
Jonna Fraser lanceert nieuwe single: Ik Slide 
 
Jonna Fraser lanceert vrijdag 6 juli zijn nieuwe single: Ik Slide. De opvolger van Bovenste Plek 
is tevens voorzien van een clip die vanaf vandaag ook is te zien (via zijn YouTube-kanaal). De 
rapper brengt bovendien een nieuwe aflevering van zijn persoonlijke miniserie Chapter, 
waarin de 25-jarige Zaandammer een inkijkje geeft in zijn dagelijkse leven. 
 
Met de nieuwe single geeft Jonna een vervolg aan de uiterst succesvolle juni-maand, waarin 
hij goed scoorde met Bovenste Plek. Bovendien is hij te beluisteren op Spijt, het nummer van 
zangeres Maan. De single behaalde ruim twee miljoen streams op Spotify en de videoclip 
werd bijna 1,5 miljoen keer bekeken op YouTube. Als klap op de vuurpijl maakte Jonna zijn 
opwachting tijdens het optreden van Maan op Pinkpop. 
 
In de zomermaanden is de agenda van Jonna goed gevuld met optredens op festivals in 
eigen land en een zomertour die hem doordeweeks naar onder andere Portugal en Spanje 
brengt. Zaterdag 7 juli is Jonna te zien op onder andere het Beachrockers Festival, 14 juli bij 
Vunzige Deuntjes in Amsterdam en op 21 juli bij het Daydream Festival in Best.  
 
Jonathan Jeffrey Grando, beter bekend als Jonna Fraser, is opgegroeid in Zaandam Zuid. Op 
zijn 12e maakte hij kennis met hiphop sindsdien is het zijn uitlaatklep. Eind 2014 maakt 
Jonna indruk met zijn debuut EP genaamd Maatje 45. Begin 2015 verschijnt het inmiddels 
platina album New Wave, waarop Jonna een bijdrage levert op de nummers Het Is Zover, 
Hoog/Laag, Je Kan Er Niet Omheen en Liegen Voor De Rechter. In augustus dat jaar tekent hij 
zijn eerste platencontract bij Noah’s Ark. In november verschijnt Jonna zijn tweede EP Alle 
Tijd met gastbijdragen van onder anderen Ronnie Flex en Hef. In mei verschijnt zijn derde EP 
Goed Teken, waarvan het nummer Do Or Die platina is gegaan. In oktober brengt hij zijn 
vierde EP uit genaamd Blessed uit met zijn eerste solo hit Ik Kan Je Niet Laten die goud is 
gegaan. De EP komt de week daaropvolgend binnen op nummer 1 in de charts.  

In april 2017 verschijnt zijn debuutalbum Jonathan met onder andere gospelinvloeden en 
bijdragen van het ZO Gospel Choir. Voor de singles Lover & Bestfriend, Party met Ronnie Flex 
en Niks Nieuws met Sevn Alias en Jayh ontvangt Jonna gouden platen. Ook voor zijn 
gastbijdrage op de megahit My Love van Frenna heeft Jonna in 2017 een gouden plaat 
mogen ontvangen. 

In oktober 2017 het tweede deel van Blessed. Blessed 2 telt dertien tracks en bevat 
bijdragen van onder meer Sevn Alias, Frenna, Boef en Cho. In de eerste week van de release 
verschijnt ook deze plaat, net als het eerste deel, op nummer 1 in de Dutch charts. De single 
Architect met Frenna en Sevn Alias is op Spotify inmiddels de 10 miljoen streams 
gepasseerd. Over het succes laat Jonna geen gras groeien en is twee dagen na het behalen 
van de nummer 1 positie alweer op schrijverskamp. Begin maart 2018 verschijnt de video 
van Zwarte Hoodie in samenwerking met Diztortion uit Londen. 

 

 

 


