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Viimeinen sinfonia
KAUSIKONSERTTI 

Keskiviikko 11.5.2022 klo 19.00
Madetojan sali

Rumon Gamba kapellimestari

Käsiohjelma 3 €



Varaslähtö klo 18.30 Ravintola Preludissa.  
Haastattelija Kimmo Pihlajamaa. 
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Ohjelma

Rumon Gamba kapellimestari

Benjamin Britten (1913–1976):  
Sinfonia da Requiem op. 20 (1940)

Lacrymosa (Andante ben misurato) 
Dies irae (Allegro con fuoco)

Requiem aeternam (Andante molto tranquillo)

Pjotr Tsaikovski (1840–1893):  
Sinfonia nro 6 h-molli op. 74 (1893)

Adagio – Allegro non troppo
Allegro con grazia

Allegro molto vivace
Finaali (Adagio lamentoso)

Kesto noin 1 h 30 min (sis. väliajan)
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Benjamin Brittenin merkittä-
vin ja laajin orkesteriteos ilman 
laula jia on syntyhistorialtaan 

eriskummallinen. Nimittäin syksyllä  
1939 Britten sai British Councililta  
salape räisen tilauksen säveltää 
orkesteri teos merkittäviin juhlalli-
suuksiin seuraavalle vuodelle.  
Suurella vaivalla Britten sai selville, 
että tilaaja oli Japanin hallitus ja 
samanlaisen tilauksen olivat saaneet 
Richard Strauss ja Jacques Ibert. 
Tarkoitus oli juhlia Japanin keisari-
kunnan 2600-vuotisjuhlaa aikana, 
jolloin maa oli ajautunut äärioikeisto-
laisten valtaan ja kävi sotaa Kiinaa 
vastaan. 1920-luvulla alkanut Japanin 
voimakas länsimaistuminen oli johta-
nut mm. siihen, että eurooppalainen 
taidemusiikki oli korkeassa arvossa. 
Kenties siksi ajateltiin, että keisari-
kunnan suuri juhla huipentuisi eng-
lantilaisen, saksalaisen ja ranskalai-
sen säveltäjän orkesterimusiikkiin.

Britten asui puolisonsa Peter Pearsin 
kanssa tuolloin Yhdysvalloissa, jonne 
miespari oli paennut synnyinmaansa 
homovastaisuutta mutta myös 
Euroopassa puhjennutta sotaa. Puoli 
vuotta kului ilman, että Japanista 
kuului mitään. Britten sävelsi Sinfo-
nian, jonka osille antoi katolisen  
sielunmessun nimet. Lopulta Japanin  

konsuli haki partituurin ja maksoi 
sovitun palkkion, mutta vain hieman  
myöhemmin Britten sai tiedon, että 
hänen teoksensa oli hylätty. Se ei 
tilaajan mukaan sopinut suureen  
keisarilliseen juhlaan, koska sen osat 
viittasivat kristinuskoon ja sen sävy 
oli melankolinen. Britten kääntyi 
runoilijaystävänsä W.H.Audenin puo-
leen, ja yhdessä he laativat mahdol-
lisimman kohteliaan kirjeen Japanin 
hallitukselle todeten, että teos edus-
taa kristillistä kulttuuria, koska sen 
tekijä on kristitty, eikä tekijä myös-
kään pystynyt keskellä sotaa säveltä-
mään muuta kuin melankolista 
musiikkia.

Sinfoniaa ei kuultu Japanissa, mutta 
se esitettiin New Yorkissa maalis kuussa  
1941, ja pian sen jälkeen Bostonissa 
sillä seurauksella, että Britteniltä 
tilattiin ooppera Peter Grimes, joka 
lienee yhä hänen esitetyin teoksensa.  
Britten oli sinfonian säveltäessään 
26-vuotias ja tunnettu pasifismistaan.  
New Yorkin ensiesityksen yhteydessä 
hän totesi: ”Olen yrittänyt tehdä siitä 
niin sodan vastaisen kuin mahdollista.  
En sinänsä usko musiikin mahdolli-
suuksiin ilmentää yhteiskunnallisia 
ja poliittisia ajatuksia, mutta yhdis-
tämällä sielunmessun, sinfonian 
ja aikamme musiikin uskon voivani 

Viimeinen sinfonia
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ilmentää joitain ideoita. Ja ainakin  
oma sodan vastainen asenteeni 
teosta säveltäessä on minulle kirkas.”

Teoksen kolme osa osaa soitetaan 
tauotta peräkkäin. Lacrymosa on kuin 
hidas marssi, joka alkaa melko hiljaa 
sykkien, kasvaa suureksi crescendoksi 
ja päättyy sellojen soittamaan tee-
maan. Dies irae kuvaa kiirastulta ja 
on tässä kalmantanssin tahtinen. 
Pehmeyttä sointiin tuo muun muassa 
saksofoni, jolla on lempeä melodia. 
Ikuiseen rauhaan Requiem aeternam 
päättyvä sinfonian kolmas osa on 
jousivoittoinen ja alkaa ja päättyy hil-
jaa. Otsikkoja lukuun ottamatta osilla 
ei ole yhteyttä katoliseen sielunmes-
suun. Britten luonnehti sinfonian osia 
hitaaksi surumarssiksi, kuoleman-
tanssiksi ja lopulliseksi ratkaisuksi. 

Pjotr Tšaikovski kuoli vain yhdeksän 
päivää kuudennen sinfonian ensiesi-
tyksen jälkeen. Viimeiseksi jäänyt sin-
fonia on lisänimeltään ”Pateettinen”.  
Säveltäjä kutsui sitä ohjelmamusiikiksi  
sanoen kullakin osalla olevan jokin 
sanoma, vaikka ei koskaan kertonut, 
mitä nuo viestit olivat. Venäjänkielellä 
patetitškaja tarkoittaa pikemminkin 
intohimoista kuin pateettista merki-

tyksessä tunteellinen. Nyttemmin 
pateettinen on alkanut amerikan-
englannin vaikutuksesta tarkoittaa 
yhä säälittävää amerikanenglannin, 
mutta tuo tie on täysin väärä sinfo-
nialle. Ranskassa pathetique viittaa  
tunteellisen lisäksi vakavaan ja har-
taaseen. Venäjänkielinen nimi oli 
säveltäjän veljen Modestin ehdotus, 
ja kustantaja käytti siitä ranskankie-
listä muotoa.

Edellisen sinfoniansa Tšaikovski oli 
saanut valmiiksi viisi vuotta aiemmin 
1888, eikä sinfonian ajatus sen jälkeen 
juurikaan vaivannut häntä ennen kuin 
keväällä 1891, jolloin hän matkusti 
Atlantin yli Yhdysvaltoihin. Valtameri-
laivan hytissä syntyivät ensimmäiset  
uuden sinfonian aiheet. Säveltäjä 
kärsi yhä pitemmistä masennuskau-
sista, ja erään tällaisen depression 
syövereissä hän hylkäsi ajatuksen 
kuudennesta sinfoniasta, koska piti 
luonnoksiaan täydellisen epämielen-
kiintoisina. 

Uusi yritys alkoi kaksi vuotta myö-
hemmin, ja silloin lähes maanisesti 
työskennellyt säveltäjä piti tulevaa 
teosta kaikkein parhaimpana sävel-
lyksenään. Teos valmistui vikkelästi, 

Britten luonnehti sinfonian 
osia hitaaksi surumarssiksi, 
kuolemantanssiksi ja 
lopulliseksi ratkaisuksi.
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ja säveltäjä johti ensiesityksen Pieta-
rissa välittämättä orkesterin osoitta-
masta nyrpeydestä teosta kohtaan. 
Sinfoniassa on neljä osaa, ja fagotti 
saa kunnian aloittaa orkesterin urakan. 

Ensimmäinen osa vaihtaa tunnelmaa, 
tempoa ja sävellajia tuon tuosta ja 
synnyttää siten levottoman tunnel-
man. Viulujen esittelemä sivuteema 
nousee ensin kuultavaa päätee-
maa tärkeämmäksi, ja pääteemaa 
unohde taankin kertauksessa koko-
naan. Toinen osa on tanssillinen ja 
Tšaikovskille tyypillisesti valssahtava, 
toisinaan myös ontuvaksi valssiksi 
nimetty. Se poikkeaa haikeudessaan  
säveltäjän monista, säihkyvästi 
mukaansa tempaisevista valsseista 
ja noudattaa siten sinfonian erikoista 
luopumisen tunnelmaa. 

Nopea kolmas osa on kuin scherzo, 
mikä tarkoittaa, että perinteinen 
hidas osa puuttuu teoksesta koko-
naan. Sen suurin ja vaikuttavin soolo 
lankeaa klarinetille jousten säestyk-
sellä. Finaali tarjoaa yllätyksen, sillä 
se ei ole nopea, juhlava eikä sankaril-
linen, vaan se jo puuttuvaksi julis-
tettu hidas osa. Tempomerkintä ada-
gio lamentoso viittaa valitukseen ja 

suruun. Mollivoittoinen osa alkaa hai-
kealla, lähes lohduttomalla teemalla, 
joka toistuu läpi koko osan. Kuudes 
on Tšaikovskin sinfonioista ainoa, 
joka päättyy molliin. Melodia vajoaa 
orkesterin matalille soittimille, ja sel-
lot, kontrabassot ja fagotti häivyttä-
vät sen hiljaa olemattomiin.

Tšaikovskin kuolemaa on tutkittu pal-
jon, koska aikalaiset halusivat peittää  
totuuden ja ilmoittivat säveltäjän 
menehtyneen koleraan. Myöhemmin 
on kiistatta osoitettu, että kyseessä 
oli itsemurha. Sitä edelsi hirveä 
moraalinäytelmä Pietarin oikeudessa, 
kun kaupungin porvarit nostivat 
säveltäjää vastaan syytteen tämän 
homoudesta. Nöyryyttävässä proses-
sissa kuultiin todistajia ja säveltäjää, 
jolle tuomari lopulta antoi neuvoksi 
päättää itse omasta tuomiostaan. 
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Rumon Gamba kapellimestari

Oulu Sinfonian ylikapellimestari Rumon Gamba on toiminut ruotsalaisen 
Norlannin oopperan, Tanskan Aalborgin sinfoniaorkesterin ja Islannin 
sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina.

Musiikkiopintonsa Gamba aloitti Durhamin yliopistossa Koillis-
Englannissa ja jatkoi kapellimestariopintoihin Lontoon kuninkaalliseen 
musiikkiakatemiaan. Kapellimestariuransa hän aloitti vuonna 1998 
BBC:n filharmonisessa orkesterissa aluksi assistenttina ja sittemmin 
kapellimestarikumppanina aina vuoteen 2002. Brittiläisen Gamban 
eksoottinen sukunimi juontaa juurensa Italiaan, hänen suvussaan on 
italialaista, espanjalaista ja ranskalaista verta. Etunimi puolestaan on 
vanha kelttiläinen nimi Cornwallin seudulta. 

Ooppera- ja nykymusiikkikapellimestarina arvostettu Rumon Gamba 
on johtanut merkittäviä ensi-iltoja ja kantaesityksiä kuten Nico 
Muhlyn Two Boys -oopperan (2011) Englannin Kansallisoopperassa ja 
Brett Deanin alttoviulukonserton BBC: n sinfoniaorkesterin kanssa 
(2005). Hänen johdollaan soitettiin myös Jean Sibeliuksen viidennen 
sinfonian alkuperäisversion Australian ensiesitys. Gamba vierailee 
säännöllisesti BBC:n orkestereiden kapellimestarina, ja on siten myös 
Proms-festivaalin vakiovierailija. Rumon Gamba on tehnyt useita 
äänitteitä Chandos-levymerkille, jonka taiteilijoihin hän kuuluu. 
Klassisen orkesterikirjallisuuden lisäksi hän on levyttänyt runsaasti 
elokuvamusiikkia.  
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XII Leevi 
Madetoja 
-pianokilpailu 
FINAALI

Liput 29/24/14 €

VIERAILUKONSERTTI

Perjantai 27.5. klo 18.00 
Madetojan sali 
 
Esa Heikkilä kapellimestari

Vapaa pääsy

Kamari- 
konsertti IV: 

Elektroninen 
luonto

KAMARIKONSERTTI

Lauantai 14.5. klo 15.00  
Tulindbergin sali  
Sunnuntai 15.5. klo 18.00  
Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha 
 
Oulu Sinfonian Kamarimuusikot



äj = äänenjohtaja    väj = varaäänenjohtaja    * = tilapäinen kiinnitys

I VIULU 
Lasse Joamets, 
I konserttimestari
Mikko Sorri, 
I konserttimestari 
Heidi Ilmolahti, äj *
Nadya Pugacheva, väj *
Romuald Gwardak
Johanna Korhonen
Tiina Kortelainen
Oksana Kumpulainen
Aino Liikanen *
Virva Pietilä
Ismo Sirén

II VIULU 
Maija Wesslund, äj *
Anita Virkkala, väj *
Laura Kangas
Anna-Briitta Karjalainen *
Sari Karppinen
Marjukka Lahes
Silja Lassila *
Ewa Pawlowska *
Toni Tuovinen

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

SELLO 
Arto Alikoski, soolosellisti 
Greta Ernesaks, äj
Juhana Ritakorpi, väj
Sofie Spanget Takkula *
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 
Mark Reding *
Kenneth Sjöwall

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

KÄYRÄTORVI 
Lauri Vasala, äj
Matias Nässi, väj
Jussi Järvenpää *
Sauli Orbinski *
Pasi Salminen
Jukka Yletyinen

TRUMPETTI 
Thomas Petit, äj
Jukka-Pekka Peltoniemi, väj
Katja Lasser *

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

TUUBA 
Ilkka Marttila, äj *

PATARUMMUT 
Alejandro Martín Agustín, äj *

LYÖMÄSOITTIMET 
Marcus Ström, äj
José Caballero *
Petri Hänninen *
Atte Karhinen *

PIANO
Outi Nissi

HARPPU
Katri Tikka

SAKSOFONI
Kai Ruskeapää

OULU SINFONIAN MUUSIKOT
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ORKESTERIN KANNATUSYHDISTYS PULSSI RY

Orkesterin Pulssi ry (perustettu vuonna 1994) tukee Oulu Sinfonian muusikoita vapaa-ajan toimin- 
 nassa ja monissa orkesterin työhön liittyvissä asioissa, järjestää jäsenille musiikki- ja kulttuuri- 
 matkoja 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.

Oulu Sinfonia on maamme pohjoisin  
sinfoniaorkesteri. Konsertoimme vii-
koittain 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. Ohjelmiston täydentävät eri-
laiset konserttisisällöt kuten ooppe-
rat ja näyttämöproduktiot, elokuva- 
konsertit, etno- ja jazzmusiikki ja 
muut rytmimusiikin konsertit.  
Lapsille ja nuorille on säännöllistä 
tarjontaa. Viime vuosina syyskausi 
on alkanut jalkautumiskonserteilla 
palvelutaloihin ja kouluihin koko 
Oulun alueella.

Orkesterin levytyksiin lukeutuvat mm.  
Leevi Madetojan koko orkesterituo-
tanto ja Okon Fuoko -balettipanto-
miimin levytys Arvo Volmerin johta-
mana. Nimikkosäveltäjänä vuosina 
1997–2009 olleen Olli Kortekankaan 
ooppera Messenius ja Lucia sain 
ensi-iltansa syksyllä 2005, ja samalla 
ooppera levytettiin Volmerin johdolla.  
Vuonna 2009 ilmestyi Mozartin 
aarioita ja alkusoittoja sisältävä levy, 
jonka kapellimestarina on Dmitri 
Slobodenioukin ja solistina Helena 

Juntunen. Keväällä 2013 ilmestyi  
Kimmo Hakolan ja Toshio Hosokawan  
kitarakonsertot sisältävä levy, solistina  
Timo Korhonen ja kapellimestarina 
Santtu-Matias Rouvali. Lokakuussa 
2016 Ondine julkaisi Klamin ja Eng-
lundin viulukonserttojen levytyksen, 
jonka Oulu Sinfonia teki viulutaiteilija 
Benjamin Schmidin kanssa Johannes 
Gustavssonin johdolla. Syyskuussa 
2021 ilmestyi Kaiken maailman kehto- 
lauluja -levy, joka sisältää Ismo 
Alangon tuotantoa, levytyksen johti 
Jaakko Kuusisto. Marraskuussa 2021 
ilmestyi Sininen Pallo -lastenlevy, 
jossa mukana ovat Tuomo Rannan-
kari sekä Teuvo Pakkalan musiikki-
luokat ja kapellimestarina Jaakko 
Jauhiainen.

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 ylikapellimestarina aloitti 
Rumon Gamba. 

Valokeilassa  
Aili Ikonen
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Valokeilassa  
Aili Ikonen

To 19.5. klo 19.00
Madetojan sali

Aili Ikonen laulu
Tuomas J. Turunen piano

Mikko Pellinen basso
Mikko Arlin rummut 

Oulu Sinfonia

Antti Rissanen kapellimestari

oulusinfonia.fi

Liput  
35/29/19 €

Hinnat sisältävät käsittelykulut. Erikseen veloitetaan 
tilausmaksu 2 €/tilaus Ticketmasterin lippukaupasta tai 
1,50 €/tilaus Ticketmasterin verkkokaupasta ostettaessa. 
Tilausmaksu ei koske Madetojan salin lippukaupasta 
ostettuja lippuja eikä Kaikukortti-asiakkaita.



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.


