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Øyvind Torvund (1976) 
„A Walk into the Future“ (2019, Eesti esiettekanne)     ~10’

Ülo Krigul (1978) 
„Synlith“ kontsert süntesaatorile ja orkestrile (2022, esiettekanne)     ~30’
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John Adams (1947) 
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Ajarännakud viivad meid tavaliselt kas tagasi minevikku või edasi tulevikku. 
Kuidas saame aga minna tagasi tulevikku, kui seda pole veel olnud ning kui 
me ei ole tegelikult isegi päris kindlad, mis on see ajaühik, mille kohta ütleme 
olevik. Kas see on päev, tund, minut, sekund või veel midagi väiksemat? 
Kas üldse saab olemas olla miski, mida nimetame olevikuks, ent mille üht 
osa enam ei ole ja teist osa veel ei ole. Aja jagamise problemaatilisusest 
hoolimata ei saa me mööda tõigast, et inimene on lõplik ning seepärast 
on talle iga ajatilk kallis. Just seepärast oleks veel parem täpselt teada, mis 
aeg siis ikkagi on. Ehk on aeg justkui laialivenitatus, milles inimese hing 
on segamini paisatud minevikku, olevikku ja tulevikku. Küsimus on niisiis 
selles, kuidas teha neid laiali paisatud ajatilku väärtuslikuks ning kuidas 
oma niigi vähest aega võimalikult optimaalselt ära kasutada. 

Siin kajab vastu muusika, millel on eriomane võime ajaga manipuleerida. 
Muusikas on korraga minevik, olevik ja tulevik – kogu igavik oleks justkui 
kohal. Samas on iga muusikateos ja selle esitus omaette ilming või protsess, 
mis kulgeb ajas ja ajastus. Seega tekib küsimus, kas muusika on aja sees 
või on aeg muusika sees, nagu polemiseeris oma muusikaesteetikas juba 
Carl Dahlhaus. Tahaks loota, et muusika viib meid tagasi tulevikku ja edasi 
minevikku ning seeläbi aitab meil mõista, mis on aja ja olemise vahekord. 
Vahest annab just tänane kontsert „Back to the future” („Tagasi tulevikku”) 
meile võimaluse ajas uuel moel rännata, et mõista, kuidas muusika aega 
laiali venitades selle olemust ühtelugu ka selgitab. 

Øyvind Torvund (1976) 
„A Walk into the Future“ (2019)

Norrast pärit helilooja Øyvind Torvund on mitmekülgne natuur, kelle 
muusikaline ampluaa ulatub klassikalistest kompositsiooniõpingutest 
kitarristikarjäärini nii rokkmuusikat kui ka improvisatsiooni viljelevates 
kollektiivides. Mitmekülgsest taustast tõukuvalt on ka tema enda 
originaallooming justkui erinevate stiilide, võtete ja muusikalise materjali 
idüllilist oaasi meenutav kohtumispaik. Selline kirev kooslus muudab 
tema muusika parimas mõttes ambivalentseks, sest külg külje kõrval 
flirdivad üksteisega kohatine melanhoolsus ja tõsidus, naiivne optimism 
ja vallatu veetlus. Samamoodi pendeldavad erinevate äärmuste vahel ka 
ootuspärasus ning ootamatus, tõsiseltvõetavus ja humoorikus. Samas 
on vastanditest moodustunud muusikaline tervik oma osade ambiva-
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lentsusest hoolimata intrigeeriv 
ja vaheldusrikas, jäädes seejuures 
balansseerituks ja väljapeetuks. 

Torvundi oskuslik ja filigraanne 
orkestratsioon loob eriilmelisi kõla-
maastikke, mille pinnamoele lisavad 
kõrg- ja madalpunkte maitsekalt 
valitud ootamatud nüansid. Pinna-
sest leiab erinevaid materjale nii 
kivimite, muda kui ka kalliskivide 
näol. Teatavat looduslikkust või 
looduspärasust kajastavad ka tema 
muusika poolt esile kutsutud 
kujutelmad sillerdavatest glissando- 
koskedest, eksootiliselt põrisevatest 
hõimutrummidest, meditatiivsest 
merekohinast ning vilistavatest ja 
vadistavatest lindudest.

„A Walk into the Future“ ehk „Jalutuskäik tulevikku“ on teos orkestrile 
ja sample playback’ile, mis on kirjutatud aastal 2019. Teos on teine osa 
kahest sümfoonilisest poeemist koosnevast diptühhonist, mille tellis 
heliloojalt Oslo Filharmoonia. Sümfoonilisele poeemile kohaselt kajastab 
ka kõnealune teos omamoodi poeetilist ja filosoofilist ideed: juba 19. sa-
jandil romantikute poolt idanema pandud kunstide ühtse alge päritolu 
seemnest hakkas võrsuma ka kunstide sünteesi idee, mille üheks viljaks sai 
programmiline muusika. N-ö muusikaväliseid nähtusi kajastava muusika 
üheks väljendusvormiks sai sümfooniline poeem, mis tekitas 19. sa- 
jandil teravat poleemikat ja vastuseisu absoluutse muusikaga. Kunsti ja 
muusika soov tõusta metafüüsilisele tasandile väljendub kurioossel moel 
ka Torvundi sümfoonilises poeemis, ent seda omapäraselt ja isepäiselt 
kummalise ning modernse (kui mitte öelda futuristliku) prisma läbi. 

Juba teose pealkiri – „Jalutuskäik tulevikku“ – annab ketramiseks ohtralt 
mõttelõnga, millest helilooja on traageldanud kokku põneva koe ja mustriga 
terviku. Samas ei saa end pealkirja filosoofilisusest inspireerituna ka liialt 
eksitada lasta, sest helilooja ise kirjeldab enda teost sihilikult naiivselt. 
Poeemi alguses kõlav vilistatud meloodiaga trummimarss sümboliseerib 
justkui lihtsat ja lapsikut matkale asumise entusiasmi. Käänulisel matkarajal 
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saab kohata aga abstraktseid kujundeid, roboteid, võõraid ning tundmatuid 
olevusi, kes on küll positiivselt meelestatud, ent kelle tulevikunägemus pole 
päris lõpuni helge ega rõõmsameelne. 

Ülo Krigul (1978) 
„Synlith“ kontsert süntesaatorile ja orkestrile (2022)

Nii Eestis kui ka välismaal tunnustatud helilooja Ülo Krigul on õppinud 
Tallinna Muusikakeskkoolis Alo Põldmäe kompositsiooniklassis ning 
tuuba erialal. Raimo Kangro, René Eespere ja Tõnu Kõrvitsa juhendamisel 
on ta õppinud kompositsiooni Eesti Muusikaakadeemias ning täiendanud 
end Viini Muusika ja Kaunite Kunstide Ülikoolis professor Detlev Müller-
Siemensi juures. 2006. aastal omandas ta Tõnu Kõrvitsa juhendamisel 
magistrikraadi. Lisaks akadeemilisele muusikaalasele tegevusele on Krigul 
mänginud klahvpille ka sellistes bluusi- ja rokkbändides nagu Singer Vinger 
ja Compromise Blues. 

Kriguli muusikat on iseloomustatud dünaamilise ning mängulisena. 
Tema loomingusse voolavad kokku erinevad stiilid, mille lätted asuvad 
nii postminimalismis, sonorisimis kui ka džässis. Kriguli loomingulistest 
lainetest leiab teoseid eriilmelistele koosseisudele elektrikitarrist 
sümfooniaorkestrini. Lisaks muule laiuvad seal ka filmimuusika hoovused, 
mille rütmis loksuvad näiteks Veiko Õunpuu filmid „Püha Tõnu kiusamine“ 
ja „Sügisball“.

Taavi Kerikmäe soleerimisel esiettekandele tuleva Kriguli 
süntesaatorikontserdi „Synlith“ pealkirja etümoloogia viib meid kreeka 
päritolu sõnade juurde, mis omavad arvukaid tähendusi. Eesliide syn 
sümboliseerib sõnu, mis viitavad erinevatele kooslustele või millegi kokku 
liitmisele. Sõna lith tähendusväljale mahuvad nii valgus, kivi kui ka liige 
või liiges. Siinkohal võiks synlith niisiis sümboliseerida helide liitmise läbi 
tekkinud kooslusi ning nende arenguid ja tulemusi muusikalises tervikus. 

Teose kirjutamise protsessi käigus tuli helilooja jaoks ilmsiks, et 
sümfooniaorkestrist saab mõelda kui teatavast süntesaatorist ning 
seeläbi võib mõelda ka orkestratsioonist kui omamoodi helisünteesist. 
Samas pole see ehk kuigivõrd imestusväärne, kui endile meenutada, et 
üks oluline raag süntesaatorite rikkalikust sugupuust tegelebki just n-ö 
tavapillide ja orkestraalse kõla imiteerimisega. Kuigi esmapilgul on ehk  
lihtne süntesaatori ja sümfooniaorkestri koosseisu erilisust üle hinnata, 
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peab nentima, et süntesaator on juba 
mõnda aega „pill nagu iga teine“, ent 
seda lihtsalt endale omaste eripärade, 
võimaluste ja mängutehnikaga. 
Levinud muljet süntesaatori tea-
tavast masinalaadsusest võiks aga 
leevendada tõik, et tegelikult on ka 
viiul, fagott või orel selles mõttes 
samasugused masinad, mis on 
inimese poolt enda kehaliikmete 
pikenduseks loodud, et nende läbi 
muusikat enda seest kätte saada 
ning seejärel tagasi peegeldada. 
Süntesaatori teeb teistest „masi-
natest“ erinevaks eelkõige tema 
moduleerimisvõime, mis lubab helisid 
lõpututes variatsioonides ja kont-
rastides muundada ning kujundada.

Kuigi valikuid ja variatsioone on siin esmapilgul terve müriaad, saab nende 
hulgast otsuse langetamisel määravaks instrumendi mängija meisterlikkus 
ning maitse. Kriguli sõnul saab siin näha ka teatavat võrdpilti kõlamaailma 
ja meid ümbritseva reaalse maailma vahel, milles saab määravaks see, 
mida otsustad end ümbritsevast üles korjata ning edasi (k)anda. 

Kuigi Kriguli süntesaatorikontsert pole üdini traditsiooniline kolmeosaline 
instrumentaalkontsert, sest see vormub kohati üsna omasoodu, on selle 
materjalikasutus žanri kohta võrdlemisi klassikaline: solist on justkui teejuht 
ning protsesside käivitaja orkestris, virtuoossemaid lõike balansseerivad 
kantileensemad passaažid ning teineteisega vahelduvad kammerlikumad 
ansamblilõigud ja kadentsid. Selle kõige keskel moodustavad kontserdi 
dramaturgilise telje kaks olemuslikult kontrastset materjali, mille tagamaa 
peitub ka süntesaatorite ajaloolises väljakujunemises. Nimelt töötasid 
leiutajad Robert Moog ja Don Buchla üsna samal ajal, ent erinevates 
suundades välja pilli ehituslikud printsiibid, millest esimene võimaldas 
helikõrguse kontrolli tavapärasemate vahenditega, ühendades elektroonilise 
helitekitaja traditsioonilise klaviatuuriga. Teine andis uudsele kõlale aga 
võimaluse ka uut vormi leida ning jättis seega „kontrollimehhanismid“ juba 
tuttavaks saanud klahvidest ilma. Selline pillide ehitustehniline spetsiifika 
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sai aga paljuski määravaks neil loodava muusika edasiste esteetiliste 
arengusuundade osas. Seepärast võrsuvad ka süntesaatorikontserdist kaks 
liini, millest üks opereerib kontrollitud helikõrgustega ehk n-ö meloodilise 
materjaliga ning teine loob pigem atmosfääre ja akustilisi ruume. Seejuures 
on mõlemal oma olemusest lähtuv arengumaatriks, mis esimesel juhul on 
meloodilis-harmooniline ning teisel juhul kõlavärviline. Neile lisanduvad 
ka omavahelised mõjutused ja ülekanded ehk modulatsioonid, milles ühe 
helikõrguslik haaratavus hägustub järk-järgult kohati isegi müraks ning 
seejärel puhastuvad n-ö kõlavärvikataloogist valitud värvidest välja uued 
harmooniapilved.

John Adams (1947) 
„Harmonielehre“ (1985)

Helilooja, dirigent, lugupeetud 
loominguline mõtleja ning pro-
vokatiivse kirjasulega John Adams 
on üks Ameerika juhtivaid 
kaasaegse muusika heliloojaid, 
kelle  teosed on ühtlasi kaasagse 
klassikalise muusika hulgas ühed 
kõige enam esitatud. Adams 
sündis Uus-Inglismaal, kus õppis 
Worcesteris klarnetit ning hiljem 
Harvardi ülikoolis kompositsiooni 
David Del Tredici ja Roger Sessionsi 
juhendamisel. Pärast õpinguid on 
Adams töötanud nii õppejõu kui 
ka San Francisco sümfooniaorkestri 
repertuaarinõunikuna.

Adamsi varajane loominguline käekiri oli pigem akadeemilises stiilis, ent 
aegamööda on tema looming saanud uusi lätteid nii popmuusikast, 
džässist, elektroonilisest muusikast kui ka minimalismist. Just viimane on 
tema loomingus äratuntav Steve Reichist ja Philip Glassist inspireerituna ning 
minimalismile omaste tehnikatena. Samas on Adamsi loomingus nende 
suurkujude kõrvale voolusänge uuristanud ka erinevad ekspressiivsed ja 
neoromantilised elemendid, mistõttu hõlmavad tema teosed erinevaid 
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žanre neid omavahel siludes ja sidudes. Adamsi looming peegeldab 
niisiis ühe olulise komponendina just nimelt ka levimuusikat, olles seeläbi 
mõnevõrra kaugenenud nüüdismuusikale iseloomulikust modernsusest ja 
dissonantsusest. Adamsi omapärast helikeelt sobivad iseloomustama nii 
tema ooperid kui ka sümfooniline muusika, mis erinevad domineerivast 
kaasaegsest klassikalisest muusikast oma väljendussügavuse, särava 
kõla ja läbinisti humanistliku natuuri poolest. Just seetõttu on Adamsi 
looming ja loomeprintsiibid olulisel kohal ka sellises viimasel ajal levinud 
muusikaesteetikas, mis kaldub akadeemilisest modernsimist järk-
järgult kõrvale, et liikuda horisonti avardades uudsema ning teistmoodi 
väljendusrikkama helikeele poole. 

Adamsi teost „Harmonielehre“ on nimetatud üheks 20. sajandi lõpupoole 
sümfoonilise mõtlemise musternäiteks (The Guardian). Teos valmis aastal 
1985 ning selle kandis esmakordselt ette San Francisco sümfooniaorkester. 
„Harmonielehre“ võlgneb oma pealkirja Arnold Schönbergi 
„Harmooniaõpikule“ (1911), mis valmis tema loengusarja kokkuvõttena 
ning sai pühendatud Gustav Mahlerile. See Schönbergi loomemeetodi ja 
filosoofia ülevaade jõudis Adamsini tänu helilooja Leon Kirchnerile, kellega 
nad õppisid koos Harvardi ülikoolis. Olles Schönbergist tugevalt mõjutatud, 
sai temast Adamsi jaoks samasugune suurmeister nagu Bachist või 
Beethovenist. Hoolimata suurest lugupidamisest ja austusest Schönbergi 
isiku vastu, ei saanud sellest „moodsa muusika agoonia“ sünnitajast aga 
Adamsi enda kujunevale helikeelele suurt eeskuju. Seetõttu on Adamsi 
„Harmonielehre“ justkui paroodia, ent sedagi väga filigraansel moel:

„Minu enda „Harmooniaõpetus“ on teist sorti paroodia, mis kannab 
endas „lisasuhet“ oma mudeliga (antud juhul olulisi töid sajandi 
lõpust nagu „Gurre laulud“ või Sibeliuse neljas sümfoonia), ent 
mis teeb seda ilma kavatsuseta midagi naeruvääristada. See on 
mahukas kolmeosaline teos orkestrile, mis laulatab minimalismi 
tehnikad fin de siècle hilisromantismi harmoonilise ja ekspressiivse 
maailmaga. See oli sedasorti edevus, mida saab proovida ainult 
korra. Mahleri, Sibeliuse, Debussy ja noore Schönbergi varjundid on 
selles kummalises teoses kõikjal. See on teos, mis vaatleb minevikku 
minu arvates „postmodernistlikus“ vaimus, kuid erinevalt teostest 
„Grand Pianola Music“ või „Nixon in China“ teeb see seda täielikult 
ilma irooniata.“
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Lisaks otsesele seosele Schönbergi „Harmooniaõpetusega“ leiab Adamsi 
teosest veel paljusid viiteid ja alltekste, mis annavad sellele erinevate 
tähenduslike kihtidena lisaväärtust ning sügavust. Teose kirjutamise ajal 
(1984–1985) tegeles Adams näiteks Carl Gustav Jungi kirjutistega ning 
muuhulgas just tema uurimustega keskaegsest mütoloogiast. Läbi Jungi 
käsitluse jõudis Adamsini kuningas Anfortase tegelaskuju, kelle järgi 
sai nime ka teose teine osa „The Anfortas Wound“ („Anfortase haav“). 
Haigustest ja haavadest vaevatud kuningat sümboliseeriv osa teeb oma 
haripunktis viite ka Mahleri   viimasele, lõpetamata sümfooniale. „Anfortase 
haava“ kõledusele pakub tasakaalu aga õhuline ja õnnis hällilaululik kolmas 
osa „Meister Eckhardt and Quackie“, mille frankzappalik pealkiri viitab 
Adamsi unenäole, kus ta nägi oma tütart (hüüdnimega Quackie) keskaegse 
müstiku Meister Eckhardti õlal istuvana ratsutamas.

Adamsi „Harmonielehre“ avaldas usku tonaalsuse jõudu perioodil, mil 
selle tulevik oli võrdlemisi ebakindel. Oma teosega aega ja ajastuid ümber 
mängides ning nendega manipuleerides viib see meid justkui tagasi 
tulevikku, mis on juba olnud ning mille me peame nüüd taasavastama, et 
siis rahulikult oleviku rütmis edasi loksuda.

Aurora Ruus
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TAAVI KERIKMÄE tegutseb aktiivselt vaba improvisatsiooni 
ning eksperimentaal- ja elektronmuusika vallas. Ta on esinenud 
mitmetel kaasaegse muusika festivalidel ning astunud üles erinevates 
improvisatsioonikollektiivides ning džässkooslustes. Samuti tunneb ta huvi 
elektroakustika ja tehnoloogilise muusika vastu.

Taavi Kerikmäe on lõpetanud 2000. aastal Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia klaveri eriala ansamblisti suunal Aleksandra Jouzapénaité-
Eesmaa juhendamisel ja 2003. aastal magistriõppe kammeransambli 
erialal Marje Lohuaru klassis. 2004. aastal lõpetas ta magistriõppe Lyoni 
Konservatooriumis (Certificat d' Études Complémentaires Specialisées) 
kaasaegse muusika erialal Fabrice Pierre’i juhendamisel. Alates 2005. aastast 
jätkab Kerikmäe doktoriõpingud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Taavi Kerikmäe on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia CoPeCo õppekava 
kaasjuht ning nüüdismuusika vanemlektor, õpetades vaba improvisatsiooni 
ja kaasaegset muusikat. Samuti on ta läbi viinud improvisatsiooni 
õpitubasid Varssavi Chopini nim. Konservatooriumis, Madridi Kuninglikus 
Konservatooriumis, Patumthani rahvusvahelisel teatrifestivalil Tai 
Kuningriigis ja Gröönimaal.

Taavi Kerikmäe on osalenud mitmetel kaasaegse muusika festivalidel nii 
Eestis kui ka välismaal, sealhulgas solistina IRCAM’i festival „Agora” Pariisis 
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ja ansamblistina festivalidel „Les Musiques” Marseille’s, „Why Note” ja 
Pierre Boulez’i festival St. Etienne’is, „Les Musicades” ja „Musiques en 
Scéne” Lyonis, „Fruits de Mhêre” Mhêre’is, „Time of Music“ Viitasaaris, 
„Meridian“ Bukarestis, „Stockhausen not Stochausen“ Palermos ja 
mujal. Lisaks on Kerikmäe andnud kontserte enamikes Euroopa riikides, 
Gröönimaal, Lõuna-Koreas ja Tai Kuningriigis.

2004. aastal valiti Kerikmäe rahvusvahelise improviseerijate grupi EIE 
(European Improvisators Ensemble) koosseisu. Improvisatsiooni vallas 
on ta koostööd teinud selliste välisartistidega nagu Chris Cutler, Jacques 
DiDonato, Jouzas Milasius, Isabelle Duthoit, Eric Eschampard, Xavier 
Charles, Jean-Marc Montera, Paul Lovens, Ucihashi Kazuhiza, Martine 
Altenburger, Michel Doneda, Noel Achoté, Jean-Francois Pauvros, Camilla 
Hoitenga jt.

Kerikmäe on teinud koostööd heliloojatega nagu Pierre Boulez, Tristan 
Murail, Vinko Globokar, Gilbert Amy, Sylvano Bussotti, François-Bernard 
Mâche, Alessandro Solbiatti, Thierry LeMey, Louis Andriessen, Yang Liqing 
ja Deqing Wen ning esmaesitanud Kimmo Kuituneni, Roméo Monteiro, 
Frédéric Pattari, Tatjana Kozlova, Toivo Tulevi, Mari Vihmandi, Märt-Mattis 
Lille ja Tauno Aintsi uudisloomingut.

Taavi Kerikmäe on loonud muusikat mitmetele teatri- ja tantsuetendustele 
– „Dear guests! Please be reminded...“ (Dmitri Hartšenko, 2001), 
„Meelega“ (Raido Mägi, 2001), „Undiin“ (Dmitri Hartšenko, 2006), „Mäng“ 
(Mart Kangro, 2006), „Hamlet“ (Oksana Titova, Rahvusooper Estonia, 
2007) ja „Can’t Get No/Satisfaction“ (Mart Kangro, 2009). Samuti on ta 
komponeerinud muusikat draamaetendustele „Kajakas“ (A. Tshehhov, 
Pärnu Teater Endla, 2007), mille eest ta pälvis Eesti Autorite Ühingu 2007. 
aasta teatrimuusika auhinna, teinud muusikalise kujunduse lavastusele 
„Vaterland“ (Andres Noormets, Kanuti Gildi saal, 2008) ja loonud muusika 
Raadioteatrile „ÖÖ“ (A. Noormets, 2009).

2022. aastal pälvis Kerikmäe riikliku kultuuri aastapreemia väljapaistvate 
loominguliste saavutuste eest 2021. aastal.  2016. aastal omistas Prantsuse 
Vabariik talle kunstide ja kirjanduse rüütlikraadi ordeni Chevalier des Arts 
et des Lettres. Varem on ta pälvinud veel Eesti Kultuurkapitali Helikunsti 
aastapreemia kui mitmekülgne ja uuenduslik interpreet (2014), Eesti 
Kultuurkapitali Helikunsti aastapreemia koos ansambliga U: (2009) ning 
Eesti Autorite Ühingu preemia muusika eest etendusele „Kajakas” (2008).

Eesti Muusika Infokeskus (www.emic.ee)
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OLARI ELTS on avara rahvusvahelise haardega dirigent, kelle kirg koostada 
ja juhatada väga omanäolisi ja põnevaid kontserdikavasid on toonud talle 
tunnustuse üle maailma. Alates hooajast 2020/2021 on Olari Elts Eesti 
Riikliku Sümfooniaorkestri peadirigent ja kunstiline juht. Alates aastast 2018 on 
ta Kymi Sinfonietta kunstiline nõustaja. 

Olari Eltsi lavapartneriteks on Leipzigi Gewandhaus-orkester, Soome Raadio 
Sümfooniaorkester, Taani Rahvusorkester, Rotterdami Filharmoonikud, 
Hollandi Raadio Sümfooniaorkester, BBC Sümfooniaorkester, Birminghami 
Linnaorkester, Dublini RTÉ Orkester, Prantsuse Raadio Sümfooniaorkester, 
Prantsuse ja Lyoni rahvusorkestrid, Budapesti Festivaliorkester, Yomiuri- 
Nipponi Sümfooniaorkester, Seouli Filharmooniaorkester, Luksemburgi 
Filharmooniaorkester, Ottawa Rahvusliku Kunstikeskuse Orkester, Mel-
bourne’i Sümfooniaorkester jt ning paljud maailma paremikku kuuluvad 
solistid.

Sel hooajal viib Olari Elts ERSO kontserdireisidele Saksamaale, Prantsus-
maale ja Inglismaale. Jätkub tema koostöö Helsingi Linnaorkestri, Weimari 
Riigikapelli, Sloveenia Filharmoonikute ja Sinfonietta Rīgaga. Möödunud 
sügisel debüteeris ta Quebeci Sümfooniaorkestri (Kanada), Hamburgi 
Sümfoonikute ja Mantua Kammerorkestri ees. Üks eelmise hooaja 
tippsündmusi oli Soome Rahvusballeti 100. aastapäeva puhul märtsis 
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väga menukalt esiettekandele tulnud Sibeliuse elulool põhineva Jorma Elo 
uue balleti juhatamine Soome Rahvusooperis. Maikuus toimus aga Erkki-
Sven Tüüri kümnenda sümfoonia esiettekanne Bochumi Sümfoonikutega.

Eriline koht Olari Eltsi repertuaaris on Erkki-Sven Tüüri ja Heino Elleri muusikal. 
2013. aastal alguse saanud Elleri muusika esitamine ja salvestamine koos 
ERSOga on leidnud väljundi kahel Soome plaadifirma Ondine märgi all ilmu-
nud CD-l (2018 ja 2019), millest värskeim pälvis aasta klassikaalbumi tiitli Eesti 
muusikaauhindade (2020) jagamisel ning seniste Elleri muusika salvestiste 
eest said ERSO ja Olari Elts 2020. aastal kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali 
aastapreemia.  Aasta varem võitis sama tiitli Eltsi dirigeerimisel salvestatud  
Erkki-Sven Tüüri autoriplaat, millel „Illuminatio“, „Whistles and Whispers 
from Uluru“ ja kaheksas sümfoonia kõlavad vioolasolist Lawrence Poweri, 
plokkflöödisolist Genevieve Lacey’ ja Tapiola Sinfonietta esituses (Ondine, 
2018). Eltsi varasem diskograafia koostöös Ondinega sisaldab Tüüri teoste sal- 
vestisi Tapiola Sinfonietta ja Lawrence Poweriga, viiendat sümfooniat elektri- 
kitarrile, orkestrile ja bigbändile ning akordionikontserti „Prophecy“, samuti 
kriitikutelt kõrgeid hinnanguid pälvinud Detlevi ja Berio kirjutatud Brahmsi 
muusika seadeid, mis salvestatud koos Helsingi Linnaorkestri, bariton Michael 
Nagy ja klarnetist Kari Kriikkuga. Lisaks on ta salvestanud Borgströmi ja Šosta- 
kovitši viiulikontserdid Eldbjørg Hemsingi ja Viini Sümfoonikutega BISile ning 
Poul Rudersi viienda sümfoonia Taani Rahvusorkestriga Bridge Recordsile.  
ERSOga on Olari Elts lisaks Elleri plaatidele salvestanud ka Tüüri marimba- 
kontserdi „Ardor“ (solist Pedro Carneiro, ECM, 2007 – Tüüri autoriplaat).

Ooperidirigendina on Olari Elts juhatanud Tšaikovski „Jevgeni Oneginit“, 
Mozarti „Don Giovannit“, „Idomeneod“ jm. Ta on publiku ette toonud mitmed 
žanriülesed projektid, sh koostöös Teater NO99-ga valminud Mendelssohni-
Shakespeare’i projekti, mis jõudis ka Berliini Konzerthausi lavale, ning Porto 
Casa da Música Sümfooniaorkestriga Bernsteini 100. sünniaastapäeva puhul 
live-muusikaga ette kantud Elia Kazani filmi „On the Waterfront“.

Aastail 2007–2020 oli Olari Elts ERSO, 2011–2014 Helsingi Linna- 
orkestri ning 2007–2010 Šoti Kammerorkestri peakülalisdirigent. 2006–
2012 oli ta Bretagne’i Orkestri kunstiline nõustaja ja 2001–2006 Läti 
Rahvusliku Sümfooniaorkestri peadirigent, 1993. aastal asutas ta NYYD  
Ensemble’i. 2017. aastal pälvis ta säravate ja kaalukate ülesastumiste eest 
nii kodu- kui välismaistel lavadel ning eesti heliloomingu edendamise eest 
Eesti Kultuurkapitali aastapreemia.

www.olarielts.com
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EESTI RIIKLIK SÜMFOONIAORKESTER (ERSO) on vanim ja mainekaim 
regulaarselt tegutsev sümfooniaorkester Eestis, sel hooajal täitub orkestril 
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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KEELATUD 
ARMASTUS

N, 29.09

VOLMER 
JA FAUST

N, 13.10

ERSO teel Pariisi
T, 29.11

ERSO 
JÕULUKONTSERT 
Elts ja Mozart

K, 21.12

MÄRKL JA 
BRAHMS

N, 09.02.2023

TÄHE-LEE LIIV 
JA GRIEG

N, 30.03.2023

KEMPF JA 
RAHMANINOV

N, 04.05.2023

SÜMFOO-
         NILISED
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EESTI RIIKLIK SÜMFOONIAORKESTER 
Peadirigent ja kunstiline juht Olari Elts 
Eluaegne aupeadirigent Neeme Järvi, kunstiline nõustaja Paavo Järvi

Koosseis 4. novembril 2022:

I VIIUL
Triin Ruubel 
Marge Uus 
Hanna-Liis Nahkur 
Nina Kawaguchi 
Kristiina Kungla 
Kirti-Kai Loorand 
Astrid Muhel 
Tõnis Pajupuu 
Merje Roomere 
Piret Sandberg 
Andrus Tork 
Tarmo Truuväärt 
Liis-Helena Väljamäe
II VIIUL 
Kaido Välja 
Kadi Vilu 
Triin Krigul 
Miina Laanesaar 
Egert Leinsaar 
Maiu Mägi 
Kristjan Nõlvak 
Varje Remmel 
Mari-Katrina Suss 
Maaren Vihermäe 
Grete Heinsaar
VIOOLA 
Rain Vilu 
Liina Žigurs 
Helena Altmanis 
Mall Help 
Kaja Kiho 
Mairit Mitt-Bronikowska 
Juhan Palm-Peipman 
Kristiina Välja
TŠELLO 
Indrek Leivategija 
Villu Vihermäe 
Riina Erin 
Tõnu Jõesaar 
Andres Alexander 
Metspalu 
Levi-Danel Mägila 
Katrin Oja 
Maris Vallsalu           

  

KONTRABASS 
Mati Lukk 
Janel Altroff 
Xiaonan Nie 
Imre Eenma 
Kaupo Olt 
Ants Õnnis
FLÖÖT
Mihkel Peäske 
Mari-Liis Vind 
Linda Vood 
Janika Lentsius
OBOE 
Aleksander Hännikäinen 
Heli Ernits 
Tõnis Traksmann
KLARNET
Soo-Young Lee 
José Carlos Domínguez  
   Almela 
Meelis Vind 
Taavi Orro
FAGOTT 
Peeter Sarapuu 
Jakob Peäske 
Kaido Suss 
Kristjan Kungla
METSASARV 
Ye Pan 
Kalle Koppel 
Tõnu Künnapas 
Jürnas Rähni
TROMPET
Indrek Vau 
Erki Möller 
István Baráth 
Ivar Tillemann
TROMBOON
Peeter Margus 
Väino Põllu 
Johannes Kiik
TUUBA
Madis Vilgats 
Cornelius Jacobeit

TIMPANID 
Maarja Nuut
LÖÖKPILLID 
Kaspar Eisel 
Vambola Krigul 
Lauri Metsvahi 
Terje Terasmaa 
Csaba Zoltán Marján 
Jacob Steuer
HARF 
Marianne Hofman 
Eda Peäske
KLAVER 
Kärt Ruubel
TŠELESTA, 
SÜNTESAATOR 
Talvi Hunt

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

ERSO solistid Kadriorus XVII
P, 6. NOVEMBER KELL 18, KADRIORU KUNSTIMUUSEUM

Jakob Froberger. Partiita „Auff die Mayerin“ klaverile FbWV 606

Johannes Brahms. Sonaat vioolale ja klaverile Es-duur op. 120 nr 2

György Ligeti. Etüüdid klaverile „Arc-en-ciel“ ja „En suspens“

Edwin York Bowen. Sonaat metsasarvele ja klaverile Es-duur op. 101

KÄRT RUUBEL klaver, HELENA ALTMANIS vioola, JÜRNAS RÄHNI metsasarv

Keelpillifookus. Renaud Capuçon
R, 11. NOVEMBER KELL 19, ESTONIA KONTSERDISAAL

Wolfgang Amadeus Mozart. Rondo viiulile ja orkestrile C-duur, KV 373

Wolfgang Amadeus Mozart. Kontsert viiulile ja orkestrile nr 3 G-duur, KV 216

Pjotr Tšaikovski. Serenaad keelpillidele C-duur op. 48

RENAUD CAPUÇON viiul, ERSO

RAHMANINOVI TEINE
R, 18. NOVEMBER KELL 19, ESTONIA KONTSERDISAAL

Olivier Messiaen. „Unustatud ohvriannid“

Sergei Rahmaninov. Klaverikontsert nr 2

Richard Strauss. Sümfooniline poeem „Surm ja kirgastumine“

YEKWON SUNWOO klaver, ERSO, dirigent JOSEPH BASTIAN


