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Ilotulitusta
KAUSIKONSERTTI 

To 24.2.2022 klo 19.00
Madetojan sali

Peter Whelan kapellimestari
Maija Wesslund viulu

Käsiohjelma 3 €



Ohjelma

Peter Whelan kapellimestari
Maija Wesslund viulu

Johann David Heinichen (1683–1729):  
Konsertto F-duuri Seibel 234 (n. 1720–55)

Vivace
Adagio

Un poco allegro
Allegro

Antonio Vivaldi (1678–1741):  
Konsertto g-molli RV 577  

”Dresdenin orkesterille” (n. 1720–24)
Allegro

Largo non molto
Allegro

Evaristo Felice dall’Abaco (1675–1742):  
Concerto grosso “useammalle soittimelle”  

D-duuri op. 5 nro 6 (n. 1722)
Allegro

Aria cantabile
Ciaconna/Rondo allegro

Allegro

Georg Friedrich Händel (1685–1759):  
Ilotulitusmusiikkia HWV 351 (1749) Ouverture (Alkusoitto)

Bourrée
La Paix (Rauha)

La Réjouissance (Riemu)
Menuetit I ja II

Kesto noin 1 h 10 min (ei väliaikaa)
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Kiitos yhteistyöstä:
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KAUSIKONSERTTI 

1700-luvulla taidemusiikki oli ho-
vien yksityinen ylellisyys. Julkisia 
konsertteja ei järjestetty, ja vain 

poikkeustilanteissa, kuten Aachenin 
rauhan juhlallisuuksissa Lontoossa 
1749, suuri yleisö pääsi osalliseksi  
orkesterimusiikista. Ajan populaari-
taidetta edusti ooppera, joka avasi 
ovet kansalle. 1700-luvulla ooppera-
taloja oli kaikissa nykyisen Italian ja 
Saksan kaupungeissa sekä tietenkin 
suurten hallitsijoiden hoveissa. 

Ranskan kuningas Ludvig XIV:n hovis-
sa rahaa ei säästelty, ja Versailles 
näytti mallia pienillekin ruhtinasho-
veille siitä, minkälaista musiikin tuli 
olla. Aurinkokuningas rakasti erityi-
sesti tanssia. Hänen orkesterinsa 
oli suuri, ja sitä voi pitää nykyisten 
sinfoniaorkestereiden alkuna. Koska 
Ludvig XIV pani kaikki tanssimaan, 
hänen orkesterinsa soitti enimmäk-
seen tanssisarjoja, jotka aloitettiin 
kuninkaan sisääntulolla eli alkusoi-
tolla. Tätä mallia noudattaa Händelin 
Ilotulitusmusiikki. 

Konsertto oli italialainen keksintö 
siinä missä melkein kaikki taidemu-
siikissa. Italialaiset viulistit Arcan-
gelo Corellista Antonio Vivaldiin 
olivat laajalti tunnettuja. Erityisesti 
saksankielisellä alueella muusikot 

hakeutuivat Italiaan opiskelemaan, ja 
sen jälkeen hankkivat työpaikan jostain 
hovista, jossa sävelsivät konserttoja eri 
kokoonpanoille. Konsertto oli kolmi-  
tai neliosainen teos orkesterille, 
solistille tai useammalle solistille ja 
orkesterille, jolloin sitä kutsuttiin  
suureksi konsertoksi (Concerto 
grosso). 

”Ohjelma on monivivahteinen sekoi-
tus eräistä 1700-luvun suosikkiteok-
sistani. Niissä on laaja kirjo kansalli-
sia tyylejä, jotkut enemmän jotkut 
vähemmän tunnettuja”, sanoo kapelli-
mestari Peter Whelan illan ohjel-
masta. ”Siinä on juhlavuutta, ja 
koska olen taustaltani fagotisti, olen 
antanut puupuhaltajille runsaasti 
mahdollisuuksia loistaa!”

Whelan myöntää, että modernilla 
sinfoniaorkesterilla liittyy haasteita 
tällaisen ohjelmiston esittämiseen. 
”Mutta nykypäivän orkesterit ovat 
joustavia ja niiden odotetaan hallit-
sevan laajasti erilaisia tyylejä. Minun 
näkökulmastani kyse on oikean sa-
naston löytämisestä, jotta musiikki  
alkaa puhua ja synnyttää tunteen 
siitä, että sekä orkesteri että yleisö 
kuulee teokset ensimmäistä kertaa. 
Jo ennen kuin muste on ennättänyt 
kuivua nuottilehdillä.”

Hallitsijoiden matkassa  
eri puolilla Eurooppaa

© Maisteriviestintää/Minna Lindgren & Hannele Eklund
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Johann David Heinichen syntyi muu-
sikkoperheeseen, mutta opiskeli en-
sin juristiksi. Yliopistovuosinaan hän 
ei unohtanut musiikkia, vaan julkaisi 
1710 kirjan kenraalibasson teoriasta.  
Sen jälkeen Heinichen matkusti Venet-
siaan, jossa sai suosiota ooppe roiden 
säveltäjänä. Siellä hän tutus tui 
August Väkevän poikaan, ja tämän 
onnekkaan suhteen myötä hänet 
palkattiin Dresdeniin hovikapellimes-
tariksi.

Aika oli mielenkiintoista ja turbu-
lenttia Saksin ruhtinaskunnassa. Sen 
pääkaupunki Dresden oli palanut 
1685, ja rakentaminen vei aikaa. Kun 
August Väkevä nousi ensin vaaliruh-
tinaaksi ja siitä kaikkien yllätykseksi 
Puolan kuninkaaksi ottaen kaina-
loonsa myös Saksin ruhtinaskunnan, 
Dresden alkoi kukoistaa nimenomaan 
kulttuurikaupunkina, eikä tuo kunin-
kaan luoma maine ole sen koommin 
himmentynyt. 

Heinichen oli siis oikeassa paikas-
sa oikeaan aikaan ja sai loistavat 

olosuhteet musiikilleen. Vuonna 1719 
Dresdenin orkesteri mainittiin aikan-
sa parhaaksi, ja sen yli 40 soittajaa 
olivat korkeasti arvostettuja alansa 
huippuja. Tästä antaa jonkinlaisen 
kuvan konsertissa kuultava Antonio 
Vivaldin Dresdenin orkesterille kir-
joittama konsertto g-molli. Vuosina 
1720–24 Vivaldi sävelsi useita kon-
serttoja tälle suurenmoiselle soitta-
jistolle.

Igor Stravinsky leimasi Vivaldin  
konserttojen säveltäjänä tehtaaksi  
väit täessään, että tämä sävelsi saman 
konserton 600 kertaa. Lausunto ker-
too enemmän Stravinskyn asiantun-
temattomuudesta kuin Vivaldin kon-
sertoista, joista suuri osa kieltämättä 
on melko yksinkertaisia ja sävelletty 
Venetsian orpotyttöjen orkesteria  
varten. Merkittävää kuitenkin on,  
miten Vivaldi sävelsi päästessään  
aikansa tunnetuimpana viulistina 
matkustamaan. Matkat Pietariin, 
Wieniin, Dresdeniin ja muihin barokin  
kulttuuri hoveihin tuottivat aivan 
toisenlaista musiikkia ottaen aina 
huomioon kulloisenkin soittajiston 
mahdollisuudet. Aikansa tunnetuin 
viuluvirtuoosi piti kuitenkin itseään 
ensisijaisesti oopperasäveltäjänä, 
ja hän sävelsikin kotikaupunkinsa 
Venetsian oopperataloille yli sata 
oopperaa. 
 
Evaristo Felice dall’Abaco syntyi Ve-
ronassa muusikkosukuun, oppi viulun 
ja sellon soittajaksi ja sai työpaikan 
Baijerin vaaliruhtinas Maximilian II:n 

Koska olen 
taustaltani fagotisti, 
olen antanut puu
puhaltajille runsaasti 
mahdollisuuksia 
loistaa!
Peter Whelan
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hovista Münchenissä. Vaaliruhtinaan 
suurin intohimo oli sotiminen, mutta 
koska myös musiikki oli tärkeä osa 
hallitsijan arkea, dall’Abaco joutui tai 
pääsi sotaretkien mukana eri puolille 
Eurooppaa, voitokkaasti Brysseliin 
mutta myös maanpakoon Ranskaan. 
Dall’Abacon titteli oli aluksi kamari-
muusikko, myöhemmin konsertti-
mestari, mikä tuolloin tarkoitti 
kapel limestarin tehtäviä orkesterin 
harjoituttajana. Dall’Abaco julkaisi 
kuusi nidettä sonaatteja ja kon-
serttoja, ja näistä osa on sävelletty 
Ranskan ja Hollannin hoveille.

Vuonna 1714 Hannoverin vaaliruhtinas 
Georg Ludwig von Braunschweig- 
Lüneburg nousi Ison-Britannian kunin-
kaaksi ja toi mukanaan Lontooseen 
Italiassa koulutetun entisen työn-
tekijänsä Georg Friedrich Händelin. 
Kuningas Yrjö I ei osannut englantia, 
mutta kohtuullisen hyvin italiaa, ja 
hän rakasti musiikkia, erityisesti oop-
peraa. Händelin oli ostettava parhaat 
italialaiset laulajat Lontoon esityksiin 
ja sävellettävä vasta perustettuun 
kuninkaalliseen oopperaan uusia 
teoksia. Vuonna 1727 ooppera teki 
konkurssin ja kuningas kuoli. Viimei-
senä tekonaan hän myönsi Händelille 
Englannin kansalaisuuden. Händel 
jatkoi hovissa ja ryhtyi säveltämään 
oratorioita, joista tuli valtavan suo-
sittuja.

Händelin ehkä kuuluisin orkesteri-
sarja, Ilotulitusmusiikkia, on syntynyt 
Yrjö II:n tilauksesta, kun Aachenin 
rauha oli solmittu ja Itävallan peri-

myssota saatu päätökseen. Britan-
nia ja Ranska sanelivat sopimuksen, 
jonka muu Eurooppa allekirjoitti. 
Poliittisen voiton kunniaksi järjes-
tettiin Lontoossa huhtikuussa 1749 
poikkeuksellisen suuret juhlallisuu-
det. Bolognasta tilattiin ilotulitus-
mestari Giuseppe Sarti räjäyttämään 
taivaalle ennen näkemätön valospek-
taakkeli ja Händeliltä tilattiin ulkoil-
mamusiikkia. Kuninkaan toiveesta 
orkesterissa ei saanut olla viuluja, 
ainoastaan sotilassoittokuntaan kuu-
luvia puhaltimia, mutta niitä olikin 
sitten riittävästi: 24 oboeta, 12 fagot-
tia ja kontrafagottia, 9 trumpettia, 9 
käyrätorvea ja kolmet patarummut. 
Yleisölle Händelin Ilotulitusmusiikki 
esitettiin viikkoa aiemmin ja paikalle 
saapui yli kaksi tuhatta kiinnostu-
nutta.

Juhla oli katastrofi. Peribrittiläinen 
sade piiskasi mestari Sartin ilotulit-
teet minne sattui synnyttäen lukuisia  
tulipaloja. Satayksi tykkiä saatiin 
kuitenkin toimimaan ja orkesteri soitti 
onnekkaasti siinä paviljongissa, joka 
ei palanut. Händel teki myöhemmin 
Ilotulitusmusiikista version täydelle 
orkesterille, jossa ovat kuninkaan hal-
veksumat jousisoittimet mukana. 

Huomioi,  
että paikka on 

vaihtunut.
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Peter Whelan kapellimestari
Kapellimestari Peter Whelan on Irish Baroque Orchestran taiteellinen 
johtaja ja Edinburghissa toimivan 1700-luvun musiikkiin keskittyvän 
Ensemble Marsyaksen perustaja ja taiteellinen johtaja. Dublinilaissyn-
tyinen Whelan on muusikkotaustaltaan fagotisti ja kuuluu solistina Eu-
roopan arvostetuimpiin sekä modernin että varhaisen fagotin taitajiin. 
Peter Whelan opiskeli vanhaa musiikkia Irlannin kuninkaallisessa mu-
siikkiakatemiassa ja täydensi opintojaan Baselin musiikkiakatemiassa. 

Kapellimestarina Whelan on erityisen kiinnostunut barokin ajan vähem-
män tunnetusta musiikista. Yksi hänen viimeaikaisista projekteistaan 
herätti henkiin ja toi näyttämölle kuoro- ja orkesterimusiikkia 1700- 
luvun Dublinista ja Edinburghista. Hankkeesta syntyi palkittu äänite 
Edinburgh 1742 sekä Britannian nk. Yrjöjen aikakaudella (1714–1830) 
Dublinin linnassa toimineen Irish State Musick -hoviorkesterin  
rekonstruointi alkuperäiseen esiintymispaikkaansa.

Kuluvan vuoden Peter Whelan aloitti Irlannin kansallisoopperan ja Eng-
lannin kuninkaallisen oopperan yhteistuotannolla Vivaldin Bajazet’sta. 
Näytökset alkoivat eri puolilla Irlantia tammikuussa ja jatkuvat helmi-
kuussa Lontoon kuninkaallisessa oopperatalossa. Kapellimestarivierailut 
Suomen lisäksi Bonnin Beethoven-orkesteriin, BBC Skotlannin sinfonia-
orkesteriin ja Skotlannin kamariorkesteriin ovat osa Whelanin tämän 
vuoden ohjelmaa. Whelan opettaa fagotin ja barokkifagotin soittoa sekä 
barokkiyhtyesoittoa Skotlannin kuninkaallisessa konservatoriossa.  
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Maija Wesslund viulu
Muusikkoperheeseen syntynyt Maija Wesslund aloitti viulunsoiton 
opintonsa Porvoonseudun musiikkiopistossa ja siirtyi sittemmin 
jatkamaan opintojaan Itä-Helsingin musiikkiopistossa. Musiikin 
maisteriksi hän valmistui Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta vuonna 
2020. Työkokemusta Maija Wesslundille on kertynyt mm. Helsingin 
kaupunginorkesterista ja Tampere Filharmoniasta. Oulu Sinfoniassa hän 
on aloittanut kuluvan vuoden alussa, ja soittaa kevätkauden orkesterin 
kakkosviulun äänenjohtajana. 

Kamarimusisoinnista nauttiva Wesslund viihtyy myös kuntonyrkkeilyn, 
sienestyksen ja avantouinnin parissa. Pastakoneen pyöritys ja 
kesäyöt riippumatossa kuuluvat niin ikään Maija Wesslundin elämän 
makupaloihin. 
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STAR WARS  
– A New Hope
Torstai 17.3. klo 19.00 
Perjantai 18.3. klo 19.00 
Madetojan sali 
 
Stefan Geiger Kapellimestari 
Oulu Sinfonia

Liput 58/38 €

VIERAILUKONSERTTI

OMJ 2022:  
Ella ja kaverit 
konsertissa 

Torstai 24.3. klo 18.00 
Perjantai 25.3. klo 10.00  
Madetojan sali 
 
Kapellimestari Maria Itkonen 
Ella: Lotta Kuusisto | Opettaja: Paavo Kerosuo  
Kertoja: Timo Parvela | Oulu Sinfonia

Liput 11 €,  
38 € perhelippu  

(sis. 4 lippua)

LASTENKONSERTTI

Yön auringon 
variaatiot & MOD

Tarkiainen | Prättälä

Liput 35/29/19 €

ERIKOISKONSERTTI

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 *

CEMBALO
Tea Polso
 
BAROKKIKITARA JA  
ARKKILUUTTU 
Eero Palviainen

äj = äänenjohtaja    väj = varaäänenjohtaja    * = tilapäinen kiinnitys

OULU SINFONIAN MUUSIKOT
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Oulu Sinfonia on maamme pohjoisin  
sinfoniaorkesteri. Konsertoimme 
viikoittain Oulun musiikkikeskuksen 
Madetojan salissa. Orkesteri aloitti 
toimintansa vuonna 1937, sai oikeu-
den käyttää kaupunginorkesterin 
nimeä vuonna 1954 ja kunnallistettiin 
vuonna 1961. Nykyinen nimi otettiin 
käyttöön vuonna 2005.

Kausikonsertit ovat orkesterin 
vahva perusta. Lisäksi ohjelmiston 
täyden tävät erilaiset konserttisisäl-
löt kuten ooppera, elokuvakonser-
tit, etno- ja jazzmusiikki ja muut 
viihdekonsertit. Myös lapsille ja 
nuorille on säännöllistä tarjontaa. 
Viime vuosina syyskausi on alkanut 
jalkautumiskonserteilla hoitolaitok-
siin ja kouluihin koko Oulun alueella.

Orkesteri on tehnyt useita levytyk-
siä, mm. Leevi Madetojan koko 
orkesterituotannon ja Okon Fuoko 
-balettipantomii min kokonaislevy-
tyksen. Näiden jälkeen on ilmestynyt 
Mozartin aarioiden ja alkusoittojen 
levy, solistina Helena Juntunen. Or-
kesteri on levyttänyt nimikkosävel-

täjänä 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 Eng-
lundin  viulukonsertot sisältävän 
levytyksen, jonka Oulu Sinfonia teki 
viulutaiteilija Benjamin Schmidin ja 
ylikapellimestari Johannes  Gustavs-
sonin kanssa.

Orkesterin kapellimestareita ja ke-
hittäjiä 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 ylikapelli-
mes  tari kautensa aloittaneen Johan-
nes Gustavs sonin kausi päättyi 
kevääseen 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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ERIKOISKONSERTTI

Entisten nuorten 
sävellahja LIVE III

Pe 29.4. klo 19.00
La 30.4. klo 16.00

Madetojan sali

Saara Aalto
Pauli Hanhiniemi
Pete Parkkonen

Oulu Sinfonia

Jukka Myllys kapellimestari
Jorma Hietamäki ja Jyri Kataja-Rahko juontajat

Liput 42 / 32 / 22 €
Konserttilippu + buffet 63 / 54 / 44 €

Täydennä vapun konserttielämys Ravintola Preludin herkullisella vappubuffetilla.



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.


