
TO 15.2.2018 klo 19 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI

Michał Nesterowicz, kapellimestari 
Augustin Hadelich, viulu 

Wojciech Kilar: Orawa (Suomen-ensiesitys)

Leonard Bernstein: Serenadi (1954)
Faidros – Pausanias (Lento – Allegro)
Aristofanes (Allegretto)
Eryksimakhos (Presto)
Agathon (Adagio)
(Molto tenuto – Allegro molto vivace)

– Väliaika 20 min –

Pjotr Tšaikovski: Sinfonia nro 5 e-molli op. 64
Andante – Allegro con anima
Andante cantabile, con alcuna licenza
Valse. Allegro moderato
Finale. Andante maestoso – Allegro vivace

Konsertin kesto on noin kaksi tuntia, sis. väliajan.



Wojciech Kilar: Orawa Leonard Bernstein: Serenadi

Puolalainen Wojciech Kilar (1932–2013) syn-
tyi nykyiseen Ukrainaan kuuluvassa, aikai-
semmin puolalaisessa Lwowin kaupungissa. 
Vuodesta 1948 lähtien Kilar vietti suurimman 
osan ajastaan Katowicessa, jonka konser-
vatoriosta hän valmistui huippuarvosanoin 
1955. Jatko-opintoja Kilar harjoitti Krakovas-
sa ja osallistui maineikkaille Darmstadtin ny-
kymusiikkikursseille 1957. Ranskan hallituk-
sen stipendillä Kilar opiskeli Pariisissa Nadia 
Boulangerin johdolla 1959–1960. 

Kilar kuului 1960-luvun puolalaiseen moder-
nistisäveltäjien joukkoon yhdessä Henryk 
Góreckin ja Krzysztof Pendereckin kanssa. 
Saavutettuaan orastavaa menestystä kon-
serttimusiikin alueella Kilar kokeili ensi kertaa 
elokuvamusiikin säveltämistä 1959, ja jatkoa 
seurasi: Kilar on kirjoittanut musiikin yli 100 
elokuvaan. Ohjaajien joukkoon mahtuu usei-
ta puolalaisia suuruuksia (Kieślowski, Zanus-
si, Wajda) sekä kansainvälisiä huippunimiä 
(Coppola, Polanski). Filmimusiikin rinnalla 
Kilar on jatkuvasti säveltänyt konserttimu-
siikkia. Tunnetuimmat klassiset sävellykset 
ovat sinfoninen runo Krzeszany (1974) ja 
sekakuorolle ja orkesterille sävelletty Exodus 
(1980).

Teosotsikko Orawa viittaa paitsi Puolan ja 
Slovakian rajamailla sijaitsevaan Tatra-vuo-
riston kainalossa sijaitsevaan seutuun, myös 
alueen halki virtaavaan jokeen. Teoksen kul-
ku voidaan nähdä jokimaiseman muuttumi-
sen kuvauksena virran halkoessa kuvauk-
sellisia, vaihtelevia vuoristonäkymiä. Toinen 
assosiaatio on epäilemättä myös vuoristo-
laistanssi, jossa lammaspaimenet päättävät 
kesälaidunkauden villillä karkelolla. 

Esitellessään teostaan Serenadi viululle ja 
orkesterille Leonard Bernstein (1918–1990) 
painotti hieman totuutta muunnellen, että 
sävellyksessä ei olisi mitään sanantarkkaa 
ohjelmaa. Hän mainitsi ainoana inspiraation 
lähteenään olleen Platonin kuuluisa dialogi 
Pidot, jossa pohditaan rakkauden olemusta.  
Musiikissaan Bernstein onnistuu välttele-
mään liian ilmiselvää kuvailua henkilönnimiä 
sisältävistä otsikoista huolimatta. Vastaanot-
to oli kahtalainen: osa kriitikoista piti aiheen 
valintaa ja siihen liitettyä musiikkia pelkkänä 
älyllisenä elitisminä, jonka nähtiin periytyneen 
Bernsteinin Harvardin huippuyliopistossa 
viettämistä vuosista. Selvää sukulaisuutta 
Bernsteinin teoksella ja Pidoilla kuitenkin on 
siinä mielessä, että molemmissa linkitetään 
laajamuotoisen teoksen eri osia toisiinsa jat-
kuvan variaation keinoin.   

Pidoissa jokainen peräkkäisistä puhujista 
ottaa lähtökohdakseen edellisen puhujan 
esityksen hyvät ja huonot puolet. Tällä tavoin 
saadaan esiin uusia ideoita samalla kun ai-
kaisempia jatkojalostetaan, tarkennetaan ja 
laajennetaan. Bernsteinin Serenadi noudat-
taa samaa periaatetta siinä mielessä, että 
avausteeman intervallit ja melodinen kaarros 
palaavat ja joutuvat tarkastelun kohteiksi 
uusissa yhteyksissä. Teoksessa on myös 

Vuonna 1986 valmistunut kolmitaitteinen 
teos starttaa yhdeksän kertaa toistuvalla 
lyhyellä ”riffillä”. Ensivaiheessa pelin henki 
on motiivin asteittainen ekspansio aina viisi 
oktaavia kattavaan huipennuksen saakka. 
Uutta tematiikkaa ilmestyy kuvaan toisessa 
taitteessa, ja äänessä on soolosello. Päätös-
taite palauttaa avausmotiivin. Rytminen ilme 
tihenee, harmoniat terästyvät ja musiikki saa-
vuttaa huiman intensiteetin. Kenraalipaussin 
jälkeen voitokas pääaihe palaa harvennetuin 
aika-arvoin, ja kappale saa päätöksensä las-
kevin sforzato-soinnuin. 

Orawan komea loppuhuipennus on omiaan 
kirvoittamaan yleisöltä raikuvat aplodit, mis-
sä tahansa teosta esitetäänkin. Tekijänsä 
mukaan Orawa on kuin laajennetulle vuo-
ristolaisbändille ajateltu. Kyseessä on epäi-
lemättä Kilarin suosituin hitti, joka saa jatku-
vasti esityksiä eri puolilla maailmaa. Orawaa 
on myös versioitu eri kokoonpanoille, kuten 
kahdeksalle sellolle, kahdelletoista saksofo-
nille, jousikvartetille ja haitaritriolle. 

”Orawa on ainoa sävellys, josta en muuttai-
si nuottiakaan, vaikka olen sen katsastanut 
moneen kertaan. Olen Orawan myötä pääs-
syt siihen, mihin olen pyrkinyt: parhaaseen 
mahdolliseen Kilariin.” Nämä tyytyväisyyttä 
uhkuvat sanat lausui säveltäjä lehtihaastatte-
lussa vuonna 1997. 

Pekka Miettinen

piilo-ohjelma: musiikilliseen kudokseen on 
sisään leivottuina kolme täydellistä osaa 
Bernsteinin Anniversaries-sävellyksestä. 
Kyseinen teos on kokoelma Bernsteinin lä-
heisilleen syntymäpäivälahjaksi lahjoittamis-
ta pikkusävellyksistä – varsin osuva lainaus 
teokseen, joka ylistää rakkauden voimaa. 

Serenadin avausosa Faidros – Pausanias 
on puettu hitaan fugaton muotoon, jota 
seuraa sonaattiallegro. Bernsteinin mukaan 
osa on ”lyyrinen Eroksen ylistys” ja ”ilmaus 
rakastavaisten välisestä dualismista”. Aris-
tofanes ei ole tällä kertaa klovnin roolissa, 
vaan saa sadunkertojan tavoin loihtia esiin 
rakkauden mytologian. Eryksimakhos – lää-
kärin puheenvuoro – on lyhyt fugato, joka 
heijastelee teoksen kontrapunktista avausta. 
Agathon on kolmiosainen kehysmuoto. Se 
syleilee kaikkia rakkauden eri vivahteita. Fi-
naali Sokrates – Alkibiades alkaa suppealla 
muistumalla edeltävästä osasta antaen tilaa 
riehakkaalle, bakkanaalimaiselle päätösron-
dolle.

Teos on kirjoitettu jousille, harpulle ja lyömä-
soittimille. Kantaesitys oli säveltäjän johdolla 
Venetsian musiikkijuhlilla 1954 Isaac Sternin 
toimiessa solistina. Serenadin musiikkiin on 
myös laadittu useita koreografioita.

Pekka Miettinen



Pjotr Tšaikovski: Sinfonia nro 5

Neljännen sinfonian valmistumisesta ehti ku-
lua peräti kymmenkunta vuotta ennen kuin 
Pjotr Tšaikovski (1840–1893) ryhtyi säveltä-
mään viidettään. Väliaika ei suinkaan kulunut 
toimettomana, sillä säveltäjä sai sinfonioiden 
välillä valmiiksi mm. viulukonserton, Manf-
red-sinfonian, Eugene Onegin - ja Mazep-
pa-oopperat sekä jousiserenadin. Tšaiko-
vskin neljättä, viidettä ja kuudetta sinfoniaa 
on kuvailtu useissa yhteyksissä säveltäjän si-
säisen taistelun heijastumiksi. Näiden sinfo-
nioiden taustalla voi myös todeta olevan oh-
jelmalliset lähtökohdat. Neljännen sinfonian 
varsin yksityiskohtainen ohjelma tunnetaan 
mesenaatilleen Nadezda von Meckille lähe-
tetystä kirjeestä, mutta viidennen ohjelmasta 
tiedetään vain muutama luonnosmainen lau-
se. Kuudennen sinfonian sisällön Tšaikovski 
sen sijaan piti omana tietonaan.

Viidennessä sinfoniassa Tšaikovskin luon-
nostelema ohjelmallisuus liittyy kohtalo-ai-
heen ympärille, kuten neljännessäkin. Sävel-
täjä ei kuitenkaan laatinut sinfonian sisällöstä 
samanlaista laajaa kuvausta kuin neljännen 
yhteydessä. On arveltu, että viidennen sinfo-
nian kohtalo viittaisi mahdollisesti säveltäjän 
poikkeavaan seksuaalisuuteen. Tšaikovski 
itse kuvasi teoksen jokaisessa osassa esiin-
tyvää johtoteemaa ”täydelliseksi alistumi-
seksi kohtalon edessä”. Arvostustaan uutta 
sinfoniaa kohtaan hän osoitti mm. toteamal-
la, ettei se vaikuttanut ”huonommalta kuin 
muutkaan”.

Tšaikovski aloitti työskentelyn viidennen pa-
rissa keväällä 1888 palattuaan takaisin Ve-
näjälle pitkältä kiertueeltaan. Teos valmistui 
vajaassa neljässä kuukaudessa, ja säveltäjä 
johti itse kantaesityksen saman vuoden mar-
raskuussa. Esitys ei tiettävästi ollut mikään 
suuri menestys, ja se herätti myös säveltäjän 
epäluulot sinfoniaa kohtaan. Näin jälkeen-
päin voitaneen todeta, että onneksi hän ei 
kuitenkaan aloittanut koskaan teoksen uu-
delleenmuokkausta kantaesityksen heikon 
suosion perusteella.

Sinfonian johtoteema kuuluu heti alussa 
hiljaa klarinettien salaperäisessä alarekiste-
rissä. Finaalin johdannossa teema esiintyy 
puolestaan leveänä duurihymninä – se nou-
see eräänlaiseksi kohtalon syleilystä otetun 
voiton symboliksi. Teoksen yhtenä esikuvana 
on saattanut olla Berlioz, mikä ilmenee joka 
osassa esiintyvän mottoteeman käytön li-
säksi myös valssin ottamisessa mukaan sin-
foniseen yhteyteen.

Hannu Kivilä

Michał Nesterowicz

Baselin sinfoniaorkesterin päävierailija Mi-
chał Nesterowicz on tunnettu dynaamisista 
esityksistään ja ilmeikkäistä tulkinnoistaan 
sinfonisen repertuaarin parissa.

Michał Nesterowicz valmistui kapellimesta-
riksi Wroclawissa. Opintojen jälkeen vuonna 
2008 hän menestyi kilpailussa, joiden jälkeen 
hänen uransa lähti nousuun. Hän toimi tai-
teellisena johtajana puolalais-baltialaisessa 
orkesterissa Gdanskissa. Voitettuaan Ca-
daqués Orchestra European kapellimesta-
rikilpailun hänet valittiin Orquestre Sinfónica 
Nacional de Chilin ylikapellimestariksi 2008. 
Kausi jatkui vuoteen 2011.

Nesterowicz vierailee säännöllisesti Simfò-
nica de Barcelonan, Nizzan filharmonian, 
Zürichin Tonhalle-orkesterin sekä Royal 
Liverpool Philharmonic Orchestran kapel-
limestarina. Lisäksi hän on työskennellyt 
mm. Münchenin filharmonian, Kölnin WDR 
Sinfonieorchesterin, Berliinin Deutsches 
Symfonie-Orchesterin ja BBC Symphony 
Orchestran kanssa. Viime kaudella hän de-
bytoi Berliinin Konzerthausorchesterissa, 
Wienin Musikvereinissa ja Royal Concertge-
bouw Orchestrassa.



Augustin Hadelich

Augustin Hadelich on yksi tämän hetken 
menestyksekkäimpiä viulisteja. Saksalaiseen 
perheeseen syntynyt Hadelich varttui Italias-
sa. Hän muutti opintojen tähden New Yor-
kiin 2004 ja on nykyään myös Yhdysvaltain 
kansalainen. New Yorkissa Hadelich opiskeli 
Juilliardin musiikkikorkeakoulussa Joel Smir-
noffin johdolla. 

Vuonna 2006 Augustin Hadelich voitti pää-
palkinnon Indianapoliksen kansainvälisessä 
viulukilpailussa ja sai Avery Fisher Career 
-stipendin 2009 sekä Lincolm Centerin Mar-
tin E. Segal -palkinnon 2012. Kilpailumenes-
tyksen tuoman tunnettuuden jälkeen hän 
on esiintynyt useiden USA:n merkittävien 
orkestereiden kanssa ja hän esiintyy yhä 
enenevässä määrin myös Euroopan kon-
serttilavoilla.

Hadelich on tehnyt yhteistyötä lukuisien 
menestyneiden kapellimestareiden kanssa, 
joista mainittakoon Roberto Abbado, Thierry 
Fischer, Hannu Lintu, Andris Nelsons ja Juk-
ka-Pekka Saraste. Hän on levyttänyt paljon 
teoksia ja saanut niistä tunnustusta. Tunnus-
tuksista mainittakoon mm. 2016 Grammy 
parhaasta klassisesta instrumentaalisoolosta 
Dutilleux’n viulukonsertossa Seattlen sinfo-
niaorkesterin kanssa. Levytyksen johti kapel-
limestari Ludovic Morlot.

Augustin Hadelichin instrumentti on ”Ex-
Kiesewetter” Stradivarius vuodelta 1723. 
Soittimen ovat hänelle lainanneet Chicagon 
Stradivari Societyn kautta Clement ja Karen 
Arrison.

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.



OSSI TANNER – Sinfonia Lahden residenssitaiteilija

To 22.02. klo 19.00 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI

”Minulle on suuri ilo ja kunnia saada 
näin upea mahdollisuus. En malta odot-
taa musisointia orkesterilaisten ja Hannu 
Linnun kanssa ja tutustumista lahtelaisy-
leisöön usean konsertin merkeissä Sibe-
liustalon upeassa miljöössä!”, kuvailee 
Tanner.

Sinfoniakonsertin jälkeen jatkamme iltaa 
kamarimusiikkikonsertilla, jonka ohjel-
massa on Brahmsin Pianokvintetto. 
”Kyseessä on kiistattomasti yksi suu-
rimpia ja vaikeimpia kamarimusiikkite-
oksia, joita pianolle on koskaan sävel-
letty. Samalla se on myös yksi ihanimpia 
ja rakastetuimpia. Toinen osa saa minut 
aina herkistymään, mutta viimeistään 
kolmannen osan scherzo sytyttää kenet 
tahansa”, hehkuttaa Ossi Tanner.

Kamarimusiikkikonsertin kesto noin 40 
min. Kamarimusiikkikonserttiin on vapaa 
pääsy.

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

Hannu Lintu, kapellimestari
Ossi Tanner, piano
Sinfonia Lahden residenssitaiteilija 
Stravinsky: Kolmiosainen sinfonia 
Chopin: Pianokonsertto nro 2
Stravinsky: Keijukaisen suudelma  
-balettimusiikki

Klo 18 Puusepän Verstas / 
Johdatus konserttiin
Heini Moisio haastattelee Ossi Tanneria 
haastattelu

n. klo 21 Pääsali / 
Kamarimusiikkikonsertti
Ossi Tanner, piano
Sinfonia Lahden muusikoita
Brahms: Pianokvintetto

Sinfonisesti yhdessä: Polttimo Oy

Sinfonia Lahden residenssitaiteilijana 
aloittaa kevätkaudella 20-vuotias Ossi 
Tanner, joka voitti Tampereen pianokil-
pailun toukokuussa 2017. Tanner debytoi 
orkesterin kanssa solistiteoksenaan Fré-
déric Chopinin toinen pianokonsertto.


