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”Danmark er for småt til store værker, derfor går jeg internationalt med det samme,” siger  
ophavsmanden bag musicalen, Johnny Runner, der har arbejdet på sit musikalske livsværk,  
The Bell, i hele 25 år

200 medvirkende på scenen, 14 solister, fire store kor, et rockband, 31 sangtitler – med dertilhørende orkester, 
dansere, skuespillere og artister – og et to timers stykke musikdramatik bestående af en crossover mellem rock, rap, 
opera, gospel, ballet, aboriginal dans og artisteri. 
   Den nye dansk producerede H.C. Andersen rockmusical, The Bell, har store armbevægelser og et ambitiøst mål 
om at nå ud til de 17 lande, hvori den danske eventyrdigter er størst. Turnéplanen inkluderer Kina, Japan, Austral-
ien, USA og flere lande i Europa, men inden da, er det planlagt, at musicalen skal udkomme i en TV-transmitteret 
koncertversion i Danmark til både dansk og australsk TV.

25 år og 3 millioner kroner
Den TV-transmitterede koncertversion bliver vist i 2017 og skal fungere som et såkaldt ’proof-of-concept’ for den 
udenlandske turné, som sangskriver og komponist Johnny Runner planlægger til de efterfølgende år – og han har 
allerede stor opbakning herhjemme. 
   Erhvervsmanden Lars Kolind er således rådgiver for musicalens styregruppe, mens både kongelig konfessionarius 
Erik Norman Svendsen og H.C. Andersen eksperterne Johannes Nørregaard Frandsen og Niels Jørgen Langkilde er 
at tælle blandt dens mentorer. De første 19 sange er allerede offentliggjort og kan opleves via musicalens hjemme-
side, hvor de bliver fortolket af kendte musikere og sangere som eksempelvis Joachim Knop, Sofie Elkjær Jensen, 
Morten Staugaard, Søren Launbjerg, Nicoline Møller, Ivan Pedersen, Klaus Menzer og Billy Cross. 
   ”Det er vigtigt for mig, at projektet bliver leveret rigtigt. Fulgt ordentligt til dørs. Jeg er allerede blevet kontaktet 
af et London-baseret teater, der ønskede at bruge mine sange, men jeg sagde nej, fordi musicalen endnu ikke var 
færdig. Det er den nu – efter 25 år og 3 millioner kroner, deriblandt min pensionsopsparing,” siger Johnny Runner, 
der i 2016 fejrede sit 50 års jubilæum som sangskriver. 

En globalt tilpasset musical
Som han ser det, er Danmark for lille til en så stor opsætning. De fem millioner mennesker herhjemme kan  
simpelthen ikke bære en forestilling af de dimensioner, som han lægger op til. Derfor har han valgt at bruge  
H. C. Andersen som spydspids for at komme bredere ud og ramme et internationalt publikum, der alle fortolker 
den danske digter forskelligt. 
   ”Min musical er globalt tilpasset. Den tager så at sige ’farve’ efter sine omgivelser og den kultur, den henvender sig 
til. Hvor der i Europa bliver danset ballet, bliver der eksempelvis danset med drager i Kina. Det giver sig selv, at vi 
mennesker er præget af den verden, vi lever i. Vi er alle forskellige, og derfor kan man ikke lancere en musical med 
et budskab om fællesskab og ønsket om en bedre verden, hvis man ikke tager højde for den kontekst, som budska-
bet indgår i,” siger han og tilføjer:   
   H.C. Andersen var en verdensmand – og jeg har skabt en musical,  
der henvender sig til verden. Den verden, der elsker HC. Andersen.”

Dansk rock-musical på vej til 17 lande
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Kontaktinformationer: 
Johnny Runner, musiker og sangskriver, +45 22486545, info@johnnyrunner.dk
Lars Kolind, rådgiver for The Bells styregruppe, +45 4063 6608, lars@kolind.dk  
Johannes Nørregaard Frandsen, H.C. Andersen Fonden, +45 60113436, jnf@sdu.dk

Vedhæftede billeder og forrige sides tekst 
er til fri afbenyttelse. 

Billedtekst – billede 1: ”Ultimativt set vil jeg gerne være med til at skabe en bedre verden for børn. En grønnere og 
mere lykkelig verden. Derfor forsøger jeg med denne musical at kommunikere på flere forskellige billedsprog – til 
flere forskellige kulturer, om man vil,” siger Johnny Runner, hvis stort opsatte rockmusical er en nyfortolkning af 
H.C. Andersens eventyr ’Klokken’. 

Billedtekst – billede 2: 
Da Johnny Runner skrev sin første sang som 8-årig begyndte hans liv med musikken. Som 12-årig fik han en plade-
kontrakt som en del af Danmarks yngste boyband, ”Heaven”, og i sin voksne musikerkarriere var han en af Simon 
Spies foretrukne underholdere. I 2016 fejrede han sit 50. år som sangskriver. 

Faktaboks: The Bell/Klokken
Eventyret handler om en kongesøn og en fattig dreng, som finder lykken og meningen med livet ved at følge  
lyden af en klokke op på toppen af et højt bjerg. I Johnny Runners nyfortolkning af eventyret er kongesønnen 
personificeret med den danske kronprins og den fattige dreng med H.C. Andersen, og historien er skrevet om til 
perioden 1968 til 2000. Den bevæger sig med andre ord over både epoker og kontinenter – over ungdomsoprør til 
Aboriginer-helligdom i Australien, hvor musicalen slutter på toppen af urfolkets bjerghelligdom ’Ayers Rock’. 

Man kan lytte til nogle af sangene hér: www.the-bell.dk  
Fundraisingen er begyndt, ligesom musicalen er i færd med at finde internationale samarbejdspartnere. 


