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kell 18 - eelkontsert

Muusikateadlane Kristina Kõrver kõneleb Wolfgang Amadeus Mozarti 
viiulimuusikast ning vestleb sümfooniakontserdi solisti Hans Christian 
Aavikuga.

kell 19 - sümfooniakontsert

HANS CHRISTIAN AAVIK viiul 
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester 
Orkestri kontsertmeister Robert Traksmann 
Dirigent OLARI ELTS

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Avamäng ooperile „Teatridirektor“, KV 486 (Der Schauspieldirektor, 1786)

Wolfgang Amadeus Mozart

Viiulikontsert nr 2 D-duur, KV 211 (1775)

     Allegro moderato
     Andante
     Rondeau. Allegro

          vaheaeg

Wolfgang Amadeus Mozart

Sümfoonia nr 35 D-duur „Haffner“, KV 385 (1782)

     Allegro con spirito
     Andante
     Menuetto
     Presto

Leopold Mozart (1719–1787)

„Muusikaline saanisõit“ (Die Musikalische Schlittenfahrt, 1756) 

Kontserdist teevad otseülekande Klassikaraadio ja ERSO TV (erso.tv), 
salvestised on ka järelkuulatavad ja -vaadatavad.
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„Komponeeritud on juba kõik, aga üles kirjutatud veel mitte,“ seisis kord ühes 
Wolfgang Amadeus Mozarti kirjas. Ükskõik millist perioodi me muusikaajaloo 
ühe mõistatuslikuma helilooja elus ka ei vaatleks, ikka ja jälle paneb imestama 
tema loometegevuse intensiivsus ja kiirus, kusjuures teoste üles kirjutamine 
oli helilooja jaoks vaid mehaaniline tegevus. Mozarti viiest viiulikontserdist neli 
on kirjutatud vaid poole aasta jooksul, sümfoonia nr 35 samaaegselt teiste 
teoste ja akadeemiatega ning Singspiel „Teatridirektor“ paralleelselt ooperiga 
„Figaro pulm“.

Mozarti elu viimased kümme aastat Viinis 1781–1791 on tema viljakaim, 
edukaim ja võib-olla ka õnnelikem aeg. Helilooja kirjavahetusest võib leida 
vihjeid tema päevarežiimi kohta: ta tõuseb hommikul kell kuus, seitsmest 
üheksani komponeerib, üheksast üheni annab erinevates majades tunde. 
Kell seitse õhtul algavad avalikud akadeemiad ehk suured autorikontserdid, 
kus ta esitleb oma loomingut. Need toovad talle hiigeltulusid ning levitavad 
tema kuulsust Euroopa ühe suurima virtuoosina. Lisaks suareed paleedes 
ning ooperi- ja teatrietendused. Mozart musitseerib sageli koos sõpradega, 
mängib meeleldi keeglit ja piljardit ning veedab pooled ööd klaveri taga 
komponeerides.

Austriat valitseb tol ajal keiser Joseph 
II, kes tellib meelsasti muusikat mit-
mesuguste õukonnapidustuste tar- 
beks ja mängib ka ise arvestataval ta-
semel mitut pilli. Kuigi Joseph II eelis-
tab ooperiheliloojana Antonio Salierit 
(millest tuleneb ka müüt Mozarti ja 
Salieri omavahelisest rivaalitsemisest, 
mis on nüüdseks kindlalt kummuta-
tud), hindab ta kõrgelt ka Mozartit, 
tellides temalt muuhulgas Singspiel’i 
„Haaremirööv“, mille esietendust 16. 
juulil 1782 saadab tohutu edu. Tükki 
mängitakse Viinis aastaid täissaali-
dele ja see jääb Mozarti eluaja edu-
kaimaks ooperiks. Mozart teeb kõik, 
et edu laineharjal püsida, sest pärast 
Salzburgi peapiiskopi teenistusest 
lahkumist on ta saanud maitsta va-
bakutselise helilooja ebakindlat elu. W
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Avamäng ooperile „Teatridirektor“, KV 486 (Der Schauspieldirektor, 1786)

Võib julgelt väita, et Mozarti suurim unistus oli kirjutada oopereid. Pärast 
nelja-aastast pausi „Haaremiröövi“ järel saab ta 1786. aasta veebruaris ihal-
datud tellimuse keiser Joseph II-lt lühikesele saksakeelsele koomilisele oo-
perile. Singspiel „Teatridirektor“ (Der Schauspieldirektor) Johann Gottlieb 
Stephanie libretole kantakse ette ühel keiserlikul vastuvõtul Schönbrunni 
lossi kasvumajas. Lisaks „Teatridirektorile“ kostitatakse kõrgeid külalisi An-
tonio Salieri itaaliakeelse ooperiga. Ilmselt oli keisri tagamõte tõestada selle 
vastandusega saksakeelse ooperi võimalikkust traditsioonilise opera buffa 
kõrval. Ooperite süžeed pakub välja Joseph II isiklikult – mõlemad annavad 
satiirilise sissevaate tolleaegsesse Viini teatriellu, märklauaks on mänedžerid, 
libretistid, diivad, nende intriigid, edevus ja rivaalitsemine. Kahe ooperi kõr-
vutamine tekitab omamoodi võistlusmomendi itaalia opera buffa ja Sings-
piel’i vahel, mille võidab esimene – publiku ovatsioonid teenib Salieri ning 
„Teatridirektor“ kukub läbi. Siiski etendatakse „Teatridirektorit“ veel kolmel 
korral Viini õukonna ooperiteatris (Theater am Kärntnertor).

1780. aastate Viini teatrielu konteksti ning siseringi nalju tundmata kaota-
vad nii Mozarti kui Salieri ooperid mõndagi oma esialgsest pikantsusest, 
kuid moraal „Teatridirektori“ kokkuvõttes kõlab värskelt ka tänapäeval: „Iga 
kunstnik peab püüdlema hiilguse poole, kuid ometi ... enda asetamine teis-
test kõrgemale muudab ka suurima kunstniku väikeseks.“  

ERSO esituses kõlab see avamäng teadaolevalt esimest korda.

Wolfgang Amadeus Mozart
Viiulikontsert nr 2 D-duur, KV 211 (1775)

1773. aastal asub 17-aastane Mozart tööle Salzburgi peapiiskopi Hieronymus 
Colloredo õukonda. Töösuhe on keeruline, ei paku tema talendile piisavalt 
väljakutseid ning on lisaks suhteliselt kehvasti tasustatud. Mozart käib koos 
isaga suurtes muusikakeskustes – Viinis ja Münchenis –, et otsida uusi 
võimalusi. Uus töökoht jääb küll leidmata, kuid Münchenis esietendub 
väga menukalt Mozarti koomiline ooper „Valeaednik“. 

Nagu paljude Mozarti teoste puhul, on ka tema viie viiulikontserdi 
kirjutamise ajend teadmata. Klaverikontserte kirjutab Mozart läbi terve elu, 
kuid kõik viis viiulikontserti sünnivad lühikese perioodi jooksul Salzburgis, 
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neist neli 1775. aasta juunist detsembrini. Kas ta kirjutab need kontserdid 
endale? Arvatavasti esitab ta neid ise koos Salzburgi õukonnakapelliga, kuid 
kindlad tõendid selle kohta puuduvad. Samuti pole tunnistust, et solistina 
oleks esinenud isa Leopold, kuulus viiulipedagoog. Mõningate allikate järgi 
võis viiulikontserte mängida Itaalia virtuoos Antonio Brunetti, kuid see on 
vähe tõenäoline, sest ta saabus Salzburgi alles 1776. aastal.

Mozarti viiulikontsertides on võimalik jälgida, kuidas vaid mõne kuu jooksul 
toimub noore helilooja stiili küpsemine ja enesekindluse kasv, aga teisalt 
ka instrumentaalkontserdi žanri areng. Mozartit ei köida enam barokiaja 
instrumentaalkontserdi vorm, kus vahelduvad sooloosad ja orkestri tutti 
lõigud. Tema kontsertides on endiselt kesksel kohal solisti ja orkestri 
dialoog, kuid sellega on ühendatud klassikaline sonaat-allegro vorm, mis 
võimaldab heliloojal kasutada mitmekesisemat muusikalist materjali ja 
suuremaid kontraste ühe osa piires. Mozart on võrratu meloodiameister, 
kuid instrumentaalkontserdis pöörab ta järjest enam tähelepanu ka sellele, 
kuidas teemad ja mittetemaatiline materjal ühtse terviku loovad. 

Viiulikontserdi nr 2 lõpetas Mozart 14. juunil 1775. Võrreldes esimesega 
on see märgatavalt meisterlikum – viimistletud vormi ja arendusega ning 
tundlikuma orkestratsiooniga. Kogu kontserdis valitseb rikkalik meloodika, 
mis iseloomustab Mozarti küpset stiili. Tema lennukad ideed ning 
soolopartii esitlemise viis näitavad helilooja väga head pillitundmist.

Kontserdi esimene osa on ajastule iseloomulikus galantses stiilis, julgete 
dünaamiliste kontrastide ja selgepiiriliste fraasidega. Avaosa ulja meeleolu 
loob kolmkõlaline fanfaarilik motiiv ja sellele järgnev paaritaktiline küsimus-
vastus-stiilis lõik. Viiulisoolo on valdavalt kõrges registris, mis meenutab 
Antonio Vivaldi viiulikäsitlust.

Teise osa rõhuasetus on pigem ilul kui virtuoossusel. Andante võlub kauni 
ooperiaarialiku meloodia ning soojade toetavate orkestriepisoodidega. 
Pikad meloodialiinid ja saatefaktuur justkui ennustavad ette vararomantilist 
lähenemist. Tuntud dirigent ja 18. sajandi muusika ekspert Nikolaus 
Harnoncourt vastandub traditsioonilisele Mozarti retseptsioonile, 
pidades teda „kõige romantilisemaks heliloojaks üldse“, kelle muusika on 
„dramaatiline, dünaamiline, rabavalt ja ülevoolavalt emotsionaalne“.

Sädeleva rondo menuetilikku teemat esitleb kõigepealt solist, kelle partii 
on läbi terve finaali tõeline virtuoossuse tulevärk.
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Mozarti viiest viiulikontserdist on viiuldajate püsirepertuaaris eelkõige kolm 
viimast. Hans Christian Aaviku sõnul on Mozarti teine viiulikontsert liialt 
alahinnatud, mis annab samas eelise:

„Kuna seda esitatakse vähe, siis ei ole sellel kontserdil väljakujunenud 
traditsioone, mis teeb interpretatsiooni veelgi isikupärasemaks 
ja põnevamaks. Olen saanud esitada juba peaaegu kõiki Mozarti 
viiulikontserte ning nr 2 tundub neist kuidagi kõige kodusem ja 
hubasem, sobides perfektselt lavale enne jõule.“

ERSO kavas on Mozarti teine viiulikontsert olnud varem 1977. aastal, 
soleeris Vladimir Spivakov, dirigeeris Neeme Järvi.

Wolfgang Amadeus Mozart
Sümfoonia nr 35 D-duur „Haffner“, KV 385 (1782)

1782. aasta suvekuudel on Mozarti kalender eriti tihe: lisaks teoste 
tellimustele, „Haaremiröövi“ esiettekandele ja rohketele akadeemiatele 
tegeleb Mozart ka pulma ettevalmistustega. Ta abiellub 4. augustil vastu 
oma isa tahtmist Constanze Weberiga, kellest saab isa Leopoldi kõrval üks 
mõjukamaid inimesi tema elus. 

20. juulil 1782 kirjutab Mozart isale Salzburgi:

„Ma olen silmini töös, kaheksa päeva jooksul pean oma ooperi 
puhkpillidele seadma [---] ja nüüd sa küsid minult uut sümfooniat! 
[---] selleks pean ma ööd appi võtma, see on ainus tee, ja sulle 
kalleim isa, olen ohverduseks valmis. Võid mulle loota, et saadan 
sulle igal postipäeval midagi.“

Vahetult enne seda on ta saanud isalt palve kirjutada Salzburgi jõuka 
bürgermeistri Siegmund Haffneri poja, Mozarti lapsepõlvesõbra aadlitiitli 
tseremoonia jaoks uus sümfoonia. Mõned aastad varem oli Wolfgang 
kirjutanud Haffneri tütre pulmadeks „Haffner-serenaadi“ (KV 250/248b). 

Mozart püüab isa soovile vastu tulla, kuid muud kohustused kiiluvad vahele. 
27. juulil teatab ta: „Pean kiiresti öömuusika kirjutama [puhkpilliserenaad 
KV 388] ja sellepärast saan ainult esimese osa Allegro saata,“ ning 
31. juulil: „Te näete, et tahtmine on suur, aga kui ei saa, siis ei saa! – 
järgmisel postipäeval saadan teile terve sümfoonia.“ Millal täpselt Haffneri 
pidustused aset leidsid ja kas sümfoonia jõudis õigeks ajaks kohale, pole 
teada, kuid 7. augustil läheb Salzburgi poole teele kogu partituur, kuhu 
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Mozart on lisanud vihjeid tempode kohta: „Esimene Allegro peab tõeliselt 
tuliselt minema, viimane Allegro nii kiiresti kui võimalik.“ Igal juhul jääb 
Leopold teosega rahule: „Ma rõõmustan tõeliselt, et sümfoonia on teie 
maitse järgi välja kukkunud,“  seisab 24. augustil kirjas pojale. Maitse all 
mõtles ta ilmselt head stiilitunnetust.

1783. aasta alguses palub Mozart isalt sümfoonia partituuri tagasi, et seda 
oma akadeemial esitleda. Ta on „Haffneri“ oma arvukate teiste tööde tõttu 
unustanud ja isegi üllatunud, et kiiruga kirjutatud teos on nii kvaliteetselt 
välja kukkunud: „Mu uus Haffner üllatas mind positiivselt [---] olin sellest 
unustanud iga viimase kui noodi. See peab kindlasti hea efekti andma.“

Oma esialgses vormis meenutab teos rohkem serenaadi kui sümfooniat, 
sisaldades lisaks tavapärasele neljale osale veel sissejuhatavat marssi (KV 
385a) ja veel teist menuetti ning triot, mis on tänaseks kaotsi läinud. 
Mozart kustutas need osad ning lisas orkestrikoosseisu flöödid ja klarnetid. 
23. märtsil 1783 Viinis toimunud kümnest teosest koosneva ulatusliku 
akadeemia ülesehitus oli meie mõistes ebatavaline, sest sümfooniat ei 
mängitud tervikuna, vaid selle kolm esimest ja viimane osa raamistasid 
mitmeid teisi Mozarti klaveri- ja vokaalteoseid, kusjuures klaveriteostes 
soleeris helilooja ise. Akadeemia oli väga edukas, pälvides publiku poolehoiu 
ning kohal olevat viibinud ka Joseph II isiklikult. 

Mozarti ligi 50 sümfooniast valmis viimasel elukümnendil lisaks 
„Haffnerile“ veel viis: nr 36 ja nr 38–41, mida esitati peateostena tema 
akadeemiatel. Mozarti küpse stiili sümfooniatele on iseloomulikud suured 
orkestrikoosseisud, jõuline väljendus ja dramaatilised kontrastid. „Haffneri“ 
avataktide motiiv on hea näide – selle oktavihüpped kannavad endas 
võimsat energiapuhangut ning loovad piduliku atmosfääri (pidades silmas 
sündmust, mille tarbeks sümfoonia esialgu on loodud), kuid millele 
kohe järgneb tasakaalustav lüüriline kujund. Teine osa on meloodilises 
galantses stiilis, kolmas traditsiooniline menuett ning finaal tormakas ja 
humoorikas rondo. Vaid kahes sümfoonias – „Haffner“ ja sümfoonia 
nr 31 „Pariis“ – on esindatud kogu puhkpillide koosseis: flöödid, oboed, 
klarnetid, metsasarved, fagotid ja trompetid. Mozarti üks lemmikhelistikke 
oli D-duur – tema neljakümne ühest sümfooniast pooled on D-duuris, 
nii ka „Haffner“. 

ERSO kavas on Mozarti 35. sümfoonia olnud viiel korral, viimati 2003. 
aastal Paavo Järvi juhatusel.
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Leopold Mozart (1719–1787)
„Muusikaline saanisõit“ (Die 
Musikalische Schlittenfahrt, 1756)

Leopold Mozart on läinud ajalukku 
eelkõige Wolfgang Amadeusi 
isa ja peamise õpetajana, kuid 
oma eluajal oli ta kõrgelt hinnatud 
viiulipedagoog, Salzburgi pea-
piiskopi õukonnakapelli viiuldaja 
ning hiljem õukonnahelilooja ja 
-kapellmeister. Tema põhjalik 
viiulikool „Versuch einer gründlichen 
Violinschule“ (1756), mis kirjastati 
Wolfgang Amadeusi sünniaastal, 
sai tuntuks kogu Euroopas ja jäi 
kauaks standardtekstiks, mida 
laialdaselt tõlgiti ja trükiti.

Leopold pühendas suure osa oma elust kahe andeka lapse Maria Anna (ehk 
Nannerl, 1751–1829) ja Wolfgang Amadeusi õpetamisele ja arendamisele. 
1763. aastal toimus nende esimene kuulsusrikas ja palju kõneainet 
pakkunud kontserdireis. Kuigi Leopold Mozartit on sageli kritiseeritud 
poja ande ärakasutamise pärast, tundis ta siiralt, et tal on Jumalast antud 
kohustus poja võimeid arendada ja neid maailmale näidata. Cliff Eisen 
kirjutab Grove’i leksikoni artiklis:

„Leopold Mozart võis olla üleolev, talle oli raske meeldida, kuid pole 
ühtegi kindlat tunnistust, et Mozart oleks olnud liialt manipuleeriv, 
sallimatu, autokraatne või kade oma poja talendile. Vastupidi, 
kirjavahetusest selgub, kui sügavalt isa pojast hoolis, olles sageli 
frustreeritud oma suurimast ambitsioonist: kindlustada Wolfgangile 
positsioon, mis vastab tema geniaalsusele.“

Sarnaselt paljude teiste oma aja heliloojatega oli Leopold Mozart väga 
produktiivne. Ta kirjutas kõigis tolle aja žanrites, enamasti mõelduna 
koduseks musitseerimiseks aadli- või keskklassi ringkondades: hulga 
sümfooniaid (meie mõistes divertismente), üle 20 serenaadi, kontserte, 12 
oratooriumi, vaimulikku muusikat ja teatrimuusikat, kuid ühtegi teost tema 
elu ajal ei kirjastatud ning suurem osa on tänaseks kaotsi läinud. 
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Alles jäänud teostes, näiteks „Muusikaline saanisõit“, „Pastoraalne 
sümfoonia“, „Lastesümfoonia“, „Mänguasjasümfoonia“, „Jahisümfoonia“, 
trompetikontsert, „Türgi marss“ jt, kajab vastu lihtrahva argipäevane 
looduslähedane elu: lõbutsevad talupojad, trummide ja vilepillide saatel 
marssivad sõdurid, rõõmsad jahimehed, lehmakellade helin ja linnulaul. 
Leopold Mozarti muusikaline käsitööoskus on esmaklassiline ning stiil 
jõuline ja meloodiarikas, kuid tal puudub ambitsioon saavutada sügavam 
väljendus või suurem isikupära.

Divertsimendi „Muusikaline saanisõit“ (Die musikalische Schlittenfahrt) 
kirjutas Leopold Mozart vahetult enne 1755. aasta jõule ja see kanti 
esmakordselt ette neliteist päeva enne Wolfgang Amadeusi sündi, 1756. 
aasta jaanuaris Leopoldi sünnilinna Augsburgi külalistemajas Zu den Drei 
Königen. Teose algne käsikiri taasavastati alles 1950. aastatel, enne seda 
tunti vaid üksikuid 19. sajandi alguses trükitud klaveriseadeid. Helilooja on 
rõõmsa talvise meeleolu loomiseks lisanud rikkalikule orkestrikoosseisule 
saanikellad.

Leopold Mozarti looming on ERSO kavas teadaolevalt esimest korda.

Karin Rõngelep
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HANS CHRISTIAN AAVIK (1998) on üks väljapaistvamaid Eesti viiuldajaid, 
kes on oma mitmekülgse stiili ning selgelt eristatava kõlaga silma paistnud 
nii Eestis kui ka mitmel pool Euroopas.

„Viiul tema käes laulab, nutab, tantsib, hullab, möllab, nukrutseb, 
paitab ja hoolib. Aaviku pillimängus paistab silma vaimne ja füüsiline 
terviklikkus. Särava, pingest laetud ja filosoofiliselt mõtestatud 
interpretatsiooni taga peitub uudishimulik meel, avatud olek, 
tänulikkus ja lugupidamine helilooja ning kuulaja suhtes.“

(Sirp, november 2020)

Ta on Carl Nielseni nimelise rahvusvahelise konkursi (Carl Nielsen International 
Competition 2022) esimese preemia laureaat. Lisaks kahele eripreemiale 
(parim kohustuslik pala – Jesper Koch Maze; Odense Sümfooniaorkestri 
eripreemia) sõlmiti temaga leping Orchid Classicu poolt ning järgnevatel 
hooaegadel on ta tihe külaline parimate Skandinaavia orkestrite ees.

Hans Christian pälvis 2022. aastal Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali 
aastapreemia laureaadi tiitli, Saksamaa ühe tippfestivali, Usedomi 
Muusikafestivali prestiižika muusikapreemia ning Eesti Interpreetide Liidu 
„Aasta Interpreedi“  laureaadi tiitli.

Hans Christian Aavik alustas viiulimänguga 5-aastaselt Tabasalu 
Muusikakoolis (õpetaja Piret Kreek) ning jätkas õpinguid Tallinna 
Muusikakeskkoolis õpetaja Kaido Välja juhendamisel. Aastast 2017 
õppis ta Saksamaal Frankfurdis (Hochschule für Musik und Darstellende 
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Kunst Franfurt am Main) professor Erik Schumanni viiuliklassis ning 
kammermuusikat professor Angelika Merkle juures. Aastast 2021 õppis 
ta ka täiendavalt Viinis (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) 
maestro Julian Rachlini ning professor Evgeni Sinaiski juures. Alates 2022. 
aastast õpib Hans Christian Aavik Euroopa ühes mainekamas Kronbergi 
nimelises Akadeemias (Kronberg Academy). Tema õpinguid toetab Dr 
Ratjen – patronaat.

Tema viimaste saavutuste seast aastatel võib välja tuua I preemia solistide 
kategoorias rahvusvahelisel konkursil „Cadenza Contest“, I preemia 
rahvusvahelisel konkursil „3rd Làszlò Spezzaferri International Music 
Competition“, I preemia ning neli eripreemiat Eesti Keelpillimängijate 
Konkursil, laureaaditiitli ning eripreemia Polytechnische Gesellschaft 
Frankfurt am Main kammermuusikakonkursil ning diplomi koosseisus 
Duo Hommage (viiul/klaver) Ilmari Hannikaineni Klaverikammermuusika 
konkursil Jyväskyläs, Soomes. Aastal 2021 andis Hans Christian välja oma 
debüütplaadi „AETERNUS“ koos pianist Karolina Aavikuga.

Hans Christian on täiendanud end Christoph Eschenbachi, Steven Isserlise, 
Kirill Gersteini, Gerhard Schulzi, Sophia Rahmani, professor Kolja Blacheri, 
Alexey Semenenko, Kerson Leongi, professor Stephan Picardi, Mi-Kyung 
Lee, professor Jonathan Aneri, professor Heime Mülleri, Florian Dondereri, 
professor Mikhail Gotsdineri, professor Robert Rozeki, Junio Kimaneni, 
Evan Rothsteini, professor Jan Repko ja paljude teiste meistriklassides.

Solistina on esinenud Hans Christian nii Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, 
Stuttgarti Kammerorkestri, Kopenhaageni Filharmoonikute, Odense 
Sümfooniaorkestri, Tallinna Kammerorkestri, Tallinna Muusikakeskkooli 
sümfooniaorkestri, Tartu Ülikooli Sümfooniaorkestri, Vanemuise 
Sümfooniaorkestri,  Ilmenau Tehnikaülikooli Sümfooniaorkestri (Saksamaa), 
Harjumaa Sümfooniaorkestri, Pärnu Linnaorkestri, Läänesaarte 
Kammerorkestri ning Jyväskylä Sümfooniaorkestri ees ning teinud 
koostööd dirigentidega nagu Ville Matvejeff, Nikolaj Szeps-Znaider, Olari 
Elts, Risto Joost, Daniela Musca, Arvo Volmer, Kaspar Mänd, Edoardo 
Narbona, Mikk Murdvee, Henri Christofer Aavik, Jüri Alperten, Lauri Sirp, 
Martin Sildos.

Hans Christian Aavik mängib hetkel Eesti Pillifondi ning perekond Sapožnini 
lahkel loal Giovanni Paolo Maggini viiulil (valmistatud ca 1610 Brescias, 
Itaalias) ning Victor Fétique poognal (valmistatud ca 1930, Prantsusmaal).  

Alates 2022. aastast on Hans Christian Aavik Villa Musica Rheinland-
Pfalz’i stipendiaat. Alates 2021. aastast on Hans Christian Aavik 
Deutschlandstipendium’i stipendiaat. Alates 2019. aastast toetab Hans 
Christian Aavikut Yehudi Menuhin Live Music Now Frankfurt am Main 
ühing.

www.hansaavik.com
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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



16

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 toimuvad 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 23. detsembril 2022:

I VIIUL
Robert Traksmann 
Marge Uus         
Kätlin Ivask 
Nina Kawaguchi 
Kristiina Kungla 
Kirti-Kai Loorand 
Hanna-Liis Nahkur 
Tõnis Pajupuu 
Piret Sandberg 
Kaiu Talve   
II VIIUL 
Kaido Välja
Kristel Kiik 
Triin Krigul 
Alisa Kuznetsova 
Miina Laanesaar 
Maiu Mägi 
Kristjan Nõlvak 
Ida Teppo-Gualandi
VIOOLA
Rain Vilu 
Liina Žigurs 
Helena Altmanis 
Karen Joamets 
Sandra Klimaitė 
Liisi Rusnak                            
TŠELLO
Theodor Sink 
Villu Vihermäe 
Tõnu Jõesaar 
Andres Alexander 
  Metspalu 
Lauri Toom 
Maris Vallsalu
KONTRABASS 
Regina Udod 
Janel Altroff 
Madis Jürgens 
Xiaonan Nie                                         

FLÖÖT
Mari-Liis Vind 
Linda Vood
OBOE           
Aleksander Hännikäinen 
Tõnis Traksmann
KLARNET 
Soo-Young Lee 
Taavi Orro
FAGOTT 
Peeter Sarapuu 
Kaido Suss
METSASARV 
Kalmer Kiik 
Jürnas Rähni
TROMPET
Erki Möller 
Ivar Tillemann
TIMPANID 
Helgi Thorleiksson 
LÖÖKPILLID 
Vambola Krigul 
Terje Terasmaa

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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ERSO.TV
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KUTSUME 
     KUULAMA

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

RÉMY MARTIN’I JA EESTI KONTSERDI AASTALÕPUKONTSERT
R, 30. DETSEMBER KELL 19, PÄRNU KONTSERDIMAJA

P, 1. JAANUAR KELL 18, ESTONIA KONTSERDISAAL

Richard Wagner. Avamäng ooperile „Rienzi“

Pjotr Tšaikovski. Katkendid ooperist „Jevgeni Onegin“

Pietro Mascagni. Intermetso ooperist „Talupoja au“

Giuseppe Verdi. Avamäng ooperile „Saatuse jõud“

Georges Bizet. Avamäng ooperile „Carmen“

George Gershwin. Kolm prelüüdi

Franz Schmidt. Intermetso ooperist „Notre Dame“

Maurice Ravel. „La Valse“

AIN ANGER bass, KSENIJA SIDOROVA akordion, ERSO, dirigent PAAVO JÄRVI

MACBETH
19.–21. JAANUAR, 23.–25. JAANUAR KELL 19, ESTONIA KONTSERDISAAL

2.–4. MÄRTS, 6.–8. MÄRTS KELL 19, ESTONIA KONTSERDISAAL

Lavastajad, lava- ja videokujundajad → Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo

Dirigent ja muusikajuht → Olari Elts

Helilooja → Lepo Sumera

Valguskunstnik → Jussi Ruskanen (Soome)

Laval → ERSO, Priit Võigemast, Mait Malmsten, Tambet Tuisk, Gert 
Raudsep, Jaak Prints, Ursel Tilk, Rasmus Kaljujärv (Ekspeditsioon), Kaie 
Mihkelson, Helena Lotman, Hanna Jaanovits (EMTA lavakunstikool)

William Shakespeare / Lepo Sumera

Eesti Draamateatri, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja Eesti Kontserdi ühisprojekt.

Kuula ja vaata uuesti!


