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I am acutely conscious that whatever I
write here will take longer to read than
any of these pieces takes to perform.

Olen kiusallisen tietoinen siitä, että
kirjoitinpa tähän mitä tahansa, niin
ohjelmakommentin lukemiseen menee enemmän
aikaa kuin jonkin näistä kappaleista
esittämiseen.

Not originally designed as a series, this
series began with an announcement
reminding the audience to turn their
mobile phones off (I), followed by one
about the number of exits in the
auditorium (II), an apology that the
start of the concert has been delayed by
this announcement (III) and a notice that
unaccompanied minors are not allowed
(IV); the last-mentioned piece of course
consists almost exclusively of a cappella
minor triads.

Tämä sarja (josta ei alunperin pitänyt
tulla sarja) alkaa muistutuksella
sammuttaa matkapuhelimet (I), jonka
jälkeen osoitetaan konserttisalin
uloskäynnit (II), pahoitellaan konsertin
viivästyneen tämän ilmoituksen vuoksi
(III) ja huomautetaan, että alaikäisiä
ilman saattajaa ei sallita (IV); viimeksi
mainitussa unaccompanied minor voi
tarkoittaa myös säestyksetöntä
mollisointua, joista kappale etupäässä
koostuu.

Obviously, there is no point here in
publishing excerpts of pieces that last
less than two minutes altogether.

Tietenkään ei ole mitään järkeä julkaista
tässä otteita kappaleista, joiden
yhteenlaskettu kesto on alle kaksi
minuuttia.

This series may continue, or it may not.
Watch this space.

Sarja saattaa jatkua, tai sitten ei.
Seuraa tilannetta.
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