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50 000 ville ha Kjøtt
Interessen for gamle Kjøtt-filer er så stor at Jøran Rudi
måtte lage en egen torrentfil for å få spredd musikken.
11.11.2010
Del artikkelen på:

|

Mer

- Det ironiske er at jeg gjorde dette for å ikke ha så mye arbeid med Kjøtt
som jeg har hatt.
Jøran Rudi konstaterer at det å gjøre hele Kjøtt-katalogen tilgjengelig for
gratis nedlasting på nett, ikke har ført til at han nå kan lene seg tilbake og la
det gamle nyveivbandet sitt leve sitt eget etterliv. Tvert om. Filene ble lagt
ut på Kjøtts hjemmeside 1. november. Serveren fikk raskt problemer.
- Den første uken var det nærmere 50 000 unike brukere inne for å hente
musikkfiler. Serveren gikk rett i kne. Det var langt, langt større interesse
enn jeg noensinne kunne forestilt meg.
Måtte lage torrent
Den massive interessen har gitt Rudi en del ekstraarbeid. Nå har han gitt
filene flere kanaler ut, noe han regner med vil føre til at trykket demper seg
raskt.
- Vi har fått spredd nedlastingen til et par andre servere, og har også fått
opp en torrentfil.
- Og nå kan du se på nedlastingen i fred og fordragelighet?
- Nei, så heldig er jeg nok ikke. Torrenten vi har lagt ut er for hele katalogen
i høy mp3-kvalitet. Vi må fortsatt lage en egen torrent til de som vil ha alt i
CD-kvalitet. Det vil ta noen dager.
I torrentfilen opplyses det at filene spres under Creative Commons-lisensen
som tillater videre spredning, men ikke å gjøre forandringer i filene.
Fått flere tilbud
- Vi har fått flere tilbud fra firmaer som kunne tenke seg å ha filene i sin
katalog. Men de skal jo da ha betalt for å spre dem videre, og det vet jeg
ikke helt hvordan vi skal forholde oss til. Det blir jo rart å gi vekk filene ett
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sted, og så ta betalt for dem et annet sted. Slike problemstillinger får man
altså i fanget når man i utgangspunktet bare ville slippe å tenke så mye mer
på det.
- Hva tenker du om den store interessen?
- Jeg tar ikke dette så veldig personlig, kan du si, men jeg er overrasket.
Jeg ville kanskje formulert tankene mine noe annerledes nå, men det er ikke
vanskelig å stå for det vi gjorde den gangen. Det er interessant at noe som
er nærmere 30 år gammelt kan være såpass etterspurt i dag. På sett og vis
var kanskje Kjøtt mer i vinden enn jeg hadde tenkt. Det er i alle fall ikke
ofte man føler seg så etterspurt, det er sikkert.

Relaterte bedrifter:
Kjøtt

(Utøverinstitusjoner\Band)

Rudi sier at filene alltid vil ligge tilgjengelig på Kjøtts hjemmeside.
- Jeg må også få minne om at hvis noen sitter på bootleg opptak som ikke
finnes på siden: Send det til oss, så skal vi gjøre det tilgjengelig her.

Relaterte personer:

Jøran Rudi, Faglig leder
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Siste kommentarer:

Kommentarer:
Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere
via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi
krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av
redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd
takk!
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