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Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestari Hannu Lintu on kutsuttu orkesteri- ja kapellimestarikoulutuksen vierailevaksi
professoriksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan. Vierailuprofessuuri perustetaan Taideyliopiston lisärahoituksella. Myös
RSO:n ja Sibelius-Akatemian koulutusyhteistyö jatkuu. Lintu aloittaa tehtävässä 15.9.2014.

Vierailevana professorina Lintu kehittää Sibelius-Akatemian ja Radion sinfoniaorkesterin yhteistyötä kapellimestari- ja orkesterikoulutuksessa.
Lisäksi hän toimii kapellimestariluokan vierailevana opettajana ja edistyneiden opiskelijoiden mentorina. Yksi opiskelijoista pääsee myös
Linnun assistentiksi.

- Tavoitteeni on tuoda osaamiseni kokonaisvaltaisesti opiskelijoiden käyttöön ja olla mentori, jonka kanssa he voivat keskustella
kapellimestarin arkipäivän ongelmista ja työn haasteista. Mestariluokkatoimintaa koordinoimalla voin luoda yhteyden RSO:n vierailevien
kapellimestareiden ja opiskelijoiden välille. Myös assistenttikäytäntö on ainutlaatuinen pohjoismaisissa orkestereissa, Lintu kertoo.

Vierailevilla opettajilla on tärkeä rooli kapellimestari- ja orkesterikoulutuksen kansainvälisen kiinnostavuuden ylläpitämisessä, sanoo Sibelius-
Akatemian dekaani Tuomas Auvinen .

- Osa-aikaisten vierailuprofessuurien kautta voimme rekrytoida Hannu Linnun kaltaisia vetovoimaisia kansainvälisiä huippuja, jotka eivät voi
sitoutua kokopäiväiseen työskentelyyn. Taideyliopiston lisärahoituksen ansiosta vierailuprofessuureja on mahdollisuus perustaa jatkossa
useampiakin, Auvinen iloitsee.

Linnun aloitteesta syksyllä 2013 käynnistynyt RSO:n ja Sibelius-Akatemian orkesterikoulutusyhteistyö jatkuu. Koesoitossa 18. syyskuuta
valitaan viisi jousisoitinopiskelijaa, jotka saavat oman valmentajan RSO:n konserttimestareista ja äänenjohtajista. Opiskelijat soittavat kolme
konserttiviikkoa valmentajansa vieressä marraskuussa ja maaliskuussa.

Hannu Lintu on yksi kansainvälisesti menestyneimmistä suomalaisista kapellimestareista. Ennen RSO:n ylikapellimestarin tehtävää hän on
toiminut muun muassa Helsingborgin sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina, Turun ja Tampereen kaupunginorkestereiden taiteellisena
johtajana sekä Dublinin RTÉ National Symphony Orchestran päävierailijana. Sibelius-Akatemian kapellimestariluokalla hän on vieraillut
säännöllisesti opettajana.

Linnun nimitti Taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg Sibelius-Akatemian dekaanin esityksestä. Vierailevat professorit nimitetään aluksi
lukuvuodeksi kerrallaan.
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Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön
kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia,
Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.
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