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Joseph Martin Kraus (1756–1792) was born in the central German town of Miltenburg am Main, 
the son of a local state official. He received his earliest formal education in nearby Buchen 

and in Mannheim, where he studied German literature and music, eventually performing with the 
famed Mannheim orchestra as a student scholar. In 1773 he attended the university of Mainz, later 
transferring to the University of erfurt, where he studied music under Georg peter Weimar and Johann 
Christian Kittel. Kraus spent a year at home in Buchen 1775–1776 while his father was undergoing 
indictment for misuse of office, a charge later dismissed, before resuming his studies in law at 
Göttingen University. there he came under the influence of the remnants of the Göttinger Hainbund, 
a Sturm und Drang literary circle, publishing in 1778 a treatise Etwas von und über Musik, which is 
one of the few theoretical works devoted to the adaptation of Sturm und Drang literary philosophy 
to music.

In 1778 the composer decided to seek employment in Sweden at the court of Gustav III. He found 
it difficult to break into the cultural establishment of Stockholm, and for the next two years he faced 
dire economic circumstances as he attempted to overcome political obstacles. In 1780 he was finally 
commissioned to compose a trial opera, Proserpin. Its successful performance in 1781 brought an 
appointment as deputy Kapellmästare and in 1782 a grand tour of europe at Gustav’s expense to 
observe the latest in musical and theatrical trends. this took him throughout Germany, Austria, Italy, 
england, and france where he met major figures of the period such as Christoph von Gluck and 
Joseph Haydn, gaining their respect and admiration. 

Kraus returned to Stockholm in 1787 and the following year was appointed as first Kapellmästare 
and director of curriculum at the Royal Academy of Music. for the next several years he achieved a 
reputation in Stockholm for his disciplined conducting, his activities as a composer, and his rigorous 
pedagogical standards. He contributed much to the establishment of Stockholm as one the leading 
cultural centers of europe. nine months after the assassination of Gustav III in 1792, Kraus died at 
age thirty-six.

As a composer, Kraus can be seen as one of the most innovative of period according to no less 
a figure than Haydn, who equated him with Mozart as the only geniuses he knew. His compositional 
style features the unexpected, as well as the dramatic, and it is not surprising therefore to find many 
forward looking stylistic devices that anticipate music of the next century.
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Although Kraus is mainly known today for his symphonies and stage music, he was also well-
versed in other genres. Unfortunately, although he was a versatile and prolific composer, certain of 
these, such as the concerto, appear to have been perfunctory. the only work that survives is a violin 
concerto written probably in 1777 while still a student at Göttingen. there are, however, indications 
that other works have gone missing. A letter to his parents from that year indicates the composition 
of a flute concerto, a double concerto for violin and viola, and a sinfonia concertante for solo flute, 
violin, viola, and cello. Moreover, there exists a Symphony in C major from about 1780 which has a 
difficult solo violin obbligato, as well as extensive passages for a solo flute and cello. this indicates a 
familiarity and continued work in this genre.

the three viola concertos in this recording are examples of heretofore lost works that have been 
hiding in plain sight for almost 250 years. All three were offered for sale by the German firm of 
Breitkopf in 1787 under the name of pater Romanus Hoffstetter, a Benedictine monk known as the 
probable composer of Haydn’s op. 3 string quartets. Hoffstetter, a close friend of Kraus, was an 
admirer of Haydn, so much so that his quartets and Masses are closely modeled on that composer. 
Since previously only one source for all three concertos existed in the university library in Lund, 
Sweden, a set of parts donated by an amateur player named Johan Samuel Hjerta in 1798. thus, 
no one thought to question the attribution, since no documentation linked them to Kraus. the copies 
were clearly obtained from Breitkopf as the result of the catalogue. Given that these are extraordinary 
works, it has been said that Hoffstetter must have been an extraordinary violist because he wrote 
three major concertos for the instrument, or conversely that these concertos indicate he was an 
extraordinary violist. Given that little research has been done on Hoffstetter’s music apart from the 
op. 3 controversy, the matter rested until a few years ago, when Breitkopf’s master copy from which 
the parts for one work was drawn was examined by the present author. It turned out to be an 
authentic autograph by Kraus, leading to the conclusion that all three, which demonstrate stylistic 
cohesiveness, are by this composer.

A comparative study of the works of both composers shows that, first, no Hoffstetter quartet (or 
any of his other music for that matter) contains any sort of obbligato writing for the viola. on the 
other hand, Kraus, a highly-trained and extremely talented violinist, seems to have preferred the 
viola. not only was this the only stringed instrument found in his personal effects following his death, 
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his chamber music often includes extremely virtuoso parts for the viola, particularly in the quartets. 
Second, analysis shows that all three are formally and structurally identical with Kraus’s well-known 
violin concerto, but they show no musical affinity with any surviving Hoffstetter work whatsoever. 
third, trademarks of Kraus’s style, such as his penchant for varied repetition, his often interesting 
harmony and modulatory patterns, his use of sequence, and certain motivic ideas, are evident 
throughout while little similarity with Hoffstetter, apart from the odd stereotyped motive, exists. In 
short, Hoffstetter’s authorship seems doubtful, while Kraus’s extends on many levels, including even 
a quote from the overture to Proserpin in the opening of the G major double concerto.

this evidence also shows these three large concertos to have been written most likely during 
the earlier part of his life, probably sometime between December of 1777 and 1781, according to 
handwriting style. this makes them co-equal with a Sonata for flute and viola, the latter part of which 
in many ways duplicates much of the technical proficiency of the concertos.

All three works are substantial and demand the utmost virtuosity from the soloist. each is carefully 
constructed so that phrases and textures flow seamlessly into each other, alternating passages of 
lyrical themes with virtuoso figuration that takes the soloist into the highest range of the viola (and 
cello in the G major concerto, which, although technically a double concerto, actually is more of a 
viola concerto with extensive cello obbligato). there are similarities in tone and structure of both 
the first movement and rondo main themes in all three concertos, often with a flowing lyrical line. 
Rhythmic contrasts are provided in the powerful orchestral ritornellos through use of contrasting 
motives and syncopation, giving a forward moving restless feel. this is contrasted texturally by 
pairings of the lower strings and flutes or oboes (in the C major), and often the introductions conclude 
with soft cadences, allowing the soloists to appear smoothly in turn. the second movements all have 
sections of extended mezzo di voce sustained notes, although in the double concerto the G minor 
harsh dotted sequences lend an air of distinct almost Brahmsian drama (another trademark of Kraus). 
this particular work is structured in a unique form, with two written-out cadenzas for both the viola 
and cello. In the case of the C major and G major, there is an ambiguous conclusion, allowing for a 
direct sequence into the rondo. At every twist and turn there are thematic surprises, in keeping with 
Kraus’s other works, such as the Gehraus horn calls at the end of the e-flat major work, the insertion 
of a sudden Adagio into the G major finale, almost like a dramatic turn of an aria, a duet between 
both solo instruments, following a brief minor-key passage that has a hint of eastern exoticism 
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in is dance-like rhythms. Harmonically in all of the concertos there are progressive moments that 
remind one of Beethoven or perhaps even Brahms, such as in the minor key section of the double 
concerto rondo, with its extraordinary range for the solo cello. these are a distinct trademark of 
Kraus’s compositional style.

All three concertos demonstrate without a doubt both the familiarity of the composer with what 
appears to be his favorite instrument and a continuation of his explorations of the concerto genre 
during his early Stockholm years. these combine a dexterous solo line(s) with the dramatic intimacy 
of Kraus’s orchestration, harmonic, and textural contrasts, resulting in three first-class works that in 
turn show the height which the 18th century concerto could achieve.

Bertil van Boer
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DAVID AARON CARPENTER

Recipient of the 2011 Leonard Bernstein Award and winner of the 2010 Avery fisher Career Grant, 
David has emerged as one of the world’s most promising young artists. Since making his debut in 
2005 with the philadelphia orchestra and conductor Christoph eschenbach, David has performed 
with leading musicians and orchestras in the United States and europe which include the philharmonia 
orchestra, Dresden Staatskapelle, Helsinki philharmonic orchestra, nDR Sinfonieorchester, and the 
Lucerne Symphony orchestra.

His first recording released in 2009 featured the elgar Cello Concerto (arranged for the viola by 
Lionel tertis/David Aaron Carpenter) and the Schnittke viola Concerto with the philharmonia orchestra 
and Christoph eschenbach. the disc received an ‘editor’s Choice’ accolade by Gramophone. His 
second album, with the Helsinki philharmonic orchestra and vladimir Ashkenazy, coupled paganini’s 
Sonata per la Gran Viola with Harold in Italy by Berlioz. the latter work features, for the first time on 
recording, a more virtuoso soloist part written originally for paganini.

As a chamber musician, David has collaborated with such renowned artists as emanuel Ax, Sarah 
Chang, Leonidas Kavakos, Gidon Kremer, Yo-Yo Ma, Julian Rachlin, Dmitry Sitkovetsky, Jean-Yves 
thibaudet, and Yuja Wang.  He is a regular guest artist at the Schleswig-Holstein and verbier Music 
festivals.

David was born in new York in 1986 into a family of musical siblings. He began his studies on 
the violin at age six and later on the viola at the age of 11 and pursued both instruments at the pre-
college divisions of the Juilliard and Manhattan Schools of Music in new York. David continued his 
studies with distinguished viola pedagogues Yuri Bashmet, Roberto Díaz, nobuko Imai, and pinchas 
Zukerman. In 2004, David was presented with the presidential Gold Medal at a performance in 
Washington’s Kennedy Center subsequent to his winning the first ever Gold Award from the national 
foundation for the Advancement of the Arts (nfAA). In 2005, David was the first prize winner of the 
Greenfield Young Artists Competition, and in 2006 he won the highly coveted first prize at the Walter 
e. naumburg viola Competition. In June 2007, David became the first American protégé for the Rolex 
Mentor and protégé Arts Initiative with mentor pinchas Zukerman.
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David plays on a viola made by Michele Deconet, venice (1766) known as the “ex-Hamma.” 
In addition to his musical accomplishments, David received his Bachelor of Arts degree in political 
Science and International Relations from princeton University in 2008.

www.davidaaroncarpenter.com

TAPIOlA SINfONIETTA

founded in 1987, the tapiola Sinfonietta is the municipal orchestra of the City of espoo. It has come to 
be identified with uncompromising quality and ensemble work where each musician plays an equal 
role. the tapiola Sinfonietta has a regular lineup of 41 members and performs regularly with finnish 
and foreign top soloists and conductors. orchestra members also appear as soloists and perform 
chamber music. Indeed, chamber music is the orchestra’s speciality, so much so that the entire 
orchestra sometimes performs without a conductor. the core repertoire of the tapiola Sinfonietta 
consists of the vienna Classics, 20th-century classics and contemporary premieres. the orchestra 
also likes performing for children and engaging in multi-artistic productions.

In the early years of the tapiola Sinfonietta, its artistic directors included conductors such as 
Jorma panula and osmo vänskä. the tenure of Jean-Jacques Kantorow from 1993 was crucial for 
the evolution of the orchestra’s current sound. Kantorow was appointed the orchestra’s Honorary 
Conductor in spring 2011. the tapiola Sinfonietta collaborates closely with its artistic partners 
and appoints a composer-in-residence for each concert season. the orchestra’s artistic policy is 
managed by a committee of three including the orchestra manager and two musicians elected by the 
orchestra from among its own members.

the tapiola Sinfonietta performs both at home and abroad, and has a discography of more than 
50 titles, which apart from touring forms an important part of the orchestra’s international profile.

www.tapiolasinfonietta.fi
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Joseph Martin Kraus (1756–1792) syntyi Miltenburg am Mainin kaupungissa Keski-Saksassa 
virkamiesperheeseen. Hän aloitti koulunkäyntinsä Buchenissa ja opiskeli Mannheimissa 

saksalaista kirjallisuutta ja musiikkia. Hän oli myös opiskelijasoittajana Mannheimin kuuluisassa 
orkesterissa. vuonna 1773 hän opiskeli Mainzin yliopistossa ja siirtyi sitten erfurtin yliopistoon 
opiskelemaan musiikkia Georg peter Weimarin ja Johann Christian Kittelin johdolla. Hän palasi 
kotiinsa Bucheniin vuodeksi 1775–1776 hänen isänsä ollessa syytteessä virka-asemansa 
väärinkäytöstä. Syyte hylättiin, ja Kraus jatkoi opintojaan Göttingenin yliopiston lakitieteellisessä 
tiedekunnassa. Göttingenissä häneen vetosi hiipumassa oleva varhaisromanttista ’Sturm und Drang’ 
-tyylisuuntaa edustava lukupiiri nimeltä Göttinger Hainbund, ja vuonna 1778 hän julkaisi kirjoitelman 
nimeltä Etwas von und über Musik – eräs harvoista teoksista, joissa käsitellään Sturm und Drang 
-koulukunnan kirjallisuusfilosofian soveltamista musiikkiin.

vuonna 1778 Kraus päätti lähteä hakemaan paikkaa Ruotsin kuninkaan Kustaa III:n hovista. 
tukholman kulttuuripiireihin pääsy osoittautui vaikeaksi, ja seuraavien kahden vuoden ajan hänen 
taloutensa oli vaakalaudalla hänen kamppaillessaan politiikan kiemuroissa. vuonna 1780 häneltä 
lopulta tilattiin työnäyte, ooppera nimeltä Proserpin. Sen esitys vuonna 1781 oli menestys, jonka 
seurauksena hänet nimitettiin apulaiskapellimestariksi; seuraavana vuonna hänet lähetettiin 
kuninkaan kustannuksella kiertomatkalle eurooppaan tutustumaan musiikki- ja teatterimaailman 
uusimpiin suuntauksiin. Matka vei hänet Saksaan, Itävaltaan, Italiaan, englantiin ja Ranskaan, ja 
hän tapasi aikakauden huomattavimpia kollegoitaan kuten Christoph von Gluckin ja Joseph Haydnin, 
joilta hän sai osakseen kunnioitusta ja ihailua.

Kraus palasi tukholmaan vuonna 1787, ja seuraavana vuonna hänet nimitettiin pääkapellimestariksi 
ja Kuninkaallisen Musiikkiakatemian opintojen johtajaksi. Seuraavien vuosien aikana hän saavutti 
mainetta säveltäjänä, kurinalaisena kapellimestarina ja vaativana musiikkikasvattajana. tukholman 
nousu erääksi euroopan johtavista kulttuurikeskuksista oli suurelta osin hänen ansiotaan. Kustaa 
III salamurhattiin vuonna 1792, ja yhdeksän kuukautta myöhemmin Kraus kuoli vain 36 vuoden 
ikäisenä.

Itse Haydn piti Krausia merkittävänä säveltäjänä; hän jopa lausui, että Mozart ja Kraus olivat ainoat 
hänen tuntemansa todelliset nerot. Krausin sävellystyyliin kuuluu odottamattomia ja dramaattisia 
piirteitä, jotka ennakoivat monin tavoin tulevan vuosisadan musiikkia.
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Kraus tunnetaan nykyään lähinnä sinfonioistaan ja näyttämömusiikistaan, mutta hänen 
tuotantoonsa sisältyy paljon muutakin. tuotteliaisuudestaan huolimatta hän suhtautui ilmeisen 
huolettomasti mm. konserttoihinsa, sillä aiemmin tiedettiin säilyneen vain viulukonserton, jonka 
Kraus luultavasti sävelsi opiskeluaikanaan Göttingenissä vuonna 1777. Kadonneita teoksia tiedetään 
useita: kirjeessä vanhemmilleen samalta vuodelta Kraus kertoo säveltäneensä huilukonserton, 
kaksoiskonserton viululle ja alttoviululle sekä sinfonia concertanten huilulle, viululle, alttoviululle 
ja sellolle. Lisäksi Krausilta tunnetaan C-duuri-sinfonia (1780), jossa on vaativa sooloviuluobligato 
ja merkittäviä soolo-osuuksia huilulle ja sellolle, mikä osoittaa hänen perehtyneen konserttojen 
sävellystekniikkaan.

nyt levytetyt kolme alttoviulukonserttoa ovat kadonneiksi luultuja töitä, jotka ovat olleet ikään 
kuin piilossa täysin näkyvillä viimeiset 250 vuotta. nämä teokset kustansi saksalainen Breitkopf 
vuonna 1787, ja niiden säveltäjäksi mainittiin pater Romanus Hoffstetter – benediktiiniläismunkki, 
jonka nykyään arvellaan säveltäneen mm. Haydnin nimissä julkaistut jousikvartetot op. 3. Hoffstetter 
oli Krausin hyvä ystävä ja Haydnin ihailija, joka sävelsi omat kvartettonsa ja messunsa läheisesti 
Haydnia muistuttavaan tyyliin. nämä kolme konserttoa tunnettiin aiemmin vain yhdestä lähteestä – 
amatöörimuusikko Johan Samuel Hjertan Lundin yliopiston kirjastolle lahjoittamista soitinstemmoista 
– eikä kenellekään tullut mieleen kyseenalaistaa kustantajan säveltäjätietoa, sillä mikään 
dokumentointi ei liittänyt teoksia Krausiin. Stemmat ovat selkeästi peräisin Breitkopfilta. teokset 
ovat merkittävän laadukkaita, ja niiden perusteella oli aiemmin todettu Hoffstetterin täytyneen olla 
erinomainen alttoviulun soittaja, koska hän kerran oli säveltänyt kolme näin loisteliasta konserttoa 
tälle soittimelle. Hoffstetteriä ei juurikaan ollut tutkittu lukuun ottamatta Haydnin op. 3 -tapausta, eikä 
konserttoihin ollut kiinnitetty sen kummempaa huomiota ennen kuin allekirjoittanut sai tilaisuuden 
tutkia Breitkopfin hallussa olevaa käsikirjoitusta, josta yllä mainitut stemmat oli kopioitu. Käsikirjoitus 
osoittautui olevan Krausin käsialaa, ja näin ollen kaikki kolme konserttoa – jotka ovat tyylillisesti 
hyvin yhteneväisiä – ovatkin suurella varmuudella hänen sävellyksiään.

Säveltäjien teosten vertaileva tutkimus tukee tätä olettamusta. ensinnäkin Hoffstetter ei 
missään kvartetossaan (tai muissakaan teoksissaan) säveltänyt alttoviululle minkäänlaisia obligato-
osuuksia. Kraus taas oli koulutettu ja erittäin lahjakas alttoviulun soittaja, ja alttoviulu oli hänen 
suosikkisoittimensa. Hänen kuolinpesäänsä kuului alttoviulu, ja hänen kamarimusiikkiteoksissaan on 
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useita virtuoosin taitoja vaativia alttoviuluosuuksia, erityisesti kvartetoissa. toiseksi analyysi osoittaa, 
että nämä kolme alttoviulukonserttoa ovat muodoltaan ja rakenteeltaan täsmälleen samanlaiset 
kuin Krausin jo tunnettu viulukonsertto eivätkä muistuta Hoffstetterin säveltämiksi tiedettyjä teoksia 
millään tavalla. Kolmanneksi konsertoissa esiintyy kauttaaltaan Krausin tunnusomaisia piirteitä kuten 
toistojen muuntelua, kiintoisia harmonisia rakenteita ja modulaatioita ja sekvenssien käyttöä sekä 
motiiveja, jollaisia ei Hoffstetterin teoksista löydy eräitä hyvin pinnallisia samankaltaisuuksia lukuun 
ottamatta. on siis äärimmäisen epätodennäköistä, että Hoffstetter todella olisi näiden konserttojen 
säveltäjä; todisteet puhuvat vahvasti Krausin puolesta. G-duuri-kaksoiskonserton avauksessa jopa 
vilahtaa sitaatti Proserpin-oopperan alkusoitosta.

Käsiala-analyysi osoittaa, että konsertot on mitä todennäköisimmin sävelletty varhaisessa 
vaiheessa Krausin uraa, luultavasti joulukuun 1777 ja vuoden 1781 välisenä aikana. ne ovat siis 
syntyneet samoihin aikoihin kuin sonaatti huilulle ja viululle, jonka jälkiosa on kirjoitettu samalla 
sävellysteknisellä varmuudella kuin konsertotkin.

Kaikki kolme konserttoa ovat suurisuuntaisia ja vaativat solistilta äärimmäisiä virtuoosin taitoja. 
Kukin teos on huolellisesti rakennettu siten, että fraasit ja kudokset limittyvät saumattomasti 
toisiinsa, ja lyyriset teemat vuorottelevat virtuoosijaksojen kanssa, joissa solisti joutuu soittimensa 
äänialan ylärajoille asti (kuten myös sellosolisti G-duuri konsertossa, joka käytännössä kuitenkin on 
alttoviulukonsertto sello-obligaaton kanssa, vaikka teos onkin nimetty kaksoiskonsertoksi). Kaikkien 
kolmen konserton ensiosa ja loppurondon pääteema muistuttavat toisiaan sujuvan lyyriseltä sävyltään 
ja rakenteeltaan. orkesterin ritornellot ovat energisempiä välisoittoja, joissa on kontrastoivia aiheita 
ja rauhattomia synkooppirytmejä. vastavoimana tälle matalat jouset ja huilut tai oboet (C-duuri-
konsertossa) esiintyvät usein yhdessä, ja osien johdannot päättyvät hiljaisiin lopukkeisiin, joista 
solistin osuus luontevasti kasvaa. Kunkin konserton hitaassa osassa on pitkiin hiljaisiin ääniin 
(mezzo di voce) perustuvia jaksoja, joskin kaksoiskonsertossa terävät pisteelliset rytmit g-mollissa 
tuovat mukaan Krausille tyypillistä, myöhemmin muun muassa Brahmsille ominaista draamaan. 
Kaksoiskonsertto on muodoltaankin muista poikkeava, sillä se sisältää sävelletyt soolokadenssit 
sekä alttoviululle että sellolle. C-duuri- ja G-duuri-konsertoissa hitaan osan päätös jää avoimeksi, 
johtaen suoraan loppurondoon. teemojen käsittelyssä on yllätyksiä joka käänteessä kuten Krausin 
muissakin teoksissa: Gehraus-käyrätorvifanfaarit es-duuri-konserton lopussa, aarian dramaattisen 
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käänteen kaltainen yllättävä Adagio-taite G-duuri-konserton finaalissa, soolosoitinten duetto tai 
hämmästyttävästi itämaisen eksoottinen mollitaitteen häivähdys. Harmoniset kulut ennakoivat 
monin paikoin Beethovenia tai jopa Brahmsia, mm. kaksoiskonserton rondossa, jossa soolosellistiltä 
edellytetään poikkeuksellisen laajan äänialan hallintaa. Kaikki nämä ovat Krausin sävellystyylin 
tunnusmerkkejä.

Konsertot osoittavat, että säveltäjä tunsi lempisoittimensa perinpohjin ja että hän jatkoi 
konsertto-lajityypin tutkimista vielä varhaisina tukholman-vuosinaankin. Konserttojen ketterät 
soolo-osuudet yhdistyvät intiimiin mutta dramaattiseen soitinnukseen sekä harmonian ja tekstuurin 
vastakohtaisuuksiin; nämä kolme ensiluokkaista teosta osoittavat, millaisiin huikeisiin suorituksiin 
1700-luvun konsertto kykeni.

Bertil van Boer
(Suomennos: Jaakko Mäntyjärvi)
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DAVID AARON CARPENTER

David Aaron Carpenter on maailman lupaavimpia nuoria taiteilijoita, joka voitti Leonard Bernstein 
-palkinnon Schleswig-Holsteinin musiikkijuhlilla vuonna 2011 ja sai Avery fisher Career Grant 
-apurahan vuonna 2010. Hän teki ensiesiintymisensä Christoph eschenbachin johtaman philadelphia 
orchestran kanssa vuonna 2005 ja on siitä pitäen esiintynyt USA:n ja euroopan huomattavimpien 
muusikkojen ja orkesterien kanssa, joihin lukeutuu muun muassa Helsingin kaupunginorkesteri, 
philharmonia orchestra, Staatskapelle Dresden, nDR-sinfoniaorkesteri Hampurissa ja Luzernin 
sinfoniaorkesteri.

Hänen vuonna 2009 julkaistu ensilevytyksensä sisälsi elgarin sellokonserton (alttoviululle 
sovittanut Lionel tertis ja solisti itse) ja Schnittken alttoviulukonserton. orkesterina oli philharmonia 
orchestra ja kapellimestarina Christoph eschenbach. Levy sai runsaasti kansainvälistä huomiota 
ja kiitosta, mm. Gramophone-lehden ”editor’s Choice” -maininnan. toisella levyllään hän soittaa 
paganinin teoksen Sonata per la Gran Viola ja Berlioz’n teoksen Harold Italiassa Helsingin 
kaupunginorkesterin kanssa vladimir Ashkenazyn johdolla. Jälkimmäinen on ensilevytys versiosta, 
jossa käytetään paganinille alunperin sävellettyä virtuoosisempaa soolo-osuutta.

David Aaron Carpenterin kamarimusiikkikumppaneita ovat olleet mm. emanuel Ax, Sarah Chang, 
Leonidas Kavakos, Gidon Kremer, Yo-Yo Ma, Julian Rachlin, Dmitry Sitkovetsky, Jean-Yves thibaudet 
ja Yuja Wang. Hän esiintyy säännöllisesti kamarimuusikkona Schleswig-Holsteinin ja verbierin 
musiikkijuhlilla.

David Aaron Carpenter syntyi musikaaliseen perheeseen new Yorkissa vuonna 1986. Hän 
aloitti viuluopinnot kuusivuotiaana ja siirtyi alttoviuluun 11-vuotiaana. Hän opiskeli molempia 
soittimia Juilliard-musiikkioppilaitoksen ja Manhattanin musiikkikoulun nuoriso-osastoilla ja 
jatkoi sitten opintojaan merkittävien alttoviulupedagogien johdolla (Yuri Bashmet, Roberto Diaz, 
nobuko Imai, pinchas Zukerman). vuonna 2004 hän sai presidentin kultamitalin esiintymisestään 
Kennedy Centerissä Washington DC:ssä voitettuaan kansallisen taiteiden edistämissäätiön (national 
foundation for the Advancement of the Arts, nfAA) ensimmäisen kultapalkinnon. vuonna 2005 hän 
voitti 1. palkinnon Greenfieldin nuorten taiteilijoiden kilpailussa, ja vuonna 2006 hän voitti tavoitellun 
1. palkinnon Walter e. naumburg -alttoviulukilpailussa. Kesäkuussa 2007 hänestä tuli ensimmäinen 
Rolex Mentor and protégé -taidealoitteen amerikkalainen jäsen, opettajanaan pinchas Zukerman.
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David Aaron Carpenterin soitin on Michele Deconet’n venetsiassa vuonna 1766 rakentama 
alttoviulu. Musiikin alan saavutustensa lisäksi hän on suorittanut kandidaatin tutkinnon (BA) 
valtiotieteiden ja kansainvälisten suhteiden alalta princetonin yliopistossa vuonna 2008.

www.davidaaroncarpenter.com

TAPIOlA SINfONIETTA

tapiola Sinfonietta on 1987 perustettu espoon kaupunginorkesteri, jonka nimi yhdistetään 
tinkimättömään laatuun ja jokaisen muusikon ratkaisevaan rooliin. 41 muusikosta koostuva 
orkesteri esiintyy säännöllisesti kotimaisten ja ulkomaisten huippusolistien ja kapellimestareiden 
kanssa. Myös orkesterin omat muusikot esiintyvät solisteina ja usein myös kamarimuusikkoina. 
Kamarimusiikillisesta otteestaan tunnettu orkesteri soittaa usein myös ilman kapellimestaria. 
tapiola Sinfoniettan ominta aluetta on wieniläisklassinen ohjelmisto, ja tärkeässä roolissa ovat myös 
1900-luvun modernit klassikot sekä uuden musiikin kantaesitykset. orkesteri viihtyy myös mm. 
lastenmusiikin ja poikkitaiteellisten produktioiden parissa.

orkesterin alkutaipaleella taiteellisina johtajina toimivat mm. Jorma panula ja osmo vänskä. 
vuonna 1993 alkaneella Jean-Jacques Kantorowin kaudella oli ratkaiseva merkitys orkesterin 
nykyisen soinnin muotoutumiselle. Kantorow nimitettiin orkesterin kunniakapellimestariksi 
keväällä 2011. tapiola Sinfonietta tekee tiivistä yhteistyötä taiteellisten partnereidensa kanssa, ja 
lisäksi orkesterilla on jokaiselle kaudelle nimetty oma kausisäveltäjänsä. taiteellisista linjauksista 
vastaa johtotroikka, johon kuuluu intendentin lisäksi kaksi orkesterin keskuudestaan valitsemaa 
muusikkojäsentä.

tapiola Sinfonietta esiintyy kotimaan ohella ulkomailla. tapiola Sinfoniettan diskografia sisältää 
yli 50 levytystä, jotka muodostavat kiertueiden ohella tärkeän osan orkesterin kansainvälisestä 
profiilista.

www.tapiolasinfonietta.fi
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fIRST VIOlINS
Janne nisonen
Jukka Rantamäki
Susanne Helasvuo
Aleksandra pitkäpaasi
Kati Rantamäki
Kaisa porra
 
SECOND VIOlINS
timo Holopainen
eveliina Sipilä
Maarit Kyllönen
Jukka Mertanen
Mauri Saarikoski
Salla Savolainen

VIOlAS
Ulla Soinne
Janne Saari
tuula Saari
Ilona Rechardt
 
CEllOS
Mikko pitkäpaasi
Jukka Kaukola
Janne Aalto 

BASSES
panu pärssinen
Mikko Kujanpää
 

flUTES
Hanna Juutilainen
Heljä Räty 

OBOES 
Anni Haapaniemi
Marja talka 

BASSOON
Bridget Allaire-Mäki 

HORNS
tero toivonen
pasi pihlaja 
  

TAPIOlA SINfONIETTA
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“[...] allows Carpenter to demonstrate 
his lyrical musicality and bravura.”  
– The Telegraph
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“Carpenter plays with superlative 
assurance and magnetic conviction [...]. 
An impressive and bold debut.”  
– Gramophone, ‘Editor’s Choice’


