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Ohjelma
Rumon Gamba kapellimestari

Torleif Thedéen sello
Oulu Sinfonia

Jean Sibelius (1865–1957): 
Satu, op. 9, sävelruno (1892)

Dmitri Šostakovitš (1906–1975): 
Sellokonsertto nro 1 Es-duuri, op. 107 (1959)

Allegretto
Moderato
Cadenza 

Allegro con moto

VÄLIAIKA

Anna Clyne (1980–): 
This Midnight Hour (2015)

Benjamin Britten (1913–1976): 
Neljä meriaiheista välisoittoa oopperasta  

Peter Grimes, op. 33 a (1944)
Aamunkoitto 

Sunnuntaiaamu 
Kuutamo 
Myrsky 

Kesto noin 1 h 45 min (sis. väliajan)

K
an

ne
n 

ku
va

: T
or

le
if
 T

he
dé

en
 ©

 N
ik

ol
aj

 L
un

d



3

KAUSIKONSERTTI 

S ibeliuksen sävelruno En Saga, 
jonka tunnemme nimellä Satu, 
on säveltäjän nuoruuden työ, 

jota hän sävelsi samoihin aikoihin kuin 
kalevalaista Kullervo-sinfoniaa. Näissä 
teoksissa hänellä oli pöydällään kaksi 
vaihtoehtoa: kansallisromanttinen tai 
moderni tyyli. Suomi valitsi Kullervon, 
Sibelius En Sagan. Vaikka suomalaiset 
kuulevat kaikessa Sibeliuksen musiikissa 
kansallisromanttisesti jotain perisuoma-
laista, säveltäjä itse asiassa loi taitavasti 
omaperäisesti modernin tyylin, joka on 
idullaan Sadussa. 

Toisin kuin Kullervo, Satu ei ohjaa aja-
tuksia insestiin ja itsemurhaan, vaan 
tarjoaa mielikuvituksen vapaata rientoa. 
Teoksella on nimi mutta ei tarinaa. 
”Satu on sieluntila”, sanoi Sibelius. Ken-
ties jotain tuosta sieluntilasta kertoo se, 
että Satu oli vanhoille päiville asti Aino 
Sibeliuksen lempiteos ja Sibelius aloitti 
sen säveltämisen ollessaan häämatkalla 
Lieksassa ja Kolilla. Lopullinen, hieman 
tiivistetty versio on vuodelta 1902.

Dmitri Šostakovitšin suosituimpiin teok-
siin kuuluva sellokonsertto on kirjoitettu 
Mstislav Rostropovitšille, oman aikansa 
suurimmalle sellistille, joka soitti kanta-
esityksen Leningradin filharmonikkojen  
solistina 32-vuotiaana. Säveltäjä ja 
solisti olivat hyviä ystäviä opiskeluajoilta 
Moskovan konservatoriossa 40-luvulla. 

Sellokonsertto sisältää Šostakovitšille 
tyypillisesti viestejä, jotka on kätketty 
teemoihin. Tunnetuin on peräkkäisten 
sävelten kirjaimista muodostuva vihje, 
sävelet D, Es, C, H, jotka hahmottuvat 
saksalaisittain litteroituna säveltäjän 
nimikirjaimiksi. Tämä graffitimainen tägi 
toistuu monissa Šostakovitšin teoksissa. 
Konsertto alkaa sillä, ja se kulkee mu-
kana lähes koko teoksen ajan, vain hidas 
toinen osa ei sitä käytä.  

Konsertto hahmottuu neliosaiseksi, sillä  
solistin yksin soittama kadenssi on poik-
keuksellisen laaja. Siitä siirrytään suo-
raan viimeiseen osaan, jossa Šostakovitš 
käyttää georgialaista laulua Suliko. Se on 
vuonna 1895 Akaki ja Varinka Tseretelin 
tekemä laulu, joka nousi Neuvostolii-
tossa suureen suosioon ja soi jatkuvasti 
radiossa, koska tiedettiin Josif Stalinin 
lempilauluksi. Stalin kuoli 1953, mutta 
sellokonserton syntyaikoina laulun jälki 
oli vahvasti jokaisen neuvostokansalai-
sen muistissa. Onko sitaatti pilaa vai 
kunnioitus? Entä mitä tarkoittaa se, että 
sama osa ja siten koko teos päättyy 
seitsemään patarummun iskuun? Onko 
kohtalokkailla iskuilla ja Stalinin lempi-
laululla jokin yhteys? Sitä emme tiedä.

Sulikon ilmestyminen sellokonserttoon 
on päivä päivältä vähemmän poliitti-
nen tai kryptinen teko, sillä nykyään 
monikaan ei enää tunnista melodiaa. 

Sieluntiloja

© Maisteriviestintää/Minna Lindgren & Hannele Eklund
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Virtuoosikonserton hiipuminen rummun
iskuihin sen sijaan on universaalimpi 
symboli. Se tuntuu yhä siltä, että jokin 
suuri mahti kohtalokkaasti kuihduttaa 
taiteen. Tällainen veitsenterällä leikit-
tely oli Šostakovitšille tyypillistä, ja se 
teki hänestä omana aikanaan äärim-
mäisen ristiriitaisen hahmon. Meidän 
onnemme on, että voimme vähitellen 
alkaa kuunnella 1900-luvun suurimpiin 
ja persoonallisimpiin säveltäjiin kuuluvan 
Šostakovitšin musiikkia vain musiikkina 
ja keskittyä sellokonsertossa sen moniin 
huikean taiturillisiin ihmeisiin. Sellistit  
pitävät Sergei Prokofjevin Sinfonia 
concertantea vaikeimpana soittimelleen 
kirjoitettuna teoksena, ja juuri se oli 
Šostakovitšin esikuva ensimmäisessä 
sellokonsertossa. 

Lontoossa syntynyt Anna Clyne on ikä-
polvensa menestyneimpiin säveltäjiin 
kuuluva taiteilija, joka asuu nykyään 
Yhdysvalloissa. Hän aloitti säveltämisen 
11-vuotiaana ja opiskeli Edinburghin yli-
opistossa. Vuonna 2015 valmistunut This 
Midnight Hour (Tämä keskiyön hetki) on 
saanut innoituksensa kahdesta runosta, 
joista toisen on kirjoittanut Juan Ramón 
Jiménez (¡La musica; -mujer desnuda, 
corriendo loca por la noche pura!) ja 

toisen Charles Baudelaire (Harmonie du 
soir). ”Tarkoitukseni ei ollut kuvata tiet-
tyä kertomusta, vaan pyrkimykseni on 
herättää kuulijalle visuaalinen matka”, 
Anna Clyne kertoo teoksestaan.

Edward Benjamin Britten (1913–1976) 
syntyi nelilapsisen perheen iltatähtenä 
22. marraskuuta 1913 musiikin suojelus-
pyhimyksen Cecilian päivänä. Ensimmäi-
sen etunimensä hän sai Elgarilta, mutta 
Benjaminista tuli kutsumanimi. Brittenin 
perhe kuului keskiluokkaan, perheen 
isä Robert oli menestyvä hammaslää-
käri. Kiinnostus musiikkiin periytyi äidin 
suvusta, isäänsä Britten piti täysin epä-
musikaalisena, jopa musiikin vastaise-
na. Niin laajasti oppinut muusikko kuin 
Britten olikin, laulajaksi hänestä ei ollut. 
”Brittenillä oli kaikista säveltäjistä kam-
mottavin koskaan kuulemani lauluääni. 
Ei minkäänlaista havaittavaa sävelkor-
keutta, vain puheäänimäistä örinää”, 
on Brittenin maanmies, säveltäjä Oliver 
Knussen kuvaillut.  

Nimenomaan lauluääni on kuitenkin 
Brittenin laajassa tuotannossa keskei-
sessä asemassa. Hän sävelsi lukuisia  
teoksia kuoroille, ja yksinlaulut ja oop-
perat nostivat hänet kansainväliseksi 
klassikoksi. Britten sävelsi kaikkiaan 12 
oopperaa, joista jo ensimmäinen, vuonna 
1945 valmistunut Peter Grimes, sinetöi 
hänen asemansa 1900-luvun merkittä-
vimpänä oopperasäveltäjänä. Sitä ennen 
oli valmistunut kaksinäytöksinen harras-
taja esittäjille tarkoitettu Paul Bunyan 
(1941), joka sai nihkeän vastaanoton. 
Monissa oopperoissa Britten käsitteli 
vaikeita psykologisia aiheita, ei vähiten 

Sellokonsertto 
sisältää 
Šostakovitšille 
tyypillisesti  
viestejä, jotka on 
kätketty teemoihin.
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homoseksuaalisuutta ja yhteisön ulko-
puolella jäämistä.

Helmikuussa 1939 Britten kirjoitti ystä-
välleen: ”Saatan saada sävellystilauksen  
Hollywoodista”. Yhdysvalloissa ja Kana-
dassa oli laajaa kiinnostusta hänen mu-
siikkiinsa. Matkakumppaniksi valikoitui 
laulaja Peter Pears, johon Britten oli 
tutustunut BBC Singersin harjoituksissa. 
Ystävyys oli muuttunut läheiseksi, mut-
ta tässä vaiheessa ei vielä kuitenkaan 
parisuhteeksi. Molemmat miehet olivat 
pasifisteja, jotka mitä luultavimmin 
olisivat päätyneet sotaolosuhteissa van-
kilaan. Kaksikko muutti sodan jaloista 
Yhdysvaltoihin, jossa he toimivat maan-
sa epävirallisina musiikin lähettiläinä. 

Palattuaan Englantiin vuonna 1942 
Britten vapautettiin asepalvelukses-
ta omantunnon syistä. Saatuaan näin 
jonkinlaisen mielenrauhan hän ryhtyi 
säveltämään oopperaa Peter Grimes, 
joka perustuu George Crabben runoon ja 
jonka nimirooli on kirjoitettu säveltäjän 
puolisolle Pearsille. Ooppera kertoo ka-
lastajasta, jota syytetään oppipoikansa 
kuolemasta. Jouduttuaan kyläyhteisön 
ulkopuolelle Peter Grimes hukuttautuu 
mereen. Britten tiesi, mistä kirjoitti. Hän 
asui lähes koko elämänsä Suffolkissa. 
Hänen rakkautensa kotiseutuun ja sen 
merestä kovalla työllä elantonsa saaviin 
ihmisiin on kiinteässä yhteydessä moniin 
hänen sävellyksiinsä. 

Peter Grimes kantaesitettiin Lontoon 
Sadler’s Wells teatterissa 7. päivänä 
kesäkuuta 1945. Viikkoa myöhemmin 
Benjamin Britten johti Lontoon sinfonia-

orkesterin konsertissa Neljä meriaiheista 
välisoittoa Cheltenhamin musiikkijuhlilla.  
Peter Grimesin välisoitoista kootusta 
sarjasta tuli yksi Brittenin suosituim-
mista orkesteriteoksista. Alun perin väli-
soittojen tehtävä oopperassa oli hyvin 
käytännöllinen: kuvata ajan kulumista 
sillä aikaa, kun lavasteet vaihdettiin. 
Välisoitot ovat jopa itse oopperaa vah-
vemmin osoitus Brittenin yhteydestä 
kotiseutuunsa. Ne ovat musiikkia, jota 
ei olisi voinut kirjoittaa muualla kuin 
Suffolkin rannikolla. 

Jo vuonna 1946 Britten ja Pears perus-
tivat The English Opera Groupin, jonka 
merkitys oopperatoiminnan monipuo-
listumiselle on ainutlaatuinen, ja kaksi 
vuotta myöhemmin he aloittivat kotiseu-
dullaan yhä toimivan, kansain välisesti 
arvostetun Alderburghin musiik ki juhlan. 
Benjamin Britten kärsi terveysongelmis-
ta ja pahenevista sydänvaivoista, eikä 
koskaan täysin toipunut vuonna 1973 
tehdystä sydänleikkauksesta. Paradok-
saalisesti hänen lääkärinsä totesi, että 
synnynnäisesti heikko sydän olisi ollut 
este armeijaan menolle, mikäli hänet 
olisi kutsuttu palvelukseen. Britten 
kuoli Aldeburghissa kumppaninsa Peter 
Pearsin käsivarsille vain 63-vuotiaana 
vuonna 1976. 
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Rumon Gamba kapellimestari
Oulu Sinfonian ylikapellimestari Rumon Gamba on toiminut ruotsalai-
sen Norlannin oopperan musiikillisena johtajana vuosina 2008–2015, 
tanskalaisen Aalborgin sinfoniaorkesterin (2011–2015) ja Islannin sin-
foniaorkesterin ylikapellimestarina (2002–2010). Ooppera- ja nyky-
musiikkikapellimestarina Gamba on johtanut merkittäviä ensi-iltoja ja 
kantaesityksiä kuten Nico Muhlyn Two Boys -oopperan (2011) Englannin 
Kansallisoopperassa ja Brett Deanin alttoviulukonserton BBC: n sin-
foniaorkesterin kanssa (2005). Hänen johdollaan soitettiin myös Jean 
Sibeliuksen viidennen sinfonian alkuperäisversion Australian ensiesitys. 
Rumon Gamba vierailee säännöllisesti BBC:n orkestereiden kapellimes-
tarina, ja on siten myös Proms-festivaalin vakiovierailija. 
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Ruotsalainen sellotaiteilija Torleif Thedéen kuuluu maailman kysy-
tyimpiin ja arvostetuimpiin solisteihin. Thedéenin mittava ura on vienyt 
hänet kansainvälisten eturivin orkestereiden ja kapellimesta reiden 
solistiksi aina Paavo Berglundista Franz WelserMöstiin. Edelleen 
jatkuvan solistiuransa ohessa hän on arvostettu pedagogi, ja toimii 
muiden muassa Lontoon Royal College of Musicin vierailevana profes-
sorina ja Norjan Musiikkiakatemian professorina Oslossa. Torleif The-
déen nauttii arvostusta myös kamarimuusikkona. Tässä roolissa hän on 
vieraillut niin ikään ympäri maalimaa muun muassa Janine Jansenin, 
Julian Rachlinin, Leif Ove Andsnesin, MarcAndré Hamelinin, Henning 
Kraggerudin, Roland Pöntisen ja Martin Fröstin kanssa. Neljälle vuosi-
kymmennelle yltävällä urallaan Thedéen on tehnyt lukuisia palkittuja 
äänitteitä muun muassa Sony -levymerkille. 

Torleif Thedéen sello
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Tanssin 
pyörteissä
 
Torstai 10.2. klo 19.00 
Madetojan sali 
 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian 
kapellimestarikoulutuksen opiskelijat 
Oulu Sinfonia

Strauss | Saint-Saëns | Ravel | Prokofjev

Liput 29/24/14 €

KAUSIKONSERTTI

Ilotulitusta
 

Yön auringon 
variaatiot & MOD

Heinichen | Vivaldi | dall’Abaco | Händel 

Tarkiainen | Prättälä

Liput 29/24/14 €

Liput 35/29/19 €

KAUSIKONSERTTI

ERIKOISKONSERTTI

Torstai 24.2. klo 19.00 
Madetojan sali 
 
Peter Whelan kapellimestari 
Maija Wesslund viulu 
Oulu Sinfonia

Keskiviikko 2.3. klo 19.00 
Madetojan sali 
 
Jukka Untamala kapellimestari 
Tuomo Prättälä syntetisaattorit, piano ja laulu 
Oulu Sinfonia



I VIULU 
Lasse Joamets, 
I konserttimestari
Mikko Sorri, 
I konserttimestari 
Maksym Filatov, äj 
Nadya Pugacheva, väj * 
Romuald Gwardak
Johanna Korhonen 
Tiina Kortelainen 
Oksana Kumpulainen 
Virva Pietilä
Ismo Sirén
Anna Szilágyi *

II VIULU 
Maija Wesslund, äj *
Heidi Ilmolahti, väj *
Laura Kangas
Sari Karppinen
Marjukka Lahes
Aino Liikanen *
Ewa Pawlowska *
Toni Tuovinen
Anita Virkkala

ALTTOVIULU 
Johanna Tuikka, äj 
Susanna Nietula, väj 
Matti Mietola *
Helinä Nissi
Anna-Maija Rousselle 
Jari Välimäki

SELLO 
Arto Alikoski, soolosellisti 
Greta Ernesaks, äj * 
Juhana Ritakorpi, väj 
Anna Liukkonen
Janne Varis
Harri Österman

KONTRABASSO 
Antoine Greuzard, äj 
Anne Seppänen, väj 
Fanni Hoppari
Juha Nääppä

HUILU  
Albert Stupak, äj
Emma Tessier, väj
Carlotta Petri *

OBOE 
Matti Kettunen, äj 
Paula Nurila, väj 
Antti Turtiainen

KLARINETTI 
Markku Korhonen, äj 
Michał Konopiński, väj 
Kenneth Sjöwall

FAGOTTI 
Eri Ikeda, äj  
Ann-Louise Wägar, väj 
Lorenzo Leone  

KÄYRÄTORVI 
Lauri Vasala, äj
Matias Nässi, väj
Pasi Salminen
Jukka Yletyinen

TRUMPETTI 
Jukka-Pekka Peltoniemi, äj * 
Inka Pärssinen, väj * 
Katja Lasser *

PASUUNA 
Erkki Hirsimäki, äj 
Jukka Myllys, väj 
Wen Hong Low 

TUUBA 
Ari-Pekka Kujala, äj *

PATARUMMUT 
Alejandro Martín Agustín, äj *

LYÖMÄSOITTIMET 
Petri Hänninen, äj *

äj = äänenjohtaja    väj = varaäänenjohtaja    * = tilapäinen kiinnitys

OULU SINFONIAN MUUSIKOT
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Oulu Sinfonia on maamme pohjoisin  
sinfoniaorkesteri. Konsertoimme viikoit-
tain Oulun musiikkikeskuksen Madetojan 
salissa. Orkesteri aloitti toimintansa 
vuonna 1937, sai oikeuden käyttää kau-
punginorkesterin nimeä vuonna 1954 ja 
kunnallistettiin vuonna 1961. Nykyinen 
nimi otettiin käyttöön vuonna 2005.

Kausikonsertit ovat orkesterin vahva 
perusta. Lisäksi ohjelmiston täyden - 
tävät erilaiset konserttisisällöt kuten 
ooppera, elokuvakonsertit, etno- ja 
jazzmusiikki ja muut viihdekonsertit. 
Myös lapsille ja nuorille on säännöllistä 
tarjontaa. Viime vuosina syyskausi on 
alkanut jalkautumiskonserteilla hoito- 
laitoksiin ja kouluihin koko Oulun  
alueella.

Orkesteri on tehnyt useita levytyksiä, 
mm. Leevi Madetojan koko orkesterituo-
tannon ja Okon Fuoko -balettipantomii-
min kokonaislevytyksen. Näiden jälkeen 
on ilmestynyt Mozartin aarioiden ja 
alkusoittojen levy, solistina Helena Jun-
tunen. Orkesteri on levyttänyt nimikko-

säveltäjänä vuosina 1997–2009 olleen 
Olli Kortekankaan oopperan Messenius 
ja Lucia. Keväällä 2013 ilmestyi Kimmo 
Hakolan ja Toshio Hosokawan kitara-
konsertot sisältävä levy, solistina Timo 
Korhonen, kapellimestarina Santtu- 
Matias Rouvali. Lokakuussa 2016 Ondine 
julkaisi Klamin ja Englundin  viulukon-
sertot sisältävän levytyksen, jonka Oulu 
Sinfonia teki viulutaiteilija Benjamin 
Schmidin ja ylikapellimestari Johannes  
Gustavssonin kanssa.

Orkesterin kapellimestareita ja kehittäjiä 
ovat viime vuosikymmeninä olleet Urpo 
Pesonen, Paavo Rautio, Onni Kelo,  
Rauno Rännäli, Ari Angervo, Peeter 
Lilje, Arvo Volmer, Dmitri Slobodeniouk 
ja Anna-Maria Helsing. Päävierailijoina 
ovat toimineet John Storgårds, Susanna 
Mälkki ja Jaakko Kuusisto. Syksyllä 2013 
ylikapellimestari kautensa aloittaneen  
Johannes Gustavs sonin kausi päättyi ke-
vääseen 2021. Tammikuussa 2022  
orkesterin uutena ylikapellimestarina 
aloitti Rumon Gamba ja taiteellisena  
partnerina Jaakko Kuusisto. 

ORKESTERIN KANNATUSYHDISTYS PULSSI RY

Orkesterin Pulssi ry (perustettu vuonna 1994) tukee Oulu Sinfonian muusikoita vapaa-
ajan toiminnassa ja monissa orkesterin työhön liittyvissä asioissa, järjestää jäsenille 
musiikki- ja kulttuurimatkoja sekä tukee kamarikonsertteja. Yhdistyksen varat 
kertyvät jäsenmaksuista ja tuotemyynnistä.

Liity Pulssin jäseneksi! Lisätietoa ja  liittymislinkki www.orkesterinpulssi.fi.  
Pulssin löydät myös Facebookista, facebook.com/orkesterinpulssi.
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Kevään 2022 kamarikonsertit

pe 18.2. klo 18 Oulun ammattikorkeakoulu,  
 Poiju-sali

la 19.2. klo 15 Kierikkikeskus (Yli-Ii)

pe 22.4. klo 17 Oulun Musiikkikeskus,  
 Tulindbergin sali

la 23.4. klo 16 Oulunsalon nuorisoseura

la 14.5. klo 15 Oulun Musiikkikeskus,  
 Tulindbergin sali

su 15.5. klo 18 Oulun yliopiston   
 kasvitieteellinen puutarha

 

Konsertteihin on vapaa pääsy.

OULU SINFONIAN
Kamarimuusikot

Oulu Sinfonian Kamarimuusikot on 
perustettu muusikoiden toiveesta 
työskennellä kamarimusiikillisessa 
vuorovaikutuksessa niin kollegoiden 
kuin yleisönkin kanssa. Konsertit 
muodostavat intiimin, jaetun ja 
kokonaisvaltaisen musiikillisen 
hetken.

Kevään ohjelmiston taiteellisesta 
suunnittelusta vastaavat Emiliano 
Travasino, Fanni Hoppari, Wen  
Hong Low ja Matias Nässi.

Oulu Sinfonian Kamarimuusikoiden 
toimintaa tukevat Oulu Sinfonia ja  
Orkesterin Pulssi ry. Kevätkauden 
konserttijärjestelyissä yhteistyö-
kumppa neita ovat Oulun ammatti
korkeakoulu, Oulu Guitarfest ja 
Oulun yliopiston kasvi tieteellinen 
puutarha.

Oulu  
Sinfonian 
Kamarimuusikot

OuluSinfonianKamarimuusikot

#oulusinfoniankamarimuusikot



MADETOJAN SALIN LIPPUKAUPPA
Oulun Musiikkikeskus

Leevi Madetojan katu 1–3, Oulu
Puh. 050 594 9704

Avoinna Oulu Sinfonian konserttipäivisin  
klo 11–19.30.

Lippujen myynti:

Oulun Musiikkikeskus
Leevi Madetojan katu 1–3, 

PL 4, 90015 OULUN KAUPUNKI

oulusinfonia.fi

TICKETMASTER
Puhelinpalvelu: 0600 10 800  
(1,98 €/min. + pvm). 
Avoinna arkisin klo 8–17.
Verkkokauppa: www.ticketmaster.fi 
(ei kausikortit eikä minisarjat):  
Ticketmasterilla on ympäri Suomen 
yli 80 lippukauppaa, joista voit ostaa 
lippuja sekä noutaa varauksesi.


