
To 5.12.2019 klo 13 Sibeliustalo

MATINEA VETERAANEILLE 
Pe 6.12.2019 klo 15 Sibeliustalo

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLAKONSERTTI
Su 8.12.2019 klo 19 Verkatehdas

SIBELIUS-PÄIVÄN KONSERTTI
Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Barnabas Kelemen, viulu

Jean Sibelius: Viulukonsertto op. 47 * 30 min
Allegro moderato
Adagio di molto
Allegro (ma non tanto)

– väliaika vain Hämeenlinnassa –

Harri Ahmas: Sinfonia nro 4 “Songs of Moa”, kantaesitys 30 min 
Moderato-Allegro moderato 
Andante 
Allegro

Jean Sibelius: Finlandia op. 26 * 13 min

* teokset kuullaan 5.12. matineassa

Su 8.12. klo 18.15 taiteilijatapaamisessa Hannele Eklundin haastateltavana kapellimestari 
Dima Slobodeniouk. 

Hämeenlinnan-vierailukonsertteihin on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Konsertti nähtävillä ilmaiseksi verkossa 
osoitteessa www.classiclive.com



Jean Sibelius: Viulukonsertto
Viulu oli Jean Sibeliuksen (1865-1957) suuri 
rakkaus. Hänellä tiedetään olleen nuoruus-
vuosinaan haaveena viuluvirtuoosin ura, ja 
hänen sanotaankin säveltäneen konserton 
omille toteutumattomille unelmilleen. Tähän 
teokseen Sibelius kirjoitti säveltäjänä kaiken 
sen mikä häneltä esittävänä taiteilijana oli 
jäänyt kokematta, kun toiveet viuluvirtuoo-
sin urasta vähitellen murenivat. Sibelius ei 
säälinyt eikä säästänyt tulevaa solistiaan.

Konsertto syntyi viulutaituri Willy Burmes-
terin ehdotuksesta ja häntä Sibelius luonnol-
lisesti pyysi myös kantaesittäjäksi. Burmester 
toimi vuosina 1892-95 Helsingin Orkeste-
riyhdistyksen orkesterin konserttimestarina 
ja sen jälkeen vapaana taiteilijana ja solistina 
eri puolella maailmaa. Sibelius ja Burmester 
eivät kuitenkaan päässeet yksimielisyyteen 
ensiesityksen ajankohdasta, säveltäjä kun 
olisi halunnut järjestää sen mahdollisimman 
pian kehnon taloudellisen tilanteensa vuoksi. 
Syntyi melkoinen soppa, jonka seurauk-
sena Burmester joutui lopulta väistymään. 
Kantaesityksen sai hoitaakseen Helsingin 
Musiikkiopiston (nyk. Sibelius-Akatemia) 
viulunsoiton opettaja Viktor Novàcek.

Konsertto valmistui vuoden 1903 loppuun 
mennessä ja kantaesitys oli heti seuraavan 
vuoden helmikuussa. Novàcek ei selviytynyt 
konserton haasteista täysin puhtain paperein, 
ja arvostelu oli kaikin puolin nyreää. Sibelius 
itse ei myöskään ollut tyytyväinen ja veti 

konserton takaisin työpöydälleen muokat-
tavaksi. Pian syntyneessä toisessa versiossa 
kaikki säveltäjän mielestä epäoleellinen oli 
karsittu pois ja Sibelius sulatti yhdeksi ko-
konaisuudeksi taiturikonserton ja sinfonisen 
konserton ainekset. Tasasuhtaisen muodon 
saavuttaminen ei liene ollut tämän työn vä-
häisimpiä päämääriä. Uusitun version ensiesi-
tys oli lokakuussa 1905 Berliinissä. Solistina 
soitti nyt böömiläinen viuluniekka Carl 
Halir ja kapellimestarina itse Richard Strauss. 
Julkaistessaan konserton Sibelius omisti sen 
unkarilaiselle taiteilijalle Ferenc Vecseylle.

Tärkeimpänä syynä konserton muokkaami-
seen on pidetty sitä, että säveltäjä koki sen 
olevan vielä vailla lopullista muotoaan. Selvin 
ero ensimmäisen ja toisen laitoksen välillä on 
se, että jälkimmäisestä on karsittu pois paljon 
soolo-osuuden virtuoosista ainesta. Myös 
orkestraatio sai huomiota lähinnä kevennyk-
sen muodossa. Muutosten myötä konsertto 
sai lisää lujuutta ja ryhtiä, mutta osittain 
dramaattisuuden ja virtuoosisuuden kustan-
nuksella. Jälkeenpäin on joskus pohdittu, 
miten konsertolle olisi käynyt jos Burmester 
olisi saanut sen esittää ensimmäisenä. Olisiko 
säveltäjän mielipide tällöin voittanut arvos-
tetun solistin lausunnon? Mainittakoon, että 
Sinfonia Lahti levytti konserton molemmat 
versiot Ristinkirkossa tammikuussa 1991. 
Osmo Vänskän johtamien lahtelaissinfonik-
kojen ja mikrofonien edessä taituroi silloin 
Leonidas Kavakos.

Hannu Kivilä



Harri Ahmas: Sinfonia 
nro 4 “Songs of Moa”
Kohtuuden käsite on hukassa meiltä ny-
kyajan ihmisiltä, vaikka esimerkiksi monet 
uskonnot kautta aikojen ovat sitä meille 
opettaneet; siis tyytymistä kohtuuteen, ei 
ottaa enempää kuin tarvitsee. Päivittäinen 
media toitottaa kasvavan kehityksen ja 
kuluttamisen tärkeydestä taloudelle, jonka 
vankeja me kaikki olemme. Onnellisuuden 
tavoitteleminen on niputettu ovelasti yhteen 
materiaalisen elintason kasvattamisen kans-
sa,mikä kuitenkin lopulta antaa sielulle vain 
tyhjyyden tunteen. 

Takaraja ihmisen luonnolle aiheuttamien 
huonojen tekojen suhteen alkaa jo näkyä 
horisontissa. Luonnon sietokyky heikkenee 
vuosi vuodelta ja viimein romahtaa. Ihmisen 
tekopyhyys, ahneus, oman edun ja voiton 
tavoittelu uhkaavat meitä kaikkia, lopulta 
koko maapalloa.

Meitä ympäröivä luonto on koettu tähän 
asti resurssina eikä voimavarana. Luonnon 
puolustajat on leimattu häiriköiksi ja mar-
ginaaliseksi valtavirran ulkopuolella olevaksi 
ryhmäksi.

Itseäni tämä luonnon ja siten myös ih-
misen aliarviointi kosketti konkreettisesti 
viimeistään silloin, kun päivittäisten ulkoi-
lulenkkieni maisemat omakotialueella olivat 
muuttuneet bensankatkuiseksi ja meluisaksi 
moottoritietyömaaksi.

Sinfonian säveltäminen on musiikillista mo-
nologia, jota on välillä todella vaikea pukea 
sanoiksi. Moan lauluja (Songs of Moa) viittaa 
Uudessa-Seelannissa eläneen strutsin sukulai-
sen moan kohtaloon. Laji kuoli lopulta suku-
puuttoon juuri ihmisen toimien seurauksena 
1800-luvun alkuun mennessä. 

Mieleeni tulee väkisin 400 ekr. eläneen filo-
sofi Platonin profeetalliset sanat: hyveellinen 
käytös on älykkyyttä ja viisautta, paheellinen 
käytös ei ole niinkään ilkeyttä, vaan tiedon ja 
ymmärryksen puutetta. Näin ollen huono-
jen tekojen tekijältä puuttuu kyky arvioida 
tekojensa seuraukset.

Harri Ahmas



Jean Sibelius: Finlandia
Helmikuussa 1899 Venäjän keisari Nikolai II 
allekirjoitti manifestin, jonka tarkoituksena 
oli kaventaa Suomen suuriruhtinaskunnan 
autonomiaa. Venäläistämispyrkimykset 
aiheuttivat kiivaan reaktion kaikkialla Suo-
messa. Kulttuuripiirit ottivat protestihenki-
sen taiteen aseekseen taistelussa sortotoimia 
vastaan. Erityisesti tämä näkyi kuvataiteessa. 

Jean Sibelius halusi osallistua protestiin 
omilla keinoillaan. Vuonna 1899 hän sävelsi 
isänmaallisuutta uhkuvat Ateenalaisten 
laulun ja Jäänlähdön Oulunjoesta. Samana 
vuonna hän laati kuvaelmamusiikkia Sano-
malehdistön päivien pääjuhlaan. Musiikki si-
sälsi alkusoiton ja musiikin yhteensä kuuteen 
Suomen historiasta kertovaan kohtaukseen 
sekä ”hiljaista musiikkia” kuvaelmien teks-
tien alle. Kokonaisuus esitettiin ensi kertaa 
4.11.1899 säveltäjän johdolla Ruotsalaisessa 
teatterissa. 

Viimeinen kuvaelma oli nimeltään Suomi 
herää. Alun uhmakkaat vaskiakordit kourai-
sivat syvältä yleisön joukossa ollutta nuorta 
Heikki Klemettiä. Vain harva kuitenkin 
jaksoi kuunnella musiikkia seurapiiritapaa-
misessa. "Paljon katosi illan juhlahumuun 
eikä yleisökään äkistellen tuntunut joutawan 
sywempää taidetta täysin tajuamaan", kuten 
Klemetti arvostelussaan kuvaili.

Kapellimestari Robert Kajanus ymmärsi 
kuitenkin musiikin arvon. Hän johti neljä 
osaa musiikista heti konsertissaan joulu-

kuussa 1899. Päätösnumerona oli jälleen 
Suomi herää. Kunnollista nimeä Sibeliuksen 
teokselle ei tahtonut löytyä: se oli ollut kon-
serteissa mm. Suomi, Suomen herääminen tai 
Finale. Kiertueilla teoksen nimenä oli ainakin 
Vaterland ja La Patrie. Marraskuussa 1900 
kuvaelmamusiikin pianosovitus sai kuitenkin 
Axel Carpelanin ehdottaman nimen Finlan-
dia, ja vihdoin helmikuussa 1901 Kajanus 
johti orkesteriteoksenkin Finlandia-nimellä.

Sibelius ei sävellysvaiheessa havainnut teok-
sessa mitään tavanomaisuudesta poikkeavaa. 
"Miksi tämä sävelruno miellyttää? Kaiketi 
'plein air' -tyylinsä takia. Se on tosiaan 
pelkästään 'ylhäältä annetuista' teemoista 
rakennettu. Silkkaa inspiratiota", säveltäjä 
kirjoitti päiväkirjaansa 1911. Finlandiasta tuli 
kansainvälinen menestyskappale, ja sitä ver-
sioitiin mitä erilaisimmille kokoonpanoille. 
Teoksen ”jazzaamisen” Sibelius sentään 
loukkaantuneena torjui.

Keskiosan hymnitaite oli kuin luotu laulet-
tavaksi, vaikka säveltäjä itse muistutti sen 
olevan ajateltu orkesteria varten. Säveltäjän 
hyväksymiä suomenkielisiä sanoituksia ovat 
Wäinö Solan vapaamuurariruno ja V. A. 
Koskenniemen yleisemmin tunnettu teksti. 
Finlandia-hymniä on ajoittain vaadittu uu-
deksi Suomen kansallislauluksi, ja tiedetään 
kapellimestari Leopold Stokowskin aikanaan 
ehdottaneen sävelmää koko maailman kan-
sallishymniksi.

Pekka Miettinen



Dima Slobodeniouk
Dima Slobodeniouk aloitti Sinfonia Lahden 
ylikapellimestarina ja Sibelius-festivaalin tai-
teellisena johtajana syksyllä 2016. Hän on toi-
minut syyskuusta 2013 lähtien myös Galician 
sinfoniaorkesterin musiikillisena johtajana ja 
saanut erityisen paljon kiitosta kekseliäästä 
ohjelmistosuunnittelusta sekä syvällisestä 
ohjelmistotuntemuksesta. Slobodeniouk 
yhdistää työssään syntymämaansa Venäjän ja 
myöhemmän kotimaansa Suomen kulttuuril-
liset vaikutukset ja musiikillisen perinnön.

Viime kaudella Slobodeniouk debytoi Ams-
terdamin kuninkaallisen Concertgebouw-or-
kesterin kanssa tehden sen kanssa konsertit 
myös Kööpenhaminassa, Göteborgissa ja 
Tallinnassa. Hän työskentelee mm. Berliinin 
filharmonikkojen, Leipzigin Gewandhau-
sorchesterin, Baijerin radion sinfoniaorkes-
terin, Berliinin radion sinfoniaorkesterin, 
Wienin radion sinfoniaorkesterin (ORF), 
Lontoon filharmonikkojen, Lontoon sinfonia-
orkesterin (LSO), Suomen radion sinfoniaor-
kesterin (RSO), Rotterdamin filharmonikko-
jen sekä Chicagon, Houstonin, Baltimoren ja 
Sydneyn sinfoniaorkestereiden kanssa.
 
Kesällä 2019 Slobodeniouk palasi Tanglewoo-
din musiikkifestivaalille Bostonin sinfoniaor-
kesterin kanssa solistinaan Yefim Bronfmanin 
kanssa, ja tätä seuraa lokakuussa debyytti 
orkesterin pääsarjassa Bostonissa. Lähiaikojen 
debyytit hänellä on myös NHK-sinfoniaor-
kesterin (Tokio), Soulin filharmonikkojen, 
Zürichin Tonhalle-orkesterin, Wienin sinfo-
nikkojen, San Franciscon sinfoniaorkesterin 
ja Clevelandin orkesterin kanssa. Hän palaa 
johtamaan Lontoon filharmonikkoja, Hollan-
nin radion filharmonikkoja ja Houstonin sin-
foniaorkesteria. Solisteina hänen johtamissaan 
konserteissa esiintyvät mm. Simon Trpčeski, 
Sergei Hatšatrjan, Leif Ove Andsnes, Joshua 
Bell, Khatia Buniatishvili, Vilde Frang, Jo-
hannes Moser, Truls Mørk, Baiba Skride, Yuja 
Wang ja Frank Peter Zimmermann.

 
Sinfonia Lahden levytys (BIS), jossa Slobo-
deniouk johtaa Kalevi Ahon fagottikonserton, 
sai vuonna 2018 arvovaltaisen BBC Music 
Magazine Awardin, ja heinäkuussa 2019 
ilmestyi hänen johtamansa pianokonserttole-
vytys (BIS) solistinaan Van Cliburn -voittaja 
Haochen Zhang. Slobodenioukin johtamat 
muut levytykset sisältävät mm. Stravinskya 
viulisti Ilja Gringoltsin ja Galician sinfonia-
orkesterin kanssa (BIS), Lotta Wennäkosken 
teoksia Radion sinfoniaorkesterin kanssa 
(Ondine) ja Sebastian Fagerlundin teoksia 
Göteborgin sinfonikkojen kanssa (BIS).
 
Moskoalaissyntyinen Dima Slobodeniouk 
opiskeli viulunsoittoa Moskovan keskus-
musiikkikoulussa Zinaida Gilelsin ja J. 
Chugajevin johdolla sekä Keski-Suomen 
konservatoriossa ja Sibelius-Akatemiassa 
Olga Parhomenkon johdolla. Hän opiskeli 
orkesterinjohtoa Sibelius-Akatemiassa opet-
tajinaan Atso Almila, Leif Segerstam ja Jorma 
Panula sekä Ilja Musinin ja Esa-Pekka Salosen 
johdolla. Innostaakseen tulevaisuuden nuoria 
muusikoita Slobodeniouk on työskennellyt 
viime vuosina opiskelijoiden kanssa Verbierin 
festivaaliakatemiassa sekä tehnyt Galician sin-
foniaorkesterin kanssa oman hankkeen, jossa 
opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus johtaa 
ammattiorkesteria.



Barnabas Kelemen
Budapestissa syntynyt Barnabás Kelemen 
(s. 1978) kävi tyypillisen koulutuksen. Hän 
aloitti viulunsoiton kuusivuotiaana, pääsi 
Franz Liszt -akatemiaan 11-vuotiaana ja 
valmistui vuonna 2001. Sen jälkeen Kele-
menin ura onkin ollut epätyypillisen nopeaa 
nousukiitoa, johon mahtuu niin arvostet-
tujen kilpailujen voittoja, äänitepalkintoja, 
Unkarin valtion myöntämiä tunnustuksia ja 
totta kai esiintymisiä paikoissa, joihin vain 
harvat taiteilijat kelpuutetaan. 

Kelemen on ollut viulumaailman huipulla jo 
kohta 20 vuotta. Jo samana vuonna kun hän 
valmistui, hän voitti kolmannen palkinnon 
arvostetussa Brysselin Kuningatar Elisabeth 
-kilpailussa, joka on tunnettu äärimmäisen 
raskaasta ohjelmistostaan. Heti seuraavana 
vuonna hän nappasi pääpalkinnon Indiana-
polisin viulukilpailussa, mikä sysäsi Keleme-
nin lopullisesti kansainvälisille areenoille. 
Sittemmin hänelle on myönnetty mm. Dia-
pason D’or - ja Grand Prix du Disque -pal-
kinnot levytyksistään Franz Lisztin musiikista 
sekä saksalaisten levyarvostelijain palkinto ja 
Gramophone-palkinto Bartók-levytyksistään. 
Yhteensä hän on tehnyt lähes 20 levyä, joista 
kriitikotkin ovat harvinaisen yksimielisesti 
innoissaan.

Yhdeksi suurimmaksi inspiraationlähteekseen 
ja esikuvakseen Kelemen on maininnut ro-
manisukuisen viulisti-isoisänsä Pali Pertisin, 
jonka kerrotaan olleen Maurice Ravelin mie-
lessä hänen säveltäessään kuuluisaa virtuoosi-
teostaan Tzigane (Mustalainen). Kelemen on 
ylpeä juuristaan, joista sortojen ja syrjinnän 
seurauksena on tapana olla pitämättä meteliä: 
”Minä osaan soittaa mustalaistyylillä, ja 
rakastan sitä”, Kelemen on sanonut.

Solistina, duo-viulistina ja yhdessä vuonna 
2010 perustamansa Kelemen-kvartettinsa 
kanssa Barnabás Kelemen on soittanut Wig-
more Hallin, Concertgebouw’n ja Carnegie 
Hallin lisäksi useasti Suomessa, mm. Tapio-
lassa, Turussa ja Helsingissä. Sinfonia Lahden 
solistina Kelemen on soittanut vuosina 2009, 
2012 ja 2016.

Vuodesta 2005 lähtien Kelemen on työsken-
nellyt professorina Budapestin Franz Liszt 
-akatemiassa ja vuodesta 2014 myös Kölnin 
musiikin ja tanssin korkeakoulussa. Hän 
toimii vierailevana professorina Bloomingto-
nin yliopistossa Indianassa. Kelemenin viulu 
on Guarneri del Gesú vuodelta 1742, jolla on 
aikaisemmin soittanut mm. Dénes Kovács. 
Soittimen on hänelle lainannut Unkarin 
valtio.

Jaani Länsiö



Sinfonia Lahti
Sinfonia Lahti on perinteet tunteva ja uutta 
luova lahtelainen, suomalainen ja kansainväli-
nen orkesteri. 

Sinfonia Lahden toiminnan ytimessä on laaja 
ja monipuolinen sinfoniakonserttien sarja, 
jota täydentävät laadukkaat viihdekonser-
tit. Painokkaassa osassa on Lahden ja sen 
alueen lapsille ja nuorille suunnattu toiminta. 
Orkesterin koti on Sibeliustalo, jonka ovat 
listanneet akustiikaltaan yhdeksi maailman 
parhaista konserttisaleista mm. The Guar-
dian, The Wall St. Journal ja Die Welt.

Vakituisina kapellimestareinaan orkesterilla 
on jo usean vuosikymmenen ajan ollut maail-
malla menestyvät suomalaistaiteilijat – Osmo 
Vänskä, Jukka-Pekka Saraste, Okko Kamu 
ja viimeisimpänä syksyllä 2016 orkesterin 
ylikapellimestarina aloittanut Dima Slobo-
deniouk. Samat kapellimestarit ovat toimi-
neet myös orkesterin Sibeliustalossa vuodesta 
2000 lähtien järjestämän Sibelius-festivaalin 
taiteellisina johtajina.

Sinfonia Lahden laajan tunnettuuden maail-
malla ovat luoneet mittava levytystoiminta, 
lukuisat ulkomaanvierailut ja verkkokonsertit. 
Jo yli 30 vuotta jatkunut levytystyö pääosin 
ruotsalaisen BIS-levymerkin kanssa on tuot-
tanut lukuisia kansainvälisiä levypalkintoja, 
kolme platinalevyä ja seitsemän kultalevyä 
tuoneet noin sata äänitettä, joita on myyty 
maailmanlaajuisesti yli 1,2 miljoonaa kappa-
letta. Erityistä huomiota ovat saaneet Osmo 
Vänskän johtamat, orkesterin maineelle kan-
sainvälisesti tunnettuna Sibelius-orkesterina 
pohjaa luoneet Sibelius-levytykset mm. viulu-
konserton ja viidennen sinfonian alkuperäis-
versioista. Orkesterin kunniasäveltäjän Kalevi 
Ahon tuotannolla on niin ikään merkittävä 
rooli orkesterin levytystuotannossa.

Sinfonia Lahti on esiintynyt useilla merkittä-
villä festivaaleilla ja musiikkiareenoilla ympäri 
maailman, mm. BBC Proms -festivaalilla 
Lontoossa, Valkeat yöt -festivaalilla Pietarissa, 
Amsterdamin Concertgebouwssa Berliinin 
filharmoniassa, Wienin Musikvereinissa ja 
Buenos Airesin Teatro Colónissa. Orkesterin 
konserttivierailut ovat suuntautuneet Japa-
niin, Kiinaan, Etelä-Koreaan, Yhdysvaltoihin, 
Etelä-Amerikkaan sekä useisiin Euroopan 
maihin. Kotimaassa Sinfonia Lahti on vie-
raillut vuodesta 2007 säännöllisesti Hämeen-
linnan Verkatehtaalla ja on tuttu näky myös 
muilla suomalaislavoilla.

Sinfonia Lahti aloitti säännölliset konsertti-
lähetykset internetissä ensimmäisenä orkes-
terina maailmassa Classiclive.com-sivustolla 
vuonna 2007. Vuonna 2015 aloitettu Hiili-
vapaa Sinfonia Lahti -hanke toi orkesterille 
kansainvälisen Classical:NEXT-innovaatio-
palkinnon vuonna 2018.



To 12.12. klo 19 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI

Otto Tausk, kapellimestari
Baiba Skride, viulu

Mendelssohn: Meren tyven ja onnellinen matka
Victoria Borisova-Ollas: Viulukonsertto 
(Suomen-ensiesitys)
Pjotr Tšaikovski: Sinfonia nro 1

Victoria Borisova-Ollasin viulukonsertto on 
Sinfonia Lahden tilausteos yhdessä Tukhol-
man kuninkaallisten filharmonikkojen ja 
BBC:n sinfoniaorkesterin kanssa, ja teoksen 
maailmanensiesitys oli Tukholmassa syys-
kuussa 2019.

Ke 4.3. klo 19 Verkatehdas
To 5.3. klo 19 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI
Anja Bihlmaier, kapellimestari
Kersten McCall, huilu

Lili Boulanger: D’un soir triste
Lili Boulanger: D’un Matin De Printemps
Wolfgang Amadeus Mozart: Huilukonsertto 
nro 1 G-duuri
Antonín Dvořák: Sinfonia nro 8

Anja Bihlmaier tuo mukanaan ranskalaisen 
impressionistin, nuorena kuolleen Lili Bou-
langerin vaikuttavan kaksoisteoksen. Illan 
solisti, saksalainen Kersten McCall tunnetaan 
sekä Kuninkaallisen Concertgebouw’n ykkös-
huilistina että armoitettuna taiturina.

KEVÄTAAMUSTA

KANSAINVÄLINEN ENSIESITYS

TULE KONSERTTIIN


