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     Menuetto: Allegretto - Trio 
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Madis Järvi (1988) 
„Pühenduslaul Narvale“ 
sopranile ja sümfoonia-
orkestrile (2017/2022)

Kuulsast Järvide suguvõsast 
sirgunud Madis Järvi tegutseb 
vioolamängija, helilooja ja 
dirigendina. Ta on lõpetanud 
Lahti kõrgkooli vioola erialal ning 
töötab Rahvusooper Estonia 
sümfooniaorkestris vioolarühma 
kontsertmeistrina. 2008. aastal 
asutas ta Soomes orkestri Lahden 
Nuori Kamariorkesteri.

Peale vioolamängu tegeleb Järvi heliloominguga. Tema loomingu 
nimekirjas on kokku üle 50 teose eri žanrites, sealhulgas näiteks 
tromboonikontsert, kontsert oboele ja orkestrile, marimbakontsert, kuus 
keelpillkvartetti, kaks flöödikvartetti, klaverikvintett jpm. 2011. aastal 
esines ta solistina oma vioolakontserdi ettekandel koos Lahti kõrgkooli 
sümfooniaorkestriga Esa Heikkilä dirigeerimisel ning järgmisel aastal võitis 
Lahti kõrgkooli heliloomingu konkursi teosega „White Dwarf“. 

2022. aasta juunis kõlas Neeme Järvi juubelikontserdil ERSO esituses Madis 
Järvi „Morbiidne sümfoonia“. Järvi värskeimad teosed käesolevast aastast 
on „Floral Envelope“ ja „On the Brightside in memoriam Tõnu Reimann“.

„Pühenduslaul Narvale“ on 2017. aastal loodud algselt kolmeosalise teose 
keskmine osa. 2022. aastal otsustas helilooja pühenduslaulu ümber 
töötada, suurendades orkestrikoosseisu. Teose aluseks on 1652. aastast 
pärit Narva linnale pühendatud ladinakeelne luuletus Narva pastori 
Friedrich Kochi sulest. Nimelt pöördus Koch linna rae poole palvekirjaga, 
milles kirjeldas oma suure pere rasket olukorda ja palus raelt kaitset. Koch 
lisas palvekirjale ka luuletuse.

Teose esiettekanne toimus 1. septembril 2018 III Narva Ooperipäevadel 
Kaspar Männi dirigeerimisel. ERSO esituses kõlab teos esimest korda.

Katkend Friedrich Kochi palve- ja pühenduslaulust

Mis sulle, vaga Narva, hüveks on? Mis sooviksin sulle?  
Võta sa vastu lihtne, mida pakub mu muusa.  
Need on kuldne rahu, vagadus, tõeline üksmeel  
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Mis on sinul ikka, sulle olgu ja jäägu.  
Nii teiste seas võrdne ja eteim sa Jumala rõõmuks.  
Nendest, vaga Narva, sa ela ja õitse kaua.  
Ela ja õitse, vaga ja üksmeelne tasases rahus,  
Su tahtmist üha Kolmainsus täitku püha.

Tõlkinud Tiina Kala

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) 
Sümfoonia nr 29 A-duur, KV 201/186a (1774)

Teismelise Wolfgang Amadeus Mozarti muusikalist arengut mõjutasid 
tugevasti kolm Itaalia reisi koos isa Leopold Mozartiga ajavahemikus 
1769–1773. Verona, Bologna, Rooma, Napoli ja Milano uhketes paleedes ja 
kirikutes saatis tema esinemisi tohutu edu, kroonitud peade ja aristokraatia 
imetlus. Vähemalt esialgu saavutas Leopold oma geniaalsele pojale 
kolm ihaldusväärset eesmärki – „kuulsuse, au ja raha“.* Kahe imelapse, 
Wolfgangi ja tema õe Nannerli kontsertidega oli kogutud väike varandus, 
mille abil üüris Mozartite perekond esindusliku korteri Salzburgi kesklinnas 
Hannibalplatzi ääres. Mozartite residentsi peaaegu et aristokraatlikus 
tantsusaalis korraldati avalikke kontserte ehk „akadeemiaid“, kuhu kogunes 
muusikaarmastajatest salzburglaste koorekiht.

Sügisel 1773 viis Leopold poja Viini, et leida talle parem tööpositsioon, 
kui seda oli koht Salzburgi õukonnakapellis raske iseloomuga vürst-
peapiiskop Hieronymus Colloredo valitsuse all. Kohta Viinis ei leitud, kuid 
Mozarti kontakt uuema muusikaga andis talle rohkelt ideid. Näiteks Viinis 
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*Dorothea Leonhart „Mozart. Mõistatuslik ja mõjutatav“, kirjastus Kunst 2006, lk 16.
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komponeeritud kuues keepillikvartetis peegeldusid tema suure eeskuju 
Joseph Haydni mõjud.

Salzburgi õukonna teenistuses komponeeris Mozart suurema osa oma 
vaimulikest teostest. Pühendunud kirikumees Colloredo eelistas vaimulikku 
muusikat meelelahutuslikule, määrates missadele karmid tähtajad, mille 
vastu Mozart küll protestis, kuid oli sunnitud kuuletuma. Siiski ei jätnud 
Mozart samal ajal tagaplaanile ka orkestriloomingut. Paari aasta jooksul 
kirjutas ta kümmekond uut sümfooniat, sealhulgas oma esimese minoorse 
orkestriteose, sümfoonia nr 25 ehk „väikese g-moll sümfoonia“ ja sümfoonia 
nr 29 A-duur. Neis kahes varase perioodi tuntuimas sümfoonias võib 
näha juba Mozarti küpse individuaalse stiili ilminguid: muusikasse ilmuvad 
dramaatilised karakterid ja väga isikupärane väljenduslaad, sümfoonia 
finaal muutub teose sõlmpunktiks, lisanduvad koodad, aeglased osad ja 
menuetid muutuvad arenduslikumaks ning kasvab orkestraalne tundlikkus.

Sümfoonia nr 29 on ajastule iseloomuliku „galantse stiili“ ere näide: võluv, 
elegantne, viimistletud, stiilselt vaoshoitud, kuid ustav klassikalisele sonaat-
allegro vormile. Selles pole „tormi ja tungi“ dramaatikat, mis oli iseloomulik 
kuus kuud varem kirjutatud g-moll sümfooniale. 29. sümfoonia muretu 
sarm ja vaimukalt naljatlev atmosfäär viitavad teose meelelahutuslikule 
eesmärgile. Helilooja kasutab siin üsna tagasihoidlikku kammerlikku 
orkestratsiooni – keelpillide kõrvale on ta lisanud oboed ja metsasarved 
justkui ainult värvi andmise mõttes.

Sümfoonia esimene osa (Allegro moderato) algab kaasahaarava 
peateemaga. Pulseerivate noodikorduste ja oktavihüpetega motiiv liigub 
astmeliselt tõusvas joones, et kuulaja meeltesse kinnistuda. Järgneb 
lüüriline kõrvalteema ning väga lühike töötlus enne traditsioonilist repriisi.

Lüürilise teise osa (Andante) juhatab sisse delikaatne viiulite teema. Siin 
avaldub tõelise meloodiameistri muusikale omane huvitav paradoks – 
selles on rohkelt 18. sajandil paljude heliloojate poolt kasutatud muusikalisi 
motiive, mida võib pidada peaaegu klišeedeks, ometi esitleb Mozart 
seda materjali talle nii omase armsa spontaansusega, muutes muusika 
kuulamise viimse helini nauditavaks.

Kolmanda osa menuett on mõnevõrra jõulisema iseloomuga kui tolleaegse 
õukonnatantsu konventsioon oodanud oleks. Menueti äkilised, peaaegu 
agressiivsed fortissimo’d loovad kontrasti keskmise õrna trio-osaga.

Finaal (Allegro con spirito – Elavalt ja hingega) on sümfoonia kõige 
kaalukam, dramaatilisem ja harmooniliselt rikkalikum osa. Finaali teema on 
jällegi tüüpiline galantne teema oma trillerite, imitatsioonide ja graatsiliste 
käikudega ning loob oktavhüpetega mõttelise silla sümfoonia esimese 
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osa peateemaga. Muusika jääb energiliseks ja elurõõmsaks kuni viimaste 
akordideni.

Mozarti erakordne loomisvõime paneb ikka ja jälle imestama. Oma esimese 
sümfoonia kirjutas ta 8-aastaselt, kui viibis koos isaga kontserdireisil 
Londonis. Olles viljakas ka paljudes teistes žanrites, kirjutas ta järgmise 
paarikümne aasta jooksul umbes viiskümmend sümfooniat (täpne arv 
on teadmata), mida on rohkem, kui enamik heliloojaid pika eluea jooksul 
suudab. Võib arvata, et tavaliselt tööajast muusikaloo ühele suurimale 
sümfoonikule ei piisanud. Kõige paremini ja rikkalikumalt olevat Mozarti 
ideed voolanud tõllas reisides, jalutuskäikudel pärast head söömaaega või 
öösiti, kui und ei tulnud.

ERSO esituses on Mozarti 29. sümfoonia kõlanud viiel korral. Viimati kanti 
teos ette 1993. aastal Thomas Indermühle juhatusel.

Hans Rott (1858–1884) 
Sümfoonia nr 1 E-duur (1880)

Võib-olla tunneksime 19. sajandi muusikaloo suurkujude Johannes 
Brahmsi, Gustav Mahleri, Anton Bruckneri ja Richard Wagneri kõrval veel 
üht nime – Hans Rott –, kui saatus poleks selle võimeka muusiku elutee 
varakult katkestanud.
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Johann Nepomuk Karl Maria Rott sündis 1. augustil 1858. aastal Viini 
eeslinnas 18-aastase operetilauljatari ja 51-aastase laulja-näitleja 
abieluvälise lapsena. Isa tundis ära poja muusikatalendi ning saatis ta 
1874. aastal Viini konservatooriumisse. Rott õppis kompositsiooni Franz 
Krenni ning orelit Anton Bruckneri juures. Viimane hindas kõrgelt Rotti 
talenti nii helilooja kui ka organisti ja improvisaatorina. Oreliklassi lõpetas ta 
kiitusega. Rotti kolleegide ringi kuulusid heliloojad Gustav Mahler (kes oli 
lühikest aega tema toakaaslane), Hugo Wolf ja Rudolf Kryzanowski ning 
muusikateadlane Guido Adler, kes on kirjutanud: „Ta oli meist kõigist, kes 
me 1870. aastatel konservatooriumi ringi kuulusime, kõige andekam.“

Rotti lähim sõber oli arheoloog ja filosoof Friedrich Lowi (hiljem Lohr).
Tema suurimad muusikalised eeskujud olid Bruckner ja Wagner. 
1876. aastal osales ta Bayreuthi esimesel festivalil „Nibelungi sõrmuse“ 
maailmaesiettekandel. Wagneri-vaimustus vähenes sedamööda, kuidas 
noor helilooja oma individuaalset helikeelt otsis.

Õpingute ajal jäi Rott orvuks. Tema ema suri juba varem, Rotti poisieas, isa 
sai aga ühe teatrietenduse ajal vigastada ning suri varsti pärast õnnetust. 
Vanemate toetusest ilmajäämine põhjustas noormehe elus pideva 
rahapuuduse. Bruckneri abil õnnestus tal saada mõneks ajaks organisti 
töökoht Viini piaristlikus Maria Treu kirikus, vahepeal elatus ta eratundide 
andmisest ja sõprade toetusest.

Hans Rott oli vaid 19-aastane, kui ta tõenäoliselt pooleteise kuuga 
komponeeris oma esimese sümfoonia esimese osa, et osaleda juulis 1878 
toimunud kompositsioonivõistlusel. Konkursi žürii ei leidnud Rotti esitletud 
partituuris erilist väärtust, neid häiris, et see meenutas tugevalt Wagneri 
stiili. Vaid Bruckner olevad noore helilooja kaitseks välja astunud sõnadega: 
„Ärge naerge härrased, sellest mehest kuulete te veel suuri asju!“. Esimese 
koha võitis Mahler.

1880. aasta sügisel esitas Rott oma esimese sümfoonia lõpetatud parituuri 
ja keelpilliseksteti (nüüdseks kadunud) riiklikule konkursile Beethovenpreis. 
Üks žüriiliige oli Johannes Brahms, kellele teadaolevalt ei meeldinud Rotti 
mentori Bruckneri suur mõjuvõim konservatooriumi üliõpilaste seas. Ta 
olevat mõista andnud, et Rottil pole üldse annet ning kommenteerinud 
lisaks: „Kompositsioon sisaldab peale suure ilu nii palju triviaalsust ja jama, 
et esimene [ilu] ei saa kuidagi tuleneda Rottist endast.“ Kahtlemata tegid 
need väljaütlemised noorele kunstnikule kõvasti haiget. Tagasilöögid 
jätkusid. Rott näitas oma partituuri ettekande lootuses ka dirigent Hans 
Richterile, kes oli esialgu küll toetav ja julgustav, kuid lõpuks keeldus siiski 
noore helilooja esimest sümfoonilist katsetust Viini Filharmoonikute kavva 
võtmast.
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Pideva ebaedu ja rahapuudusega kasvasid psüühilised pinged. Richteri 
negatiivse otsusega sai kannatuste karikas täis, murdes noore helilooja 
vaimu täielikult. Ta oli vastu võtmas koormeistri ametikohta kodumaast 
kaugemal, Mulhouse’is, mis tähendas talle eemaldumist Viinist, sõpradest 
ja esimesest suurest armastusest, sõbra Friedrich Lowi õest Louisest. 
Rongis teel Mulhouse’i ähvardas Rott kaasreisijat revolvriga, et takistada 
tollel sigarit süütamast, väites, et rongis on Brahmsi peidetud dünamiit. 
Mulhouse’i ta ei jõudnud, „täielikult segases olekus“ saadeti ta Viini 
psühhiaatriakliinikusse. Ravi ei andnud tulemusi ning mõne aja pärast 
tuli kohutav diagnoos: hullus ja hallutsinatoorne jälitusmaania, millest 
paranemist pole loota. Pärast mitmeid enesetapukatseid saadeti Rott 
Alam-Austria vaimuhaigete varjupaika. Ta püüdis esialgu komponeerida, 
kuid järjest süvenevas depressioonis hävitas oma teosed. 25. juunil 1884, 
vaid 25-aastasena, füüsiliselt ja vaimselt täiesti kurnatuna, suri Rott 
tuberkuloosi.

Paradoksaalselt otsustas komisjon koosseisus Eduard Hanslick, Johannes 
Brahms ja Karl Goldmark 1881. aasta 20. veebruaril, umbes samal ajal kui 
Rott viibis vaimuhaiglas, omistada riiklik stipendium 300 floriini (umbes 
2700 eurot) neljale noorele heliloojale, kelle hulgas oli ka Rott. Žürii tõdes: 
„Rotti poolt esitletud kompositsioonid kuuluvad igas mõttes suurte 
kunstivormide hulka /…/.“* Kahjuks oli siis juba liiga hilja.

Gustav Mahler on öelnud:

„Täiesti võimatu on hinnata, mida muusika temaga kaotas. Tema 
geenius hõljub sellistes kõrgustes juba tema esimeses sümfoonias, 
mis on loodud vaid 20-aastaselt, ja mis teeb temast, liialdamata, 
minu arusaamise järgi uue sümfoonia rajaja. Ta ei jõudnud aga 
täielikult selleni, mida soovis. Justkui keegi, kes võtab hoogu, et 
visata nii kaugele kui võimalik, kuid veidi veel kohmakana ei taba 
päriselt märki. Siiski, ma tean, mis on tema sihtmärk. See on minu 
omaga niivõrd seotud, et tema ja mina oleme kui kaks vilja samast 
puust, mida on kasvatanud sama maa, toitnud sama õhk. Ta oleks 
võinud mulle nii palju olla ja võib-olla oleksime selle uue ajastu sisu, 
mis muusikale koitis, koos ammendanud.“**

Gustav Mahleri tõdemus „Sümfoonia peab olema kui maailm. Ta peab 
sisaldama kõike.“ iseloomustab suurepäraselt ka Rotti esimest sümfooniat. 
Rotti sümfoonia justkui ennustab ette Mahleri stiili. Kogu teoses, eriti aga 
kolmandas osas on nii temaatilisi, struktuurilisi kui harmoonilisi võtted, mis 
leiavad kasutust Mahleri seitse aastat hiljem loodud esimeses sümfoonias 
ja teistes teostes.

*Walter Weidringen „…An Intensive Talent …“, Klangpunkte No. 16, Spring 2003, lk 5. 

**www.hans-rott.de, Thomas Leibnitz, „Lachen Sie nicht, meine Herren …“
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Peaaegu tund aega kestev helide maailm algab lootusrikkalt, üleva 
wagnerliku avateemaga, millele vastandub pastoraalne laulev teema. Teise 
osa lõputult kulgev lüüriline meloodia paisub ja kahaneb, justkui otsides ja 
püüeldes ning suubudes õrna mažoorsesse lõpplahendusse.

Tantsuliselt mängleva skertso (Frisch und lebhaft – Värskelt ja elavalt) 
avab jahipasunate hüüd. Siin kuuleb lendlerit, mis meenutab Mahleri 
esimese sümfoonia teist osa. Tants muudab karakterit – kord on see 
meeletu keerlemine, siis õrn tippimine, jõudes pea hullumeelselt pöörleva 
fortissimo’ni.

Finaali kõhklev-otsiv muusikamaastik rullub kurbliku oboemeloodiaga 
ettevaatlikult lahti, jõudes läbi mitmete etappide triumfaalse 
lõpplahenduseni. Sümfoonia lõpp ei ole saatusele alistumine, vaid julge 
peatõstmine kõikide väljakutsete kiuste. Võidutsev fuuga justkui kinnitab, 
et „minu osa siin elus on muusikat luua“ ning vaikse E-duur lõppakordiga 
avaneb elu eesriie.

Ükski Rotti teos ei jõudnud tema eluajal avaliku ettekandeni, neid esitleti 
vaid konservatooriumi õppetöö käigus õpilaste-õpetajate siseringis. Tema 
teose esimene ettekanne – skertso keelpillikvartetist c-moll – toimus 
Bruckneri näitusel Austria Rahvusraamatukogus peaaegu sada aastat 
pärast helilooja surma. Läks veel kümme aastat enne kui tema esimene 
sümfoonia 1989. aastal Cincinnati Filharmoonikute esituses Gerhard Samueli 
juhatusel publiku ette jõudis. Rotti peetakse 1990. aastate suurimaks 
muusikateaduslikuks avastuseks ning ollakse ühel meelel, et ainult tema 
traagiline saatus takistas tal minna muusikaajalukku võrdsena Mahleri 
kõrval. Rotti 80 allesjäänud teosest umbes 25 on esituskõlbulikud – lisaks 
sümfooniale kaheksa laulu (lied’i), sümfoonia keelpilliorkestrile As-duur, 
„Pastoraalne prelüüd“, „Prelüüd Julius Caesarile“, keelpillikvartett c-moll 
jm. Partituure hoitakse Viini Rahvusraamatukogus ning enamus lõpetatud 
teoseid on nüüdseks trükitud ja ette kantud. Kuigi tema stiil oli tugevalt 
mõjutatud Brucknerist ja Wagnerist, siis mõnda tema teost peetakse oma 
ajast ees olevaks, näitamas suunda impressionismini.

ERSO esituses kõlab Hans Rotti looming esimest korda.

Karin Rõngelep
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Sopran ELINA NECHAYEVA on sündinud Tallinnas. Nelja-aastaselt laulis 
ta juba lastekooris ja neljateistkümneaastaselt alustas ta laulutundidega. 
Lastekoorides esines ta sageli solistina, kuna tema omanäoline, selge 
ja kõrge hääl eristas teda ülejäänud koorist. Ta omandas 2014. aastal 
Tallinna Ülikooli bakalaureusekraadi ja 2016. aastal Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia magistrikraadi.

Elina debüteeris 2015. aastal Giannetta rollis Donizetti lavastuses 
„L’elisir d’amore“ Rahvusooperis Estonia. Aastatel 2015–2017 oli ta 
Eesti Draamateatri külalisesineja, avaldades muljet nii kuulajatele kui 
ka muusikakriitikutele. 2018. aastal kutsuti Elina esinema Rahvusooper 
Estonia galakontserdile, kus ta laulis Öökuninganna aariat Mozarti 
ooperist „Võluflööt“ ja Kellalaulu Delibes’i ooperist „Lakmé“. See tõi kaasa 
rollid rahvusooperis nagu Juliette Lehári operetis „Krahv Luxemburg“ ja 
sopranirolli Raveli teoses „Laps ja lummutised“. Elina esineb regulaarselt 
Eestis ja välismaal koos parimate orkestrite ja dirigentidega, sealhulgas 
Paavo, Kristjan ja Neeme Järviga. Muuhulgas laulis ta Neeme Järvi 
juhatusel solistina Shanghai Suure Teatri uusaastakontserdil:

„Noore soprani Elina esitust hindas kõrgelt dirigent Neeme Järvi, 
kes nimetas teda tõusvaks täheks ja tulevaseks Renée Flemingiks. 
Temast sai tänu tema erakordsele lauluhäälele, muusikalisele 
interpretatsioonile ning lahkele ja rõõmsameelsele iseloomule 
publiku lemmik. Galakontserdi otseülekannet jälgis internetis ligi viis 
miljonit inimest.“
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2019. aasta MustonenFesti avakontserdil tegi Elina koostööd dirigent 
Andres Mustoneniga, lauldes Orffi teoses „Carmina Burana“. Lisaks jagas 
ta sama aasta veebruaris lava maailmakuulsa tenori Placido Domingoga. 

Elina repertuaari kuuluvad Mozarti, Rossini, Mendelssohni, Straussi, Fauré, 
Tšaikovski jt teosed. Ta teeb koostööd ka tuntud eesti heliloojatega nagu 
Peeter Vähi, kes hindavad tema erakordset häält ja musikaalsust.

Elina osaleb ka eri muusikastiile ühendavates projektides, et tutvustada 
klassikalist muusikat laiemale publikule. 2018. aasta Eesti Laulu võitjana 
esindas ta Eestit 2018. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Lissabonis ja 
saavutas kaheksanda koha. Paljud kuulajad nimetasid Elinat aga „südamete 
võitjaks“, sest tema hääl ja ehe emotsioon puudutasid sügavalt ka kõige 
õrnemaid inimhingi:

„Imeline Elina Nechayeva tegi taaskord veatu esituse oma 
pophübriidiga „La Forza“. Ta laulab iga noodi nii, nagu ei nõuaks see 
temalt vähimatki pingutust.“

www.elinanechayeva.com
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Suure muusikute dünastia pea NEEME JÄRVI on üks tänapäeva 
hinnatuimaid dirigente. Ta on juhatanud maailma tipporkestreid, teinud 
koostööd parimate solistidega ning tema kui ühe enim plaadistava dirigendi 
diskograafiasse kuulub ligi 500 plaati.

Oma pika ja ülieduka karjääri jooksul on Neeme Järvi olnud seotud maailma 
erinevate orkestritega. Ta on Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri eluaegne 
aupeadirigent, Orchestre de la Suisse Romande’i, Haagi Residentie-
orkestri, Detroiti sümfooniaorkestri ja Göteborgi sümfooniaorkestri emeriit-
peadirigent ning Šoti Kuningliku Rahvusorkestri audirigent.

Neeme Järvi muljetavaldavat diskograafiat ehivad Prokofjevi, Šostakovitši, 
R. Straussi, Mahleri, Dvořáki, Glazunovi, Griegi, Sibeliuse, Nielseni ja 
Brahmsi kõigi sümfooniate paljukiidetud salvestused. Lisaks on ta kuulajaile 
tutvustanud ka selliste veel vähemtuntud heliloojate nagu Wilhelm 
Stenhammari, Hugo Alfvéni, Niels Gade, Franz Berwaldi, Johann Svendseni 
ja Johann Halvorseni loomingut, samuti Eesti heliloojate Rudolf Tobiase, 
Artur Kapi, Eduard Tubina ja Arvo Pärdi teoseid. Neeme Järvi on salvestanud 
muusikat firmadele Chandos, Deutsche Grammophon, BIS, EMI jpt.
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Neeme Järvit on tunnustatud paljude preemiate, aunimetuste ja tiitlitega, 
nende hulgas Rootsi Kuningriigi kõrgeim autasu Põhjatähe orden (1990), 
Eesti Vabariigi Riigivapi teenetemärk (III klass; 1996), Eesti Muusikanõukogu 
2012. aasta interpretatsioonipreemia, Eesti Vabariigi riiklik kultuuri 
elutööpreemia (2017), Gramophone’i elutööpreemia (2018) ja Eesti 
Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali elutööpreemia (2020). Ta on Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemia, Göteborgi ülikooli, Aberdeeni ülikooli, Detroiti 
Wayne State University, Rootsi Kuningliku Muusikaakadeemia ja Michigani 
ülikooli audoktor, samuti esimene Tallinna Vapimärgi ordeni kavaler, 
Michigani osariigi ning Göteborgi linna aukodanik jne. Neeme Järvi kuulub 
ka 1999. aastal valitud 20. sajandi Eesti saja suurkuju hulka.

Neeme Järvi lõpetas 1955. aastal Tallinna muusikakooli koorijuhtimise ja 
löökpillide erialal Helvi Voore ja Kristjan Vestre juhendamisel, 1960. aastal 
Leningradi konservatooriumi sümfooniaorkestri- ja ooperidirigeerimise 
erialal professor Nikolai Rabinovitši klassis ning 1966. aastal samas 
ka aspirantuuri Jevgeni Mravinski ja Nikolai Rabinovitši juhendamisel. 
1971. aastal võitis Järvi I preemia Roomas Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia VI rahvusvahelisel dirigentide konkursil.

1960–1963 oli Neeme Järvi Eesti Raadio SO dirigent, 1963–1979 
peadirigent, 1963–1975 oli ta ühtlasi Estonia teatri peadirigent. Ta juhatas 
kõiki olulisemaid Leningradi ja Moskva sümfooniaorkestreid, käies nendega 
ka välisturneedel, juba 1960. aastate teises pooles ka Londoni orkestreid jpt, 
1979. aastal debüteeris ta New Yorgi Metropolitan Operas.

Aastal 1980 emigreerus Neeme Järvi koos perega Ameerika Ühendriikidesse. 
1981–2004 oli ta Göteborgi SO peadirigent (praegu emeriitpeadirigent), 
1984–1988 Royal Scottish National Orchestra peadirigent (aastast 1990 
selle audirigent), 1990–2005 Detroiti SO muusikadirektor (aastast 2005 
emeriitmuusikadirektor), 2005–2008 New Jersey SO muusikadirektor 
(praegu audirigent), 2005–2012  Haagi Residentie-orkestri peadirigent 
(praegu emeriitpeadirigent), 2010–2020 taas ERSO kunstiline juht ja 
peadirigent (praegu eluaegne aupeadirigent), 2012–2015 Orchestre de la 
Suisse Romande’i kunstiline juht ja peadirigent. 1982–1985 oli ta Birminghami 
SO ja aastast 1995 Jaapani Filharmoonia Orkestri esimene külalisdirigent. 
Alates 2000. aastast toimuvad Eestis Neeme Järvi rahvusvahelised 
dirigentide meistrikursused, millest on välja kasvanud Järvi Akadeemia.
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EESTI RIIKLIK SÜMFOONIAORKESTER (ERSO) on elav ja mitmekülgne 
orkester, kes püüdleb alati tipptaseme poole. Eesti vanimal ja mainekaimal 
regulaarselt tegutseval sümfooniaorkestril täitub sel hooajal 96. tegevusaasta. 
ERSO ajalugu ulatub aastasse 1926 ning sarnaselt paljude omataolistega 
maailmas on see seotud rahvusliku ringhäälingu sünni ja arenguga. Alates 
hooajast 2020/2021 on enam kui 100-liikmelise orkestri peadirigent ja 
kunstiline juht Olari Elts. Neeme Järvi jätkab koostööd ERSOga eluaegse 
aupeadirigendina, orkestri kunstiline nõustaja on Paavo Järvi, varasemad 
peadirigendid on olnud Olav Roots, Paul Karp, Roman Matsov, Neeme Järvi, 
Peeter Lilje, Leo Krämer, Arvo Volmer, Nikolai Aleksejev ja taas Neeme Järvi.

ERSO on käinud arvukatel turneedel ning osalenud mainekatel rahvusvahelistel 
muusikafestivalidel. 2021. aasta novembri lõpus osalesid ERSO ja Olari Elts 
Poolas rahvusvahelisel Kesk- ja Ida-Euroopa muusikafestivalil „Eufonie“. 2019. 
aastal avasid ERSO ja Neeme Järvi Prantsuse Raadio maineka Montpellier’ 
muusikafestivali ning orkester käis Kesk-Euroopa turneel, kus Neeme Järvi 
juhatusel esineti Viini Musikvereini kuldses saalis, Linzi Brucknerhausi suures 
saalis, Praha Rudolfinumi Dvořáki saalis ja Bregenzi Bodensee saalis ning 
Mihhail Gertsi juhatusel Saksamaal Erlangenis ja Viersenis. Veel on esinetud 
sellistel maailmalavadel nagu Berliini Konzerthaus, New Yorgi Avery Fisher 
Hall (praeguse nimetusega David Geffen Hall), Peterburi filharmoonia suur 
saal ja Maria Teatri kontserdisaal, Kölni filharmoonia, Helsingi Musiikkitalo, 
Stockholmi Berwaldhallen jt. Sel hooajal ootavad orkestrit ees kontserdireisid 
Prantsusmaale, Saksamaale ning Inglismaale.

ERSO plaadistuste kõrget kvaliteeti on esile tõstetud mainekates klassikalise 
muusika ajakirjades ning sellega on kaasnenud mitmed tunnustused, millest 
olulisim on Eesti esimene Grammy (2004, dirigent Paavo Järvi), värskeimad 
aga aasta klassikaalbumi tiitel 2020. aastal Eesti muusikaauhindade 
jagamisel Elleri sümfooniliste poeemide teise plaadi eest (dirigent Olari 
Elts) ning kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia ERSO-le ja 
Olari Eltsile seniste Elleri muusika salvestiste eest. Suurepärane koostöö 
on ERSO-l selliste mainekate  plaadifirmadega nagu Chandos, BIS, Onyx, 
samuti Ondine, ERP jt.

Lisaks kohalikele raadio- ja telekanalitele on ERSO kontserte üle kandnud 
Mezzo ja medici.tv ning EBU vahendusel on need jõudnud paljudesse 
Euroopa raadiojaamadesse. 2020. aastal alustas tegevust ERSO TV (erso.tv), 
kus saab vaadata kõiki orkestri live-kontserte ning juba toimunud esinemisi.
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EESTI RIIKLIK SÜMFOONIAORKESTER 
Peadirigent ja kunstiline juht Olari Elts 
Eluaegne aupeadirigent Neeme Järvi, kunstiline nõustaja Paavo Järvi
Koosseis 7. oktoobril 2022:

I VIIUL
Arvo Leibur 
Marge Uus 
Elisabeth Härmand         
Kätlin Ivask 
Nina Kawaguchi 
Kristiina Kungla 
Kirti-Kai Loorand 
Astrid Muhel 
Hanna-Liis Nahkur 
Tõnis Pajupuu 
Merje Roomere 
Kaiu Talve    
Andrus Tork 
Tarmo Truuväärt
II VIIUL 
Kaido Välja 
Kristel Kiik 
Triin Krigul 
Miina Laanesaar 
Egert Leinsaar
Maiu Mägi
Kristjan Nõlvak 
Marlis Timpmann
Maaren Vihermäe 
Laura Klesment 
Kaido Kopli 
Annelize Vlasenko
VIOOLA
Liina Žigurs 
Helena Altmanis 
Mall Help
Kaja Kiho 
Sandra Klimaité 
Mairit Mitt-Bronikowska
Martti Mägi
Liisi Rusnak
Kristiina Välja
Johanna Vahermägi              
TŠELLO
Theodor Sink 
Riina Erin 
Tõnu Jõesaar 
Andres Alexander 
Metspalu 

Levi-Danel Mägila                               
Katrin Oja 
Lauri Toom 
Margus Uus                         
KONTRABASS 
Regina Udod 
Imre Eenma 
Madis Jürgens 
Xianoan Nie 
Kaupo Olt 
Ants Õnnis                      
FLÖÖT
Mari-Liis Vind 
Janika Lentsius
OBOE           
Guido Gualandi 
Tõnis Traksmann
KLARNET 
José Carlos Domínguez   
   Almela 
Taavi Orro
FAGOTT 
Jakob Peäske 
Kaido Suss 
Rene Sepalaan
METSASARV
Ye Pan  
Mattias Vihmann 
Kalmer Kiik 
Kalle Koppel 
Jürnas Rähni 
Innomart Kont
TROMPET
Indrek Vau 
István Baráth 
Ivar Tillemann
TROMBOON
Andres Kontus 
Peeter Margus 
Väino Põllu               
TIMPANID 
Maarja Nuut
LÖÖKPILLID 
Lauri Metsvahi

SA ERSO juhatuse liige 
Kristjan Hallik
Produtsent 
Daily Trippel
Orkestri mänedžer 
Marko Metsaru
Partnersuhete ja 
müügijuht 
Kaire Taberland
Maine- ja 
kommunikatsioonijuht
Kärt Ruubel
Toimetaja
Anita Maasalu
Noodikoguhoidja
Meeli Lass
Disainer 
Norman Orro
Personalijuht 
Piret Veensalu
Pillilao juhataja 
Egert Leinsaar
Lavameistrid 
Jüri Korjus 
Kristjan Lume
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KUTSUME 
     KUULAMA

Estonia pst 4 
10148 Tallinn
tel 6 147 787
erso@erso.ee
www.erso.ee

VOLMER JA FAUST
N, 13. OKTOOBER KELL 13 (SÜMFOONILINE LÕUNA) JA R, 14. OKTOOBER KELL 19, 
ESTONIA KONTSERDISAAL

Eduard Tubin. Sümfoonia nr 11

Béla Bartók. Viiulikontsert nr 2

Johannes Brahms. Sümfoonia nr 2

ISABELLE FAUST viiul, ERSO, dirigent ARVO VOLMER

XIII FESTIVALI KLAVER AVAKONTSERT*
R, 21. OKTOOBER KELL 19, ESTONIA KONTSERDISAAL

Veljo Tormis. Avamäng nr 2

Aram Hatšaturjan. Klaverikontsert Des-duur, op.38

Béla Bartók. Orkestrikontsert Sz. 116

STEN LASSMANN klaver, ERSO, dirigent MIHHAIL GERTS

*Koostöös Eesti Kontserdiga

RAHVUSVAHELINE NÜÜDISMUUSIKA FESTIVAL AFEKT
R, 28. OKTOOBER KELL 19, ESTONIA KONTSERDISAAL

Malin Bång. „Splinters of Ebullient Rebellion“

Jüri Reinvere. Flöödikontsert

Chaya Czernowin. „Atara“

SOFIA JERNBERG sopran, ALLEN BOXER bariton, MONIKA 
MATTIESEN flööt, ERSO, dirigent MICHAEL WENDEBERG

Kuula ja vaata uuesti!


