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Som 9-årig blev han udråbt til Danmarks nye barnestjerne, som 12-årig landede han en  
pladekontrakt og blev en del af landets yngste boyband ”Heaven”. Dansktopstjernen,  
musikeren og komponisten Johnny Runner fejrer i år sit 50. år som sangskriver  
– og udkommer samtidig med en ny rockmusical

”Jeg har brugt 3 millioner kroner af egen lomme, har solgt mit hus, og hævet min pensionsopsparing for at kunne 
færdiggøre den her musical. Efter 25 år er den nu klar. Klar til at møde danskerne i en tv-transmitteret teaterkoncert 
og resten af verden på en 6-års turné. Jeg har endelig fået færdiggjort mit livsværk.”
   Sådan lyder ordene fra den 59-årige musiker Johnny Runner, der er både idémand, komponist, sangskriver og 
tekstforfatter på den nye stort opsatte rockmusical ’The Bell’, der planlagt rammer dansk og australsk tv  næste år. 
En H.C. Andersen-musical baseret på eventyret ’Klokken’ som løber over to akter og har 14 solister, 4 store kor, rock-
band, orkester, dansere, skuespillere og artister på scenen i de godt to timer, den varer. 

”Life is like a box of chocolates”
”Musicalen ønsker at sprede vores nationaldigters budskab om lykke og livets mening, og jeg har skrevet den, fordi 
jeg simpelthen ikke kunne lade være. Jeg er ikke lykkedes med nogle af mine ægteskaber, og jeg har levet et materi-
elt liv med topstillinger i erhvervslivet. Nu er det her min mission: At få folk til at danse, synge og forandre sig,” siger 
Johnny Runner, der har lagt sin tidligere stilling som regnskabschef i ISS bag sig, og nu udelukkende helliger sig 
musikken.
   Mange vil nok kende den tidligere barnestjerne som manden, der løb et Marathon iklædt guitar og sangstemme i 
1990 og 2012, eller som sangskriveren, der lavede Team Danmarks officielle sang ’Den rød/hvide trøje’ til OL i Syd-
ney 2000. Andre vil måske huske ham for hans omgang med kendte danskere som eksempelvis Simon Spies, Dan 
Turéll og Povl Dissing. 

Partnerskaber i udlandet
Den dag i dag har Johnny Runner prominente folk bag sig, og musicalens styregruppe har således den kendte  
erhvervsmand Lars Kolind som rådgiver og mere end 250 personer fra toppen af teater-, opera-og musikverden i 
både Danmark og Australien som sparringspartnere. 
   ”Jeg er stolt over, at så mange mennesker har valgt at bakke op om ’The Bell’. Stolt over, at få lov til at sparre med 
så mange dygtige mennesker og stolt over at være blevet blåstemplet af et London-teater, der allerede ønskede at få 
fingre i mine sange for nogle år siden,” siger Johnny Runner, der takkede nej til London-tilbuddet, fordi han endnu 
ikke følte sig klar. 
   ”Dengang var tingene ikke ordentligt på plads, men det er de nu. Nu drejer det sig om at finde partnerskaber i 
udlandet og om at gøre min datter glad. Hun har altid sagt, at verden bør høre mine sange, og det er dejligt endelig 
at kunne fortælle hende, at den rent faktisk også kommer til det,” siger Johnny Runner.

Kendt barnestjerne på vej med international musical
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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 ovenstående tekst: 
er til fri afbenyttelse. 

Billedtekst – billede 1: Musicalen er en crossover mellem rock, rap, opera, gospel, ballet, aboriginal dans og ar-
tisteri. ”Værket er på engelsk og har taget mig 25 år at færdiggøre. Det er mit livsværk,” siger 59-årige musiker og 
sangskriver Johnny Runner, der selv har produceret, skrevet og komponeret alle sangene i ’The Bell’. 

Billedtekst – billede 2: Det var faderens alt for tidlige død og en livsomvæltende skilsmisse, der fik Johnny Runner 
til at skrive musik igen efter mange år i chefstolen hos ISS. Den personlige krise ledte ham til Australien og Israel – 
og til det, som han i dag betegner som ’meningen med hans liv’: Musicalen ’The Bell’, der ser dagens lys til næste år. 

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 per-
sonificeret 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. 


