Anton Vivaldi: Konsertto kahdelle sellolle, jousille 
ja cembalolle 
Fanni Piri, viulu 
Dmitri Kabalevsky: Viulukonsertto, osa 1 
Iiris Piri, sello 
Edward Elgar: Sellokonsertto, osat 1 ja 2 

n. klo 21 Jälki-istunto / Kuusi-kabinetti 
Konsertin solistien haastattelu 

Sinfonisesti yhdessä: Näkemystehdas MBE

Nuorten solistien konserttia on toivottu pit-
kään ja nyt se tulee! Sibeliustalon lavalle 
nousee solisteiksi lahtelaisia ja lahtelaisläh-
töisiä nuoria muusikoita, joista kaikki ovat 
läpäisseet koesoiton. Monelle nuorelle solis-
tille tilaisuus on ainutkertainen. Nyt kannattaa 
tulla nauttimaan lahjakkaiden nuorten yhteis-
työstä Sinfonia Lahden kanssa!

Liput:
30-24 € aikuiset / 25-20 € eläkeläiset
8 € lapset, opiskelijat ja työttömät

Ma 5.3 klo 19.00 Sibeliustalo / 
Metsähalli
SUKELLUS ORKESTERIIN

Dima Slobodeniouk, kapellimestari

Sinfonia Lahti kokeilee uutta konserttimuo-
toa, jossa yleisö pääsee soittajien joukkoon 
istumaan. Konserttiin Sibeliustalon Met-
sähalliin pääsee 100 ensimmäistä onne-
kasta lipunostajaa. Kapellimestari asettuu 
salin keskelle ja orkesteri yhdessä yleisön 
kanssa hänen ympärilleen. Näin yleisö kuu-
lee teokset niin, kuin muusikot teoksen 
kuulevat esittäessään.

Konserttimuoto on käytössä Berlin Konzer-
thausissa, jonne sen on kehittänyt konsert-
titalon orkesterin taiteellinen johtaja Iván 
Fischer. Sibeliustalossa konsertin johtaa 
orkesterin ylikapellimestari Dima Slobo-
deniouk, ja ohjelmassa kuullaan Sibeliuk-
sen musiikkia.

Konsertin kesto noin 1 h.

Liput: 20 €



Lipunmyynti
Sibeliustalon lippukassa
Puh. 0600 39 3949 (1,53 €/min + pvm)
Avoinna ma–pe klo 12–17 (puhelinvaraukset
klo 11–17), konsertti-iltoina konsertin alkuun
asti ja viikonloppuisin tuntia ennen 
konserttia.

Ticketmaster Suomi
Makuuni Lahti, Vapaudenkatu 10
Makuuni Laune, Launeenkatu 14

Myyntipisteet kautta maan ja
valtakunnallinen puhelinpalvelu:
0600 10 800 (1,98 €/min + pvm)
0600 10 020 (6,84 €/puhelu + pvm)

Ticketmasterin toimituskulut 1–4 €/lippu.

Liput netistä: www.ticketmaster.fi

Sinfonia Lahden ryhmämyynti
Puh. (03) 814 4460 (ma–pe klo 9–16)
sinfonialahti@lahti.fi

Yhteydet Sibeliustalolle
Linja 17 (D1)
Kauppatori – Sibeliustalo – Ruoriniemi
esim. klo 18 ja 18.30
Ruoriniemi – Sibeliustalo – Ruoriniemi
esim. klo 21 ja 21.30
www.lahdenliikenne.fi

Bussiyhteydet Hki-Lahti-Hki
Hki klo 16.00 – Lahti klo 17.35
Hki klo 17.00 – Lahti klo 18.30
Lahti klo 21.00 – Hki 22.30
Lahti klo 22.40 – Hki 0.00
www.matkahuolto.fi

Junayhteydet Hki–Lahti–Hki
Hki–Lahti klo 16.35–17.47, 
17.19–18.08 ja 17.35–18.38
Lahti–Hki klo 21.21–22.24, 
21.56–22.45 ja 22.21–23.24
www.vr.fi

Arvoisa konserttivieras,
Sibeliustalossa kuuluu!
Tarkistattehan, että matkapuhelimen-
ne on suljettu. Sibeliustalossa on erittäin 
hyvä ja herkkä akustiikka, siksi musiik-
ki soi siellä niin hyvin. Valitettavasti her-
kässä salissa kuuluvat myös kaikki äänet 
yleisöstä moninkertaisesti, ja pyydäm-
mekin ystävällisesti, että peitätte yskäi-
syn ja vältätte muutakin hälyääniä. 

Konsertin aikana äänittäminen, valoku-
vaaminen ja videointi ovat kiellettyä. Sen 
sijaan voitte ottaa valokuvia ennen konserttia ja 
konsertin jälkeen aplodien aikana. 

Antoisaa konserttia!

Lapset
5-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ovat 
tervetulleita kaikkiin Sinfonia Lahden 
täysmittaisiin konsertteihin. Lisäksi orkesteri 
tarjoaa muutaman kerran vuodessa 
lastenkonsertteja ja muita tapahtumia, 
joihin myös alle 5-vuotiaat lapset voivat 
osallistua. Jokaisella konserttiin tulijalla pitää 
olla turvallisuusmääräyksistä johtuen oma 
paikkalippu salissa (koskee myös lapsia).

Ravintolatarjoilut
Väliaika- ja tilaustarjoilut Sibeliustalon
taidokkaaseen tyyliin!
Sibeliustalon ravintolat/Kanresta Oy
Puh. (03) 814 28 16 (ma–pe klo 9–15)
tai tilaa väliaikatarjoilu netistä
www.sibeliustalo.fi/tapahtumat/valiaikatarjoilut

Aplodit orkesterille ry – 
Sinfonia Lahden ystäväyhdistys
Yhdistyksen infopiste konserttien
yhteydessä Metsähallissa.
Lisätiedot: Puheenjohtaja Tarja Kaplas
Puh. 044 523 4120, kaplas.tarja@gmail.com

Hyödyllistä tietoa

sinfonia lahti


