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AMERIKKALAINEN ARTISTI LÖYSI ESI-ISÄNSÄ SUOMESTA – PALAA KEIKKAILEMAAN 
JUURILLEEN 
 
- pyytää suomalaisia haastamaan hänet suomalaisuuteen liittyviin tehtäviin 
 
Suomalaistaustainen, amerikkalaiskriitikoiden ylistämä pop/rock-muusikko Jonathan Rundman saapuu 
kuuden vuoden tauon jälkeen keikkailemaan Suomeen. Amerikassa syntyneen Rundmanin sukujuuret ovat 
1500-luvun Loimaalla.  
 
Jonathan Rundmanin suomalainen tausta ja kiinnostus suomalaisuutta kohtaan kuuluvat hänen 
musiikissaan vahvasti. Rundmanin keväällä 2016 Suomessa julkaistulta Look Up -albumilta löytyvä The 
Ballad of Nikolaus Rungius  -kappale kertoo keminmaalaisen kirkkoherra Nikolaus Rungiuksen 
(1560-1629) muumion legendasta. Rungius on Rundmanin esi-isä, jonka muumioitunut ruumis on esillä 
Keminmaan Vanhassa kirkossa. 
 
Viime vuosina Amerikan-Rundmanit ovat saaneet uudelleen yhteyden Suomen-sukulaisiinsa sosiaalisen 
median kautta. Muun muassa näyttelijä Carl-Kristian Rundman on Jonathan Rundmanin serkku. 
 
Sosiaalinen media on mahdollistanut Jonathan Rundmanille myös Suomen kiertueen. Rundman keikkailee 
#JonathanSuomeen -kiertueellaan 6.10.–17.10.2016 mm. Helsingissä, Loimaalla ja Vähäkyrössä. 
Tampereella Rundmanin voi nähdä maksutta Lost In Music -festivaaleilla, jossa hän on festivaalin ainoa 
jenkkiartisti. 
 
Jonathan Rundman haluaa päästä lähemmäs suomalaisia juuriaan ja oppia ymmärtämään suomalaista 
kulttuuria ja tapoja. #JonathanSuomeen -some-kampanjan avulla Rundman pyytää suomalaisia haastamaan 
hänet tekemään suomalaisuuteen liittyviä tehtäviä. Rundman tulee toteuttamaan haasteet Suomen 
vierailunsa aikana. Tervetuloa seuraamaan Jonathan Rundmanin Suomen vierailua ja suomalaisuuteen 
liittyvien haasteiden suorittamista somessa #JonathanSuomeen -hashtagin alla! 
 
Jonathan Rundman on keikkaillut Suomessa aiemminkin. Lisäksi hän on tehnyt musiikkia 
amerikansuomalaisen kansanmusiikkiyhtye Kaivaman kanssa, joka ammentaa aineksia suomalaisesta 
pelimanniperinteestä. Rundman ja Kaivama ovat myös kiertäneet Yhdysvaltoja yhdessä suomalaisviulisti ja 
-säveltäjä Arto Järvelän kanssa. Yhteistyö Järvelän kanssa jatkuu myös Rundmanin Suomen kiertueella, kun 
muusikot keikkailevat yhdessä Loimaan Taidetalossa 11. lokakuuta. 
 
Yhdysvalloissa paikallinen media on suhtautunut uteliaasti Rundmanin musiikin pohjoismaisiin 
vaikutteisiin. Esimerkiksi New York Times on kuvaillut Rundmanin sävellyksiä “valoisaksi ja tarttuvaksi 
indie-popiksi”. Look Up  seilaa ennen kartoittamattomilla musiikin alueilla 50-luvun amerikkalaisrockin 
kitarasoundien, 80-luvun uuden aallon ja muinaisen eurooppalaisen kansanmusiikin ristiaallokossa. 
Rundmanin musiikkia on soitettu suosituissa televisio-ohjelmissa, kuten Ellen Degeneres Showssa ja CBS 
This Morning - aamuohjelmassa. 
 
 
Kuvat ja pressimateriaalit: täältä.  
Seuraa Jonathanin matkaa Suomessa: jonathanrundman.com/jonathansuomeen/ 
Jonathan Rundman Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. 
 
Kuuntele Look Up -levy Spotifyssa: https://play.spotify.com/album/0kH3Es5SLWlwwcWrzZmiRW 
“The Ballad of Nikolaus Rungius” -kappaleen musiikkivideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ObSUPI-kMV8 
 
 
#JonathanSuomeen -kiertueen aikataulu: 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B9NTKuyuYXjybnVOZGZ6WV9DTEk?usp=sharing
http://jonathanrundman.com/jonathansuomeen/
https://www.facebook.com/jonathanrundmanmusic/?fref=ts
https://www.facebook.com/jonathanrundmanmusic/?fref=ts
https://twitter.com/jonathanrundman
https://www.instagram.com/jonathanrundman/
https://play.spotify.com/album/0kH3Es5SLWlwwcWrzZmiRW
https://www.youtube.com/watch?v=ObSUPI-kMV8
https://www.youtube.com/watch?v=ObSUPI-kMV8
https://www.youtube.com/watch?v=ObSUPI-kMV8


 

Perjantai 7.10. klo 21.00 
TURKU / FLAVOUR OF THE MONTH Pikku-Torre 
https://www.facebook.com/events/1696829983977285/ 
 
Lauantai 8.10. klo 15.00 
TAMPERE / LOST IN MUSIC FESTIVAL, PAJA BAR (Lisätietoja Facebook-tapahtumasta) 
https://www.facebook.com/events/1804148659822606/ 
 
Sunnuntai 9.10. klo 17.00  
VÄHÄKYRÖ / VÄHÄKYRÖN SEURAKUNTA (Lisätietoja Facebook-tapahtumasta) 
https://www.facebook.com/events/169719226767518/ 
 
Tiistai 11.10. klo 19.00 
LOIMAA / LOIMAAN TAIDEMUSEO / SPECIAL QUEST ARTO JÄRVELÄ (Lisätietoja Facebook-tapahtumasta) 
https://www.facebook.com/events/1053898128013347/ 
 
Keskiviikko 12.10. klo 17.30 
HELSINKI 
https://www.eventbrite.com/e/flocklerin-ja-hurja-median-someskumpat 
 
Torstai 13.10. klo 18.30 
HYVINKÄÄ / HOUSE CONCERT (Lisätietoja Facebook-tapahtumasta) 
https://www.facebook.com/events/194624137618146/ 
 
Sunnuntai 16.10. klo 18.00 
HELSINKI / SOLD OUT! 
 
Jonathan Rundman on saatavilla lehti-, televisio- ja radiohaastatteluihin Suomen vierailunsa aikana.  
 
Lisätiedot/haastattelupyynnöt: 
Johanna Tahlo / Hurja Media  
johanna@hurjamedia.fi  
0407183862 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/events/1696829983977285/
https://www.facebook.com/events/1696829983977285/
https://www.facebook.com/events/1804148659822606/
https://www.facebook.com/events/1804148659822606/
https://www.facebook.com/events/169719226767518/
https://www.facebook.com/events/169719226767518/
https://www.facebook.com/events/1053898128013347/
https://www.facebook.com/events/1053898128013347/
https://www.eventbrite.com/e/flocklerin-ja-hurja-median-someskumpat-tickets-27298032149?aff=erelexpmlt
https://www.eventbrite.com/e/flocklerin-ja-hurja-median-someskumpat-tickets-27298032149?aff=erelexpmlt
https://www.facebook.com/events/194624137618146/
https://www.facebook.com/events/194624137618146/

