
IDYLLISTÄ 
KATASTROFIIN

AVANTI!
József Hárs, dirigent

Merikaapelihalli
8.11.2022 klo 19



PROGRAM

Hildegard von Bingen (1098–1179): O Viridissima Virga 

Joseph Haydn (1732–1809): Skapelsen, Ouvertyr,  
Tommi Hakala baryton 
 Raphaelin resitatiivi: Und Gott schuf grosse Walfische 

 Raphaelin Recitatif och aria: Hleich öffnet sich der Erde 
 Schoss - Nun scheint in vollem Glanze der Himmel    

Albert W. Ketelbey (1875–1959): In a Monastery Garden, 
Mieskuoro Otaniemen Kaiku

Tal: Mikael Fortelius

Giacinto Scelsi (1905–1988): Natura Renovatur

Paus 

Jean Sibelius (1865–1957): Stormen, Ouvertyr

John Adams (1947-): El Dorado 
 Del I: The Machine in the Garden (A Dream of Gold)

Friedrich Nietzsche (1844–1900): Das Grundton  
der Natur ist Schmerz

Alexandr Skrjabin (1872–1915): Vers la Flamme,  
arrangemang Arkady Leytush

Tal: Hannele Korhonen

Helmut Lachenmann (1935-): Marche Fatale
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Klimatet har alltid upplevt förändringar,  
men den uppvärmning av klimatet som pågår 
just nu skiljer sig fullständigt från tidigare 
naturcykler. Även musiken har ständigt 
förändrats och åtminstone under de senaste 
30 000 åren har den även speglat människans 
relation till naturen. Inom tidsfönstret har både 
större och mindre istider samt varmare tider 
förekommit, såsom “stenålderns stora sommar”  
i Finland, ungefär 6000–3000 år f.Kr.

FINLANDS NATURSKYDDSFÖRBUND
Finlands naturskyddsförbund (FNF) är den största själv-
ständiga miljö- och naturskyddsorganisationen i Finland. 
FNF förespråkar hållbarhet i produktion och konsumtion 
och arbetar för att skydda biodiversiteten.

Det allt hetare klimatets påverkan på naturen och mänsk-
liga samfund blir allt allvarligare. Förra sommaren var den 
hetaste som uppmätts i Europa. I Pakistan nådde tempera-
turerna brännande höjder och rekordstora översvämningar 
täckte till och med en tredjedel av landet. I Norden befinner 
vi oss i frontlinjen för det allt hetare klimatet, eftersom det 
arktiska området hittills upphettats fyra gånger snabbare  
än jordklotet i genomsnitt.



Målet för Finlands naturskyddsförbund är ett Finland som 
minskar sin konsumtion och sina utsläpp, samtidigt som 
det skyddar och ökar kolsänkor och -lager i naturens eko-
system. Med hjälp av påtryckningar från medborgarsam-
hället skrevs i år bindande krav på utsläppsminskningar 
med tio års mellanrum in i Finlands klimatlag. Ändå har 
åtgärderna för att stoppa upphettningen varit otillräckliga 
även hos oss. År 2021 minskade kolsänkorna i Finlands 
skogar dramatiskt, vilket enligt forskare riskerar att klimat-
målen inte uppnås.

Upphettningen av klimatet kan ännu stoppas och vi kan 
anpassa oss till dess skadliga följder. Men det kräver  
en samhällelig förändring som aldrig tidigare skådats.  
För tillfället går vi mot en klimatkatastrof. Tillsammans kan 
vi ändra riktningen. Var och en är välkommen med att agera 
för ett livskraftigt jordklot.



VERKPRESENTATIONER (Antti Häyrynen)

HILDEGARD VON BINGEN (1098–1179): 
O Viridissima Virga
I årtusenden har man närmat sig naturen med respekt  
och positiva förväntningar, i hopp om välvilja, skörd eller 
byte. Hildegard von Bingens kompositioner härstammar 
från begynnelsen av den noterade musikens tid.  
Hildegard var bosatt i kloster från åtta års ålder, verksam 
som benediktiner nunna samt grundade och ledde kloster  
i Ruperstberg och Eibingen.

Hildegards musik är ingen sedvanlig medeltida sakral 
sång, utan hennes till största delen enstämmiga verk har 
en starkt sensuell laddning, de är fulla av rapsodiska  
formöverraskningar och ornament. O viridissima virga  
(”O gröna kvist”) utgår från tvetydigheten i ordet virga/
virgo (kvist/jungfru).

I detta stycke ter sig den Heliga Jungfrun som ett väsen 
likt forntida Moder Jord -gudinnor. Guds moder låter  
i sin välvilja naturen blomstra och ge människorna föda. 
Detta är en idyllisk, paradisartad bild av naturen,  
som i den nästsista versen förråds av Eva. Abbedissan  
Hildegard ville knappast på ett allmänt plan skuldbe-
lägga kvinnan – hela dikten är ju en lovsång till den femi-
nina fruktbarheten – utan påminna sina lärjungar om att ha 
respekt för naturen och det heliga arbetet.

JOSEPH HAYDN (1732–1809): 
Skapelsen
Joseph Haydn fick i London 1791 en text, utgående från vil-
ken chefen för Wiens hovbibliotek Gottfried van Swieten 
bearbetade librettot till oratoriet Skapelsen som färdig-
ställdes 1799. Verket kom att förkunna upplysningstidens 
världssyn, där man kombinerade hierarki och harmoni. 



Enligt den hade den gamla världen blivit färdig precis på 
tröskeln till den industriella eran. Den ordning och det 
kretslopp som råder är något man tänkte varar i evighet, 
men de började rubbas av den uppvärmning av klimatet 
människan satte igång på 1800-talet.

Verkets introduktion presenterar världen före skapelseakten. 
Efter ett öppningsackord bildar stråkarna (con sordino) 
och blåsarna tvekande fraktalfigurer som skildrar ett stort 
kaos. Så småningom gestaltas en tonal fast punkt (c-moll) 
för de svävande melodifragmenten, men dissonanser och 
överraskande modulationer bibehåller känslan av tomhet 
och oordning ända till det första sångavsnittet.

Ärkeängeln Raphael (basbaryton) agerar berättare för de 
skeden i Genesis (Första Moseboken, 1:20–31) där liv upp-
står i havet, luften och på jorden. ”Var fruktsamma och 
föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er”,  
lyder Guds ord, som människan har uppfattat att gälla 
endast henne själv.

Artrikedomen inspirerar Haydn till uppfinningsrika orkest-
rala effekter och individuella beskrivningar av olika djur. 
Haydns natur omfattar alla, från valar och tigrar till insek-
ter och maskar. Det är tråkigt att konstatera att vissa av  
de djur Haydn nämner blivit utrotningshotade.

ALBERT W. KETÉLBEY (1875–1959): 
In a Monastery Garden
Albert Ketèlbey blev en hitkompositör av lättare 
orkester musik i början av 1900-talet, då skivinspelningen 
av hans In a Monastery Garden (I klosterträdgården, 1915) 
sålde miljoner. Ketèlbey hade satt sig grundligt in i ämnet 
genom att bekanta sig med ett augustinerkloster i Surrey 



och beroende på synvinkeln låter slutresultatet antingen 
välljudande harmoniskt eller som ren kitsch.

Trädgårdsidyllen med fågelpipor eftersträvar inte  
realism utan dess paradissyn är medvetet nostalgisk och 
eskapistisk. Tron på detta förstärks i slutet av stycket  
av munkkörens Kyrie eleison -sång, som pedantiska 
musikförläggare har velat stryka. Kanske en dylik kombi-
nation av paradisartad natur och andlighet redan i början 
av 1900-talet var trovärdig endast som underhållning.

GIACINTO SCELSI (1905–1988): 
Natura Renovatur
Greven av Ayala Valva Giacinto Scelsi upplevde i slutet 
av 1940-talet en psykisk kollaps, som han sägs ha åter-
ställts från genom att i fyra års tid spela en enda ton på 
sitt piano. Utforskandet av denna ena ton kom att utgöra 
grunden till hans kommande verk och Scelsi blev en 
legendarisk eremit som gjorde sitt elfenbenstorn till  
framstegens högborg.

”Om du spelar en ton väldigt länge växer den sig större. 
Den växer sig så stor, att du börjar höra andra toner och 
växa inombords. Tonen slingrar sig runt dig. I denna ton 
hittar du ett helt universum av övertoner, som du inte 
annars hade hört”, skrev Scelsi. Denna ton förändras och 
utvecklas ständigt, men med synnerligen små steg och 
mycket långsamt, som enligt den geologiska evolutionens 
måttstock.

Natura renovatur, ”Naturen förnyas” (1967), är en utvidgad 
version för elva stråkinstrument av Scelsis fjärde stråk-
kvartett. Titeln tycks ha en koppling till de forna alkemis-
ternas fras på latin, numera känd bland alternativa rock-
band: igne natura renovatur integra, ”genom eld förnyas 
hela naturen”. Tanken stöds av musikens mikrorörelser 



och tonens expansion med hjälp av vibrato, tremolo och 
drillar i en process, där den till slut klarnar igen.

JEAN SIBELIUS (1865–1957): 
Stormen: Uvertyr
Jean Sibelius komponerade musiken till William  
Shakespeares pjäs Stormen 1925 och sammanställde två 
år senare musiken till en uvertyr och två orkestersviter 
för konsertbruk. Uvertyren ersatte i den danske regissö-
ren Poulsens tolkning pjäsens första scen och Sibelius fick 
fria händer att komponera den naturkatastrof som ledde 
till skeppsbrottet. Sibelius var kapabel till att iaktta natu-
ren som ett skilt fenomen från människan och hennes 
önskningar. I uvertyren agerar naturen utan att bry sig 
om människan och följer sin egen logik, ett tema Sibelius 
utforskade djupare i sitt verk Tapiola.

I uvertyrens kromatiska orkestervirvel ylar bleckblåsarna 
och träblåsarna tjuter. Stråkarnas tunga vågor sträcker 
sig vilda mot den massiva klimax (ffff), som träffar själva 
nerven i Shakespeares text: ”nu helvetet är tomt och 
alla djävlar lösa!” Här får vi uppleva både naturen och 
människosinnet i sin mest kaotiska form och Sibelius  
i sin mest modernistiska form. Till slut dämpas allt mot 
gåtfulla tritonusformationer (pppp).

JOHN ADAMS (1947-):  
El Dorado, The Machine in the Garden  
(A Dream of Gold)
John Adams stod för motkultur men har kommit att bli 
en dominerande profet för postmodern musik. Just nu är 
Adams den nulevande konstmusiktonsättare i USA vars 
musik framförs mest och står för normen, oberoende av 
om han vill det eller ej. Orkesterdiptyken Eldorado färdig-
ställdes 1991 som en kritisk kommentar till att man firade 
att 500 år förflutit sedan Amerika upptäcktes. Även om 



utgångspunkten för musiken är de spanska conquistado-
rernas guldtörst och grymma underkuvande kom verket  
att utgöra ett porträtt av den nutida människan som 
utnyttjar naturresurser, roffar åt sig och konsumerar.
 
Verkets första sats, vars ursprungliga titel är A Dream of 
Gold (”En dröm om guld”) är enligt Adams egna ord   
”en aggressiv tillväxt som förkroppsligas i musiken i form 
av ett lång anfall. Det inleds med onda aningar i grynings-
skogen och avslutas tretton minuter senare med brutal 
kraft i ett stort crescendo, som till slut uppslukar sig själv  
i en klingande kedjereaktion – som Ravels Bolero,  
men utan förförelse. Tanken om tillväxt dominerar  
helheten. Människan och hennes skadliga energi har i 
denna trädgård laddats som ett virus, som plötsligt  
resulterar i en elakartad tumör”.

FRIEDRICH NIETZSCHE (1844–1900):  
Das Grundton der Natur ist Schmerz 
”Ett liv utan musik vore ett misstag”, konstaterade 
Friedrich Nietzsche (1844–1900), som är mer känd  
som filosof än som tonsättare. Han inledde komponeran-
det redan före sina filosofiska publikationer och fortsatte 
trots kritiken. Das Grundton der Natur ist Schmerz (”Natu-
rens grundton är smärta”) för två pianon är ett synnerligen 
tidigt verk, publicerat i tidningen Germania 1861, då Nietz-
sche var endast 16 år gammal. Medvetenheten om att livet 
är tillfälligt finns inskrivet i verkets mäktiga nyckfullhet.  
Lite senare skrev Nietzsche om människans förödande 
relation till naturen och dess långa historia, med antikens 
greker som fällde alla sina skogar som exempel.

I vår tid har Nietzsche lyfts fram i diskussioner kring  
ekologisk etik. Människan har gjort naturen till ett medel, 
oberoende om det gäller att utnyttja eller rädda den.  
Enligt Nietzsche opererar naturen utanför moralen.  



”Naturen är gränslöst slösaktig, gränslöst likgiltig,  
utan syften och hänsyn, utan medlidande och rättrådig-
het, på samma gång fruktbar och öde och osäker;  
föreställ er likgiltigheten själv som makt.” (Bortom gott 
och ont, 1886). ”Världen är ett evigt kaos, inte på så sätt 
att den skulle sakna ovillkorlighet utan så att den saknar 
ordning, gestaltning, form, skönhet, visdom och allt vad 
våra estetiska humaniseranden heter.” (Den glada  
vetenskapen, 1882).

ALEXANDR SKRJABIN (1872–1915): 
Vers la Flamme
Vers la Flamme (K plameni, ”Mot lågorna”) op. 72 från  
1914 är en av Alexandr Skrjabins sista kompositioner.  
Elden fascinerade Skrjabin i många verk med tanke på dess 
såväl förstörande som renande kraft. I detta verk blev den 
också en symbol för modernismen som sprängde tonala 
gränser. Poemet inleds med Skrjabins ”mysterieackord” 
som slumrar i kvarter. Motivet som pyr i halvtonsteg omges 
av fladdrande drillar och tremolon samt harmoniska flam-
mor, som bygger upp ett tilltagande crescendo.

Allt förstärks i Arkadi Leytushs orkestrering, med Skrjabins 
orkesterverk Le poeme de l’extase (Extasens poem) och 
Prometheus – Le poème de feu (Eldens poem) som väg-
visare. Storkriget som nalkades inspirerade många konst-
närer i början av 1900-talet till syner om ”den renande 
elden”, som skulle bränna bort den gamla ordningen. 
Bortom dem fladdrade finalen ur Wagners Ragnarök,  
där gudarna misslyckats och deras Valhall brinner ner.

Skrjabin levde inte länge nog att se vilken katastrof kriget  
och dess följder utgjorde för Ryssland. Man kan ändå 
tänka sig att mänsklighetens undergång vore räddningen 
för biosfären. I Vers la flamme sprids elden som exalte-
rade vågor och stegras till en punkt då ingen återvändo  



längre finns. Då klangvirvlarna löses upp i arpeggion  
skriver Skrjabin i noterna orden avec une émotion de 
naissante – ”med en känsla av födelse”, vilket ger  
en aning om att något nytt håller på att uppstå.

HELMUT LACHENMANN (1935-): 
Marche Fatale
Helmut Lachenmann var Avantis tonsättargäst 2002 och 
gjorde intryck som en orubblig förkämpe för modernismen. 
Lachenmann har varit den samtida musikens skrupelfria 
dekonstruktör, som entusiastiskt gått in för att skaka  
om sina åhörares lyssnarvanor. I Marche fatale (”Ödesdi-
ger marsch”) från 2018 är stilen något alldeles annat.  
Som inspiratörer har han nämnt bl.a. Mozarts Ein musika-
lischer Spaß och Mauricio Kagels Marscher för att undvika 
seger. ”Nyckelordet är banalitet”, konstaterar Lachenmann 
och fortsätter:

”Är inte en marsch absurd redan i sig med sina krav på 
kollektivt trampande och feststämning? Är det ens musik? 
Jag beslöt mig för att ta det absurda på allvar, som en 
nedbrytande symbol för vår civilisation som står på ran-
den till en avgrund. Det verkar som om vägen mot alla 
sönderslitande demoners svarta hål kan vara såhär har-
monisk. Ett krav jag sedan länge ställt på mig själv är att 
komponera icke-musik, där den traditionella uppfattningen 
om musik ständigt omdefinieras så att konsertsalen  
i stället för den trygga tillflyktsort man föreställer sig blir  
en plats för tankeväckande äventyr.”

I det här fallet är Lachenmanns musik lättare att följa  
än hans text. Den sorglöst raglande marschen tycks visa 
hur mänskligheten, dissonant mångstämmig och fast-
nande på olika sidospår och mellanfrågor, framskrider 
mot det ödesdigra dånet från gongen.



HILDEGARD VON BINGEN:
O Viridissima Virga 
(svensk översättning: Tove Djupsjöbacka)

”Var hälsad grönaste kvist,
du som spirade och växte
i alla vindar som letade efter det heliga.
 
Då tiden kom, blommade du.
Var hälsad, hörde du,
ty du svettas solvärme 
likt balsamdoft.
 
En vacker blomma sprack upp från dig, och dess doft
väckte allt ofruktbart och uttorkat
och fick dem att blomstra.
 
Därför föll himmelsk dagg över ängen
och hela jorden gladde sig,
ty i sitt sköte bar hon frukt
och på hennes grenar byggde himlens fåglar bo.
 
Så fick mänskligheten föda och glädjen stod högt i tak!
Därför, ljuva Jungfru, saknas ingen glädje i dig.
Allt detta beslöt sig Eva för att förakta.
Men låt oss nu prisa den Högsta!” 



JOSEPH HAYDN:
Skapelsen 
(svensk översättning: Tove Djupsjöbacka)

Ärkeängeln Raphael

Recitativ:
Och Gud skapade stora valfiskar
och alla levande varelser,
och Gud välsignade dem och sade:
’Var fruktbara och föröka er!
Föröka er, ni luftens invånare,
och sjung på varje gren!
Föröka er, ni vattnens invånare 
och fyll havens djup!
Var fruktbara, väx, föröka er,
och gläd er i er Gud!”

21. Recitativ:
Och Gud sade:
Jorden skall frambringa alla slags djur,
boskap, krälande skadedjur och jordens djur av alla arter.



22. Recitativ:
Och jordens sköte öppnades
och på Guds befallning föddes alla slags djur,
fullvuxna och talrika.
Där står ett lejon rytande av fröjd,
här skuttar en smidig tiger i luften.
En snabb hjort lyfter sina vitt förgrenade horn.
Med böljande man gnäggar och galopperar
en ståtlig och stark häst. 
På gröna ängar betar redan nötkreatur
uppdelade i hjordar.
Ängarna täcks, som om där odlades
fromma, mjuka får.
Som damm sprider sig 
en virvel av flyg och fläng,
en armé av insekter.
I långa rader krälar 
maskarna fram på marken.

23. Aria:
Nu skiner himlen i sin fulla glans,
nu visar jorden sig i all sin skönhet.
Luften är fylld av lätta fjäderskrudar,
vattnet kryllar av fisk,
jorden tyngs av talrika djur.
Men ännu är allt ej fullbordat,
i allt detta saknades ett väsen,
som tacksam kunde beskåda Guds verk 
och prisa Herrens godhet.



JÓZSEF HÁRS, dirigent
József Hárs föddes 1976 i Sümeg, Ungern, och inledde 
sina studier i valthorn och piano som åttaåring. Efter pro-
fessionella studier i Tyskland har han varit verksam som 
valthornist och dirigent i flera orkestrar och ensembler. 
Sedan 2006 är Hárs bosatt i Finland och valthornist  
i Radions symfoniorkester. I januari 2010 blev han RSO:s 
solovalthornist och 2016 finländsk medborgare. József 
Hárs har studerat orkesterledning privat för Edgar Seipen-
busch i Innsbruck samt 2011–2015 på Sibelius-Akademins 
kapellmästarklass med Leif Segerstam och Atso Almila 
som huvudlärare. Gästlärare vid kapellmästarklassen var 
bl.a. Jorma Panula, Hannu Lintu, Sakari Oramo, Mikko 
Franck, John Storgårds, Osmo Vänskä och Susanna  
Mälkki. Hárs har varit gästdirigent för flera professionella 
orkestrar. Han har dirigerat bl.a. Radions symfoni orkester, 
Helsingfors stadsorkester, Tapiola Sinfonietta, Björneborgs  
Sinfonietta, Uusinta Ensemble och Uleåborgs stads orkester. 
Hárs har varit en av Avantis trogna kompanjoner i åratal, 
både som dirigent och musiker. 

Foto: V
uokko Salo



TOMMI HAKALA, baryton
Tommi Hakala håller i och med produktionen av Wagners 
Ring vid Finlands Nationalopera 2019–23, där han gör  
rollen som Wotan i Rhenguldet och Valkyrian samt  
Vandraren i Siegfried, på att bredda sin repertoar mot allt 
mer omfångsrika uppdrag. Trots coronan förverkligades 
rollen som Escamillo i Tammerforsoperans Carmen samt 
Covid fan tutte på Finlands Nationalopera. Han har gäst-
spelat vid flera internationella operahus som Metropo-
litan i New York, San Francisco, Semperoper i Dresden, 
Aalto-Theater i Essen, Teatro Regio Torino, Strasbourg, 
Toulouse, Montpellier, Amsterdam, Antwerpen, Teatro 
Real i Madrid, Bilbao, Tel Aviv, Budapest, Det Konge-
lige Teater i Köpenhamn samt i hemlandet vid Finlands 
National opera, operorna i Tammerfors och Åbo samt 
Savonlinna operafestival.

Hakalas breda operarepertoar omfattar bl.a. Figaros  
bröllop, Otello, Macbeth, Nabucco, Falstaff, La Traviata,  
Maskeradbalen, Don Carlos, Tannhäuser, Parsifal, Tristan 
och Isolde, Elektra, Salome, Eine florentinische Tragödie, 
Thaïs, Carmen, Fidelio, Höstsonaten, Kaivos samt Kullervo. 
Han har gjort skivinspelningar som bl.a. Great Baritone 
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Arias (Ondine 2004); Tule armaani – sånger av Toivo Kuula 
tillsammans med pianisten Kristian Attila (Ondine 2006); 
Kullervo-symfonin (Ondine 2008 & BIS 2017); Symfoni  
nr 2 (Heiniö, Sony 2010); Mahlers åttonde symfoni (RCO); 
Norden - Songs by Jean Sibelius (Alba 2015) samt DVD:n 
Tannhäuser (Wagner) med Det Kongelige Teater i Danmark 
(Decca 2011).

Hakala ger också regelbundet liedkonserter samt uppträder  
som orkestersolist. Förutom alla de viktigaste inhemska  
orkestrarna har Hakala uppträtt som solist med bl.a. 
symfoni orkestrarna i Boston och Minnesota, Philharmonia, 
Rotterdams filharmoniker, Berlins filharmoniker och
Concertgebouw-orkestern.

Barytonen Tommi Hakala fick sitt internationella genom-
brott sommaren 2003 då han segrade i tävlingen ”Singer of 
the World”, arrangerad av BBC i Cardiff. För finländarna är 
han också känd för segern i Merikantotävlingen 2001.  
Han har studerat vid Riihimäki musikinstitut, Sibelius- 
Akademin (magister i musik) samt vid musikhögskolan  
i Karlsruhe tack vare understöd från Matti Salminens  
stiftelse, vilket ledde till anställning vid Nürnbergoperan  
1998–2002 och senare Leipzigoperan 2001–2004.  
Han hörde till solistkåren vid Finlands Nationalopera  
2008–2013.



TAPANI LÄNSIÖ (f. 1953), kördirigent
Tonsättaren, kördirigenten Tapani Länsiö inledde sina  
studier i pianospel, teori och komposition vid Sibelius- 
Akademin 1966. Han har undervisat vid Sibelius-Akademin 
sedan 1970-talet och verkade som lektor 1994–2019 med 
undervisning i sats, komposition och 1900-talets musik-
historia. Tapani Länsiö var dirigent för Polyteknikernas  
Kör (PK) 1985–2004. Han har lett PK:s alumnkör Otanie-
men Kaiku sedan den grundades 2002. Länsiö har kom-
ponerat mycket vokalmusik, en symfoni samt ett halvdus-
sin andra omfattande orkesterverk, en opera och kammar-
musik. Hans senaste omfattande verk var en konsert för 
vänster hand och orkester, som uruppfördes i Mänttä 
sommaren 2021 av pianisten Henri Sigfridsson tillsam-
mans med Avanti! under ledning av Lauri Ahokas.
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OTANIEMEN KAIKU
Manskören Otaniemen Kaiku (OK) grundades den  
20 februari 2002 på Gamla Poli och inledde sin aktiva 
verksamheten hösten 2005 då dess konstnärliga ledare 
Tapani Länsiö liksom sångarna i Otaniemen Kaiku  
befriats från Polyteknikernas Kör (PK). OK består av ungefär 
30 sångare och är PK:s seniorkör, som vid sidan av tra-
ditionell manskörsmusik söker nya synvinklar genom allt 
från tatarernas folksånger till samtida musik och orkester-
verk. OK har uppträtt med Avanti, Finländska kammaror-
kestern, Lahtis stadsorkester, Helsingfors stadsorkester 
och WDR-orkestern. Vid sidan av regelbundna egna  
konserter sjunger koristerna i kvartetter och på beställning 
levereras sånghälsningar till de mest varierande evene-
mang såväl i kvartett som med full köruppsättning.
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MIKAEL FORTELIUS, talare 
Mikael Fortelius är professor emeritus i evolutionspaleon-
tologi från Helsingfors universitet. Hans specialområde är 
däggdjurs anpassning sig till klimatförändringar under mil-
joner års tid. I sitt forskningsarbete har han speciellt foku-
serat på växtätande däggdjurs tandfossil och utvecklat  
kalkylmetoder med hjälp av vilka man kan beräkna hur 
forntida växtlighet och klimat utvecklats på en global 
skala. Dessa metoder, deras teoretiska referensram och 
material kopplat till dem är i allmänt bruk inom forskning 
av evolutionens mekanismer bland däggdjur och dägg-
djurskollektiv. Vid sidan om sitt egentliga värv har For-
telius länge varit intresserad av världsundergångar och 
vår relation till dessa. Förutom Helsingfors har han varit 
anställd vid universitet och museer i bl.a. New York, Oslo, 
Berlin och Granada.
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HANNELE KORHONEN, talare
Hannele Korhonen är chef för klimatforskningsprogram-
met vid Meteorologiska institutet och forskningsprofessor. 
Hon är också vice ordförande för Finlands klimatpanel. 
Korhonens forskning fokuserar på att förstå klimatsy 
stemet och speciellt hur luftburna partiklar och moln 
påverkar klimatet.

Foto: Jussi Ratilainen



KAMMARORKESTERN AVANTI!
Kammarorkestern Avanti! som grundades 1983 rör sig fritt 
mellanolika tidsperioder och stilarter. Grundarna Esa-Pekka 
Salonen, Olli Pohjola och Jukka-Pekka Saraste satte  
musiken och verken i högsätet i stället för orkesterns  
sammansättning, därför ändrar Avanti! form från en kon-
sert till en annan. Många av konstmusikens centrala 
strömningar har nått Finland via Avanti!. Under ledning  
av sin konstnärliga ledare, klarinettkonstnären Kari Kriikku 
fungerar Avanti! fortfarande i enlighet med sin ursprung-
liga ideologi. Avanti! lotsar fram sina lyssnare till  
de modiga valen: det som tidigare verkade känt förefaller 
nu nytt, det nya blir snart bekant.



AVANTIMUSIKER PÅ KONSERTEN DEN 8 NOVEMBER

Flöjt
Kaisa Kortelainen
Heljä Räty
Livia Schweitzer

Oboe
Jussi Jaatinen
Sole Terästö
Anna-Kaisa Pippuri

Klarinett
Giuseppe Gentile
Helmi Malmgren
Marko Portin (också 
basklarinett och  
altsaxofon)

Fagott 
Jussi Särkkä
Otto Virtanen
Tuukka Vihtkari  
(Kontrafagott)

Valthorn 
Jaakko Välimäki
Matias Nässi
Heidi Savikuja
Tero Toivonen

Trumpet
Tomas Gricius
Scott Natzke
Matti Raijas

Trombon
Miika Törmä
Jesus Moreno

Tuba
Ari-Pekka Kujala

Slaginstrument 
Juha Lauronen
Tiia Toivanen
Tuomo Lassila
I-Han Fu

Harp
Maaria Pulakka

Piano
Emil Holmström
Aleksei Zaitsev

Cembalo
Matias Häkkinen

I Violin
Jukka Rantamäki km
Emilia Karjunen
Krista Jäänsola
Mikk Murdvee
Leena Jaakkola
Ville Koponen
Elina Päkkilä
Viivi Hakkarainen



II Violin
Anna Angervo
Kaisa Kallinen
Harry Rayner
Julia Musakova
Sanna Kokko
Pia Sundroos
Miina Järvi

Altviola 
Ezra Wu
Carmen Moggach
Valerie Lassfolk
Tuula Saari
Max Savikangas

Cello
Tuija Rantamäki
Pinja Nunez
Liina-Mari Raivola
Jukka Kaukola

Kontrabass
Eero Ignatius
Timo Ahtinen
Anna Rinta-Rahko

Viola da arco
Jukka Rautasalo

Ljudteknik
Anders Pohjola

Ljusteknik
Janne Teivainen

Inspicienter
Antti Niemi & Lauri Telkki

Otaniemen Kaiku
Kördirigent:  
Tapani Länsiö

Ali Akif
Ebeling Petri
Enberg Jari
Grönberg Sami
Hakala Jaakko
Heikinheimo Juha
Heimsch Juhani
Heinonen V-P
Helander Kalle
Hoppania Antti
Isotalo Antti
Jaakola Timo
Jouppi Juha
Kangas Aimo
Karaharju Erkki
Kivinen Juha
Klemetti Petri
Kujala Kauppi
Leskelä Markku
Löfroos Mikko
Mattila Jani
Nevalainen Joni
Oikarinen Rauli
Raitio Juha
Riski Keijo
Tarkela Pekka
Tervo Timo
Tuomainen Jaakko
Tähtinen Kari
Väisänen Jussi
Ylä-Jarkko Kalle
Äikäs Juuso



AVANTI! KONTOR OCH  
KONSERTPERSONAL

Konstnärlig ledare
Kari Kriikku

Verksamhetsledare 
Tuomo Huhdanpää

Producent
Lotta Vartiainen

Projekt-producent
Sakari Kopo

Grafisk formgiving
Venla Poskela

Verk presentationer
Antti Häyrynen

Översättningar
Tove Djupsjöbacka (sve) & Paavo Leppäkoski (eng)

Pausförfriskningar
Ravintola (t)raba

Ordingsvakter
Helsingin Jyry & Ravintola (t)raba

Partner
Finlands naturskyddsförbund

Tack
Finlands naturskyddsförbund, Pågå, Kaapelitehdas,  
Helsingin konservatorio, Ravintola (t)raba



avantiorc

avanti_orc

https://www.sll.fi/


