Iiro Rantala
Pianisti ja säveltäjä Iiro Rantala (s.1970) lukeutuu paitsi Suomen, kenties myös koko kansainvälisen jazzkentän
valovoimaisimpiin tähtiin. On miltei mahdotonta luetella, keiden kaikkien kanssa yli 2000 konserttia yli 43 maassa
ympäri maailman antaneen Trio Töykeät -jazztrion perustaja on uransa aikana tehnyt yhteistyötä.
Musiikinlajien raja-alueilla liikkuminen on Rantalalle luonteenomaista. Hänen orkesteriohjelmistoonsa kuuluu niin
Gershwiniä kuin Mozartiakin, jonka A-duuripianokonserton hän on esittänyt lähes kaikkien suomalaisten orkesterien
kanssa. Jukka Linkolan Rantalalle säveltämän pianokonserton hän kantaesitti vuonna 2013 John Storgårdsin johtaman
Helsingin kaupunginorkesterin kanssa.
Rantalan monipuolista uraa on aina leimannut yleisöystävällinen poikkitaiteellisuus ja ennakkoluulottomuus. Rantala
on säveltänyt useita musikaaleja Ryhmäteatteriin ja Helsingin kaupunginteatteriin sekä musiikin muun muassa
elokuvaan Klassikko sekä neljään huippusuosittuun Risto Räppääjä -lastenelokuvaan, joista ensimmäinen toi hänelle
Jussi-palkinnon vuonna 2009.
Rantalan solmima levytyssopimus kuuluisan saksalaisen ACT-levymerkin kanssa kantoi saman tien hedelmää.
Maaliskuussa 2011 julkaistu soolopianolevy Lost Heroes oli huikea kansainvälinen arvostelumenestys, ja voitti
Saksassa paitsi tavoitellun Preis der Deutschen Schallplattenkritik -palkinnon, myös Echo-palkinnon vuoden parhaasta
jazz-levystä. Samana vuonna Rantala sai kunnian toimia arvostetun Montreux Jazz Festivalin pianokilpailun
tuomariston presidenttinä.

Vuonna 2015 ACT:ille levyetty albumi My Working Class Hero on Iiro Rantalan kunnianosoitus
John Lennonille, joka olisi vuonna 2015 täyttänyt 75 vuotta.
Levy sai erinomaisen vastaanoton niin kriitikoilta kuin suurelta yleisöltäkin, ja mm. PohjoisSaksan yleisradio (Nord-Deutscher Rundfunk, NDR) valitsi sen vuoden 2015 Jazz-levyksi.

Rantala on toiminut Suomen Unicefin hyvän tahdon lähettiläänä vuodesta 1994, ja vuonna 2013 tasavallan presidentti
myönsi hänelle Pro Finlandia -ansiomerkin. Suomen jazzliiton Yrjö-palkinnon hän sai vuonna 1996.
V. 2015 Rantala palkittiin Vienti-Emmalla ja v. 2017 hän oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston v. 2017
musiikkipalkinnon saajaksi.
New York Festivals:in Best Music Special –sarjassa Rantalan ja Zarkus Poussan Tunteiden Ilta –ohjelmal sai
kunniamaininnan. Tunteiden ilta palkittiin myös parhaan radion viihdeohjelman Kultaisella ruusulla (Rose d'Or)
Berliinissä.
Iiro Rantalalta ilmestyi huhtikuun 2018 lopulla ensimmäinen klassinen Mozartin pianokonserttolevytys, Die Deutche
Kammerfilharmonien kanssa:

Elokuussa 2019 Iiro Rantalalta ilmestyi My Finnish Calendar- albumi, jossa Rantala soittaa Vivaldin Neljän vuodenajan
tavoin kaikki Suomen kalenterikuukaudet läpi.

