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KANSAINVÄLINEN ENSIESITYS
Otto Tausk, kapellimestari
Baiba Skride, viulu

Felix Mendelssohn: Meren tyven ja onnellinen matka, alkusoitto 14 min

Victoria Borisova-Ollas: A Portrait of a Lady by Swan Lake 
viululle ja orkesterille (2019) 25 min

– väliaika –

Pjotr Tšaikovski: Sinfonia nro 1 g-molli op.13  Talviunelmia 40 min
Allegro tranquillo
Andante cantabile ma non tanto
Scherzo. Allegro scherzando giocoso
Finale

Klo 18.30 Preludi Metsähallissa / Lahden konservatorio
Helmi Lindfors, sello ja Tarmo Järvilehto, piano

Konsertti nähtävillä ilmaiseksi verkossa 
osoitteessa www.classiclive.com

Sinfonia Lahti toivottaa asiakkailleen 
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!



Felix Mendelssohn: 
Meren tyven ja onnellinen matka op.27
Felix Mendelssohn (1809 – 1847) ryhtyi 
kypsässä 19 vuoden iässä työstämään jo toista 
konserttialkusoittoaan. Taustalla väijyi hänen 
parisen vuotta aiemmin säveltämänsä, suurta 
huomiota herättänyt mestariteos, Shakespea-
ren aiheeseen perustunut alkusoitto Kesäyön 
uni. 

Kahteen lyhyehköön Goethen runoon 
pohjautuva Meren tyven ja onnellinen matka 
kuvaa merenkulkua ennen höyrylaivojen 
aikakautta. Tilanne oli siis päinvastainen 
kuin nykyään: ruotsinlaivalla mukavavalta 
tuntuva rasvatyyni meri tarkoitti matkan 
tyssäämistä, ja reipas tuuli puolestaan sai 
purren kiitämään aallokossa vauhdilla kohti 
määräsatamaa.

Alkusoiton pohjana olevat runot olivat siinä 
määrin yleisesti tunnettuja, että Mendels-
sohn saattoi olettaa yleisön pystyvän vaivatta 
seuraamaan teoksen kulkua ilman erityistä 
sisältö- tai juoniselostetta. Kyse on siis oike-
astaan ohjelmallisesta sinfonisesta runosta jo 
ennen varsinaisia tämän lajityypin teoksia. 
Paremman puutteessa teoksen alaotsikoksi 
tuli konserttialkusoitto, vaikka kyse ei sinänsä 
ole mihinkään laajempaan kokonaisuuteen 
liittyvästä avausosasta. 

Alkusoitto sai kantaesityksensä Berliinissä 
1828. Mendelssohn muokkasi teoksen 
uuteen uskoon kolmea esitystä varten 1834 
ja piti alkusoittoaan myöhemminkin siinä 
määrin arvossa, että valitsi sen yhdeksi 

Leipzigin Gewandhaus -orkesteridebyyttinsä 
numeroksi lokakuussa 1835.

Mendelssohnin tiedetään saaneen inspi-
raatiota Beethovenin samoihin Goethen 
runoihin pohjautuneesta pienoiskantaatista 
vuodelta 1815. Myös Schubert oli säveltä-
nyt Meren tyvenen, ja myöhemmin Karl 
Goldmark käytti samoja tekstejä versios-
saan mieskuorolle ja neljälle käyrätorvelle. 
Mendelssohn oli kuitenkin ainoa, joka jätti 
tekstin pois ja sävelsi aiheeseen pohjautuvaa 
puhdasta soitinmusiikkia. 

Goethen “kammottava, kuolettava tyyneys” 
kuvataan avaustahdeissa hiljaisina, avarina 
jousisointeina klarinetein ja fagotein väri-
tettynä, joskin yllättävän duurivoittoisesti. 
Mendelssohn myös käyttää aikanaan harvi-
naista kontrafagottia maalailemaan tyvenen 
syvää hiljaisuutta ja valtameren suunnattomia 
mittasuhteita. Pitkät urkupisteet ja koko 
myöhemmän temaattisen arsenaalin luonnos-
telu avaustaitteessa ovat heijastumia Beetho-
venin saman aiheen käsittelystä. 

Tuulen vähittäinen viriäminen kuvataan hui-
luaiheessa. Taivas selkenee ja merimiehet ryh-
tyvät kiireesti virittelemään purjeita oikeaan 
asentoon. Tämän jälkeen seuraa aluksen 
rientoisaa liitoa aalloilla kuvaava sonaattialle-
gro. Komeaksi päätteeksi Mendelssohn lisää 
codan, jossa päädytään onnellisesti satamaan 
torvien ja rumpujen säestyksellä. 

Pekka Miettinen



Victoria Borisova-Ollas: A Portrait of a Lady 
by Swan Lake viululle ja orkesterille (2019)
Venäläis-ruotsalainen säveltäjä Victoria 
Borisova-Ollas (s.1969) syntyi Venäjän 
kaukoidässä Vladivostokissa, jossa hän aloitti 
myös musiikkiopintonsa. Äiti olisi halunnut 
Victoriasta pianistin, mutta säveltäminen 
alkoi kiinnostaa tytärtä yhä enemmän. 
Opinnot jatkuivat sittemmin mm. Moskovan 
Tsaikovski-konservatoriossa ja Ruotsissa, 
jonne hän muutti vuonna 1992. Malmöön ja 
Tukholman jälkeen oli vuorossa vielä Lontoo, 
jossa opinahjona oli Royal College of Music. 
Borisova-Ollaksen läpimurto tapahtui 1998 
orkesteriteoksella Wings of the Wind, joka sai 
toisen palkinnon Britannian Masterprize –
kilpailussa. Seuraavana vuonna hänet valittiin 
Ruotsin säveltäjäyhdistyksen jäseneksi, ja 
2008 kuninkaallisen musiikkiakatemian 
jäseneksi. Vuonna 2011 Borisova-Ollas voitti 
ensimmäisenä naisena Ruotsin kuninkaallisen 
musiikkiakatemian Christ Johnson –sävellys-
palkinnon. 

Victoria Borisova-Ollaksen monipuoliseen 
teosluetteloon on kertynyt ennen kaikkea 
orkesteri- ja kamarimusiikkia. Niiden lisäksi 
on mainittava mm. ooppera Dracula, joka sai 
ensiesityksensä muutama vuosi sitten Tukhol-
massa, sekä useat teokset soolosoittimelle ja 
orkesterille. Sävellyksien inspiraation lähteenä 

on ollut usein kirjallisuus ja taide, myös 
raamattu on tärkeä, etenkin psalmien kirja. 
Borisova-Ollaksen musiikille on ominaista 
mm. tapahtumarikkaus, dramaattissävyinen 
jännitteisyys sekä vahva mielikuvitus. Hän on 
kehittänyt teos teokseltaan hyvin omaperäistä 
ja määrätietoista sävelkieltä, joka on myös 
löytänyt tiensä jo moniin maailman musiik-
kikeskuksiin.
 
Alkuvuodesta syntynyt viulukonsertto A 
Portrait of a Lady by Swan Lake on Sinfonia 
Lahden tilausteos yhdessä Tukholman ku-
ninkaallisten filharmonikkojen ja BBC:n sin-
foniaorkesterin kanssa. Teoksen kantaesitys 
kuultiin syyskuussa Tukholmassa Sakari Ora-
mon johdolla. Soolo-osuuden tulkitsi Baiba 
Sride, jolle teos on myös omistettu. Britan-
nian ensi-esitys kuullaan Lontoossa BBC:n 
konserttisarjassa ensi huhtikuussa. Konsertto 
on saanut kipinän Joutsenlampi-baletin ajat-
tomasta, romanttisesta tarinasta, mutta sillä 
ei ole suoraa yhteyttä esimerkiksi Tšaikovskin 
sävelkieleen. Säveltäjä tunsi vain kiusausta 
yrittää katsoa samaa tuttua tarinaa erilaisesta, 
hieman tuoreemmasta näkökulmasta. Solistin 
voi kuvitella olevan yksi lumotuista joutse-
nista, joka tiivistää värikkäät muistonsa noin 
kahteenkymmeneen minuuttiin.

Hannu Kivilä



Pjotr Tsaikovski: Sinfonia nro 1
Pjotr Tšaikovskin (1840–1893) ensimmäi-
sen sinfonian synty ajoittuu vuoteen 1866, 
jolloin säveltäjä päätti opintonsa Pietarin 
konservatoriossa ja aloitti opetustyöt samana 
vuonna perustetussa Moskovan konservato-
riossa. Taakse olivat jääneet myös opinnot 
lainopillisessa koulussa sekä neljän vuoden 
työrupeama Venäjän oikeusministeriössä. 
Sinfonian säveltämistä on kuvattu varsin 
työlääksi prosessiksi, sillä paineet olivat kovat: 
onhan esikoissinfonia kenen tahansa sävel-
täjän haasteista suurimpia. Kun Tšaikovski 
näytti valmista työtä entisille opettajilleen 
Anton Rubinsteinille ja Nikolai Zaremballe, 
oli palaute varsin masentavaa: sinfoniaa ei 
pidetty esittämisen arvoisena. Kantaesitys 
kuitenkin järjestyi lopulta vuoden 1868 
tammikuulle, jolloin teoksen johti Moskovan 
konservatorion rehtori Nikolai Rubinstein. 
Hän oli myös ehdottanut Tšaikovskille sinfo-
nian säveltämistä. Yleisö otti teoksen vastaan 
kohtalaisen myönteisesti, mutta siitä huoli-
matta se joutui odottamaan toista esitystään 
yli viisitoista vuotta.

Sinfoniaa on luonnehdittu ”puoliohjelmal-
liseksi”, sillä ensimmäinen osa sai nimen 
Talvimatkan unelmia ja toinen Autio maa, 
sumun maa. Nimet ovat lähinnä viitteellisiä 
ja ne luonnehtivat musiikin yleisiä tunnel-
mia ilman tarkempaa ohjelmaa. Musiik-
kia leimaa myös kiinnostus balettiin sekä 
kansanlauluvaikutteet, käyttipä Tšaikovski 
oikeitakin kansansävelmiä. Poikkeuksena on 
tosin kolmas osa Scherzo, joka on peräisin 
pianosonaatista cis-molli, tosin nyt uudelleen 
sovitettuna ja uudella triolla varustettuna. 
Ensimmäinen sinfonia vakiintui vähitellen 
ohjelmistoihin myös Venäjän ulkopuolella, 
sillä sen melodista kekseliäisyyttä tai värikästä 
orkestraatiota ei voinut olla panematta mer-
kille. Myös säveltäjä itse kiintyi ensimmäiseen 
suurimuotoiseen teokseensa, arvostaen sitä 
monista puutteistaan huolimatta enemmän 
kuin monia myöhemmin syntyneitä kypsem-
piä teoksiaan.

Hannu Kivilä



Otto Tausk
“Se oli tavanomainen tarina”, Utrechtissa 
syntynyt Otto Tausk (s. 1970) on kertonut, 
ehkä vähän vähätellen. “Soitin viulua orkes-
terissa, kun eräänä päivänä kapellimestari oli 
sairastunut. Minä sitten tuurasin häntä, enkä 
sen jälkeen ole halunnut muuta tehdäkään.” 
Totta puhuen Tauskin oli täytynyt olla jo 
osaava kapellimestari, mutta nyt kun hänen 
todellinen kutsumuksensa oli yllättäen selvin-
nyt, hän hakeutui Vilnaan maineikkaan Jonas 
Aleksan oppiin. 
 
Siitä lähtien Tauskin kapellimestarinuraan on 
kuulunut sekä tasaista kasvua että yhtäkkisiä 
pyrähdyksiä: opiskeluista Hollantiin palat-
tuaan hän johti yhtäaikaa alankomaalaista 
Maarten Altena Ensemblea ja työskenteli 
Valeri Gergijevin avustajana Rotterdamin Fil-
harmonikoissa. Vuodesta 2007 vuoteen 2012 
hän johti Holland Symfoniaa, ja sittemmin 
myös Sveitsissä St. Gallenin oopperaa ja 
sinfoniaorkesteria. Hän onkin vannoutunut 
ei-spesialisti, jolle vanha musiikki on aivan 
yhtä tärkeää kuin tulevaisuuden musiikki, ja 
sinfoniakonsertit samalla viivalla oopperan 
kanssa. 
 
Viime vuonna Tausk nimitettiin Vancouverin 
sinfoniaorkesterin musiikilliseksi johtajaksi. 
Vakituisen orkesterinsa ohella Tausk vierailee 
tiuhaan esimerkiksi Los Angelesin sinfoniaor-
kesterin, Tanskan kansallisorkesterin, BBC:n 
Walesin kansallisorkesterin ja Concert-
gebouw’n orkesterin ja lukuisten muiden 

eurooppalaisorkesterien kapellimestarina. 
Lontoon Promeilla hän debytoi vuonna 
2018. Sinfonia Lahtea Tausk johti viimeksi 
syksyllä 2017 Uskonpuhdistuksen 500-vuoti-
skonsertissa. Tuolloinkin ohjelmassa oli Felix 
Mendelssohnin musiikkia.
 
Vapaa-ajallaan – silloin harvoin kun sellaista 
on – Tausk mielellään lenkkeilee, lukee, 
kuuntelee podcasteja, pelaa tennistä ja potkii 
palloa kahden poikansa kanssa. Musiikkia 
hän ei mielellään kuuntele kotona, paitsi 
silloin kun hänen poikansa luukuttavat lis-
tapoppia. Menestystä hän ei koskaan ole ta-
voitellut, vaan sydämensä äänen seuraamista. 
Työtä on tehtävä rakkaudesta musiikkiin, ei 
niinkään tavoitellakseen mainetta ja kunniaa. 

Jaani Länsiö



Baiba Skride
Latvialainen Baiba Skride (s. 1981) sai 
musikaalisuutensa synnyinlahjana. Hän vietti 
lapsuutensa musiikin ympäröimänä kuoron-
johtajaisän ja pianistiäidin perheen keskim-
mäisenä tyttärenä, ja vieläkin hän muistaa, 
kuinka pikkulapsena vaipui uneen äitinsä 
Chopin-soiton kaikuessa taustalla. Skriden 
oma musiikkiharrastus alkoi melkein samaan 
aikaan, kun hän oppi kävelemään. 
 
Jo parin vuoden ikäisenä hän esiintyi kon-
serttilavoilla ja esitti isoäitinsä opettamia 
lauluja niinikään ammattilaisiksi kasvaneiden 
sisariensa, pianisti Lauman ja alttoviulisti 
Lindan kanssa. Latvian kuorolauluperinne 
onkin muokannut Skriden suhdetta viulun-
soittoon, jonka hän aloitti neljävuotiaana: 
“Latvialaiset laulavat aina. Kasvoimme 
laulaen, ja se on mielestäni jousisoittimien 
kohdalla aivan olennaista. Kyse on hengit-
tämisestä, jonka oppii laulamalla. Lähestyn 
jokaista konserttoa ikään kuin laulaisin sitä”, 
Skride sanoi vancouverilaiselle straight.
com-sivustolle.
 
Skride jätti Riian viisitoistavuotiaana opiskel-
lakseen Rostockin musiikki- ja teatterikonser-
vatoriossa Petru Munteanun johdolla. Kilpai-
lumenestys seurasi nopeasti. Jo vuonna 1997 
Skride voitti Romanian Jeunesse Musicale 
-kilpailun, mutta varsinainen kansainvälisen 
uran lähtölaukaus koetti vuonna 2001 hänen 
voitettuaan maailman suurimpiin kuuluvan 
viulukilpailun, Brysselin Kuningatar Eli-
sabetin musiikkikilpailun. Sittemmin hän 
on kuulunut viulistien aivan kirkkaimpaan 
tähtiluokkaan, joka esiintyy vain parhaissa 
orkestereissa, kuten Berliinin filharmoni-

koissa, Leipzigin Gewandhausin orkesterissa 
ja Bostonin sinfoniaorkesterissa. Sinfonia 
Lahden solistina Skride on esiintynyt vii-
meksi syksyllä 2017 Lahdessa ja Tukholmassa 
sekä vuonna 2018 Sibelius-festivaalilla.
 
Skride on haluttu solisti myös nykysävel-
täjien keskuudessa. Hän on kantaesittänyt 
esimerkiksi Sofia Gubaidulinan kolmois-
konserton vuonna 2017, ja pelkästään tänä 
vuonna soittanut maailman kantaesitykset 
Graham Koehnen uudesta kamariteoksesta ja 
Sebastian Currierin teoksesta Aether viululle 
ja orkesterille. Vicotria Borisova–Ollasin viu-
lukonserton kantaesityksen hän soitti Sakari 
Oramon johdolla Tukholmassa syyskuussa. 
 
Baiba Skride soittaa viululegenda Yfrah 
Neamanille kuulunutta Stradivariusta, jonka 
hänelle on lainannut Bearesin viuluseura.

Jaani Länsiö



Sinfonia Lahti
Sinfonia Lahti on perinteet tunteva ja uutta 
luova lahtelainen, suomalainen ja kansainvä-
linen orkesteri. 

Sinfonia Lahden toiminnan ytimessä on laaja 
ja monipuolinen sinfoniakonserttien sarja, 
jota täydentävät laadukkaat viihdekonsertit. 
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 verkkokon-
sertit. Jo yli 30 vuotta jatkunut levytystyö 
pääosin ruotsalaisen BIS-levymerkin kanssa 
on tuottanut lukuisia kansainvälisiä levypal-
kintoja, kolme platinalevyä ja seitsemän kul-
talevyä tuoneet noin sata äänitettä, joita on 
myyty maailmanlaajuisesti yli 1,2 miljoonaa 
kappaletta. Erityistä huomiota ovat saaneet 
Osmo Vänskän johtamat, orkesterin mai-
neelle kansainvälisesti tunnettuna Sibelius-or-
kesterina pohjaa luoneet Sibelius-levytykset 
mm. viulukonserton ja viidennen sinfonian 
alkuperäisversioista. Orkesterin kunniasävel-
täjän Kalevi Ahon tuotannolla on niin ikään 
merkittävä rooli orkesterin levytystuotan-
nossa.

Sinfonia Lahti on esiintynyt useilla merkit-
tävillä festivaaleilla ja musiikkiareenoilla ym-
päri 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 konserttilä-
hetykset internetissä ensimmäisenä orkeste-
rina maailmassa Classiclive.com-sivustolla 
vuonna 2007. Vuonna 2015 aloitettu Hiiliva-
paa Sinfonia Lahti -hanke toi orkesterille 
kansainvälisen Classical:NEXT-innovaatio-
palkinnon vuonna 2018.



LähiTapiola Vellamo on asiakkaidensa omistama Elä-
mänturvayhtiö, jonka toimialue kattaa Päijät-Hämeen, 
Kouvolan ja Hyvinkään sekä Riihimäen seutukunnat. 
Olemme aktiivisesti mukana asiakkaan arjessa yksilölli-
sillä ennakointi-, turvallisuus- ja hyvinvointiratkaisuilla. 
Meillä on noin 110 000 henkilö-, maatila-, yritys- ja 
yhteisöasiakasta, joille henkilökohtaista palvelua tarjoaa 
140 finanssialan asiantuntijaa. Olemme paikallinen va-
kuutusyhtiö, jossa kaikki päätökset tehdään paikallisesti, 
myös korvausasioissa. Palvelemme asiakkaitamme yksi-
löllisesti läpi elämän. Olemme siellä missä on elämää.

Polttimo on elintarvikealan konserni ja perheyritys, 
johon kuuluvat maltaita valmistava Viking Malt Oy 
sekä elintarvikkeiden ainesosia valmistava ja maahan-
tuova Senson Oy. Asiakkaitamme ovat kansainväliset ja 
kotimaiset elintarvikeyritykset kuten panimot, tislaamot, 
leipomot, meijerit sekä eines- ja makeisteollisuus.

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii 21 kunnan alueella 
Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Hämeenmaa on myynniltään 
alueensa suurin yritys ja työllistää noin 2 850 kanta- ja 
päijäthämäläistä. Osuuskaupalla on jo yli 165 000 asia-
kasomistajaa. Hämeenmaan toiminnan tarkoituksena on 
tuottaa heille etuja ja palveluja.

Aplodit on kaikille konserttimusiikin ja Sinfonia 
Lahden ystäville tarkoitettu yhdistys.  Yhdistyksemme 
tavoitteena on edistää konserttimusiikin harrastamista 
ja rohkaista myös uusia kuulijoita tulemaan Sinfonia 
Lahden konsertteihin. Jäseneltä ei edellytetä musiikin 
asiantuntemusta, vain kiinnostusta musiikkiin, konsert-
teihin ja Sinfonia Lahtea kohtaan. Yhdistyksen infopiste 
ja levymyynti on konserttien yhteydessä Metsähallissa. 
Tervetuloa tutustumaan toimintaamme! 

Stala-Yhtiöt on suomalainen perheyritys, jolla on juuret 
syvällä suomalaisen työn, toimivan designin, kestävän 
materiaalin ja laadun arvostamisessa. Näitä arvoja kunni-
oittaen Stala suunnittelee ja valmistaa pesupöytiä, altaita, 
jätelajitteluvaunuja sekä postilaatikoita .Samalla tinki-
mättömyydellä syntyvät myös Stalatuben rakenneputket 
ja palkit, joiden laatu tunnetaan ympäri maailman.

Alussa oli sana – ja kuva. Niiden loputtomilla yhdis-
telmillä luodaan edelleen todellisuuksia, välitetään 
tunteita, heittäydytään dialogiin, lisätään ymmärrystä, 
parannetaan maailmaa. Ja tehdään bisnestä.

Mainostoimisto Red on täyden palvelun kumppani, 
joka ratkaisee nykyaikaisen markkinointiviestinnän 
haasteita. Me haastamme, sparraamme ja otamme 
kopin. Ja luomme yhdessä erottuvaa 
markkinointiviestintää. www.red.fi

SINFONISESTI YHDESSÄ

Etelä-Suomen Sanomat on Lahden markkina-alueen 
luetuin lehti, joka tavoittaa päivittäin eri-ikäiset ja 
erilaisissa elämänvaiheissa olevat päijäthämäläiset – 
myös verkossa. Lehti tarjoaa lukijoilleen tärkeimmät 
uutiset alueelta ja muualta maailmasta, uutisten taustat, 
monipuolisia teemasisältöjä, kiinnostavia henkilöitä ja 
ilmiöitä.


