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OHJELMA | Program 

 

 

Luys de Narváez (n. 1500 – n. 1550) 

Mille regretz, Cancion del Emperador, (1538) 3’ 

Tuhannesti kadun, Keisarin laulu 
A Thousand Regrets, Song of  the Emperor 
Kokoelmasta | Out of  collection Libros del Delphin 
For vihuela | Vihuelalle 
 

 

Oleksandr Shchetynsky (s. 1960) 

Lullaby (2022) Kehtolaulu 4’ 
For vihuela | Vihuelalle  

World Premiere | Kantaesitys 

 

 

Matilda Seppälä (s. 1993) 

niin kaukana kuin mahdollista/Täällä (2017) 6’ 

as far as possible/Here 
Kaaos Ensemblen tilausteos 

Commissioned by the Kaaos Ensemble 

 

 

  



 

 

 

 

 

Ilkka Hammo (s. 1983) 

A battuta (2019)    13’ 

Tahdissa | On the Beat 
Kaaos Ensemblen tilausteos 

Tilausta tukee Suomen Säveltäjät ry:n Sibelius-rahasto 

Commissioned by the Kaaos Ensemble 

Supported by The Sibelius Fund of  The Society Finnish Composers 

 

 

 
 

Meriheini Luoto (s. 1989)  

Kivi-paperi-sakset (2022) 20’ 

Rock-Paper-Scissors 
Kaaos Ensemblen tilausteos 

Commissioned by the Kaaos Ensemble 

 

 

 

 
 

KAAOS Ensemble 
Martta Jämsä, huilu | flute 

Anna-Sofia Anttonen, saksofoni | saxophone 

Janne Malinen, kitara | guitar & vihuela 

Jerry Piipponen, lyömäsoittimet | percussion



Kaaos Ensemble  
tekee yhteistyötä aikamme nuorten säveltäjien kanssa tilaten 

uusia teoksia huilun, saksofonin, kitaran ja lyömäsoitinten 

kokoonpanolle. Soitinyhdistelmän laajat mahdollisuudet ja 

soittajien kokeilunhaluinen asenne tarjoavat säveltäjille 

kiinnostavan lähtökohdan yhteistyölle.  
Yhtyeen jäsenet työskentelevät laajasti nykymusiikin 

kentällä, ja heitä yhdistää kiinnostus laajentaa omaa 

osaamistaan erilaisten esitysmuotojen parissa.  

Kaaos Ensemble on konsertoinut muun muassa Musiikki-

talossa sekä Viitasaaren Musiikin Aika -festivaalilla. Yhtye on 

kiinnostunut totutuista poikkeavien konserttielämysten 

luomisesta ja yhtyettä on kuultu taidegalleriassa, baarissa ja 

kylätalolla.  

Yhtyeen toimintaa ja sävellystilauksia ovat tukeneet 

Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto, 

Taiteen edistämiskeskus sekä Musiikin Edistämissäätiö.  

 

The Kaaos Ensemble  

collaborate with young composers of  our time, commissioning 

new works for the combination of  flute, saxophone, guitar and 

percussion instruments. The broad possibilities of  this 

combination and the players' willingness to experiment offer 

composers an interesting starting point for collaboration.  
The members of  the group work extensively in the field 

of  contemporary music, and they are united by an interest in 

expanding their own expertise in various forms of  performance. 

Kaaos Ensemble has given concerts, for example, at 

Musiikkitalo and at Viitasaari's Music Time festival. The band is 

interested in creating unusual concert experiences, and the 

band has been heard in art galleries, bars and village halls. 

The group's activities and composition commissions have 

been supported by the Finnish Cultural Foundation, the Sibelius 

Fund of  Finnish Composers, the Center for the Promotion of  Art 

and the Music Promotion Foundation.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Sofia Anttonen.  
Kuva | Photo Anna-Maria Viksten.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janne Malinen.  
Kuva | Photo Irina Hurme.   



  



Vihuelan varhainen mestari 

 

Luis de Narváez (1526–1549) oli espanjalainen säveltäjä ja 

vihuelisti. Eläessään arvostettu Narváez tunnetaan nykyään 

vihuelalle säveltämästään polyfonisen musiikin kokoelmasta 

Los seys libros del Delphín, joka sisältää varhaisimmat 

tunnetut muunnelmasarjat. Hän modernisoi vihuelan soiton 

adaptoimalla siihen italialaisen luuttumusiikin tyylejä.  

 

 

An early master of Vihuela 

 

Luis de Narváez (1526–1549) was a Spanish composer and 

violinist. Esteemed during his lifetime, Narváez is known today 

for his collection of  polyphonic music composed for the vihuela, 

Los seys Libros del Delphin, which contains the earliest known 

series of  variations. He modernized the playing of  the vihuela 

by adapting the styles of  Italian lute music to it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis de Narváez.  



Vihuela herää 400 vuoden Ruususen unesta 

 

Ukrainalainen säveltäjä Oleksandr Shchetynsky (s. 1960 

Harkova, Ukraina) on luonut laajan tuotannon orkesteri-, kuoro- 

ja kamarimusiikkia sekä oopperoita ja elokuvamusiikkia. Hän 

on valmistunut säveltäjäksi Harkovan taideinstituutista ja 

ottanut vaikutteita neuvostoajan avantgarde-säveltäjiltä Edison 

Denisov, Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Sofia Gubaidulina, Valentin 

Silvestrov sekä toisen Wienin koulukunnan säveltäjiltä Olivier 

Messiaen ja György Ligeti.  

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Oleksandr Shchetynsky on 

ollut maanmiehensä Vladimir Silvestrovin ohella runsaasti 

esillä. Hän on kuitenkin nauttinut kansainvälistä suosiota jo 

1980-luvulta alkaen. Naxos-levymerkki on levyttänyt hänen 

musiikkiaan. Shchetynsky on voittanut palkintoja useissa 

kansainvälisissä sävellyskilpailuissa.  

Shchetynskyn tyyli pohjautuu näennäisesti sarjallisten 

prosessien sekä ilmaisurikkaan sointimateriaalin ja melodiikan 

yhdistelmään. Rytmiikka ja muotoajattelu ovat usein hyvin 

joustavia. Usein Shchetynsky hakeutuu modernin henkevyyden 

sfääreihin, etenkin oopperoissaan ja kuoromusiikissaan.  

Shchetynsky on on sävellyksen ja orkesteroinnin 

opettaja Harkovan kansallisessa Kotlyarevsky-

taideyliopistossa.  

Vihuela on espanjalainen kitaran sukuinen kuusikielinen 

kielisoitin renessanssin ajalta. Tiettävästi sille ei ole sävelletty 

yhtään uutta sävellystä yli 400 vuoteen.  

Lullaby (2022) (Kehtolaulu) on ensimmäinen osa 

Shchetynskyn laajamuotoisesta teoksesta vihuelalle. Teos 

sisältää teema-ainesta ukrainalaisesta kansanlaulusta Uni käy 

ikkunan alle, jossa uni ja torkku keskustelevat suunnitellen 

nukuttavansa ja keinuttavansa lapsukaista vuoteessaan, kodin 

lämmössä, upottavien tyynyjen ja silkkilakanoiden keskellä.  

 

 

  



Vihuela Wakes after 400 Years of Beauty Sleep 

 

Ukrainian composer Oleksandr Shchetynsky (b. 1960 

Kharkiv, Ukraine) has created a wide range of  orchestral, choral 

and chamber music as well as operas and film scores. He 

graduated as a composer from the Kharkiv Art Institute and 

was influenced by the avant-garde composers of  the Soviet era, 

Edison Denisov, Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Sofia Gubaidulina, 

Valentin Silvestrov, and the composers of  the Second Vienna 

School, Olivier Messiaen and György Ligeti.  

After Russia attacked Ukraine, Oleksandr Shchetynsky, 

along with his compatriot Vladimir Silvestrov, has been featured 

extensively. However, he has enjoyed international popularity 

since the 1980s. The Naxos label has recorded his music. 

Shchetynsky has won prizes in several international 

composition competitions. 

Shchetynsky's style is based on a combination of  

seemingly serial processes and expressive sound material and 

melody. Thoughts of  rhythm and form are often flexible. 

Shchetynsky often reaches out to the spheres of  modern 

spirituality, especially in his operas and choral music. 

Shchetynsky is a teacher of  composition and 

orchestration at the Kotlyarevsky National Art University in 

Kharkiv. 

The vihuela is a Spanish six-stringed instrument from the 

Renaissance period. It is not known that any music has been 

composed for it in more than 400 years. 

Lullaby (2022) is the first part of  Shchetynsky’s large-

scale work for vihuela. The work contains thematic material 

from the Ukrainian folk song Sleep Goes By Under The Window, 

where sleep and slumber are talking, planning to lull and rock 

the children in their bed, in the warmth of  the home, in the 

middle of  sinking pillows and silk sheets. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleksandr Shchetynsky. 
Kuva | Photo Yevhen Chervony.   



Runollisesti leikkisä värien paletti 

 

Matilda Seppälä (s. 1993) on opiskellut Tampereen ammatti-

korkeakoulussa Jouni Kaipaisen johdolla, Latvian Jāzeps Vītols 

-akatemiassa sekä Sibelius-Akatemiassa Tapio Nevanlinnan 

johdolla. Seppälä on palkittu In modo di Lutoslawski- ja Peteris 

Vasks -sävellyhskilpailuissa. Seppälä on nykymusiikkiseura 

Tampering ry:n jäsen. 

 

Teoksestaan niin kaukana kuin mahdollista/Täällä 

(2017) säveltäjä kertoo:  

 

niin kaukana kuin mahdollista/Täällä on leikkiä 

materiaaleilla, soinneilla ja läikähtelevillä vastakohdilla. 

Luonnostellessani teosta tälle laajan väripaletin kvartetille, 

inspiroiduin kovasti Harry Salmenniemen runosta xxi 

kokoelmassa Virrata että.  

Runo on kirjoitettu rastimaiseen muotoon, jota lukija 

voi tutkia läheltä tai kaukaa ja useasta eri suunnasta. Osa 

säkeistä on sommiteltu toisistaan irralleen, osa lähemmäs 

toisiaan. Lukijan voi muodostaa (tai olla muodostamatta) 

säkeistä jatkumoita, pareja, sanaryhmiä, kaksi risteävää 

säkeistöä, neljä säeryhmää, jotka ovat kiinni toisissaan kuin 

siamilaiset kaksoset tai mitä tahansa näiden väliltä.  

Runon tutkiminen muistuttaa kerta kerralta enemmän 

leikkiä, jossa muotokäsitykset ja jopa sanojen merkitykset 

alkavat huojahdella. Teoksessani sävelkieli vaihtaa usein 

suuntaa, mutta takertuu välillä nurkistaan pidempiin 

prosesseihin. Jokainen instrumentalisti on vuorollaan lähi-

kuvassa ja vuorollaan sulautuu osaksi yhteistä sointipilveä. 

Kuulija voi mielessään leikkiä kuvakulmalla, jonka korvilleen 

antaa ja ennemmin kuunnella kuin vain passiivisesti kuulla. 

Musiikkia tavataan soittaa alusta loppuun siinä järjestyksessä 

kuin se on nuottiin kirjoitettu, mutta se, miten peräkkäiset 

tapahtumat hahmottuvat ja liittyvät toisiinsa onkin ihan silkkaa 

kuunteluleikkiä itse kunkin korvissa.  



Poetically Playful Colors 

 

Matilda Seppälä (b. 1993) has studied at the Tampere 

University of  Applied Sciences under Jouni Kaipainen, at the 

Latvian Jāzeps Vītols Academy and at the Sibelius Academy 

under Tapio Nevanlinna. Seppälä has been awarded in the In 

modo di Lutoslawski and Peteris Vasks competitions. Seppälä is 

a member of  the contemporary music society Tampering ry. 

 

About her piece as far as possible/Here (2017) the 

composer says: 

 

as far as possible/Here is playing with materials, sounds 

and striking contrasts. While sketching the work for this quartet 

with a wide color palette, I was very inspired by Harry 

Salmenniemi's poem xxi in the collection Virrata että. 

The poem is written in a cross-shaped form, which the 

reader can examine from near or far and from several different 

directions. Some of  the verses are composed separately from 

each other, some closer to each other. It is up to the reader to 

form (or not to form) long strings of  verses, pairs, groups of  

words, two crossing stanzas, four groups of  verses that are 

attached to each other like Siamese twins, or anything in 

between. 

Examining a poem more and more resembles a game, 

where concepts of  form and even the meanings of  words begin 

to waver. In my work, the tone often suddenly changes 

direction, but it also sometimes gets stuck in the corners of  

longer processes. Each instrumentalist is in turn in close-up and 

in turn merges into a common sound cloud. The listener can also 

play in his mind with the picture angle he chooses, and rather 

listen than just passively hear. Music is usually played from the 

beginning to the end in the order in which it is written, but the 

way the successive events take shape and are connected to 

each other is a pure listening game in each individual's ears.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martta Jämsä. 
Kuva | Photo Vuokko Salo.  



Nykyajan kiireinen kone 

 

Ilkka Hammo (s. 1983) on valmistunut musiikin maisteriksi 

Sibelius-Akatemiasta pääaineenaan kitaransoitto ja tehnyt 

kitaransoiton jatko-opintoja Weimarin musiikkikorkeakoulussa 

Thomas Müller-Peringin oppilaana. Sävellystä Hammo on 

opiskellut Tapio Nevanlinnan ja Veli-Matti Puumalan johdolla. 

Sävellyksen mestarikursseilla Hammon opettajia ovat olleet 

Jouni Kaipainen, Jukka Tiensuu, Juhani Nuorvala ja Hans 

Abrahamsen. Hammo opettaa kitaransoittoa Pirkanmaan 

musiikkiopistossa ja on Tampering ry:n jäsen.  

Hammo on säveltänyt soolosoittimille, kamariyhtyeille ja 

orkestereille. Hänen säveltämisessä yhdistyvät vapaan 

intuitiivinen, luonnollinen muusikkous ja huolellisesti hiotut 

rakenteet. Emotionaalisuus ja draamaattisuus, intensiiviset 

tekstuurit, leikkisät ja rytmilliset karakterit sekä vahva pää-

määrätietoisuus kuvaavat Hammon sävellystyyliä, jossa on 

usein oopperallista kertovuutta, ilman suoraa ohjelmallisuutta.  

 

Teoksestaan A battuta (2019) säveltäjä kertoo:  
 

A battuta (suom. tahdissa) on kuin kone, joka sihisee, suhisee 

ja puhisee sykkien toistuvia polyrytmikuvioitaan yhä 

kiihtyvällä teholla. Välillä se saa pehmeämpiä, jopa inhimillisiä 

piirteitä ja vaipuu unenomaisiin ajatuksiinsa, kunnes loppua 

kohden aina vain hurjempia kierroksia keräävä primitiivinen 

jyske vie teoksen hengästyttävään huipennukseensa. Hyvin 

pitkälti rytmin ehdoilla etenevä teos heijastaa nykyajan 

hektisyyttä ja kiireistä, jatkuvien vaatimusten täyttämää 

elämää.  

Kaaos Ensemblen kanssa pidetyt testisessiot ovat 

toimineet merkittävänä inspiraation lähteenä säveltäessäni 

tälle epätavalliselle kokoonpanolle. Huilun, saksofonin, kitaran 

ja lyömäsoitinten harvinainen yhdistelmä ei ehkä ole 

säveltäjälle helpoimmasta päästä käsitellä. Toisaalta soitinten 

erilaisuus tukee äänenväreiltään rikasta sointimaailmaa. 



Kokoonpano on myös tarjonnut herkullisen lähtökohdan 

kokeilla aiemmasta tuotannostani poikkeavaa lähestymistapaa. 

Tällä kertaa toistuvien polyrytmikuvioiden ja pulsatiivisuuden 

nostaminen voimakkaasti hallitseviksi elementeiksi sekä 

neljän erilaisen instrumentin ajatteleminen yhtenä yksikkönä 

ovat olleet sävellystyön alusta asti johtavia ajatuksia. 

 

Ilkka Hammo. 
 

A Busy Modern Machine 

 

Ilkka Hammo (b. 1983) graduated with a master's degree in 

music from the Sibelius Academy majoring in guitar playing and 

continued at the Weimar University of  Music as a student of  

Thomas Müller-Pering. Hammo studied composition under Tapio 

Nevanlinna and Veli-Matti Puumala. Hammo's teachers at 

composition master classes have been Jouni Kaipainen, Jukka 



Tiensuu, Juhani Nuorvala and Hans Abrahamsen. In addition to 

his composition work, Ilkka Hammo teaches guitar playing at 

the Pirkanmaa music college in Tampere and is a member of  

the Tampering Society. 

Hammo has composed for solo instruments, chamber 

ensembles and orchestras. His compositions combine free, 

intuitive, natural musicianship and carefully polished structures. 

Emotionality and drama, intense textures, playful and rhythmic 

characters and a strong sense of  purpose describe Hammo's 

compositional style, which often has an operatic narrative, 

without direct programming. 

 

About his work A battuta (2019) the composer says: 

A Battuta (In Rhythm) is like a machine that hisses and whirs its 

repetitive polyrhythmic patterns with ever-increasing power. 

Sometimes it acquires softer, even human features and sinks 

into its dreamlike thoughts, until toward the end, the primitive 

rhythmic noise, collecting more rounds per minute as it goes 

along, takes the work to its breath-taking climax. The work, 

progressing largely according to the terms of  rhythm, reflects 

the hectic pace of  modern times and a busy life with its 

constant demands. 

The test sessions with the Kaaos Ensemble have served 

as a significant source of  inspiration for me to compose for this 

unusual ensemble. The rare combination of  flute, saxophone, 

guitar and percussion may not be the easiest for a composer to 

handle. On the other hand, the variety of  instruments results in 

a sound world rich in timbres. The composition has also 

provided a delicious starting point to try a different approach 

from my previous production. This time, raising the repetitive 

polyrhythmic patterns and pulsatility into strongly dominant 

elements, as well as thinking of  the four different instruments 

as one unit, have been leading ideas from the beginning of  the 

composition work.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerry Piipponen.  



Improvisoiden mukaan peliin 

 

Meriheini Luoto (s. 1989) on helsinkiläinen säveltäjä multi-

instrumentalisti ja Akkajee-yhtyeen jäsen. Hän laulaa, soittaa 

viulua ja avainviulua ja on laajalti perehtynyt elektroniikkaan. 

Hän on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta 

pääaineenaan kansanmusiikki. Hänen sävellyksensä 

perustuvat usein improvisaatioon, sointiominaisuuksiin, 

kokemuksellisuuteen ja intuitioon. Erilaisten arkkitehtonisten 

tilojen tarjoamat mahdollisuudet inspiroivat häntä etsimään 

uusia ja epätavallisia tapoja esittää ja kokea musiikkia. 

Seikkailunhaluisella mielellä ja skandinaavisen kansan-

musiikkiperinteen tuntemuksella hän luo äänimaisemia 

vanhasta ja uudesta samaan aikaan. Luodon musiikkia on 

julkaistu kahdella Metsänpeitto-otsikkoa kantavalla levyllä.  

 

Teoksestaan kivi-paperi-sakset (2022) säveltäjä kertoo:  

 

Tiesitkö, että Kivi, paperi ja sakset -peliä pelataan sekä 

kivi-paperi-sakset että kivi-sakset-paperi -versioina? Toisten 

mielestä kivi-sakset-paperi -hokema sanotaan ääneen samalla 

kun nyrkit heiluvat ilmassa neljä kertaa, toiset taas heiluttavat 

nyrkkejä täydessä hiljaisuudessa kolmeen. Joillakin taas 

hokema on yy-kaa-KOO, ja joillakin än-yy-tee-NYT. 

Teos syntyi keväällä 2022 Kaaos Ensemblen kanssa 

työpajoissa, joissa musiikillista materiaalia luotiin kuulon-

varaisen työskentelyn, improvisaation ja mielikuva-

harjoitteiden keinoilla. Pian improvisointi kääntyi pelaamiseksi 

ja etenkin teoksen toisesta osasta kehkeytyi peli, jonka 

seuraamista voi verrata penkkiurheiluun. 

  



Meriheini Luoto.  



Joining the Game Improvising 

 

Meriheini Luoto (b. 1989) is a Helsinki-based composer, 

multi-instrumentalist and member of  the Akkajee band. She 

sings, plays the violin and the key fiddle and is widely versed in 

electronics. She has a master's degree in music from the 

Sibelius Academy, majoring in folk music. Her compositions are 

often based on improvisation, tonal qualities, experience and 

intuition. The possibilities offered by different architectural 

spaces inspire her to look for new and unusual ways to present 

and experience music. With an adventurous mind and 

knowledge of  the Scandinavian folk music tradition, she creates 

soundscapes of  old and new at the same time. Luoto's music 

has been released on two recordings bearing the title 

Metsänpeitto. 

 

About his work Rock, Paper and Scissors (2022)  

the composer says: 

 

Did you know that the Rock, Paper and Scissors game is 

played in both Rock, Paper and Scissors and Rock, Scissors and 

Paper versions? Some say, the rock-scissors-paper catchphrase 

is said out loud while shaking the fists in the air four times, 

while others shake the fists in complete silence three times. 

Some go with one-two-THREE and three-two-one-NOW. 

Rock, Paper and Scissors was born in the spring of  2022 

with the Kaaos Ensemble in workshops, where musical material 

was created using sound features, improvisation and imagery 

exercises. Soon, improvisation turned into playing, and 

especially the second movement of  the work developed into a 

game, the following of  which can be compared to spectator 

sport. 

  



 


