
 

Dio • 
Holy Diver (1983) 

 

– suuri ääni itsenäistyy 
– Ensimmäiset singlensä jo 1950-luvun lopulla tehnyt vahvaääninen vokalisti 
Ronnie James Dio oli laulanut jo parikymmentä vuotta, kun viimein sai kiinni 

suuresta menestyksestä. 

– Dio liittyi Tony Iommin, Geezer Butlerin ja Bill Wardin bändiin, kun Ozzy 
Osbourne lähti sekavassa tilassa soolouralle. Albumit Heaven And Hell (1980) ja Mob 

Rules (1981) esittelivät melodioiltaan täysin uudistuneen Sabbathin. 

– Rainbow’n ja Sabbathin ikävien loppujen jälkeen Dio halusi varmistaa, että olisi 
itse seuraavan hankkeensa ohjaksissa. Bändin nimeksi valittiin Dio, koska se antoi 
vaikutelman oikeasta bändistä ja valjasti samalla Ronnie Jamesin vanhan maineen 

hyötykäyttöön. 

– Jälki oli komeaa, suorastaan genreä uudelleen määrittelevää. ”Holy Diver vei minut 
takaisin klassisen 1970-luvun rockin aikakaudelle ja samanaikaisesti piti sisällään 

kaiken 80-luvun vauhdin ja varmuuden”, Dio kertoo elämäkerrassaan. 

Levyhyllyt • Ari Väntänen


Koko artikkeli kirjastoblogissa Levyhyllyt, mukana ajankuvaa, videota ja 
Finna-palveluun linkitettyä kirjallisuutta ja Dio and related -diskografiaa.


#Levyhyllyt 

levyhyllyt.musiikkikirjastot.fi 

http://levyhyllyt.musiikkikirjastot.fi

	 Dio • Holy Diver (1983)  – suuri ääni itsenäistyy – Ensimmäiset singlensä jo 1950-luvun lopulla tehnyt vahvaääninen vokalisti Ronnie James Dio oli laulanut jo parikymmentä vuotta, kun viimein sai kiinni suuresta menestyksestä. – Dio liittyi Tony Iommin, Geezer Butlerin ja Bill Wardin bändiin, kun Ozzy Osbourne lähti sekavassa tilassa soolouralle. Albumit Heaven And Hell (1980) ja Mob Rules (1981) esittelivät melodioiltaan täysin uudistuneen Sabbathin. – Rainbow’n ja Sabbathin ikävien loppujen jälkeen Dio halusi varmistaa, että olisi itse seuraavan hankkeensa ohjaksissa. Bändin nimeksi valittiin Dio, koska se antoi vaikutelman oikeasta bändistä ja valjasti samalla Ronnie Jamesin vanhan maineen hyötykäyttöön. – Jälki oli komeaa, suorastaan genreä uudelleen määrittelevää. ”Holy Diver vei minut takaisin klassisen 1970-luvun rockin aikakaudelle ja samanaikaisesti piti sisällään kaiken 80-luvun vauhdin ja varmuuden”, Dio kertoo elämäkerrassaan. Levyhyllyt • Ari Väntänen Koko artikkeli kirjastoblogissa Levyhyllyt, mukana ajankuvaa, videota ja Finna-palveluun linkitettyä kirjallisuutta ja Dio and related -diskografiaa. #Levyhyllyt levyhyllyt.musiikkikirjastot.fi 

