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Vennerne mente han var bindegal og
burde mentalundersoges.Og folk med
forstandp6, hvordanmusikkenspiller,var
tilbojeligetil at give dem ret. Selv kunne
RuneBech godt se at de skeptiskehavde
en pointe,og alligevelhar han i dag svert
ved at vere i d6rligthumor.
Han har af egen lommepostetet millionbelabi et projekt,der umiddelbart
forekom h6blost. Nu kan han fornajet
konstatere,at fondsdonationerog tilskud
pA i alt 7,5 millionerkronerhar sikret de
naste tre 6rs drift af det genibnede Jazzhus Montmartrei de oprindeligelokaleri
Store Regnegadei Kobenhavn.Og der er
ikke blot skabtakonomiskro og basisfor
ambitioneraf internationalt
format. Der
er ogs6 sat skub i en udviklingsplan,
der
med blandt andet nye samarbejdspartnere vil 6benbare musikkenfor et storre
publikum.Montmartrehar indgAetaftaler
om koncerttransmissioner
med DRs kom,
mende jazzkanalP8 og med Artist Sharei
NewYork,der vil f5 koncertoptagelser
over
fiberbredbAndi top-tv-kvalitet
-Vi kan trakke musikkenud fra stedet og g@reMontmartretil et internationalt
brand.Og vi kan vere med til at placere
Ksbenhavnpd landkortetsom jazzby.Og
jeg er glad for at den statte vi fdr, betyder
nye penge til jazzen.Vi tager dem ikke fra
andre,sigerdirektorenfor nasten det hele.
RuneBechvar en flittig,men stort set anonym gast i det danskejazzmilja,indtil han
i begyndelsenaf 2O1Osammen med pianisten med mere Niels Lan Doky meldte
sig pA banenog annoncerede,
at de ville
genSbnedet legendariske
spillested.Eller mdske mere praecistskabe et nyt p6
den samme adresse,hvor Montmartre16
1959-76inden Montmartreflvttedetil Nsrregade.
Han har som uddannetjournalistarbejdet som udenrigskorrespondentfor
Politikenog TV 2 med basei Osteuropaog
London,og det var i sidstnavnte by, han
om ikke sA lyset,sA tabte underkeben,da
The Times som en af de farste avisergik
pi nettet og pd et pressemodepresenterede dereswebside.
-Jeg blev dybt fascineretog begyndte at overvejeog fA ideertil, hvadteknologien kunnebrugestil.Hvordanman kunne
kommunikerepd nye platforme.Dengang
var brugenaf nettetherhjemmei sin spade vorden.
Rune Bech laertesig selv at programmere
simpel HTML,og sammenmed en qam-

mel gymnasievenog nu lege skabte han stadig fA t6rer i ajnene i begejstringover,
portalen Netdoktor,hvis succes voksede at der bliverskabt levendekunstlige foran
og bredte sig ud over Europa.De solgte 6n. Jeg kan lide at svalge i melankolsk
efter tre 5r,og selvomdet ikke gjordedem jazz.Jeg opfatter mig selv som et positivt
til milliardarer,fordi it-boblennAede at og udadvendtmenneske,men den nordibriste,kom der dog en pen sum ind p6 ske tone rammeren klangbundog nogle
bankkontoen.
nervetride i mig.
-Den amerikansketraditioner som
I seks 6r var han direktar for TV 2s
internetdivision,
far han i 2007 blev selv- bekendten anden,men idet heletagetblistandig som det, han m5skeiser er, nem- ver jeg indfangetaf den 6nd og stemning,
lig iverksetter.
af de menneskerog den kultur,der er jazDet er han i sit eget rddgivningsfirma zens.Det er en ellerandenherligmodpol
Bechmedia,som investorog ledelsesmed- til et samfund,hvoralt helstskalplanlaglem i flere mindreselskaber,
blandtandre ges, gd efter rette linjerog v@rekendt p6
med Chris MacDonaldi Sundhedsdoktor forhSnd.Og en livgivendekontrasttil meAps og som bestyrelsesformand
i de stor- get af alt det andet,jeg beskeftiger mig
ste danske elselskabersfaellestelecom- med i mit ilv.
virksomhedNianet.
Hanbeveger sig ubesvaret iet kryds- RuneBech gik ikke rundt og dramte om,
felt mellemkommunikation
og it. Det sy- at han,om man sd mAsige,skullehavesin
nes ikke umiddelbartat have meget med egenjazzklub.Endsigeat den skulleligge
jazz aI gare, s6 lad os ga tilbage i tiden i Store Regnegade.At det blev s6dan,
til Fyn og landsbyenKang,hvor den unge skyldesbassistenMadsVinding.Samt en
Runevoksedeop pe en fynsk bondeg6rd masseandregode menneskerog en del
med et par foraldre, som var skolelerere. tilfaldigheder.Sddansom Rune Bech forN@rmestestorby var Glamsbjerg,og teller historien.
pi det lokalegymnasium,for eksempel,
PAsineturegennembyenhavdeMads
fandt han musikalskefaller, som spil- Vindingdet med at kastelangeblikkeind
Iede b6de rock, punk og )azz.Hans eget i de lokaleri Store Regnegade,hvor han
instrumentvar saxofonen.Den har han for som ung musikertrSdte sine barnesko.
langst sluppetigen.
Her sA han en frisorsalonindtil en dag i
efter6ret2009, da h6rtorrernevar vek og
Jeg kan lide at svalge i nostalgi
flyttekasserved at indtage rummet. Og
-Min brors pladesamling,
som jeg lSnte husetsejer bekraftede, at en ny lejer var
flittigtfra, introducerede
mig i slutningen p6 vej. Hanvar ved at skrivekontraktmed
af 1970ernetil )azzen,og jeg blev dybt be- folk,der villelavenatklub.
taget. Det var SecretOyster,NHZp,Kenny
Nu var chancen der, hvis der blev
Drew, Entranceog Palle Mikkelborg.Alt, handlethurtigt.Nu skulleder igen spilles
hvad han har rartved, har siden fascineret jazz, mente Mads Vinding.Telefonfanden
mig ud overallegrenser.Haner en genial tog ved ham, han kimedejazzmiljoetned
musiker,Abenog modig.Haner ikkegroet og kom pi sin rundringningogsS forbi
fast i en kliche,men har taget sin musik Paris og Niels Lan Doky,der kontaktede
med sig gennem6rene.
Rune Bech.De to var blevet introduceret
-Jeg var nodt til at rejseefter musik- tii hinandenaf en falles bekendtNHOPs
ken,og ofte om fredagenefter skoletidtog amerikanske
sangskriverLisa Freemanjeg rutebilog tog til Nyborgog videre med og blev enige om at give ideenet tjek"
-Natklub-projektetvar blevetopgivet,
farge og tog til Kabenhavnog Montmartre i Norregade.Her tilbragte jeg mange det var for luftigt,og jeg fik et mode med
weekendermed at lyttetil jazz.
ejendommensejer Saren Pjedsted,som
-Som journalistkom jeg siden i kraft harlidt pA bankkontoen
fra sin kade af friaf mit job rundt i verden,og jeg kom ikke sorsaloner.Han prasenterede mig for en
til en by udenat opsagedensjazzklubber. lejekontrakt,
der var baseretp6 prisniveauJeg kender spillestedernei Zsteuropa et i kvarteret,og det 16langt over,hvad vi
som min egen bukselomme.| fire 5r over- kunne arbejde med. Lykkeligviser Saren
varede jeg mindst tre-fire koncerter om PjedstedogsSglad for jazz,hantendte p6
ugen, og jeg siger dig, regionenvar en planenog endte med et: Hvorforikke, lad
guldgrube af jazz. Kvaliletenaf musikken os prove.Og vi fik en kontrakt,der lod p6
var fantastisk.
omkringdet halveaf det oprindeligebe-Selv om jeg har overvaret mere end lub. Uden hans velviljevar vi aldrig g6et
i
200 koncerter her i Montmartre,kan jeg gang,sigerRuneBech.
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lkke noget fedteri
H a no g D o k yb l e v h u r t i g te n i g eo m k o n c e p t e t .D e r s k u l l ei k k e f e d t e s m e d n o g e t . N i v e a u e ts k u l l e v a r e h o j t . M u s i k k e n h a v e i n t e r n a t i o n akl l a s s e ,m a d e n
o g v i n e nv € r e i t o p .
-Vi sagdetil hinanden,at vi ville helt
op at ringe. lkke blot kunstnerisk,men
ogsahvadang6rinteriorog design.Vi ville
skabe en helstsbtoplevelse.Det hele skal
emme af kvalitet.
Og s6 hjelper det eksempelvis,at et trafirma kvit og frit leveredeog lagde et gulv,
der ellersville koste 3.500 kronerkvadratmeteren.Andre doneredeinventarog meget mere.
B i l l e d k u n s t n e r e nM o g e n s G y l l i n g
i n d v i l l i g e d ei a t f o r m e n y e , l e t t e r et v i s t e d e v e r s i o n e ra f d e m a s k e r ,d e r p r y dede en veg i det gamle Montmartre.
D e I i g n e rd e o p r i n d e l i g em, e n e l l e r se r
d e t e n e s t e o v e r l e v e n d eo g o r i g i n a l e
fra dengang Jens Nordsss store relief bag baren.Bortsetfra selvfolgel i g n a v n e to g a d r e s s e n .O g , s o m R u n e
B e c h s i g e r ,s t e d e t s a n d .
-Jazzhus Montmartreskal ikke kun
vere et spillested,hvor man kan hare den
ene sammentamredegruppe efter den
anden med eget fast koncept.Vi vil gerne
trakke musikerneud af deres vante sammenhenge og se, hvad der sker, hvis de
sendes ud pA lidt tynd is. Montmartrevar
kendt som en fantastisksmeltedigel,hvor
storeudenlandske
navneblevsat sammen
med lokaletalenter.
-Den linje vil vi gerne viderefore,og
sd hjalper det selvfolgelig,at folk som saxofonistenBill Evans,der sjeldent stiller
op for mindreend et par tusindemennesker og rask vak tager 20.000 dollarsfor
en aften,er villigtil at spillehos os for et
relativtbeskedenthonorar.Den velviljeer
vi afhengig af, hvis vi skal holde budgetterne, men det ser ikke ud til at blive et
problem.Musikernest6r i ko for at kommer hertil.
-Jeg tror, det hanger sammen med
stedets intimeatmosfere. I en verdender
er pr@get af storskerme og stadionkoncerter,er det attraktivtat komme tat pi
publikum"
Der liggeren drivkraftog energi
i, at man kan se og fole hinanden.
Og jeg
tror at noglemusikeretander pi at spille
med lokalefolk, de ikke har madl far, og
hvis kvalitetvi st6r inde for. Det kan give
nye impulser.Samtidighar stedet her en
historikog et brand.
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Niels Lan Doky fik trtel af musikchef.Det Men vi vil ogs6 gerne havefat i et publiholdttil januari -r, og han var ude af fore- kum,der ikke har rad til at betaledet store.
tagendet.da stedet forste maj fyldte et 6r Til gengeld skruervi op for koncerterne
og i avrigtkunneglaedesig over at vere
med de bedste udenlandskenavne.
-Programlegningen er altid genblevet k6ret som 6rets soillestedaf danskejazzmusikere
og JazzDanmark.
stand for diskussionerog konspirationsNielsLan Dokysexit,hed det, skyldtes teorier.Miksetmellemnoget,der er unikt
at hansarbejdefor Montmartretog for me- i sin egen ret, og en hyldesttil noget,der
get tid fra hanskarriereog virkesom mu- var engang,kammedem6skeover.Vi har
siker.I hanssted tradte et seks mandstort nok haft for mange tribute-koncerter,
og
r6d,der dels best6raf det, RuneBech kal- medlemmeraf seks-mands-r6det
har i det
der legender,
tre musikere,
der indindede hele taget varet for meget p5. Det slutter
atmosferen og bidrog til lojerne i forne nu. I vores efter5rsprogramvil de vere
tider.Delstre reprasentanterfor en yngre mindrep€rscenen.
-Sagen var, at vi, efter at Niels Lan
generation.De farste er bassisterneMads
Vindingog Bo Stiefsamt trommeslageren Doky tjekkede ud, kom lidt i tidnod. Vi
Alex Riel. De sidste trompetistenGerard skulle legge et program for for6ret i en
Presencer,ChristianBrorsen,som driver forfardelig fart, og i den forbindelseblev
et pladeselskabog sidder i Ben Webster der trukketpA de seks.Jeg lyttersom sagt
Fondens bestyrelse, samt saxofonisten med ved moderneog kan forsikre,at de
med mereBenjaminKoppel.
ikke fik tid pA scenen for at promovere
De to sidste har netop byttet kasket- sig selv. De er ikke udpeget til ridet for
ter, sA ChristianBrorseni dag er musik- at hyppe deres egne kartofler.Kunstener
chef,mens BenjaminKoppelkan smykke det vigtigste.Vi skal huske,at den er st@rre
sig med titlen SeniorArtisticAdvisor.
end alleos.
-Vi valgte de seks,fordi vi gerne ville
involverefolk med et stort netv@rkog for- Musikken koster og betales derefter skelligsmag.Nir vi legger det helesammen, f6r vi noget, der er potent. Det g@r
for eksempelindtryk,n6r det er Alex,som
ringer.Si bliverdet nemmereat hente de
store navnehertilfor beskednehonorarer.
-Som den, der i sidsteende har ansvaret for budget og program, lytter jeg
med ved moderne.Selvfolgeligopsterder
uenighed,og bolgerne kan gd hzjt, men
spillereglerne
er klare:Det er forbudt at
nedlagge veto,der m5 ikke stemmes,der
skalopnAsenighed.

med klausul
Og sd skal der, selv om Montmartre
@ndrerprispolitik,
betalesfor den. Musikerne kan gi hjem med mere end tariffen, og er der overskudpd en aften,f6r de
ogse en andel af profitten.Til gengreldafst6r de kontraktmassigtfra at spille i Kobenhavnen mined oA hver side af deres
optr€den i Montmartre,med mindre det
sker i en specielsammenhang.
-Jeg har altid veret forarget over,
at jazzmusikereofte spises af med sm6belob. Det skal koste at opleve kunstnere
give deres hjerteblodpi scenen, uanset
Lidt for mange tribute-koncerter
Det er der si blevet.Blandtandetom om det er klassiskellet jazz. Det skal da
at invitere musikere til at optrade som belsnnes.Og man mi hos os betalefor at
DJs,afholdeflere sSkaldtetrlbute-koncer- hsre danskemusikerei sarlige konstellater og i ovrigt tildelefolk fra egne rakker, tionermed internationale
navne.
*For mig at se er der en tendens
BenjaminKoppelfor eksempel,et pant
stortspillerum.
blandt musikeretil at overeksponere
sig
-Vi har, naturligt nok, konstateretat selv.Til at faldbydesig for en ringe betade storeaftenerer torsdag,fredag,lordag. ling.Det kan skyldesnod, men spillerde
SporgsmSletvar, hvordanvi kunne skabe mereellermindregratishenneom hjarnet,
liv de ovrigedage og ogsi tiltrekke men- er de ikke interessantefor os.
nesker,som ikke vil eller kan betalevores
normalebilletprisp5 mellem3O0 og 400 Det er ikke blevet tinglyst, men genrekroner. Og hvorfor ikke lade musikere massigt beveger jazzhusetsig helst fra
presentere deres yndlingsplader.
sidan cirka er ig59 og frem. Det var 6ret,
-Fremover €ndrer vi prispolitik,sA da stedet blev etableret,og det var dret,
nogle aftener bliver vasentligt billigere, der oplevede en perlerakke af skelsatnoglevasentligt dyreretil sm6 fortettede tende udgivelser.Her skal blot navnes
intimkoncerter med absolutte giganter, MilesDavisog Kindof Blue
-Da vi 6bnede,var vi ikke sikrep5,om
forste gang i oktober med John Scofield"
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vi villevare her efter tre mdneder.projektet kunnebliveen valdig maveplasker.
Vi
kampede fra den ene saesontij den naste,men har nu f6et dejligro omkringos.

en sidebemerkningmed, at man stadig med mad og drikke,fribilletter
og gladen
kan bestilleklassikere
fra de snartgamle ved at vare aktiv i miljaet.Bortsetfra Era
dages menukort.Fiskefiletog muslinger. Ora-delener de enestep5 den beskedne
Retter,der dog i den nye version,er gjort lonningsliste
en dagligleder,musikchefen
en kende mere nutidige.Ligesombestik- og en booker-medhjelper.
DirektorBech,
Og tid til at sammens@tteet efterirspro- ket tages fra gasterne fem minutter for
som i ovrigtst6rI dorenen gangom ugen,
gram,der udefrahenterblandtandreHerb koncertstart.
mi affindesig med,at jazzhuseter hans
Geller, Kenny Garrett, Enrico Rava, Bob
-Der kan ikke som p6 amerikanske hobby.Om end en hobby,
der er mereend
Gulotti,N4iquel
Zenon,TerriLyneCarringt- jazzklubberspises,mens der spilles.Er tidsfordriv.
on, KennyBarronog JohnScofield.
du vanvittig.Man kan tage sig til hovedet
-Det var ikke g6et uden den dnd,
overat de tillader,at der skramlesmed tal- udenden drivkraftog de ildsjale,der om,
Optimismenholder med fiskefilet,muslin- Ierkenerunderde mestfalsommesoloer. giver huset.
Jazzhuslvlontmartrestyresaf
ger og 7.5 mio i stotte
en erhvervsdrivende
fond,der er selvejenDet bringeros tilbagetil et budgetog Det var pengenevi kom fra,og i falge Jazz de. Der
kan ikke tages penge ud af den,
en okonomi,der stikkerdybt i statte ude- Specialslommeregnermanglerder om- det er
et nonprofitforetagende,fordi det
fra og velviljefra en stor gruppe menne- kring en halv miilion,hvis regnskabetfor ville vare
forkert,hvis nogen kom ind fra
sker.I hvertfald de naestepar 5r.
de neste tre dr skal gA op.
hEre og begyndteat tjene pi det ry, den
Jazzhuslvlontmartrehar gjort omkost-Vi har kun plads til 85 mennesker. 8nd og den plads,
stedet har i jazzhistoningerneved den Arligedriftop til syv mil- Hvis der kunne vare blot 20 mere,ville rien.
lionerkroner.De fem kan man i folgeRune akonomiense helt anderledesud, sA lidt
Bech fA ind pi billetsalget.De sidste to skal der til, men jeg er ikke bekymret"Vi
Fondsbestyrelsen bestAr foruden
skal skaffesandetsteds.
skalbrugeden ro,vi nu harfiet, til at Iukke Bune Bech af advokatChristianSchwarzKobenhavnsKommunehar skruetsit hullet,og drommener, at vi om tre 5r kan Hansen
og forhenvarende chef for Det
drlige tilskudop fra I24.OOO
til 3OO.OOOsti pA egne ben. 56 bliverdet endnu sjo- KongeligeTeaterog nuvarendeformand
kroner. Og med donationerfra sd store vere.SE kan vi henteendnustorrenavne for DRs
bestyrelse,
MichaelChristiansen.
fonde som Oticon,Nordea,BEckett,Obel, hertil.
Sidstnavntevar med ved Sbningen
A.P.Mollerog Bikubenn6r den samlede
forste maj i fjor og lod her en bemarkning
sum op pA de 7.5millioner.
JazzhusMontmartres
satsning96r blandt faldeom, at hvisder var nogethan kunne
Deto af dem kommerfra Realdania
og andet pA sponsoraftaler,
medlemsklub, hjalpe med,sd ...
er oremarkede til en renovationaf faca- salg af merchondlseog udviklingenaf det,
-Det har varet hSrdtarbejdeaf skafden pd det fredede hus.Det sker i samar- man kunnekaldestedetsvirtuelleselskab. fe
de nodvendigemidler.De store fonde
bejde med Kulturarvsstyrelsen.
Indendore Dendel,der gar det muligtat downloade skal selvfolgeligkunne forsvare,hvad de
skalder "etablereset kunstverk i koncert- koncerterog i nar fremtid ogs6 streame bruger deres penge pA,
det skal have et
salensloft, der far havdeen markant,tre- direkte transmissioner.
Tre tv-kameraer vist ambitionsniveau,
og de har f6et en
dimensionel
installation
af tra. Denonsker bliverinstallereti labet af efter6ret.Et mik- forst6elsefor, at Kabenhavnefterhdnden
man at trakke en linje tilbagetil ved at serrumer ved at blivegjort klar.
fylder pi jazzensverdenskort,siger
ladeen kunstnerudformeen ny,bygningsr;iii
Det bliver ingen rige af. De 15 frivil- RuneBech.
integreretkunstinstallation",
som det hed- lige, som er med til at f6 stedet til at
der i en pressemeddelelse
fra Realdania. kore,
aflannes
Davi nu er ved at trakke trdde tilbage
til fortiden,mi det i

