
RUNE BECH
PULSEN STIGER I DET GAMLE JAZZHUS
Af Birger Thogersen Foto Gorm Valentin
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Vennerne mente han var bindegal og
burde mentalundersoges. Og folk med
forstand p6, hvordan musikken spi l ler, var
t i lbojel ige t i l  at give dem ret. Selv kunne
Rune Bech godt se at de skeptiske havde
en pointe, og alligevel har han i dag svert
ved at vere i  d6rl igt humor.

Han har af egen lomme postet et mil-
l ionbelab i  et projekt, der umiddelbart
forekom h6blost. Nu kan han fornajet
konstatere, at fondsdonationer og tilskud
pA i alt  7,5 mil l ioner kroner har sikret de
naste tre 6rs drift af det genibne de Jazz-
hus Montmartre i  de oprindel ige lokaler i
Store Regnegade i Kobenhavn. Og der er
ikke blot skabt akonomisk ro og basis for
ambit ioner af internationalt format. Der
er ogs6 sat skub i  en udvikl ingsplan, der
med blandt andet nye samarbejdspart-
nere vil 6benbare musikken for et storre
publikum. Montmartre har indgAet aftaler
om koncerttransmissioner med DRs kom,
mende jazzkanal P8 og med Artist Share i
New York, der vil f5 koncertoptagelser over
fi berbredbAnd i top-tv-kvalitet

-Vi kan trakke musikken ud fra ste-
det og g@re Montmartre til et internationalt
brand. Og vi kan vere med til at placere
Ksbenhavn pd landkortet som jazzby. Og
jeg er glad for at den statte vi fdr, betyder
nye penge til jazzen. Vi tager dem ikke fra
andre, siger direktoren for nasten det hele.

Rune Bech var en flittig, men stort set ano-
nym gast i det danske jazzmilja, indtil han
i begyndelsen af 2O1O sammen med pia-
nisten med mere Niels Lan Doky meldte
sig pA banen og annoncerede, at de vi l le
genSbne det legendariske spi l lested. El-
ler mdske mere praecist skabe et nyt p6
den samme adresse, hvor Montmartre 16
1959-76 inden Montmartre flvttede til Nsr-
regade.

Han har som uddannet journal ist ar-
bejdet som udenrigskorrespondent for
Politiken og TV 2 med base i Osteuropa og
London, og det var i sidstnavnte by, han
om ikke sA lyset, sA tabte underkeben, da
The Times som en af de farste aviser gik
pi nettet og pd et pressemode presente-
rede deres webside.

-Jeg blev dybt fascineret og begynd-
te at overveje og fA ideer til, hvad teknolo-
gien kunne bruges t i l .  Hvordan man kunne
kommunikere pd nye platforme. Dengang
var brugen af nettet herhjemme i sin spa-
de vorden.

Rune Bech laerte sig selv at programmere
simpel HTML, og sammen med en qam-

mel gymnasieven og nu lege skabte han
portalen Netdoktor, hvis succes voksede
og bredte sig ud over Europa. De solgte
efter tre 5r, og selvom det ikke gjorde dem
ti l  mil l iardarer, fordi i t-boblen nAede at
briste, kom der dog en pen sum ind p6
bankkontoen.

I seks 6r var han direktar for TV 2s
internetdivision, far han i 2007 blev selv-
standig som det, han m5ske iser er, nem-
lig iverksetter.

Det er han i sit eget rddgivningsfirma
Bechmedia, som investor og ledelsesmed-
lem i f lere mindre selskaber, blandt andre
med Chris MacDonald i  Sundhedsdoktor
Aps og som bestyrelsesformand i de stor-
ste danske elselskabers faelles telecom-
virksomhed Nianet.

Han beveger sig ubesvaret iet kryds-
felt  mellem kommunikation og i t .  Det sy-
nes ikke umiddelbart at have meget med
jazz aI gare, s6 lad os ga tilbage i tiden
til Fyn og landsbyen Kang, hvor den unge
Rune voksede op pe en fynsk bondeg6rd
med et par foraldre, som var skolelerere.

N@rmeste storby var Glamsbjerg, og
pi det lokale gymnasium, for eksempel,
fandt han musikalske fal ler, som spi l-
Iede b6de rock, punk og )azz. Hans eget
instrument var saxofonen. Den har han for
langst sluppet igen.

Jeg kan lide at svalge i nostalgi
-Min brors pladesamling, som jeg lSnte
f l i t t igt fra, introducerede mig i  slutningen
af 1970erne til )azzen, og jeg blev dybt be-
taget. Det var Secret Oyster, NHZp, Kenny
Drew, Entrance og Palle Mikkelborg. Alt,
hvad han har rartved, har siden fascineret
mig ud over al le grenser. Han er en genial
musiker, Aben og modig. Han er ikke groet
fast i  en kl iche, men har taget sin musik
med sig gennem 6rene.

-Jeg var nodt til at rejse efter musik-
ken, og ofte om fredagen efter skoletid tog
jeg rutebil og tog til Nyborg og videre med
farge og tog til Kabenhavn og Montmar-
tre i Norregade. Her tilbragte jeg mange
weekender med at lytte til jazz.

-Som journalist kom jeg siden i kraft
af mit job rundt i verden, og jeg kom ikke
ti l  en by uden at opsage dens jazzklubber.
Jeg kender spillestederne i Zsteuropa
som min egen bukselomme. | fire 5r over-
varede jeg mindst tre-fire koncerter om
ugen, og jeg siger dig, regionen var en
guldgrube af jazz. Kvalileten af musikken
var fantastisk.

-Selv om jeg har overvaret mere end
200 koncerter her i Montmartre, kan jeg

stadig fA t6rer i ajnene i begejstring over,
at der bliver skabt levende kunst lige foran
6n. Jeg kan l ide at svalge i  melankolsk
jazz. Jeg opfatter mig selv som et positivt
og udadvendt menneske, men den nordi-
ske tone rammer en klangbund og nogle
nervetride i mig.

-Den amerikanske tradit ion er som
bekendt en anden, men idet hele taget bl i-
ver jeg indfanget af den 6nd og stemning,
af de mennesker og den kultur, der er jaz-
zens. Det er en el ler anden herl ig modpol
t i l  et samfund, hvor alt  helst skal planlag-
ges, gd efter rette linjer og v@re kendt p6
forhSnd. Og en l ivgivende kontrast t i l  me-
get af alt det andet, jeg beskeftiger mig
med i mit ilv.

Rune Bech gik ikke rundt og dramte om,
at han, om man sd mA sige, skul le have sin
egen jazzklub. Endsige at den skul le l igge
i Store Regnegade. At det blev s6dan,
skyldes bassisten Mads Vinding. Samt en
masse andre gode mennesker og en del
tilfaldigheder. Sddan som Rune Bech for-
tel ler historien.

PA sine ture gennem byen havde Mads
Vinding det med at kaste lange bl ikke ind
i de lokaler i Store Regnegade, hvor han
som ung musiker trSdte sine barnesko.
Her sA han en fr isorsalon indti l  en dag i
efter6ret 2009, da h6rtorrerne var vek og
flyttekasser ved at indtage rummet. Og
husets ejer bekraftede, at en ny lejer var
p6 vej. Han var ved at skrive kontrakt med
folk, der vi l le lave natklub.

Nu var chancen der, hvis der blev
handlet hurt igt.  Nu skul le der igen spi l les
jazz, mente Mads Vinding. Telefonfanden
tog ved ham, han kimede jazzmiljoet ned
og kom pi sin rundringning ogsS forbi
Paris og Niels Lan Doky, der kontaktede
Rune Bech. De to var blevet introduceret
t i i  hinanden af en fal les bekendt - NHOPs
amerikanske sangskriver Lisa Freeman -

og blev enige om at give ideen et tjek"
-Natklub-projektet var blevet opgivet,

det var for luftigt, og jeg fik et mode med
ejendommens ejer Saren Pjedsted, som
har l idt pA bankkontoen fra sin kade af fr i-
sorsaloner. Han prasenterede mig for en
lejekontrakt, der var baseret p6 prisniveau-
et i kvarteret, og det 16 langt over, hvad vi
kunne arbejde med. Lykkeligvis er Saren
Pjedsted ogsS glad for jazz, han tendte p6
planen og endte med et: Hvorfor ikke, lad
os prove. Og vi fik en kontrakt, der lod p6
omkring det halve af det oprindel ige be-
lub. Uden hans velvilje var vi aldrig g6et i
gang, siger Rune Bech.
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lkke noget fedteri
Han og  Doky  b lev  hur t ig t  en ige  om kon-
cepte t .  Der  sku l le  i kke  fed tes  med no-
get .  N iveauet  sku l le  vare  ho j t .  Mus ik -
ken have in te rna t iona l  k lasse ,  maden
og v inen v€re  i  top .

-Vi sagde t i l  hinanden, at vi  vi l le helt
op at r inge. lkke blot kunstnerisk, men
ogsa hvad ang6r interior og design. Vi vi l le
skabe en helstsbt oplevelse. Det hele skal
emme af kvalitet.

Og s6 hjelper det eksempelvis, at et tra-
firma kvit og frit leverede og lagde et gulv,
der ellers ville koste 3.500 kroner kvadrat-
meteren. Andre donerede inventar og me-
get mere.

B i l ledkuns tneren Mogens Gy l l ing
indv i l l i gede i  a t  fo rme nye,  le t te re  tv i -
s tede vers ioner  a f  de  masker ,  der  p ry -
dede en  veg i  de t  gamle  Montmar t re .
D e  I i g n e r  d e  o p r i n d e l i g e ,  m e n  e l l e r s  e r
de t  enes te  over levende og  or ig ina le
f ra  dengang Jens  Nordsss  s to re  re -
l ie f  bag baren.  Bor tse t  f ra  se lv fo lge-
l ig  navnet  og  adressen.  Og,  som Rune
Bech s iger ,  s tedets  and.

-Jazzhus Montmartre skal ikke kun
vere et spillested, hvor man kan hare den
ene sammentamrede gruppe efter den
anden med eget fast koncept. Vi vil gerne
trakke musikerne ud af deres vante sam-
menhenge og se, hvad der sker, hvis de
sendes ud pA lidt tynd is. Montmartre var
kendt som en fantastisk smeltedigel, hvor
store udenlandske navne blev sat sammen
med lokale talenter.

-Den linje vil vi gerne viderefore, og
sd hjalper det selvfolgelig, at folk som sa-
xofonisten Bill Evans, der sjeldent stiller
op for mindre end et par tusinde menne-
sker og rask vak tager 20.000 dollars for
en aften, er vi l l ig t i l  at spi l le hos os for et
relativt beskedent honorar. Den velvilje er
vi afhengig af, hvis vi skal holde budget-
terne, men det ser ikke ud til at blive et
problem. Musikerne st6r i ko for at kom-
mer hert i l .

-Jeg tror, det hanger sammen med
stedets intime atmosfere. I en verden der
er pr@get af storskerme og stadionkon-
certer, er det attraktivt at komme tat pi
publ ikum" Der l igger en drivkraft og energi
i ,  at man kan se og fole hinanden. Og jeg
tror at nogle musikere tander pi at spi l le
med lokale folk, de ikke har madl far, og
hvis kvalitet vi st6r inde for. Det kan give
nye impulser. Samtidig har stedet her en
historik og et brand.

Niels Lan Doky fik trtel af musikchef. Det
holdt t i l  januar i  -r ,  og han var ude af fore-
tagendet. da stedet forste maj fyldte et 6r
og i  avrigt kunne glaede sig over at vere
blevet k6ret som 6rets soillested af dan-
ske jazzmusikere og Jazz Danmark.

Niels Lan Dokys exit, hed det, skyldtes
at hans arbejde for Montmartre tog for me-
get t id fra hans karr iere og virke som mu-
siker. I hans sted tradte et seks mand stort
r6d, der dels best6r af det, Rune Bech kal-
der legender, tre musikere, der indindede
atmosferen og bidrog til lojerne i forne
tider. Dels tre reprasentanter for en yngre
generation. De farste er bassisterne Mads
Vinding og Bo Stief samt trommeslageren
Alex Riel. De sidste trompetisten Gerard
Presencer, Christian Brorsen, som driver
et pladeselskab og sidder i Ben Webster
Fondens bestyrelse, samt saxofonisten
med mere Benjamin Koppel.

De to sidste har netop byttet kasket-
ter, sA Christian Brorsen i dag er musik-
chef, mens Benjamin Koppel kan smykke
sig med titlen Senior Artistic Advisor.

-Vi valgte de seks, fordi vi gerne ville
involvere folk med et stort netv@rk og for-
skel l ig smag. Nir vi  legger det hele sam-
men, f6r vi noget, der er potent. Det g@r
for eksempel indtryk, n6r det er Alex, som
ringer. Si bliver det nemmere at hente de
store navne hertil for beskedne honorarer.

-Som den, der i  sidste ende har an-
svaret for budget og program, lytter jeg

med ved moderne. Selvfolgelig opster der
uenighed, og bolgerne kan gd hzjt, men
spil lereglerne er klare: Det er forbudt at
nedlagge veto, der m5 ikke stemmes, der
skal opnAs enighed.

Lidt for mange tribute-koncerter
Det er der si blevet. Blandt andet om

at invitere musikere til at optrade som
DJs, afholde flere sSkaldte trlbute-koncer-
ter og i ovrigt tildele folk fra egne rakker,
Benjamin Koppel for eksempel, et pant
stort spi l lerum.

-Vi har, naturligt nok, konstateret at
de store aftener er torsdag, fredag, lordag.
SporgsmSlet var, hvordan vi kunne skabe
liv de ovrige dage og ogsi t i l t rekke men-
nesker, som ikke vil eller kan betale vores
normale bi l letpris p5 mellem 3O0 og 400
kroner. Og hvorfor ikke lade musikere
presentere deres yndlingsplader.

-Fremover €ndrer vi prispol i t ik, sA
nogle aftener bliver vasentligt billigere,
nogle vasentligt dyrere til sm6 fortettede
intimkoncerter med absolutte giganter,
forste gang i oktober med John Scofield"

Men vi vi l  ogs6 gerne have fat i  et publ i-
kum, der ikke har rad til at betale det store.
Ti l  gengeld skruer vi op for koncerterne
med de bedste udenlandske navne.

-Programlegningen er alt id gen-
stand for diskussioner og konspirat ions-
teorier. Mikset mellem noget, der er unikt
i sin egen ret, og en hyldest til noget, der
var engang, kammede m6ske over. Vi har
nok haft for mange tribute-koncerter, og
medlemmer af seks-mands-r6det har i  det
hele taget varet for meget p5. Det slutter
nu. I vores efter5rsprogram vil de vere
mindre p€r scenen.

-Sagen var, at vi, efter at Niels Lan
Doky tjekkede ud, kom lidt i tidnod. Vi
skulle legge et program for for6ret i en
forfardelig fart, og i den forbindelse blev
der trukket pA de seks. Jeg lytter som sagt
med ved moderne og kan forsikre, at de
ikke fik tid pA scenen for at promovere
sig selv. De er ikke udpeget til ridet for
at hyppe deres egne kartofler. Kunsten er
det vigtigste. Vi skal huske, at den er st@rre
end al le os.

Musikken koster og betales derefter -

med klausul
Og sd skal der, selv om Montmartre

@ndrer prispol i t ik, betales for den. Musi-
kerne kan gi hjem med mere end tarif-
fen, og er der overskud pd en aften, f6r de
ogse en andel af profitten. Til gengreld af-
st6r de kontraktmassigt fra at spille i Ko-
benhavn en mined oA hver side af deres
optr€den i Montmartre, med mindre det
sker i  en speciel sammenhang.

-Jeg har altid veret forarget over,
at jazzmusikere ofte spises af med sm6-
belob. Det skal koste at opleve kunstnere
give deres hjerteblod pi scenen, uanset
om det er klassisk ellet jazz. Det skal da
belsnnes. Og man mi hos os betale for at
hsre danske musikere i  sarl ige konstel la-
t ioner med internationale navne.

*For mig at se er der en tendens
blandt musikere t i l  at overeksponere sig
selv. Til at faldbyde sig for en ringe beta-
l ing. Det kan skyldes nod, men spi l ler de
mere el ler mindre gratis henne om hjarnet,
er de ikke interessante for os.

Det er ikke blevet tinglyst, men genre-
massigt beveger jazzhuset sig helst fra
sidan cirka er ig59 og frem. Det var 6ret,
da stedet blev etableret, og det var dret,
der oplevede en perlerakke af skelsat-
tende udgivelser. Her skal blot navnes
Miles Davis og Kind of Blue

-Da vi 6bnede, var vi ikke sikre p5, om
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vi ville vare her efter tre mdneder. projek-
tet kunne bl ive en valdig maveplasker. Vi
kampede fra den ene saeson tij den na-
ste, men har nu f6et dej l ig ro omkring os.

Og tid til at sammens@tte et efterirspro-
gram, der udefra henter blandt andre Herb
Geller, Kenny Garrett, Enrico Rava, Bob
Gulott i ,  N4iquel Zenon, Terri  Lyne Carringt-
on, Kenny Barron og John Scofield.

Optimismen holder med fiskefilet, muslin-
ger og 7.5 mio i stotte

Det bringer os t i lbage t i l  et budget og
en okonomi, der stikker dybt i statte ude-
fra og velvilje fra en stor gruppe menne-
sker. I hvert fald de naeste par 5r.

Jazzhus lvlontmartre har gjort omkost-
ningerne ved den Arl ige dri f t  op t i l  syv mil-
l ioner kroner. De fem kan man i folge Rune
Bech fA ind pi billetsalget. De sidste to
skal skaffes andetsteds.

Kobenhavns Kommune har skruet si t
drl ige t i lskud op fra I24.OOO ti l  3OO.OOO
kroner. Og med donationer fra sd store
fonde som Oticon, Nordea, BEckett, Obel,
A.P. Moller og Bikuben n6r den samlede
sum op pA de 7.5 mil l ioner.

De to af dem kommer fra Realdania og
er oremarkede til en renovation af faca-
den pd det fredede hus. Det sker i samar-
bejde med Kulturarvsstyrelsen. Inden dore
skal der "etableres et kunstverk i koncert-
salens loft, der far havde en markant, tre-
dimensionel instal lat ion af tra. Den onsker
man at trakke en l inje t i lbage t i l  ved at
lade en kunstner udforme en ny, bygnings-
integreret kunstinstal lat ion", som det hed-
der i  en pressemeddelelse fra Realdania.

Da vi nu er ved at trakke trdde tilbage
ti l  fort iden, mi det i

en sidebemerkning med, at man stadig
kan besti l le klassikere fra de snart gamle
dages menukort.  Fiskefi let og muslinger.
Retter, der dog i den nye version, er gjort
en kende mere nutidige. Ligesom bestik-
ket tages fra gasterne fem minutter for
koncertstart.

-Der kan ikke som p6 amerikanske
jazzklubber spises, mens der spi l les. Er
du vanvitt ig. Man kan tage sig t i l  hovedet
over at de t i l lader, at der skramles med tal-
Ierkener under de mest falsomme soloer.

Det var pengene vi kom fra, og i falge Jazz
Specials lommeregner mangler der om-
kring en halv mii l ion, hvis regnskabet for
de neste tre dr skal gA op.

-Vi har kun plads t i l  85 mennesker.
Hvis der kunne vare blot 20 mere, vi l le
akonomien se helt anderledes ud, sA l idt
skal der til, men jeg er ikke bekymret" Vi
skal bruge den ro, vi  nu har f iet,  t i l  at Iukke
hullet,  og drommen er, at vi  om tre 5r kan
sti pA egne ben. 56 bliver det endnu sjo-
vere. SE kan vi hente endnu storre navne
hert i l .

Jazzhus Montmartres satsning 96r blandt
andet pA sponsoraftaler, medlemsklub,
salg af merchondlse og udviklingen af det,
man kunne kalde stedets virtuel le selskab.
Den del, der gar det muligt at downloade
koncerter og i nar fremtid ogs6 streame
direkte transmissioner. Tre tv-kameraer
bliver installeret i labet af efter6ret. Et mik-
serrum er ved at bl ive gjort klar.

Det bl iver ingen r ige af. De 15 fr ivi l -
lige, som er med til at f6 stedet til at
kore, aflannes

med mad og drikke, fr ibi l letter og gladen
ved at vare aktiv i miljaet. Bortset fra Era
Ora-delen er de eneste p5 den beskedne
lonningsl iste en daglig leder, musikchefen
og en booker-medhjelper. Direktor Bech,
som i ovrigt st6r I  doren en gang om ugen,
mi aff inde sig med, at jazzhuset er hans
hobby. Om end en hobby, der er mere end
tidsfordriv.

-Det var ikke g6et uden den dnd,
uden den drivkraft og de i ldsjale, der om,
giver huset. Jazzhus lvlontmartre styres af
en erhvervsdrivende fond, der er selvejen-
de. Der kan ikke tages penge ud af den,
det er et nonprofit foretagende, fordi det
ville vare forkert, hvis nogen kom ind fra
hEre og begyndte at tjene pi det ry, den
8nd og den plads, stedet har i jazzhisto-
r ien.

Fondsbestyrelsen bestAr foruden
Bune Bech af advokat Christian Schwarz-
Hansen og forhenvarende chef for Det
Kongelige Teater og nuvarende formand
for DRs bestyrelse, Michael Christ iansen.

Sidstnavnte var med ved Sbningen
forste maj i fjor og lod her en bemarkning
falde om, at hvis der var noget han kunne
hjalpe med, sd .. .

-Det har varet hSrdt arbejde af skaf-
fe de nodvendige midler. De store fonde
skal selvfolgelig kunne forsvare, hvad de
bruger deres penge pA, det skal have et
vist ambit ionsniveau, og de har f6et en
forst6else for, at Kabenhavn efterhdnden
fylder pi jazzens verdenskort, siger
Rune Bech. r;iii


