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OHJELMA 
 
Peter Hänsel Konsertiino F-duuri op. 80 9’ 
(1770–1831) Kahdelle käyrätorvelle ja pianolle 
Sov. Lorenzo Sansone Concertino for two French horns and piano 

 
   Lauri Vasala, käyrätorvi | French horn 
   Pasi Salminen, käyrätorvi | French horn 
   Sara Larikka, piano 
 
Enrique Granados Madrigal (1915) 7’ 
(1867–1916) Madrigaali 
 
Philip Wilby Eufoniumkonsertto (1995) 4’ 
(s. | b. 1949) Euphonium Concerto 
  II Zeibékikos. Tempo di allegro barbaro 
 
    Jukka Myllys, baritonitorvi | euphonium 
    Sara Larikka, piano 
 

VÄLIAIKA & ILTAPALA 
Intermission & Light Dinner 

 
Peteris Vasks Jousikvartetto nro 5 (2004) 27’ 
(s. | b. 1946) String Quartet No. 5  
  I läsnäolo 
   being present 
   läsnäolo 
  II niin kaukana… silti lähellä 
   so distant…yet near 
 
    Jousikvartetti Fuusio | Fusion String Quartet 
    Dhyani Gylling, I viulu | I violin 
    Iida Zelenski, II viulu | II violin 
    Anfisa Troitskaia, alttoviulu | viola 
    Greta Ernesaks, sello | cello 
 

Juontajat | Hosts Liisa Summala & Kimmo Pihlajamaa.  



VIRTUOOSIEN OHJELMISTO 
The Program of the Virtuosi 
 

Varsovan Haydn ja 
saksalaisen klassismin sielu 
 
Peter Hänsel (1770–1831) syntyi ja 
kasvoi itävaltalaisen viulisti-isän 
poikana Varsovassa ja muusikon-
uransa alussa myös työskenteli siellä 
pitkään. Hänsel oli Joseph Haydnin 
suuri ihailija ja lopulta hänen 
oppilaansa, kun monien mutkien 
jälkeen Hänsel sai astua konsertti-
mestarin virkaan erään prinsessa 
Izabela Lubomirskan hovissa Wienissä 
vuonna 1796. Siellä hän sai lisä-
nimekseen ’Varsovan Haydn’. Samalla 
kun Haydnin toinen oppilas, Ludwig 
van Beethoven, lähti tyylillisesti omille 
teilleen, Hänsel toteutti oppi-isänsä 
tyyliä tiukasti. Samalla hän käytti 
puolalaisen kansanmusiikin 
vaikutteita, raffinoituina, mutta silti: 
wieniläisten silmissä hän vaikutti 
maailmankansalaiselta.  

Hänsel oli viulisti, joten Haydnin 
kehittämä uusi teostyyppi, jousi-
kvartetto, kiehtoi häntä. Hänselin 
sävellystuotannon valtaosa on 
kvartettoja. Ne vain ovat jokseenkin 
unohtuneet, koska oppi-isän kvartetot 
vain ovat iskevämpiä. Hänselin 
soitetuin teos nykyään on aitoon 
wieniläisklassismin henkeen kaunis ja 
kepeä konsertiino F-duuri op. 80, jossa 
käyrätorven luonne saksalaisen 
kielialueen musiikin soinnillisena 
sieluna piirtyy selvästi.  

Haydn of Warsaw and 
the Soul of German Classicism 

 
Peter Hänsel (1770–1831) was born 
and raised as the son of an Austrian 
violinist father in Warsaw, and at the 
beginning of his career in music he 
also worked there for a long time. 
Hänsel was a great admirer of Joseph 
Haydn and eventually became his 
student, when after many twists and 
turns Hänsel was allowed to take up 
the position of concert master at the 
court of a certain princess Izabela 
Lubomirska in Vienna in 1796. There 
he got the nickname 'Warsaw Haydn'. 
While Haydn's other student, Ludwig 
van Beethoven, went his own way 
stylistically, Hänsel implemented the 
style of his mentor. He also used the 
influences of Polish folk music, refined, 
but still: in the eyes of the Viennese, he 
seemed like a citizen of the world. 

Hänsel was a violinist, so the new 
type of work developed by Haydn, the 
string quartet, fascinated him. The 
majority of Hänsel's compositions are 
quartets. However, they have been 
somewhat forgotten, because the 
quartets of his mentor are just more 
alluring. Hänsel's most played work 
today is, in the spirit of true Viennese 
classical style, the beautiful and light 
concertino in F major, op. 80, where 
the nature of the horn as the musical 
soul of the German-speaking cultural 
region is clearly outlined. 
 



Matka Espanjaan 
 
Espanjalainen säveltäjä Enrique 

Granados (1867–1916) opiskeli pianon-
soittoa ja sävellystä Barcelonassa 
Pariisissa. Hänen vahvaa espanjalaista 
kansallisromanttista tyyliä henkivät 
laulusävellyksensä kohosivat suosioon, 
samoin espanjalaisen taidemaalarin 
Francisco Goyan teosten innoittama 
pianosarja Goyescas, jota soittaen 
Granados niitti mainetta konsertti-
kiertueillaan Euroopassa ja Yhdys-
valloissa.  

Granadoksen myöhäisteoksissa 
espanjalaiset vaikutteet sulautuvat 
tyylin aineksiksi orgaanisemmin, 
sävelkielen motiivitasolla. Tästä 
tunnetuimpia esimerkkejä on alun 
perin sellolle sävelletty Madrigal 
(1915). 
 

Virtuoosi paiskoo lautasia 
 
Englantilainen Philip Wilby (s. 1949) 
on tehnyt elämäntyönsä Leedsin 
yliopiston sävellyksen ja kuoronjohdon 
lehtorina. Hänen tunnteuin teoksensa 
on suursuosioon kohonnut eufonium-
konsertto (1995). Teoksen toinen osa 
Zeibékikos saa tahtinsa hurjasta 
kreikkalaisesta kansantanssista, joka 
perinteisesti huipentuu lautasten 
pirstomiseen lattialle.  

Osan soolo-osuus on infernaalisen 
haastava, joten baritonitorven soittajat 
ovat ottaneet tavakseen esittää tätä 
osaa erillään konsertosta bravuuri-
numerona – ne harvat, jotka pystyvät.  

A Trip to Spain 
 
The Spanish composer Enrique 

Granados (1867–1916) studied piano 
playing and composition in Barcelona 
and Paris. His song compositions, 
inspired by the strong Spanish 
national-romantic style, gained 
popularity, along with the piano suite 
Goyescas, inspired by the works of the 
Spanish painter Francisco Goya, 
playing which Granados gathered 
fame during his concert tours in 
Europe and the United States.  

In Granados' later compositions, 
Spanish influences merge into the 
elements of the style more organically, 
at the motif level of the musical 
language. One of the best-known 
examples from this is Madrigal (1915), 
originally composed for cello.  
 

A Virtuoso Smashing Plates 
 
The Englishman Philip Wilby (b. 1949) 
has done his life's work as a lecturer in 
composition and choir conducting at 
the University of Leeds. His best-
known work is the Euphonium 
Concerto (1995). The second 
movement of the piece, Zeibékikos, 
gets its rhythm from a wild Greek folk 
dance, which traditionally culminates 
in smashing plates on the floor.  

The solo part of the movement is 
infernally challenging, so baritone 
horn players have taken to performing 
this movement separately from the 
concerto, as a bravura number – the 
few who can. 

  



Hämärää ja valoa  
toisesta maailmasta 
 
Jousikvartetto nro 5 (2004) koostuu 
kahdesta kontrastoivasta osasta. 
Ensimmäinen osa, läsnäolo, johtaa 
välittömästi korkean tunnelatauksen 
ilmapiiriin. Musiikissa vallitsevat 
tunnelman elementit ovat dramaattisia 
ja intohimoisia ja ne vuorottelevat 
keskenään kuin kaleidoskooppi. Tälle 
vastakohtainen toinen teema 
resitoidaan kolme kertaa – ensin 
kutsuna, sitten muistona toisen 
maailman olemassaolosta, ja lopulta 
majakkana, joka valaisee hämärää, 
jossa elämme niin usein. Mutta tämä 
kutsu jää kuulematta. Ensimmäinen 
osa päättyy ylärekisterin riita-
sointuihin – huutavaan epätoivoon.  

Toinen osa, niin kaukana... silti 
lähellä, on kvarteton rauhallinen, 
kiireetön lauluosio. Anteeksiantava, 
rakastava katse maailmaan, jota suru ja 
ristiriidat kiusaavat. Laulamisesta tulee 
sitten vähitellen henkilökohtaisempaa, 
tunteikkaampaa ja dramaattisempaa. 
Hautajaismarssin rytminen hahmo 
toisen osan kertausjaksossa on 
menetyksen merkki.  

Lopulta kvartetto katoaa valon-
täyteiseen surun tunnelmaan.  

Pēteris Vask 
 

Dusk and Light 
From Another World 
 
String Quartet No. 5 (2004) consists of 
two contrasting movements. The first 
movement, being present, immediately 
leads to an atmosphere of high 
emotional tension. The prevailing 
atmospheric elements of the music are 
dramatic and passionate, alternating 
with each other like a kaleidoscope. In 
contrast to that, a second theme is 
intoned three times – an invitation, a 
memory of the existence of another 
world, a lighthouse which illuminates 
the twilight in which we live so often. 
But this invitation remains unheard. 
The first movement concludes with 
dissonances in the upper register – a 
cry of utter desperation. 

The second movement, so distant 
... yet so near, is the calm, unhurried 
vocal section of the quartet. A 
forgiving, loving look at a world 
tortured by grief and contradictions. 
Gradually, the singing becomes more 
personal, more emotional and more 
dramatic. The rhythmic figure of a 
funeral march in the recapitulation of 
the second movement is a gesture of 
loss.  

Eventually, the quartet loses itself 
in an atmosphere of light-filled grief.  

Pēteris Vask 
 
 
 
 
 
 
Käsiohjelman tekstit & Kannen kuvat | Program Notes & Artist Photos Kimmo Pihlajamaa 
Järjestäjät | Managers Sari Hourula, Pirkko Rautio, Irmeli Ristiluoma, Tuula Lausmaa-Samuelli 
Pianoteknikko | Piano Technician Eero Koivisto 
Tarjoilut | Catering Ravintola Pokkinen  



VIRTUOSI ULTIMI -STIPENDIAATIT 2023 
Virtuosi Ultimi Scholarships 2023 
 
Alttoviulisti Anfisa Troitskaia & Työryhmä: Jousikvartetti Fuusio 2000 eur 
Peteris Vasks: Kvartetto nro 6, Suomen kantaesitys 
 
Käyrätorven äänenjohtaja Lauri Vasala 1500 eur 
Kapellimestariopintoihin 
 
Pasunisti Myllys Jukka 800 eur 
Kolizio-sektstetin levytykseen 
 
Käyrätorven soittaja Pasi Salminen 600 eur 
Käyrätorven kello-osan uudistukseen 

 
 
Pitkän linjan 
konkarimuusikko 
 

Käyrätorvisti Pasi Salminen on 

soittanut Oulu Sinfoniassa vuodesta 
1997.  Aiemmin hän toimi käyrätorven-
soittajana Pohjan Sotilassoitto-
kunnassa. Hän on vieraillut 
avustavana muusikkona lukuisissa eri 
sinfonia- ja puhallinorkestereissa.  

Salminen on valmistunut käyrä-
torvensoiton opettajaksi Oulun 
konservatoriosta vuonna 1988. Hän on 
toiminut opettajana Oulun konserva-
toriossa ja Oulunsalon taidekoulussa.  

Salminen on myös intohimoinen 
kalastaja, mökkeilijä ja kodin 
remontoija. 

A Musician with  
Supreme Experience 
 

Horn player Pasi Salminen has 

played in the Oulu Sinfonia since 1997. 
Previously, he worked as a horn player 
in the Pohja Military Band. He has 
visited numerous symphony and wind 
orchestras as a Guest Musician. 

Salminen graduated as a Horn 
Teacher from the Oulu Conservatory 
in 1988. He has worked as a teacher at 
the Oulu Conservatory and the Oulun-
salo Art School. 

Salminen is also a passionate 
fisherman and a home renovator as 
well as an expert in summer house 
living. 

  



Tiiminsä nuori liideri 
 

Lauri Vasala kiinnitettiin käyrä-

torvensoittajaksi Oulu Sinfoniaan heti 
valmistuttuaan Sibelius-Akatemiasta 
vuonna 2017. Vuotta myöhemmin 
hänet valittiin käyrätorven 
äänenjohtajaksi. 

Lauri Vasala on opiskellut käyrä-
torven soittoa Oulun konservatoriossa 
Jukka Yletyisen oppilaana sekä 
Sibelius-Akatemiassa ensin nuoriso-
koulutuksessa, sitten solistisella 
osastolla Timo Ronkaisen oppilaana. 
Vaihtovuoden Lauri Vasala vietti 
Salzburgissa Mozarteum-musiikkiyli-
opistossa opettajanaan Radovan 
Vlatkovici.  

Lauri Vasala on esiintynyt 
solistina Radion Sinfoniaorkesterin 
Nuorten solistien konsertissa. Keväällä 
hän soitti Oulu Sinfonian solistina 
Richard Straussin toisen käyrätorvi-
konserton. Kesällä hän voitti toisen 
palkinnon arvostetussa kansain-
välisessa Holger Fransman -kilpailussa 
Lieksan Vaskiviikolla.  

The Young Leader of his Team 
 

Lauri Vasala was hired as a French 

Horn Player in the Oulu Symphony 
immediately after he graduated from 
the Sibelius Academy in 2017. A year 
later, he was elected as the Principal 
Horn Player. 

Lauri Vasala has studied French 
horn at the Oulu Conservatory as a 
student of Jukka Yletyinen and at the 
Sibelius Academy, first in Sibelius 
Junior Academy, then in the Master 
Studies Department as a student of 
Timo Ronkainen. Lauri Vasala spent 
an exchange year in Salzburg at the 
Mozarteum University of Music with 
Radovan Vlatkovici as his teacher.  

Lauri Vasala has performed as a 
soloist in the Young Soloists Concert of 
the Finnish Radio Symphony 
Orchestra. Last spring, he played the 
soloist part of the Richard Strauss' 
Second Horn Concerto with the Oulu 
Symphony. In the summer, he won the 
Second Prize in the prestigious 
International Holger Fransman 
Competition at the Lieksa Brass Week.  

  



Kansainvälinen tähtisoittaja 
 

Jukka Myllys on Oulu Sinfonian 

pasunisti, mutta hänen varsinainen 
pääsoittimensa on baritonitorvi eli 
eufonium, jota hän on soittanut 
sinfonia- ja puhallinorkestereiden 
solistina laajalti Suomessa ja 
ulkomailla.  

Jukka Myllys tunnetaan 
kyvystään soittaa haastavinta nyky-
musiikkiakin vaivattomasti. Hän on 
kantaesittänyt lukuisia teoksia ja hänen 
laaja levytysluettelonsa käsittää 
merkittäviä nykymusiikkitaltiointeja 
koti- ja ulkomaisille levy-yhtiöille. 
Oulu Sinfonian kanssa Myllys on 
levyttänyt Jukka Linkolan eufonium-
konserton Alba Records -levymerkille.  

Oulun konservatorion edustus-
puhallinorkesterin Viventin kapelli-
mestarina toimiessaan Jukka Myllys 
johdatti yhtyeen puhallinorkestereiden 
Suomen mestariksi kuusi kertaa 
peräkkäin. Jukka Myllys on johtanut 
useimpia suomalaisia sinfonia-
orkestereita ja toiminut yhteis-
pohjoismaisen Barents Composer 
Orchestran kapellimestarina sekä 
Kemin kaupunginorkesterin kapelli-
mestarina.   

Jukka Myllys on valittu Vuoden 
Vaskisoittajaksi, Vuoden Sotilas-
soittajaksi ja Oulun läänin Vuoden 
nuoreksi taiteilijaksi sekä Vuoden 
Pinna -palkinnon saajaksi. 

Myllys on sveitsiläisen Willson-
soitinvalmistajan artisti ja Sibelius-
Akatemian baritonitorven vastuu-
opettaja. Viime vuosina hän on ollut 
suomalaisista eturivin vaskisoittajista 
kootun Kolizio-sekstetin jäsen.  

International Top Musician 

 

Jukka Myllys plays the trombone 

in the Oulu Sinfonia, but his own 
instrument is the baritone horn or 
euphonium, which he has played as a 
soloist in symphony and wind 
orchestras widely in Finland and 
abroad.  

Myllys is known for his ability to 
play even the most challenging 
contemporary music effortlessly. He 
has premiered numerous pieces and 
his extensive recording catalog 
includes notable contemporary music 
recordings for Finnish and foreign 
record companies. With the Oulu 
Sinfonia, he has recorded Jukka 
Linkola's Euphonium Concerto for the 
Alba Records label. 

While acting as the conductor of 
the Oulu Conservatory's flagship brass 
band ensemble, Viventi, Jukka Myllys 
led the ensemble to become the Finnish 
Champion of Brass Bands six times in a 
row. Myllys has conducted most of the 
Finnish symphony orchestras and 
served as the conductor of the joint 
Nordic Barents Composer Orchestra 
and as the Artistic Director of the Kemi 
City Orchestra. 

Jukka Myllys has been chosen 
Brass Player of the Year, Military 
Player of the Year and Oulu County's 
Young Artist of the Year and the 
recipient of the Pinna Award. 

Myllys represents the Swiss 
instrument manufacturer Willson and 
he works as the leading baritone horn 
teacher at the Sibelius Academy. In 
recent years, he has been a member of 
the Kolizio Sextet made up of top 
Finnish brass players.  



Alttoviulisti kotonaan niin 
sinfonioissa kuin kvartetissa 
 

Oulu Sinfonian alttoviulisti Anfisa 
Troitskaia on valmistunut Pietarin 

konservatoriosta, missä hän opiskeli 
Andrey Dogadinin johdolla. Troiskaia 
on osallistunut mestarikursseille 
opettajinaan Nobuko Imai, Jean Sulem 
ja Tatiana Masurenko.  

Anfisa Troitskaia on Moskovan 
jousisoitinkilpailun voittaja vuodelta 
2006 ja hän on voittanut kolmannen 
palkinnon kansainvälisessä Pietarin 
kamarimusiikkikilpailussa.  

Troistaia on työskennellyt altto-
viulistina Pietarin sinfoniaorkesterissa, 
Moskovan Bolshoi-teatterissa, Pietarin 
Mihailovski-teatterissa ja Kuopion 
kaupunginorkesterissa ja hän esiintyy 
aktiivisesti solistina ja kamari-
muusikkona.   

A Violist at Home in Both 
Symphonies and Quartets 
 

Oulu Symphony Viola Player Anfisa 
Troitskaia graduated from St. 

Petersburg Conservatory, where she 
studied under Andrey Dogadin. 
Troiskaia has participated in Master 
Classes with teachers Nobuko Imai, 
Jean Sulem and Tatiana Masurenko.  

Anfisa Troitskaia is the winner of 
the Moscow String Competition in 
2006. She is also the winner of the 
Third Prize in the St. Petersburg Inter-
national Chamber Music Competition.  

Troitskaia has worked as a violist 
in the St. Petersburg Symphony 
Orchestra, the Bolshoi Theater in 
Moscow, the Mihailovski Theater in St. 
Petersburg, and the Kuopio City 
Orchestra, and she actively performs 
as a soloist and chamber musician. 
 

 
 
  



VIRTUOOSIEN ENSILUOKKAISET 
MUUSIKKOPARTNERIT 
First Class Musical Partners of the Virtuosi 
 
Pianisti ja säveltäjä 
 
Pianisti ja säveltäjä Sara Larikka 

opettaa Oulun konservatoriossa. Hän 
aloitti soitonopiskelun Kemissä Meri-
Lapin musiikkiopistossa. Larikka on 
valmistunut musiikkipedagogiksi 
Oulun ammattikorkeakoulusta ja 
suorittanut siellä Master-tutkinnon 
Taiteen tekijä ja kehittäjä -koulutus-
ohjelmassa.  

Sara Larikka konsertoi aktiivisesti, 
usein Uuden Musiikin Lokakuun, 
Pohjoisen Oopperakomppanian ja 
Oulu Sinfonian produktioissa. 

Larikka palkittiin kansallisessa 
Leevi Madetoja -pianokilpailussa 
parhaasta suomalaisen nykymusiikin 
esityksestä vuonna 2015 ja hän on 
soittanut kansainvälisen Stefano 
Marizza -pianokilpailun finaalissa 
Triestessä Italiassa.  

Sara Larikka on profiloitunut 
säveltäen uutta pianomusiikkia, jota 
julkaisee omalla YouTube-kanavallaan. 

 

Anfisan ensemble 
 
Jousikvartetti Fuusio perustettiin 
Kuopiossa vuonna 2017. Yhtye on 
soittanut runsaasti 1800- ja 1900-luvun 
ohjelmistoa ja esiintynyt Kuopion 
kaupunginorkesterin kamarimusiikki-
sarjassa sekä pianisti Irina Zahha-
renkovan kanssa. Nykyään kaikki 
yhtyeen jäsenet ovat Oulu Sinfonian 
muusikoita.  

Pianist and composer 

 
Pianist and composer Sara Larikka 
teaches at the Oulu Conservatory. She 
started studying music in Kemi at the 
Sea-Lapland Music School. Larikka 
graduated as a Music Pedagogue from 
the Oulu University of Applied 
Sciences and completed a Master's 
Degree in the Art Creator and 
Developer training program.  

Sara Larikka performs actively, 
often in the productions of Uuden 
Musiikin Lokakuu, The Northern 
Opera Company and Oulu Symphony. 

Larikka was awarded the best 
Finnish contemporary music 
performance in the national Leevi 
Madetoja Piano Competition in 2015 
and she has played in the finals of the 
International Stefano Marizza Piano 
Competition in Trieste, Italy. 

Sara Larikka is also a composer of 
new piano music, published on her 
own YouTube channel. 

 

Anfisa’s Ensemble 
 
The Fuusio String Quartet was 
founded in Kuopio in 2017. The 
ensemble has played 19th and 20th 
century repertoire widely and 
performed in the Kuopio City 
Orchestra Chamber Concerts and with 
pianist Irina Zahharenkova. Today, all 
the members of the ensemble are 
musicians of the Oulu Sinfonia.  


