
Biografia: Charles Dutoit  
Charles Dutoit on yksi tämän hetken kysytyimpiä kapellimestareita, joka on ihastuttanut yleisöä eri puolilla 
maailmaa. Hän on esiintynyt viidellä mantereella nimekkäimpien orkestereiden kanssa ja valloittanut 
maailman tunnetuimmat konserttilavat. 

Dutoit on tällä hetkellä Britannian kuninkaallisen filharmonisen orkesterin Royal Philharmonic Orchestran 
taiteellinen johtaja ja ylikapellimestari. Hän juhlisti hiljattain kolmikymmenvuotista yhteistyötään 
yhdysvaltalaisen Philadelphian orkesterin kanssa, ja hänet nimettiin myös orkesterin kunniakapellimestariksi. 
Dutoit työskentelee jatkuvasti myös Chicagon, Bostonin, San Franciscon, New Yorkin ja Los Angelesin 
orkesterien kanssa ja on säännöllinen vieras muun muassa Lontoon, Berliinin, Pariisin, Münchenin, Moskovan, 
Sydneyn, Pekingin, Hong Kongin ja Shanghain konserttilavoilla. 

Dutoit on levyttänyt yhteensä yli 200 julkaisua Deccalle, Deutsche Grammophonille, EMI:lle, Philipsille ja 
Eratolle, ja hänen levytyksensä ovat saaneet useita huomionosoituksia, muun muassa kaksi Grammy-palkintoa. 

Dutoit toimi maailmankuulun Montrealin sinfoniaorkesterin taiteellisena johtajana 25 vuoden ajan. Hän johti 
myös Ranskan kansallisorkesteria vuosina 1991–2001. Vuonna 1996 hänet nimitettiin Tokion NHK-
sinfoniaorkesterin ylikapellimestariksi ja pian sen jälkeen orkesterin musiikilliseksi johtajaksi. Nykyisin Dutoit 
on NHK:n orkesterinjohtaja emeritus. Dutoit toimi myös Philadelphian orkesterin ylikapellimestarina Mann 
Music Centerissä kymmenen vuoden ajan ja Saratoga Performing Arts Centerissä kahdenkymmenenyhden 
vuoden ajan. 

Dutoit on koko uransa ajan pitänyt tärkeänä työskentelyä nuoremman sukupolven kanssa. Hän onkin toiminut 
ylikapellimestarina japanilaisilla Sapporo Pacific- ja Miyazaki International -festivaaleilla, kiinalaisessa Canton 
International Summer Music Academyssa Guangzhoussa sekä korealaisilla Lindenbaum-festivaaleilla Soulissa. 
Vuonna 2009 Dutoit’sta tuli Verbier Festival Orchestran ylikapellimestari.  

Dutoit oli vasta parikymmenvuotias, kun Herbert von Karajan kutsui hänet johtamaan Wienin 
kansallisoopperaa. Sittemmin Dutoit on toiminut kapellimestarina muun muassa Lontoon kuninkaallisessa 
oopperassa, New Yorkin Metropolitan-oopperassa, Berliinin Deutsche Operissa, Rooman oopperassa ja Buenos 
Airesin Teatro Colónissa. 

Dutoit’n menestyksekäs ura on kerännyt lukuisia tunnustuksia. Hän on saanut Yhdysvalloissa Philadelphian 
kaupungin kunniakansalaisuuden vuonna 1991, Kanadassa Grand Officier de l’Ordre national du Québec 
-kunniamerkin vuonna 1995, Ranskassa Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres -kunniamerkin vuonna 
1996 ja Kanadassa Honorary Officer of the Order of Canada -kunniamerkin vuonna 1998. Vuonna 2007 Dutoit 
sai myös oman synnyinkaupunkinsa Lausannen kunniamerkin Sveitsissä, ja vuonna 2014 hänet palkittiin 
International Classical Music Awards (ICMA) -gaalassa elämäntyöstään. Hänet on myös nimitetty 
kunniatohtoriksi McGillin, Montréalin, Lavalin ja Curtis School of Musicin yliopistoissa. 

Tämä historiasta, arkeologiasta, valtio-opista, taiteesta ja arkkitehtuurista kiinnostunut maailmanmatkaaja on 
käynyt kaikissa maailman valtioissa. 

Biografia: Royal Philharmonic Orchestra 
Britannian kuninkaallinen filharmoninen orkesteri Royal Philharmonic Orchestra (RPO) juhlistaa tänä vuonna 
70-vuotista taivaltaan Britannian musiikin johtotähtenä. Orkesterin kotilavana on vuodesta 2004 toiminut 
Lontoon kunnianarvoisa Cadogan Hall, josta käsin orkesteri matkustaa esiintymään neljääntoista muuhun 
vakituiseen esiintymispaikkaansa eri puolilla maata. Monissa niistä orkesterikonsertit ovat harvinaista herkkua. 
RPO esiintyy kotimaassaan laajemmin kuin mikään toinen vastaavan kokoinen orkesteri, ja sitä voidaankin 



ansaitusti sanoa Britannian kansallisorkesteriksi.  

RPO:ta johtaa arvostettu kapellimestarikaarti niin Lontoon säännöllisissä esityksissä kuin alueellisissa 
esiintymisissäkin. Kapellimestareina toimivat pitkän yhteistyön jälkeen vuonna 2009 orkesterin taiteelliseksi 
johtajaksi ja ylikapellimestariksi nimitetty Charles Dutoit, vieraileva kapellimestari Pinchas Zukerman, vuonna 
2015 orkesteriin nimitetty nuori, dynaaminen kapellimestari Alexander Shelley sekä orkesterin pitkäaikainen 
kapellimestari Grzegorz Nowak.  

Kansainväliset kiertueet kuuluvat olennaisena osana RPO:n ohjelmaan vieden orkesterin maailman 
tunnetuimmille esiintymislavoille. Orkesterin 70-vuotisjuhlakausi sisältää konsertteja Montreux’n ja Granadan 
festivaaleilla, mittavan Yhdysvaltain-kiertueen sekä vierailuja Keski-Eurooppaan ja Kaukoitään, esimerkiksi 
Etelä-Koreaan ja Kiinaan.  

Orkesterin yhteisöllinen ohjelma RPO Resound on tuonut musiikin ja oppimisen ilon monenlaisten ryhmien 
ulottuville yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Ohjelman kautta orkesteri on työskennellyt nuorten, 
kodittomien ja aivohalvauspotilaiden kanssa ympäri maailmaa. Musiikkitapahtumia on järjestetty 
ennakkoluulottomasti eri ympäristöissä, esimerkiksi sairaaloissa, orpokodeissa, lasten saattokodeissa ja jopa 
Lontoon akvaariossa.  

RPO perusti ensimmäisenä brittiorkesterina oman levy-yhtiönsä vuonna 1986. Se jatkoi uranuurtajana vuonna 
2015 perustamalla orkesterin verkkosivuilla toimivan radiokanavan Sound of the Royal Philharmonic 
Orchestran ja RPO TV:n, jolla esitetään soittajien käsikirjoittamia, ohjaamia ja kuvaamia lyhytelokuvia.  

Orkesteri on aktiivinen myös sosiaalisessa mediassa. Facebook ja Twitter tarjoavat mahdollisuuden rentoon 
vuorovaikutukseen yleisön kanssa, ja orkesteria tehdään tutuksi blogissa, YouTube-kanavassa ja Instagramissa 
jakamalla väläyksiä kulissien takaa. Yleisö voi jopa varata liput sähköisesti ja kerryttää samalla kanta-
asiakasetuja käyttämällä orkesterin omaa RPO Rewards -mobiilisovellusta. 

RPO on aina tarttunut ennakkoluulottomasti uusiin tilaisuuksiin esimerkiksi esiintymällä poptähtien kanssa ja 
tekemällä musiikkia videopeleihin, elokuviin ja televisio-ohjelmiin, mutta sen tärkein tavoite on edelleen tuoda 
laadukasta musiikkia mahdollisimman suuren yleisön ulottuville. Tämän tavoitteen hyväksyisi myös orkesterin 
ensimmäinen kapellimestari Sir Thomas Beecham, joka perusti orkesterin vuonna 1946 ja elvytti Ison-
Britannian orkesterimusiikin toisen maailmansodan jälkeen.  

Sir Thomas Beechamin jälkeen orkesterin ylikapellimestareina ovat toimineet Rudolf Kempe, Antal Doráti, 
Walter Weller, André Previn, Vladimir Ashkenazy, Yuri Temirkanov ja Daniele Gatti, ja sen ohjelmisto on 
koostunut kaikenlaisesta musiikista aina klassisen musiikin ydinteoksista modernimpaan 1900- ja 2000-lukujen 
musiikkiin. RPO:n vuoden 2016 ohjelmistoon on kuulunut Stravinskyn baletteja sekä viime aikojen 
huippusäveltäjien teoksia muun muassa Sir Peter Maxwell Daviesilta ja Sir John Tavenerilta.  
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