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Gratis Kjøtt
Kjøtt gir bort hele katalogen sin på nett. - Vi ser ikke
poenget med å tjene penger på noe vi gjorde for 30 år siden,
sier Jøran Rudi.
08.10.2010
Del artikkelen på:

|

Mer

- Vi har aldri sittet sammen og tenkt "hvordan skal vi tjene penger på det vi
gjorde?". I stedet har vi diskutert hvordan vi skal svare de som tar kontakt
og lurer på hvor de kan få tak i musikken vår, sier Jøran Rudi.
Den tidligere gitaristen i nyveivbandet Kjøtt sier at han fortsatt, 29 år etter
at bandet ga seg, får ukentlige henvendelser fra folk som er interessert i
musikken. Og bandet har for lengst lagt bort tanken på å tjene mer penger
på den.
- Visst er det penger i det. Litt. Vi har fått tilbud fra plateselskaper som vil gi
ut katalogen vår igjen. Men vi ser ikke poenget med å tjene penger på noe
vi gjorde for 30 år siden. Det er klart, hadde det vært snakk om 100 000
kroner i lomma på hver av oss, skulle vi nok vurdert det. Men det er ikke
snakk om slike summer, ikke i det hele tatt.
Ikke et ideologisk trekk
Rudi forklarer at det er vanskelig for folk i dag å få hørt musikken deres.
- Jeg vet i alle fall ikke om noe annet sted enn antikvariatene. Jeg har
sjekket der - platene koster skjorta! Jeg ser ingen grunn til at det skal være
knapphet på de låtene vi lagde den gang.
- Mener du flere band burde gjøre som dere?
- Det ligger ikke noen ideologisk agenda bak dette, det er ikke sånn at jeg
synes folk skal gi bort katalogen sin. Det er for eksempel ikke lenge siden
The Aller Værste! kom med en reutgivelse av et sine gamle album – jeg har
ingenting i mot det, altså. Det var ingen av oss i Kjøtt som hadde problemer
med å ta betalt for det vi drev med den gangen. Men nå er det ikke noe
stort poeng lenger.
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Kommer 1. november
Musikken legges ut i full CD-kvalitet og som mildt komprimerte mp3-filer.
Også tekstene vil bli gjort tilgjengelige, i tillegg til materiale fra bandet
Montasje, som besto av tidligere Kjøtt-medlemmer.

Relaterte bedrifter:

Filene legges ut på Kjøtts hjemmeside 1. november.

Jøran Rudi, Faglig leder
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Relaterte personer:
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50 000 ville ha Kjøtt

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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Lokale kommentarer:
Ingen lokale kommentarer er lagt til

Legg til ny lokal kommentar
Hva skjer i dag:
Dirigent Bjørn Sagstad i
Århus

Siste fra forsiden

Leif Ove Andsnes spiller i
Hannover
Se MICs kalender

Find us on Facebook

Ballade
Like
NRK og IFPI i forhandlinger

Forbereder ansattkutt

– Snakk med plateselskapene

Ett år etter at den forrige avtalen utløp, er
partene igjen i dialog om
musikkrettighetene på statskanalen.

Flere ansatte må gå i løpet av de neste to
årene. Men DNO&B vil fortsatt øke
produksjonen.

– Vi har ikke innsyn i hvordan avtalen
mellom plateselskapet og artisten ser ut,
sier Sofie Grant i Spotify.

2,393 people like Ballade.
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Recent Activity
Create an
account or log
in to see what your friends
are doing.

Sign Up

NRK og IFPI i
forhandlinger
One person
recommended this.
Jon Øivind Ness: Den store
resignasjonen
12 people
recommended this.
Kommunen dumper
Fartein Valensenter
30 people
recommended this.
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Siste om nye utgivelser
Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · ballade@mic.no
Redaktør Carl Kristian Johansen · carlkristian@ballade.no
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten
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