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Montmartre i Nørregade Niels Christensen Hent PDF Forlaget skriver: Den 15. september 1976 i København
stod en blandet skare af mennesker i Nørregade foran nr. 41 og ventede på, at dørene til det tidligere Adlon
skulle gå op og jazzspillestedet Montmartre genopstå. Bassist og kapelmester Charles Mingus, der skulle
spille på åbningsaftenen, var indlogeret på Hotel Adlon i samme bygning, og inde i de nedslidte, men

nymalede lokaler gik aftenens vært, Kay Sørensen, der endnu ikke havde gjort sig fortjent til øgenavnet Jazz-
Kay, nervøst rundt med en Grøn Tuborg inden for rækkevidde. Med var også en ung militærnægter, Niels
Christensen, der gjorde tjeneste hos Jazzcentret i Rønnede. Han hjalp med at sætte koncerten op, men blev

hurtigt forfremmet til programansvarlig - og var det frem til 1989, da Montmartre efter Jazz-Kays død skiftede
ejere.

Niels Christensen fortæller i sin bog om musikerne og publikum, om koncerterne og natdiskoteket, om tiden,
stedet og ikke mindst om forholdet til den legendariske Jazz-Kay. Og så selvfølgelig om den kærlighed til

musikken, der driver værket - spændingen og nysgerrigheden før den næste koncert, og glæden ved genhøret.
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