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Konsertin kesto noin 1 tunti 30 minuuttia sisältäen väliajan.
Vapaa pääsy.

OHJELMA
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) 
Jousikvartetto nro 19 C-duuri K. 465 (1785)   
 Dissonanssi
 I Adagio – Allegro
 II Andante cantabile
 III Menuetto. Allegro
 IV Allegro molto 
 Laura Kangas, viulu
 Anita Virkkala, viulu
 Emiliano Travasino, alttoviulu
 Riina Salminen, sello

VÄLIAIKA

Franz Schubert (1797–1828) 
Pianotrio nro 2 Es-duuri D. 929 (1827)   
 Pianolle, viululle ja sellolle
 I Allegro
 II Andante moderato
 III Scherzo. Allegro moderato
 IV Allegro moderato 
 Maksym Filatov, viulu
 Greta Ernesaks, sello
 Juho Alakärppä, piano



2

MUSIIKINHISTORIAN  
MAKEINTA DISSONANSSIA

Wolfgang Amadeus Mozartin (1756–1791) jousikvarteton nro 19 
C-duuri KV 465 (1785) lisänimi Dissonanssi viittaa tietenkin teok-
sen johdantoon. Siinä sellisti soittaa jännitettä luovaa sykettä, 
jonka yllä muut soittajat risteilevät loputtomasti uusiin purkautu-
mattomiin riitasointuisiin harmonioihin. Sitten varsinainen ensim-
mäinen osa starttaa, niin kepeästi ja valoisasti kuin vain Mozart 
voi, duurisävellajissa kiihkeästi pälpättäen, wieniläisklassismin 
hienoimpien hovimusiikin perinteiden mukaisesti, viihdyttävästi, 
kohteliaasti. 

Kaikista Mozartin jousikvartetoista tämä lienee soitetuin, eikä 
vähiten ensiluokkaisen tunnelmallisen ja laulavan toisen osansa 
ansiosta. Kolmas osa on menuetti, jossa Mozart viljelee yllättäviä 
sointikontrasteja. Finaalissakaan Mozart ei tyydy kaavamaiseen 
loppurondoon, vaan rikastuttaa teoksen rakennetta toinen toistaan 
oivaltavammilla kehittelyjaksoilla. Niiden myötä osan kokonaisaf-
fektista tulee siten sopivasti kaksijakoinen, että soittajat voivat 
halutessaan painottaa tulkinnassaan joko draamaa tai komediaa. 
Hovisäveltäjän koketeeraavan pintapuuterinsa alla Mozart henkii 
aina molempia. 

Ajattelin edellisessä lauseessa ensin käyttää sanaa pintakiilto. 
Sitten oivalsin, etteivät Mozartin kasvot koskaan olisi kiillelleet, 
hänen puuterinsa oli aina kunnossa. 
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THE SWEETEST DISSONANCE  
IN THE HISTORY OF MUSIC

The name Dissonance given to the String Quartet No. 19 in C 
major KV 465 (1785) by Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) 
refers, of course, to the introduction to the work. In it, the cel-
list mimics a tension-generating heartbeat, above which other 
players endlessly turn to new dissonances, which never unravel. 
Then the first movement begins, as lightly and brightly as Mozart 
can, lively chattering in a major key, in accordance with the fin-
est court music traditions of Viennese classicism, entertainingly, 
politely.

Of all Mozart’s string quartets, this is probably the most played, 
not least because of its atmospheric and lyrical first-class second 
movement. The third movement is a minuet in which Mozart cul-
tivates some surprising tonal contrasts. Even in the finale, Mozart 
does not settle for a schematic rondo, but enriches the structure 
of the work with insightful sections of development. With them, 
the overall mood of the movement becomes suitably dichotomous, 
so that the musicians can, if they wish, emphasize either drama or 
comedy in their interpretation. Underneath the face powder of a 
court composer, Mozart exudes both.

In the previous sentence, I first thought of using the term shin-
ing surface. Then I realized that Mozart’s face would never have 
shone, his powder was always right on.
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VÄÄRINYMMÄRRETTY NERO  
JA HÄNEN VISIONSA

Franz Schubert (1797–1828) edustaa 1800-luvun uutta ja valloit-
tavaa romantiikkaa: hän oli kärsivä ja väärinymmärretty nero. Ly-
hyen elämänsä aikana hän sairasti ja kohtasi pettymyksen toisen-
sa jälkeen muusikoiden ja yleisöjen hylätessä hänen paatoksellista 
ja kiihkeää ilmaisua vaahtoavat teoksensa. Silti hän sävelsi, sitä 
kiihkeämmin, mitä huonommaksi fyysinen kunto ja teosten vas-
taanotto kävivät. 

Pianotrio nro 2 Es-duuri op. 100 D. 929 (1827) on juuri tällainen 
Schubertin loppuelämän maailmoja syleilevä visio, jossa duurisä-
vellajit ja hyökyvä virtuoosinen romantiikan soittotapa aaltoilevat 
ihmistä suuremmissa tunnelmissa. Schubert itse kutsui juuri hie-
man aiemmin säveltämäänsä ensimmäistä pianotrioa ’lämmitte-
lyksi’. Toisen trion myrskyisät taistelukohtaukset ja kiihkeä, vuolas 
tunneilmaisu olivat hänelle paitsi sävellystekninen saavutus, myös 
henkisenä perintönä osuvampi loppukommentti hänen lyhyen, 
mutta inspiroituneen elämäntyönsä päätteeksi.  

Ensimmäisen osan rakenne lienee hämmästyttänyt aikalaisia sä-
veltäjäkollegoita, mikäli he sattuivat tähän teokseen tutustumaan. 
Osassa on kyllä kolme teemaa, mutta niiden väliset painotukset ja 
niiden luonteet eivät asetu mihinkään perinteiseen rakennemalliin. 
Hitaan osan melodian Schubert lainasi ruotsalaiselta kansanmuu-
sikolta, jonka laulua sattui kuulemaan trion säveltämisen aikoihin. 
Fyysinen ja rosoinen scherzo johdattaa finaaliin, jonka mitta-
suhteet ovat yhtä laajat kuin mitä osa on kompleksi, mutta sitä 
selkiyttää valoisan avausteeman ja tummasävyisen sivuteeman 
kontrasti. Yllättäen finaali alkaa myös toistelemaan uudestaan toi-
sen osan melodiaa, nyt aivan eri tempossa ja kontekstissa. 
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A MISUNDERSTOOD GENIUS  
AND HIS VISION

As a personal figure Franz Schubert (1797–1828) represents 
the romantic period of the 19th century: he was a suffering and 
misunderstood genius. During his short life, he suffered from 
illnesses and met with disappointment again and again as mu-
sicians and audiences rejected his blazing works of pathetic and 
passionate expression. Yet he composed, the more fervently the 
worse his physical condition and the reception of the works got.

Piano Trio No. 2 in E flat major, Op. 100 D. 929 (1827) is exactly 
the type of a vision, embracing the last part of Schubert’s life, in 
which major keys and dynamic virtuoso style of playing undulate 
in a mood larger than man. Schubert himself called his first pi-
ano trio, composed just earlier, a ‘warm-up’. The stormy fighting 
scenes of the second trio and the passionate, flowing expression 
of emotion were not only a technical achievement for him, but 
also a more apt final comment and legacy to end of his short but 
inspired life.

The structure of the first movement must have amazed contem-
porary composers, if they happened to see this work. There are 
three themes in the movement, but the emphasis between them 
and their nature do not fit into any traditional form.
The melody of the slow movement was borrowed by Schubert 
from a Swedish folk musician, whose singing he happened to 
hear at the time the trio was composed.

The physical and jagged scherzo leads to a finale whose propor-
tions are as wide as the movement is complex, but it is clarified 
by the contrast between the light-filled opening theme and the 
dark-toned second theme. Surprisingly, the finale also begins to 
repeat the melody of the second movement, now in a completely 
different tempo and context.
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OHJELMA

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Kvintetto pianolle ja puhaltimille Es-duuri KV 452 (1784)  
 I Largo – Allegro moderato
 II Larghetto
 III Allegretto
 Juho Alakärppä, piano
 Paula Nurila, oboe
 Kenneth Sjöwall, klarinetti
 Lorenzo Leone, fagotti
 Lauri Vasala, käyrätorvi

VÄLIAIKA

Johannes Brahms (1833–1897)
Pianokvintetto f-molli op. 34a (1865)   
 I Allegro non troppo
 II Andante, un poco adagio 
 III Scherzo. Allegro 
 IV Finale. Poco sostenuto – Allegro non troppo – Presto, non troppo
 Maksym Filatov, viulu
 Nadya Pugacheva, viulu
 Helinä Nissi, alttoviulu
 Juhana Ritakorpi, sello
 Juho Alakärppä, piano

Konsertin kesto noin 1 tunti 30 minuuttia sisältäen väliajan.
Vapaa pääsy.
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MOZART URANSA HUIPULLA

Vuonna 1784 Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) oli 32-vuo-
tias ja eli elämänsä huippuhetkiä. Muutto takapajuisesta Salzbur-
gista maailman kulttuuripääkaupunkiin Wieniin oli osoittautunut 
menestykseksi. Mozart oli kerännyt useiden menestysoopperoi-
densa lipunmyynnistä sievoiset provisiot. Tuottoisia olivat myös 
seurapiirien suosimat konsertit, joihin Mozart sävelsi häikäiseviä 
sinfonioita ja pianokonserttoja, nopeaan tahtiin. Rahaa myös kului, 
sillä sekä Mozart että hänen Konstanze-rouvansa pitivät luksus-
asunnoista, palvelijoista, peruukeista ja prameista partyista. 

Tämän kaiken keskellä Mozart sävelsi pikaisesti kvinteton pianolle 
ja puhaltimille Es-duuri KV 452 aprillipäivänä 1784 pidettyyn kon-
serttiin ja kirjoitti kirjeessään isälleen Leopoldille kvinteton olevan 
’parasta, mitä olen koskaan elämässäni säveltänyt’. Koska Mozart 
ei vielä tuolloin ollut säveltänyt Figaron häitä, Don Giovannia, Tai-
kahuilua eikä sinfonia- ja konserttotuotannon huikeaa loppunou-
sua, lausumaa voi jollain tasolla ymmärtää, joskin keskeisin selitys 
lienee Mozartin pälpättävä luikurimainen puhetapa. Teos on joka 
tapauksessa merkittävä, esimerkiksi siksi, että vuonna 1797 nuori 
Ludwig van Beethoven sävelsi myös kvinteton pianolle ja puhalti-
mille Es-duuriin tarkoin Mozartin suuntalinjoja seuraten. 

Koska Mozartin ei enää tarvitse laatia taustamusiikkia entisen 
työnantajansa Salzburgin arkkipiispan päivällisille, hän säveltää 
nyt ideoita ryöpyten, menevästi, raikkaasti ja näyttävästi, wieni-
läisklassismin kauneutta ja suhteellisuutta korostavia ideaaleja 
unohtamatta. Hän on estoton myös oman roolinsa suhteen: monin 
paikoin pianisti kohoaa esityksen virtuoosiseksi solistiksi.  
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MOZART AT THE HEIGHT OF HIS CAREER

In 1784 Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) was 32 years 
old and lived the peak of his life. The move from backward Salz-
burg to the world capital of culture, Vienna, had proved a success. 
Mozart had already composed several successful operas and 
amassed substantial commissions from their ticket sales. Also 
lucrative were the concerts favored by high society, for which 
Mozart composed dazzling symphonies and piano concertos, at a 
rapid pace. The money was always spent quickly, as both Wolf-
gang and his beloved wife Konstanze liked luxury apartments, 
servants, wigs and fancy parties.

In the midst of all this, Mozart quickly composed a Quintet for 
Piano and Winds in E flat major KV 452 for a concert on April 
Fools’ Day in 1784 and wrote in a letter to his father Leopold 
that the quintet was ‘the best thing I have ever composed’. Since 
Mozart had not yet composed The Marriage of Figaro, Don Gio-
vanni, the Magic Flute, or the tremendous last leg of his sympho-
nies and concertos, the statement can be understood on some 
level, though the most relevant explanation is probably Mozart’s 
blabbering style of speech. In any case, the work is significant. 
For example, in 1797 the young Ludwig van Beethoven also com-
posed a quintet for piano and winds in E flat, closely following 
Mozart’s guidelines.

As Mozart no longer needs to compose background music for the 
dinners of his former employer, the Archbishop of Salzburg, he 
now composes in a flowing, flowing, fresh and spectacular way, 
without forgetting the ideals of beauty and clear form of Viennese 
Classicism. He is also uninhibited regarding his own role: in many 
places the pianist elevates to a virtuoso soloist.
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BRAHMS JA NUORUUDEN KIIHKO

Vuonna 1865 Johannes Brahms (1833–1897) oli niin ikään 
32-vuotias, kun hän sai valmiiksi pianokvintettonsa f-molli op. 
34a. Sen synnyttely oli vienyt kolmisen vuotta, joskin Brahms noi-
den vuosien aikana sävelsi myös ensimmäisen sellosonaattinsa, 
käyrätorvitrion sekä toisen jousiseksteton G-duuri op. 36, jonka 
Oulu Sinfonian Kamarimuusikot soittavat huomenna. Siinä missä 
Mozart oli 32-vuotiaana luomistyönsä huipulla, säveltäjänä monin 
tavoin myöhäiskypsä Brahms otti vasta ensiaskeliaan laajamuo-
toisten teosten säveltäjänä. F-mollipianokvintettoa voi jopa kut-
sua hänen nuoruudenteoksekseen. Teoksen myrskyävä luonnekin 
viittaa siihen. 

Tästä huolimatta, tai ehkä juuri siitä syystä, teoksesta on tullut 
kamarimusiikin helmi, jota soitetaan ahkerasti kaikkialla, missä 
soittajat haluavat haasteita nuottitelineilleen. 

101 vuotta, jotka erottavat nämä kaksi teosta toisistaan, ovat rä-
jähdys, jossa taidemusiikki tuli ulos hovien sievistelevästä huvit-
telun kulttuurista ja muuntui suurten taiteilijayksilöiden elämää 
suuremmaksi fantasiaksi ja suurten konserttisalien suurieleiseksi 
tunnehautomoksi. Kamarimusiikki, jonka kaiketi tulisi olla pienen 
tilan intiimiä musiikkia, antautui myös auliisti tälle kehitykselle. 
Kvinteton forteissa Brahms odottaa muusikkojensa loihtivan il-
moille jyrisevää orkestraalista pauhua. Silti herkkä hetki saattaa 
koittaa aivan nurkan takana. Brahmsin musiikissa romanttinen 
hyökyvä ilmaisun asteikko elää ja voi hyvin wieniläisklassismista 
periytyvän tiukan muotoajattelun puitteissa. Eri tyylikausien piir-
teitä yhdistelevä Brahmsin musiikin ristiriitainen ydin on myös 
tämän pianokvinteton ikuisen viehätyksen salaisuus, samoin kuin 
kvinteton edetessä sen tunnelmissa usein vieraileva pahaenteinen 
mustanpuhuva synkkyys, jollaista Brahms harvoin viljelee. 



12 13

BRAHMS AND THE PASSION OF YOUTH

In 1865, Johannes Brahms (1833–1897) was also 32 years old 
when he completed his piano quintet in F minor, Op. 34a. It had 
taken three years to give birth to, although during those years 
Brahms also composed his first cello sonata, the Trio for French 
Horn, and his Second String Sextet in G major Op. 36, played 
by the Oulu Symphony Chamber Musicians tomorrow. Where 
Mozart was at the peak of his creative work at the age of 32, 
Brahms, who in many ways matured late as a composer, was 
only taking his first steps as a creator of large-scale works. The 
F minor piano quintet can even be called a work of youth. The 
stormy nature of the piece also suggests that.

Despite this, or perhaps for that very reason, the work has be-
come a gem of chamber music, played when musicians want to 
challenge themselves.

The 101 years that separate these two works, are an explosion in 
which art music came out of the embellishing and amuising court 
culture and transformed into a fantasy often larger than life, and 
into an emotional stormy weather experienced in large concert 
halls. Chamber music, which is supposed to be a intimate music 
in a small space, also gave in to this development. In the fortes 
of the Quintet, Brahms expects his musicians to conjure up a 
thundering orchestral roar. Still, a delicate moment may be just 
around the corner. In Brahms’ music, the surging romantic scale 
of expression lives within the strict form structure inherited from 
Viennese Classicism. The contradictory essence of Brahms’ mu-
sic, which combines the features of different stylistic periods, is 
also the secret of the eternal charm of this Piano Quintet, as well 
as the ominous dark gloom that Brahms rarely cultivates.
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OHJELMA

Johannes Brahms (1833–1897)
Sonaatti viululle ja pianolle nro G-duuri op. 78 (1879)    
 Regen Sade
 I Vivace ma non troppo
 II Adagio – Più andante – Adagio
 III Allegro molto moderato
 Mikko Sorri, viulu
 Juho Alakärppä, piano

VÄLIAIKA

Johannes Brahms (1833–1897) 
Jousisekstetto nro 2 op. 36 G-duuri (1865)   
 I Allegro non troppo
 II Scherzo – Allegro non troppo – Presto giocoso 
 III Adagio
 IV Poco allegro

 Mikko Sorri, viulu
 Aino Liikanen, viulu
 Johanna Tuikka, alttoviulu
 Emiliano Travasino, alttoviulu
 Riina Salminen, sello
 Anna Liukkonen, sello

Konsertin kesto noin 1 tunti 30 minuuttia sisältäen väliajan.
Vapaa pääsy.
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KAIHOISAT JA LYYRISET NUORUUDEN MUISTOT

Laulava herkkyys hallitsee Johannes Brahmsin (1833–1897) viu-
lusonaatin nro 1 G-duuri op. 78 (1879) ensiosaa. Ero eilisessä Oulu 
Sinfonian Kamarimuusikoiden konsertissa soitettuun myrskyisään 
pianokvintettoon f-molli op. 34 on melkoinen. Rauhaisasti hengit-
tävät lyyriset pitkin kaarin hahmottuvat kerronnan linjat hallitse-
vat sonaattia, ja Brahmsille tyypillinen palava kiihko enimmäkseen 
kytee pinnan alla, kerronnan motiivina, eikä sen keskiössä. Teos 
on silti täynnä jännitteitä ja kertoo tunteikkaasti tarinaa ihmisestä 
ja elämästä, tällä kertaa vain ihmisen kokoisessa, inhimillisessä 
mittakaavassa. 

Edetessään Brahms sirottelee motiiveja liedeistään Regen op. 
59/3 ja Nachklang op. 59/4. Viimeisen osan alkuun hän sijoittaa 
Regen-laulun avausfraasin kokonaisuudessaan. Sonaatista tulee 
menneen nuoruuden kaihoista muistelua, jota laulun teksti taltioi 
ylenpalttisen romanttisella tavalla: 

… wie die Kelche, die da troffen, … kuin maljat, jotka ylitse vuotavat, 
Stand die Seele atmend offen, kohoili sieluni avoinna,  
Wie die Blumen, düftetrunken, kuin kukat, tuoksujen kyllästämät, 
In dem Himmelstau versunken… taivaan kasteeseen hukuttautuneet… 

Klaus Groth (1819–1899)
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LONGING AND LYRICAL MEMORIES OF YOUTH

Lyrical sensitivity dominates the Violin Sonata No. 1 in G major, 
Op. 78 (1879) first movement by Johannes Brahms (1833–1897). 
The difference to the stormy Piano Quintet in F minor Op. 34 is 
substantial. The calmly breathing lyrical lines, constructed in long 
arches, dominate the Sonata, and the burning passion typical of 
Brahms mostly smokes beneath the surface, as the motif of the 
narrative, rather than at its center. The work is still full of tension 
and emotionally tells the story of man and life, this time only on a 
human-sized scale.

As he progresses, Brahms sprinkles around motifs from his songs 
Regen Op. 59 No. 3 and Nachklang Op. 59 No. 4. At the beginning of 
the Finale, he places the opening phrase of the Regen song in its 
entirety. In this way, the Sonata becomes a longing reminiscence 
of past youth, captured in an abundantly romantic way by the 
lyrics of the song:

… wie die Kelche, die da troffen, … like chalices overflowing,
Stand die Seele atmend offen, my soul stood still, breathing,
Wie die Blumen, düftetrunken, like flowers, saturated with scents,
In dem Himmelstau versunken… drowned in the heavenly dew…

Klaus Groth (1819–1899)
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TORJUTUN RAKASTAJAN RITARILLINEN KAIKU

Romantiikan 1800-luku esitteli Euroopalle romanttisen ajatuksen 
rakkausavioliitosta ja lukemattomia tapoja romanttisen rakkau-
den ilmaisuun. Silti moni romantiikan ajan suurista säveltäjistä 
sai elämänsä kulussa motivaation kuolemattomiin sävelteoksiinsa 
ennemminkin epätoivoisesta rakkaudesta tai rakkauden kaipuusta 
kuin suuresta onnesta. Johannes Brahms (1833–1897) lukeutuu 
heihin. Hän palvoi koko elämänsä ajan toisen säveltäjän, Robert 
Schumannin, vaimoa Claraa, maailman ensimmäistä naispuolista 
huippupianistia, joka ei antautunut Brahmsille silloinkaan, kun Ro-
bert menehtyi varsin nuorella iällä. 

Brahmsin elämään ilmaantui sitten toinenkin rakkaus, oopperalau-
laja Agathe von Siebold. Hänen kanssaan suhde eteni pisteeseen, 
jossa lähipiiri jo odotteli kihlausta. Agathe kuitenkin kieltäytyi 
Brahmsin kosinnasta. 

Brahms uppoutui säveltämään toista jousisekstettoaan G-duuri op. 
36 (1865). Hän piilotti sen ensimmäisen osan esittelyjakson lop-
puun melodiakulun a-g-a-d-h-e ja antoi teoksen hehkua lämpöä, 
onnea ja elämäniloa, jotta Agathe saisi häneltä kaikkein rakkaim-
mat ja kaipaavat jäähyväiset. Sellaiset Agathe Brahmsin mielestä 
ansaitsi, kiitokseksi siitä, että oli suonut hänelle edes mahdolli-
suuden. 

Suurta suosiota niittänyt ensimmäinen jousisekstetto on luon-
teeltaan toista sekstettoa näyttävämpi. Sitä laatiessaan Brahms 
muokkasi teoksen tyyliä wieniläiselle konserttiyleisölle mieluisaksi 
ja halusi valloittaa sen. Toisesta sekstetosta ei siksi tullut ensim-
mäisen veroista suosikkia. Se on silti täysipainoinen Brahmsin 
mestariteos ja hänen torjutun rakkautensa ritarillinen kaiku.
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CHIVALROUS ECHO OF A LOVER REJECTER

The 19th century Romantic Period introduced Europe to the ro-
mantic idea of   love marriage and countless ways of expressing 
romantic love. Yet many of the great composers of the Romantic 
Period, in the course of their lives, were motivated to create their 
immortal compositions not by great happiness, but by desperate 
love or forever longing for love. Johannes Brahms (1833–1897) 
is one of them. Throughout his life, he worshiped Clara, the wife 
of the composer Robert Schumann, the first ever world renowned 
female piano soloist, who did not surrender to Brahms even when 
Robert died at a very young age.

Another love then appeared in Brahms’ life, opera singer Agathe 
von Siebold. Their relationship progressed to the point where 
their circle of friends were already waiting for an engagement. 
However, Agathe refused Brahms’ proposal.

Brahms immersed himself in composing his Second String Sextet 
in G major, Op. 36 (1865). He hid the note combination a-g-a-d-
h-e at the end of the first movement of the Exposition Section and 
gave the work a glow of warmth, happiness, and joy of life, so that 
Agathe would see him giving a beloved and longing farewell to 
her. In his mind, this was what Agathe deserved, thanks to having 
given him even a chance.

The popular First String Sextet, which has gained great popular-
ity, is more spectacular in nature than the Second Sextet. Com-
posing it, Brahms shaped the style of the work to the taste of the 
Viennese concert audience, in order to conquer it. The Second 
Sextet did not, understandably, become such a favorite. It is still 
a masterpiece of Brahms in its own right and a chivalrous echo 
of his rejected love.
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OuluSinfonianKamarimuusikot

OULU SINFONIAN KAMARIMUUSIKOT 

on perustettu muusikoiden toiveesta työskennellä kamarimusiikil-
lisessa vuorovaikutuksessa niin kollegoiden kuin yleisönkin kans-
sa. Konsertit muodostavat intiimin, jaetun ja kokonaisvaltaisen 
musiikillisen hetken.
 
Syyskauden ohjelmiston taiteellisesta suunnittelusta vastaavat 
Emiliano Travasino, Fanni Hoppari, Matias Nässi ja Wen Hong 
Low. Marraskuussa vieraaksi on kutsuttu pianisti Juho Alakärppä.
 
Oulu Sinfonian Kamarimuusikoiden toimintaa tukevat Oulu Sinfo-
nia ja Orkesterin Pulssi ry. Syyskauden konserteista kaksi järjes-
tetään yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja yksi Tyrnävän 
kunnan sekä paikallisten sponsoreiden kanssa.

#oulusinfoniankamarimuusikot
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