
Rocketman-oppimateriaali 
Triviaa 

Elton John  

• Elton John on yli 300 miljoonan levymyynnillään ja lukuisilla listahiteillään sekä palkinnoillaan (viisi 
Grammya, Oscar, Tony ja Golden Globe) eräs maailman menestyneimmistä muusikoista. Hän on 
myös tunnettu musikaaleista Leijonakuningas, Billy Elliot ja Aida: joidenkin lähteiden mukaan hän 
oli vuosien 1994 - 2005 menestynein musikaalisäveltäjä. 
  

• Elton John ei muista villeimmistä vuosistaan mitään. Päivärutiinit olivat hukassa: hän veti huumeita 
ja vähintään pullon viskiä valvoen kolme päivää putkeen, minkä jälkeen hän ahmi ruokaa, oksensi ja 
nukkui vuorokauden. Omien sanojensa mukaan vain musiikki piti hänet elossa ja oli pelkkää hyvää 
tuuria, ettei hän saanut AIDSia. Raitistumista Elton John pitää suurimpana saavutuksenaan. 
  

• Elton on kertonut käyneensä erilaisissa AA- ja AN-ryhmissä 1500 kertaa 1990-luvun alussa. Tämän 
tavan hän lopetti pitäen sitä eräänä addiktiivisen käyttäytymisen muotona. Elokuvan lopussa 
mainittu shoppailu on ollut Elton Johnille varsin äärimmäinen harrastus: vuonna 2000 hän osti 
kukkia 293 000 punnalla, koska "I like flowers". Hän saattoi tuhlata kuukaudessa kaksi miljoonaa 
puntaa. Impulsiivisesti käyttäytyvä Elton repi pankista tulleet kirjeet niitä lukematta, ja vararikko oli 
lähellä. Addiktiivinen elämäntyyli on tietyllä tapaa jatkunut raitistumisesta huolimatta: toivelistalla 
on yhä 100 maata, joissa Elton haluaisi esiintyä. 
 

•  Elton John ei ottanut sukunimeään John Lennonilta, vaan Bluesology-yhtyeensä vokalisti Long John 
Baldwinilta. Eltonin keskimmäinen nimi Hercules ei viittaa antiikin Kreikan myytteihin vaan 
englantilaisen komediasarjan hevoseen. 
 

• Tunnetuin anekdootti Eltonin klassisen musiikin soittotaidoista on Händelin nelisivuisen kappaleen 
toistaminen pianolla yhden kuuntelukerran jälkeen. Elton soittaa yleensä Yamaha-pianoa. 
Elokuvassa nähdään muitakin pianoja. 
 

• Elokuvassa esiintynyttä Arabellaa ei ollut olemassa, mutta Elton ja Lisa Woodrow olivat kihloissa 
1960-luvun lopulla. Pariskunta jakoi asunnon Bernie Taupinin kanssa, joka kertoi Eltonin yrittäneen 
itsemurhaa tulevien häiden vuoksi: Elton makasi dramaattisesti kaasuhellan edessä - pää tyynyllä ja 
ikkuna auki. Tarina kertoo, että Bernie ja bändi kaveri Long John Baldry olisivat kehottaneet Eltonia 
lopettamaan suhteen. Someone saved my life -kappale kertoo näistä tapahtumista. 
  

• Eltonin ja hänen äitinsä Sheila Farebrotherin välit katkesivat 8 vuodeksi, koska äiti halusi 
edelleenkin pitää yhteyttä mm. manageri John Reidiin eikä hän tunnetusti pitänyt Eltonin 
puolisosta David Furnishistä. Vaikka äiti ja poika solmivat rauhan, muutti Sheila kuukausi ennen 
kuolemaansa testamenttinsa, jossa hän jätti Eltonille kaksi uurnaa ja valokuvaa. 

• Sheila erosi miehestään Eltonin ollessa 14-vuotias. Isäpuoli Fred Farebrother oli hänelle se 
kannustava ja lempeä isä, mitä oma isä ei koskaan ollut. Fred kuljetti Eltonia mm. keikoille. 
 

• Eltonin isä Stanley Dwight oli lahjakas trumpetisti. 
  

• Elton John on sanonut: "I love singing miserable songs." 

 
 



• Elton John on hyvä ystävä Lady Gagan kanssa, joka on myös hänen Zacharias-poikansa kummi. 
 

• Elton inhoaa kykykilpailuja, pop-videoita ja pitää suurinta osaa nykyajan lauluntekijöistä kamalina. 
Hänellä ei ole iPodia, tietokonetta tai älypuhelinta, jota kutsuu kannettavaksi puhelimeksi (portable 
phone). 
 

•  Goodbye Yellow Brick Road -kappale viittaa Ihmemaa -elokuvaan Ihmemaa Oz (The Wizard of Oz, 
1939). "Are you a friend of Dorothy?" -kysymys oli salainen LGBT-koodi, jolla Hollywood-piireissä 
selvitettiin seksuaalista suuntautumista. Dorothya Ihmemaa Ozissa esittänyt Judy Garland oli myös 
aikansa gay-ikoni. 

Rocketman-elokuva 

• USA:ssa Rocketman on seksiin ja huumeiden käyttöön liittyvien kohtausten takia lapsilta kielletty 
(R-luokitus, mikä meillä vastaa K16-ikärajaa). Suomessa elokuva on kielletty alle 12-vuotiaillta. 
Venäjällä elokuvasta on leikattu pois viisi minuuttia (seksikohtaukset ja elokuvan lopussa ollut 
päivitys Eltonin perhe-elämästä ja avioliitosta David Furnishin kanssa). Samoalla elokuva on kielletty 
kokonaan. 
  

• Elokuvan musiikista vastanneen Giles Martinin isä George Martin toimi Beatles-yhtyeen levyjen 
tuottajana. Häntä pidetään eräiden lähteiden mukaan ns. viidentenä Beatlena sekä yhtenä 
maailman parhaimmista tuottajista. George Martin tuotti myös Eltonin Prinsessa Dianan 
hautajaisissa (1997) esittämän Candle in the Wind -version sinkkulevylle. 
  

• Pääosan esittäjä Taron Egerton lauloi Your Song -kappaleen Royal Academy of Dramatic Art -
oppilaitoksen sisäänpääsykokeessa. Hän myös esitti ääninäyttelijänä teinigorillan roolissa 
kappaleen I'm Still Standing animaatioelokuvassa Sing (2016). 
  

• Elton ei todellisuudessa saapunut huumevieroitukseen paholaispuvussa, vaan hänen yllään oli 
kananpojan asu. Paholaispuku voidaan tulkita omien demonien kohtaamiseksi. Pukusuunnittelija 
Julian Dayn mukaan tämä demoni haluaa rakkautta ja tulla kuulluksi: pikkupirulla on 
sydämenmuotoiset silmälasit, pääkoriste ja siivet. Paholaispukuun ommeltiin käsin 140.000 
Swarowskin kristallia. Kaikkiaan elokuvan asuihin käytettiin miljoona kristallia. Vain yksi, myös 
Bohemian Rhapsodyn pukusuunnittelusta vastanneen, Julian Dayn elokuvaan suunnittelemasta 88 
asukokonaisuudesta oli kopio alkuperäisestä: Dodgers-pukuun ommeltiin paljettien sijaan 260.000 
Swarowskin kristallia. 
  

• John Reid toimi Queenin managerina 1975 - 78. 
  

• Rami Malekia kaavailtiin esittämään elokuvassa Freddie Mercurya cameo-roolissa. Myös Elvis-
cameo jäi lopullisesta elokuvasta pois. 
  

• Rocketmanilla on paljon yhteistä Billy Elliot -elokuvan kanssa: Dan Hall kirjoitti sekä Billy Elliot- että 
Rocketman -elokuvien käsikirjoitukset; Bernie Taupinia esittänyt Jamie Bell oli nuoren Billyn 
roolissa; Elton on säveltänyt Billy Elliot -musikaalin. 
  


