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Alessandrini ja Bachid
 
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester 
Orkestri kontsertmeister Triin Ruubel 
Dirigent RINALDO ALESSANDRINI



kell 18 - eekontsert

Kõneleb muusikateadlane Toomas Siitan.

Carl Philipp Emanuel Bach. Triosonaat h-moll Wq 143 

Esitavad Mihkel Peäske, Triin Ruubel, Theodor Sink ja Ene Nael.

kell 19 - sümfooniakontsert

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Orkestri kontsertmeister Triin Ruubel

Dirigent RINALDO ALESSANDRINI

I pool

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Sinfonia kantaadist BWV 52 („Falsche Welt, dir trau ich nicht“, 1726)     ~5’

Johann Christian Bach (1735–1782)
Sümfoonia g-moll op. 6 nr 6 (1760–1769)    ~15’

     Allegro

     Andante

     Allegro molto 

Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788)

Sümfoonia F-duur Wq 183/3 / H 665 (1776)     ~10’

     Allegro di molto

     Larghetto

     Presto
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II pool

Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784)

Sinfonia d-moll Fk 65 / C7 (~ 1740)     ~10’

     Adagio – Allegro e forte

Joseph Haydn (1732–1809)

Sümfoonia nr 38 C-duur Hob I/38 (1766–1768)     ~20’

     Allegro di molto

     Andante molto

     Menuet: Allegro – Trio

     Finale: Allegro di molto

Henri-Joseph Rigel (1741–1799)

Sümfoonia nr 4 c-moll op. 12 (1774)     ~15’

     Allegro assai 

     Largo ma non troppo 

     Allegro spiritoso

Kontserdist teevad otseülekande Klassikaraadio ja ERSO TV (erso.tv), 
salvestised on ka järelkuulatavad ja -vaadatavad.
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Johann Sebastian Bach (1685–
1750)
Sinfonia kantaadist BWV 52 
(„Falsche Welt, dir trau ich 
nicht“, 1726)

Johann Sebastian Bach on üks 
barokiajastu ning kogu muusikaloo 
tähtsamaid heliloojaid, kes kirjutas 
ajaproovile vastu pidanud teoseid 
kõikides tollastes olulisemates žan-
rites, välja arvatud ooper. Kantaate 
kirjutas ta kokku üle 300, neist on 
säilinud 20 ilmalikku ning umbes 
200 vaimulikku teost. Valdava osa 
kantaatidest kirjutas Bach Leipzigis, 
kui oli sealse Tooma kiriku kantor 
ning ühtlasi nelja Leipzigi linnakiriku 
muusikadirektor.

Kantaadi „Falsche Welt, dir trau ich nicht“ kirjutas Johann Sebastian Bach 
1726. aastal, oma neljandal tööaastal Leipzigis. Esimesel aastal kirjutas ta uue 
kantaadi peaaegu igaks pühapäevaks ning kirikupühaks, kokku seega umbes 
60 kantaati. Järgnevatel aastatel ta enam nii järjekindel polnud, kuid ka  
1726. aastal kirjutas ta siiski aasta jooksul üle 20 kantaadi. Seetõttu on 
arusaadav, et Bach kasutas uute teoste puhul katkendeid oma varasematest 
kompositsioonidest, mis oli tollal üleüldine tava. 

Ka sel kontserdil kõlava sinfonia ehk kantaadi sissejuhatava instrumentaalosa 
võttis ta üks-ühele üle (vaid enamjaolt esimest viiulit dubleeriva violino 
piccolo partii on ta siin ära jätnud) oma esimesest Brandenburgi kontserdist. 
Brandenburgi kontserdid kirjutas Bach Köthenis, kus ta juhtis kapellmeistrina 
kohaliku vürsti õukonnamuusikat. Kuna sealses õukonnas valitses kalvinistlik 
usk, polnud kirikumuusikal seal kohta ning Bach kirjutas Köthenis peamiselt 
ilmalikku instrumentaalmuusikat. Leipzigis polnud ilmaliku orkestrimuusikaga 
enam muud teha ning Bach võttiski siit-sealt osi oma kantaatide avaosadeks. 
Kantaadi BWV 52 aluseks on tolle pühapäeva kirjakoht Matteuse 
evangeeliumist (Mt 22: 15–22), mis räägib sellest, kas türannist keisri 
heaks maksude maksmine on õige. Kantaadi pealkiri tähendab tõlkes „Vale 
(reetlik) maailm, sind ma ei usalda“ ning on arvatud, et sinfonia’s hõiskavat 
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jahisarve meenutav metsasarvede partii sümboliseerib seda „vale maailma“. 
Arvestades, et sinfonia on üle võetud ilmalikust teosest, võib see väide olla 
siiski liiga meelevaldne ning seosed kantaadi sisu ja avaosa vahel võivad ka 
puududa.

Johann Christian Bach (1735–1782)
Sümfoonia g-moll op. 6 nr 6 (1760–1769)

Johann Christian Bach oli Johann Sebastiani 18. laps ning noorim poeg. 
Oma tegevuspaikade järgi nimetatakse teda ka Milano ja Londoni Bachiks. 
Johann Christianit õpetas alguses tema isa ning pärast isa surma poolvend 
Carl Philipp Emanuel. Huvi sealse muusika vastu viis ta noore mehena 
Itaaliasse, kus ta võttis vastu katoliikluse, töötas Milano katedraali organistina 
ning sai õpetust Mozarti õpetajalt Padre Martinilt. Itaalias kirjutas ta 
peamiselt oopereid, olles ühtlasi ainus oopereid kirjutanud Bachi poeg, ja ka 
kolmeosalisi itaalia stiilis sümfooniaid.

Johann Christian Bach oli Itaalias tuntud helilooja, kuid eriti silmapaistva 
karjääri tegi ta Inglismaal. Ta oli muuhulgas muusikaõpetajaks kuningas 
George III abikaasale ja lastele ning saatis klavessiinil kuninga flöödimängu. 
Samuti sai ta ooperitellimusi kuulsalt King’s Theatre’ilt Londonis. Koos oma 
sõbra, helilooja ja viola da gamba virtuoosi Carl Friedrich Abeliga korraldasid 
nad ligi paar aastakümmet menukat kontserdisarja „Bach-Abeli kontserdid“, 
mis oli esimene abonement-kontserdisari Inglismaal. Ühel niisugusel 
kontserdil kõlasid ka Londonis 1760. 
aastatel kirjutatud (ja 1770. aastal 
trükitud) kuus sümfooniat op. 6. Neist 
esimesed viis on helged ja esindavad 
Bachile omast tasakaalustatud 
galantset stiili. Täna kõlab aga 
viimane ehk kuues sümfoonia, mis 
on eelmistest tuntum ja stiililiselt 
erinev. See on ühtlasi tema umbes 
neljakümnest sümfooniast ainus, 
mille põhihelistik on minoor. Teose 
kirjutamise ajal oli saksa muusikas ja 
kirjanduses esile kerkimas „tormi ja 
tungi“ liikumine, mis vastandus seni 
levinud ratsionaalsusele. „Tormi ja 
tungi“ dramaatilisus, depressiivsus 
ja ettearvamatus on omane ka 
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kõnealusele g-moll sümfooniale, kui kuulata kasvõi esimese osa keelpillide 
rütmifiguure, kiire tempoga tekitatud tremolo-efekti või üleüldist ülesköetud 
karakterit.

Erakordne on aga teose teine osa. Kui harilikult on selle aja minoorsetes 
sümfooniates aeglane osa mažooris (nt Mozarti kaks g-moll sümfooniat 
või Haydni „Lahkumissümfoonia”) ning „tormi ja tungi“ sümfooniates on 
aeglane osa pigem rahulik ja sentimentaalne kui ärev (nt sel kontserdil kõlav 
C. P. E. Bachi sümfoonia), siis Johann Christian Bach toob „tormi ja tungi“ ka 
c-mollis kirjutatud aeglasesse teise osasse, mille kohta on öeldud, et see on 
„surmtõsine nutulaul“. 

Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788)
Sümfoonia F-duur Wq 183/3 / H 665 (1776)

Johann Sebastian Bachil oli kokku 20 last, kellest täiskasvanuikka jõudis  
10 ning nendest omakorda neljast sai hiljem helilooja. Carl Philipp Emanuel 
Bach oli Johann Sebastiani viies laps. Oma tegevuspaikade järgi nimetatakse 
teda ka Berliini ja Hamburgi Bachiks. 18. sajandi lõpus oli ta tunnustatud 
helilooja, kelle tuntus ületas selgelt tema isa oma. Mozartilt pärineb kuulus 
tsitaat: „Bach on isa, meie oleme poisikesed,“ kus Bachi all pidas ta silmas 
just Carl Philipp Emanueli. Klahvpillimängijana kirjutas ta tohutul hulgal 
klahvpillisonaate ning orkestrile ennekõike klahvpillikontserte, mida ta ise 
esitas. Hoopis vähem, kolmekümne ringis, kirjutas ta sümfooniaid, mis 
sellegipoolest on tema loomingus olulisel kohal.

Sümfoonia F-duur Wq 183/3 on üks neljast teosest, mis 
moodustavad kogumiku „Orkestrisümfooniad 12-le kohustuslikule 
häälele“. On arvatud, et sümfooniad tellis Preisi kroonprints, hilisem 
kuningas Friedrich Wilhelm II ning need valmisid 1775. ja 1776. aas- 
tal. Teosed kanti esmakordselt ette Hamburgis aastal 1776 ning sel puhul 
kirjutas ajaleht Hamburgischer Correspondent:

„Üleeile kandis kapellmeister Bach Konzertsaal auf dem Kampis 
ette neli suurt sümfooniat, mis olid hiljuti valminud. Orkester 
oli vahest suurim, mida Hamburg on viimasel ajal näinud. 
Seal oli umbes 40 meie professionaalset muusikut koos mõne 
asjaarmastajaga, kes esitasid neid võrreldamatuid ja ainulaadseid 
teoseid sellise täpsuse ja hingega, et härra Bach kiitis muusikuid 
avalikult ning ka publik reageeris elavalt ja tunnustavalt.“
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Tunnustusi jagasid teisedki kriitikud – 
kiideti seda, et sümfooniad moodus-
tasid ühtse terviku, mitte ei mõjunud 
iga osa eraldi teosena, nagu oli tol 
ajal väidetavalt tavaline. Kiideti ka 
seda, et Carl Philipp Emanuel on 
originaalne helilooja, kes läheb oma 
teed, „jäämata kinni levinud tavade ja 
moe kammitsatesse“. On märgiline, 
et kõik neli sümfooniat läksid 
esiettekandel tervenisti kordamisele. 

Orkestrisümfooniate kogumik on 
Carl Philipp Emanueli viimane ning 
ilmselt ka kõige silmapaistvam 
katsetus selles žanris. Kui varem 
kirjutas ta sümfooniaid neljahäälsele 
keelpilliorkestrile, lisades mõnele 
neist ka puhkpille, siis nüüd kasutas 
ta oluliselt suuremat orkestrit kahese puhkpillikoosseisuga. Samuti kirjutas ta 
eraldi partii tšellole, mis ei dubleeri basso continuo partiid. Sümfooniad on 
ajale omaselt kolmeosalised (kiire-aeglane-kiire), kus esimene osa on selgelt 
ulatuslikum kui järgmised kaks. Neis on seoseid tollal valitsenud „tormi ja 
tungi“ dramaatilisusega, kuid aeglased osad on kirjutatud Bachile omases 
ja tolle aja saksa muusikas levinud sentimentaalses stiilis (Empfindsamkeit).

Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784)
Sinfonia d-moll Fk 65 / C7 (~ 1740)

Wilhelm Friedemann Bach oli Johann Sebastiani teine laps ja vanim poeg. 
Ta oli üks esimesi muusikuid, kes üritas elatuda vabakutselise helilooja ja 
interpreedina, kuid kes suri vaatamata oma andekusele ja tuntusele vaesuses. 
Ta oli tunnustatud klahvpillimängija ning orelil ja klavessiinil improviseerija, 
kes sai oma teoseid esitada nii Leipzigi ühingu Groβes Concert (tänane 
Gewandhaus) kontsertidel kui ka erinevates õukondades ja eravastuvõttudel. 
Lisaks oli ta mõnda aega organist Halle ja Dresdeni kirikutes. Seetõttu 
moodustab valdava osa tema loomingust klavessiini- ja orelimuusika, 
klavessiinikontserdid ning kirikukantaadid.
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Nende kõrval kirjutas Wilhelm 
Friedemann veel kammermuusikat 
ning sinfonia’id, millest paljud on 
tänaseks kaduma läinud. Näiteks 
on teada, et Berliini raamatukogus 
hoiti viie Wilhelm Friedemann Bachi 
sinfonia käsikirju, mis läksid sealt 
kaduma teise maailmasõja ajal. Ta 
kirjutas sinfonia’id ajal, mil žanr oli 
muutumises – kui varem nimetati 
sinfonia’ks mõne ulatuslikuma teose 
avamängu, siis sel ajal kasvas see 
iseseisvaks mitmeosaliseks teoseks, 
sümfoonia eelkäijaks. Tema sulest on 
säilinud üheksa sinfonia’t, millest ühe 
autorsus on kaheldav. 

Esimesed kuus sinfonia’t (katalooginumbritega C1 – C6) on kirjutatud noore, 
ilmselt kahekümnendates aastates mehena. Need on rõõmsad ja kapriissed 
teosed, mida on stiililt võrreldud nii Jan Dismas Zelenka („Tšehhi Bach“) 
instrumentaalmuusika kui ka Johann Adolf Hasse ooperitega. Sel kontserdil 
kõlav d-moll sinfonia (C7) on seevastu palju tõsisem ning kompaktselt 
läbikomponeeritud. Teos on loodud 1740. aasta paiku, mil umbes 
30-aastane helilooja töötas Dresdeni Sofia kiriku äärmiselt alamakstud 
organistina. Kui esimesed kuus sinfonia’t kõlasid ilmselt mõne rikkama 
aadliku, näiteks helilooja metseeni, Keyserlingi krahvi Hermann Carli kodus, 
siis seitsmes sarnaneb stiililt orkestrimuusikale, mida mängiti Dresdeni 
õukonnakirikus katoliikliku missa ajal. Seetõttu on arvatud, et d-moll sinfonia 
on kirjutatud liturgilistel kaalutlustel.

Teosel on vaid kaks osa – adagio ja fuuga – ning see on kirjutatud 
kammerlikule koosseisule. Tõsine ja vaoshoitud adagio on kontsertlik, kaks 
flööti täidavad selgelt soolopartii rolli, mida saadavad keelpillid koos basso 
continuo’ga. Sellele järgnev fuuga on ulatuslikum, kuid vähemalt sama tõsine 
ning veelgi ahtama neljahäälse faktuuriga.
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Joseph Haydn (1732–1809)
Sümfoonia nr 38 C-duur Hob I/38 (1766–1768)

Joseph Haydn oli üks Viini klassikutest, 18. sajandi lõpu ja 19. sajandi alguse 
üks tähtsamaid heliloojaid, uue žanri – keelpillikvarteti – isa ning enam 
kui saja sümfoonia autor. Ta sai tolle aja ühe parima võimaliku muusikalise 
hariduse, lauldes Viini Stefani katedraali poistekooris (kust ta visati välja, kui 
ta lõikas nalja pärast maha koorikaaslase patsi). Aastast 1761 kuni surmani 
töötas Haydn Eszterhazy õukonna kapellis, kõigepealt asekapellmeistrina 
ning seejärel kapellmeistrina. Töökoht oli Haydni jaoks suurepärane, sest 
tema ülemused, vürstid Paul Anton ja Nikolaus I olid suured muusikasõbrad 
ning õukond rikas. Haydn pidi kirjutama muusikat, juhatama õukonna väikest 
orkestrit, mängima kammeransamblites ning tooma lavale oopereid.

1790. aastal, pärast vürst Nikolaus I surma koondati suur osa muusikutest 
ning märgatavalt vähenenud koormuse kõrval hakkas Haydn järjest rohkem 
töötama vabakutselisena. See tõi talle tuntuse ja rikkuse. 38. sümfoonia 
on kirjutatud ajavahemikus 1766–1768, mil Haydn oli just edutatud 
kapellmeistriks. Esialgu oli sümfoonia loodud kahele oboele, kahele 
metsasarvele, keelpillidele ja basso continuo’le. Hiljem lisas ta kaks trompetit 
ja timpanid, mida esialgses variandis polnud. Põhjus oli proosaline – 
Esterhazy orkestris lihtsalt polnud 
tol ajal neid mängijaid. Teose 
pidulikule ja toretsevale esimesele 
osale annavad need pillid igatahes 
pidulikkust juurde. 

Teises osas, mis on kirjutatud vaid 
keelpillidele, laseb Haydn teisel viiulil 
kasutada sordiini, tekitades sordiinita 
esimese viiuli kõrval kajaefekti. 
Sellest on inspireeritud ka sümfoonia 
alapealkiri „Kaja”, mis nagu teistelgi 
sarnastel puhkudel ei pärine Haydnilt 
endalt. Kolmandas osas dubleerivad 
oboed viiulipartiid – võte, mis on 
Haydni loomingus tavaline. Selle 
vaheosas (Trio) saab oboe aga 
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solistirolli. Solistlik on oboe ka kiires ja virtuoosses finaalis. On arvatud, et kaks 
viimast osa on Haydn kirjutanud oboevirtuoos Vittorino Colombazzole, kes 
töötas Ezsterhazys 1768. aasta septembrist detsembrini, ning solistita kaks 
esimest osa olid valmis juba enne Colombazzo saabumist. Seda teooriat 
toetab ka teadmine, et esimesse osasse oli Haydn mingil hetkel lisanud mitu 
oboekäiku, mille asemel olid teose esialgses variandis pausid.

Henri-Joseph Rigel (1741–1799)
Sümfoonia nr 4 c-moll op. 12 (1774)

Henri-Joseph Rigel sündis Saksamaal, kuid kolis 26-aastaselt Pariisi, 
kuhu jäi elu lõpuni. 18. sajandi teises pooles oli Pariis oluline muusikalinn, 
tähtsuselt võrreldav Viiniga. Seal tegutsesid esimesed avalikke ning kirikust 
ja aristokraatiast sõltumatuid kontserdisarju korraldanud asutused nagu 
Concert des Amateurs ja Concert Spirituel. Rigel oli üks Concert Spiritueli 
kümnest koosseisulisest heliloojast ning lühikest aega ka selle orkestri 
dirigent, mistõttu esitati tema teoseid neil kontsertidel tihti. Rigeli neljas 
sümfoonia ilmus trükist 1774. aastal ja kõlas ilmselt umbes sel ajal ka ühel 
Concert Spiritueli kontserdil.

1785. aastaks oli Rigel kirjutanud 20 
sümfooniat, kuid loobus seejärel, 
sest ta ei suutnud konkureerida 
Haydni populaarsusega. Haydni 
edu on nimetatud ka surmahoobiks 
prantsuse sümfoonilisele muusikale. 
Kui veel 1781. aastal kanti Concert 
Spiritueli kontsertidel Haydni süm- 
fooniaid ette viiel korral, siis viis aastat 
hiljem esitati neid juba 26 korral 
ning 1789. aastal koguni 39 korral. 
Lisaks telliti 1786. aastal Haydnilt 
kuus sümfooniat, mida tänapäeval 
tuntakse „Pariisi sümfooniatena“. 
Ometi oli Pariisi publikule 
meelepärane „tormi ja tungi“ 
liikumine, mida Rigel oma neljanda 
sümfoonia äärmistes osades viljeleb.
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Sümfoonia esimene osa algab järsult, tekitades in medias res (asjade keskelt) 
efekti, justkui oleks teos juba poole peal. Esimese osa puhul on lisaks 
„tormi ja tungi“ ärritusele ja rahutusele esile toodud ka selle ooperlikkust 
(Rigel on kirjutanud ka 14 ooperit). Sama intensiivne ja tormiline on ka 
teose finaal. Nende vahele jääb aeglane osa – pikkade meloodiate ja 
värvika orkestratsiooniga idülliline karjaselaul, kus kandev roll on puupillidel 
ja metsasarvel. See kinnitab Rigeli kaasaegse biograafi Jean Benjamin de 
Labored’ sõnu, et Rigeli parimates sümfoonilistes teostes on alati väga 
loomulikud meloodiad.

Pärtel Toompere
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„Alessandrini mängule on omane laitmatu nõtkus ja sundimatu 
õhulisus, mis on alati tundlik Bachi nägemuse suhtes.“

BBC Music Magazine

Varajase muusika ansambli Concerto Italiano asutaja RINALDO 
ALESSANDRINI on tuntud dirigendi, klavessiinimängija ning organistina. 
Teda peetakse üheks parimaks Monteverdi interpreediks ning tal on 
sügavad teadmised ja armastus itaalia muusika vastu, mis kajastub sageli ka 
tema kontserdikavades.

Alessandrini esineb kõikjal Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Aasias ning on 
nõutud dirigent paljude mainekate orkestrite ees. Ta on esinenud näiteks 
Šoti Kammerorkestri, Valgustusajastu orkestri, Freiburgi barokkorkestri, 
Bostoni Händeli ja Haydni Ühingu orkestri, Maggio Musicale Fiorentino 
orkestri, Montpellier Radio France orkestri, Bordeaux’ Ooperi orkestri, 
Melbourne’i sümfooniaorkestri, San Francisco sümfooniaorkestri ja paljude 
teiste kollektiivide ees.
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Tema hiljutised ülesastumised ooperidirigendina hõlmavad Händeli 
„Orlando“ ettekandeid Cardiffis ja Dresdenis Walesi Rahvusooperiga, 
Purcelli „Haldjakuninganna“ lavale toomist Berliini Filharmoonias ning Glucki 
„Orfeuse ja Eurydike“ ja Mozarti „Figaro pulma“ ettekandeid Oslos. Ta oli ka 
Oslo Ooperi külalisdirigent ja Berliini RIAS kammerkoori resideeruv dirigent. 

2017. aastal tähistasid Alessandrini ja Concerto Italiano Monteverdi 450. 
sünniaastapäeva kontserdireisidega Hiinas, Hongkongis, Austraalias, Jaapanis 
ja USAs. Samuti toodi Milano La Scalas Robert Wilsoni lavastamisel publiku 
ette Monteverdi ooperite tsükkel. 

Alessandrini salvestised plaadifirmadele Opus 111, Astrèe, Arcana, Deutsche, 
harmonia mundi ja Naive hõlmavad itaalia muusika, aga ka Bachi ja tema 
kaasaegsete loomingut. Alessandrini on pälvinud kõrgeid tunnustusi, 
sealhulgas viis Gramophone’i auhinda, kaks Grand Prix du Disque’i, kolm 
Deutscher Schallplattenpreisi, Prix Caecilia, Premio Cini ja neli Midemi 
auhinda. 2003. aastal tunnustas Prantsusmaa kultuuriminister Rinaldo 
Alessandrinit tiitliga Chevalier dans l’ordre des Artes et des Lettres. Ta on ka 
Accademia Filarmonica Romana akadeemik ning koos Concerto Italianoga 
sai ta oma tegevuse eest 2003. aastal Abbiati auhinna.
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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 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 17. märtsil 2023:

I VIIUL
Triin Ruubel 
Nina Kawaguchi 
Piret Sandberg 
Kaiu Talve 
Tarmo Truuväärt 
Liis-Helena Väljamäe
II VIIUL 
Kaido Välja 
Kadi Vilu 
Miina Laanesaar 
Mari-Katrina Suss
Marlis Timpmann
Maaren Vihermäe
VIOOLA
Rain Vilu 
Helena Altmanis 
Mall Help 
Martti Mägi                  
TŠELLO
Theodor Sink 
Lauri Toom 
Margus Uus
KONTRABASS 
Regina Udod 
Madis Jürgens        
                         

FLÖÖT
Mihkel Peäske
Janika Lentsius
OBOE           
Guido Gualandi 
Heli Ernits 
Tõnis Traksmann
FAGOTT
Jakob Peäske
METSASARV 
Mattias Vihmann 
Kalle Koppel
TROMPET
Indrek Vau 
Istvàn Baràth   
TIMPANID 
Helgi Þorleiksson
KLAVESSIIN 
Ene Nael

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
Mariell Aren
Disainer 
Norman Orro
Personalijuht 
Piret Veensalu
Pillilao juhataja 
Egert Leinsaar
Lavameistrid 
Jüri Korjus 
Kristjan Lume



ERSO.TV
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HALLS JA BRUCKNER
R, 24. MÄRTS KELL 19, ESTONIA KONTSERDISAAL

Joseph Haydn. Avamäng ooperile „Üksik saar“ 

Joseph Haydn. Tšellokontsert nr 1 C-duur

Anton Bruckner. Sümfoonia nr 1 c-moll

MAXIMILIAN HORNUNG tšello, ERSO, dirigent MATTHEW HALLS

Sümfooniline lõuna VI: TÄHE-LEE LIIV JA GRIEG
N, 30. MÄRTS KELL 13, ESTONIA KONTSERDISAAL 

Edvard Grieg. Klaverikontsert a-moll, 1. osa

Lili Boulanger. „Kurvast õhtust“ (seade Camille Pépin)

Heitor Villa-Lobos. „Bachianas Brasileiras nr 7“

TÄHE-LEE LIIV klaver, ERSO, dirigent SIMONE MENEZES

TÄHE-LEE LIIV JA GRIEG
R, 31. MÄRTS KELL 19, ESTONIA KONTSERDISAAL

Maurice Ravel. „Valss“

Edvard Grieg. Klaverikontsert a-moll

Lili Boulanger. „Kurvast õhtust“ (seade Camille Pépin)

Heitor Villa-Lobos. „Bachianas Brasileiras nr 7“

TÄHE-LEE LIIV klaver, ERSO, dirigent SIMONE MENEZES

Kuula ja vaata uuesti!


