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INNLEDNING 
 
Ballade.no er et redaksjonelt uavhengig nettidsskrift og nettavis for og om norsk musikkliv. 
Siden år 2000 har Ballade publisert egenproduserte artikler og lagt til rette for debatt om en 
lang rekke spørsmål knyttet til artister, komponister, tekstforfattere, musikkfag, 
musikkbransje og organisasjonsliv, og ikke minst om selve musikken.  

Nettstedet ballade.no er drevet av Foreningen Ballade. Foreningen hadde ved inngangen av 
2019 følgende medlemmer: Norsk komponistforening (NKF), Norsk forening for 
komponister og tekstforfattere (NOPA), Musikkforleggerne og Creo. På rådsmøtet 9. mai 
meldte Creo seg ut av foreningen. Beslutningen sprang ut av en strategisk diskusjon om 
Creos helhetlige kommunikasjonsstrategi og ønske om å støtte opp om eget blad (Musikk-
kultur). Guro Kleveland er redaktør av nettstedet ballade.no og daglig leder av Foreningen 
Ballade.  
 
I denne meldingen har vi trukket fram nysatsinger, større kritikk- og debattsaker samt 
utvalgt stoff, grep og tiltak som speiler noe av Ballades brede dekningsflate og aktiviteter i 
2019.   
 
 
 
 
INNHOLD  
 
1) Styrets årsberetning  
2) Ballade.no  
3) Administrasjon  
 
Vedlegg: Årsregnskap  
  
 
 
 
 
  

http://ballade.no/
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1. STYRETS ÅRSBERETNING   
 
Rådsmøte  
Rådsmøtet 2019 ble avholdt 9. mai. Til stede var: Jørgen Karlstrøm (NKF), Ingrid Kindem 
(NOPA), Jørn Dalchow (Musikkforleggerne), Anders Hovind (Creo), Synne Skouen 
(avtroppende styreleder, ikke stemmeberettiget), Sindre Hovdenakk (påtroppende 
styreleder; deltok i første del med informasjonsdeling) og daglig leder og redaktør Guro 
Kleveland. Årsmelding ble gjennomgått uten merknader, regnskap, revisors beretning og 
budsjett 2019 ble tatt til etterretning og valgkomiteens innstilling ble vedtatt.   
 
Det var første gang at Ballades redaktør deltok på rådsmøtet, og det var enighet om at dette 
var hensiktsmessig. 
 
Styret  
Styret bestod til rådsmøtet 9. mai 2019 av:  
 
Styreleder: Synne Skouen  
Medlem: Anders Eggen  
Medlem: Terje Pedersen   
Medlem: Erica Berthelsen    
Medlem: Synne Øverland Knudsen  
  
Vara: Hild Borchgrevink  
Vara: Hannah Wozene Kvam   
  
 
Etter rådsmøtet bestod styret av: 
 
Styreleder: Sindre Hovdenakk 
Medlem: Anders Eggen  
Medlem: Erica Berthelsen    
Medlem: Synne Øverland Knudsen  
Medlem: Andreas Meland   
  
Vara: Hannah Wozene Kvam   
Vara: Astrid Hygen Meyer  
  
 

Styrets arbeid 
Det ble i 2019 avholdt i alt fire styremøter.  

Styret har blant annet engasjert seg i søknadsprosessen til Kulturrådets nye støtteordning for 
tidsskrift og litteratur. Styreleder deltok sammen med daglig leder/redaktør på et 
orienteringsmøte om dette i Kulturrådets lokaler i august.  

Styret sier seg svært fornøyd med at Ballade kom inn i denne ordningen for 2020 og 2021. 

Styret har også fått fortløpende oppdatering fra redaktør/daglig leder om viktige 
redaksjonelle satsninger, om den positive utviklingen av lesertall, om omleggingen av 
Ballades nettsider og andre sentrale saker. 

Styret er godt fornøyd med eksponeringen av Ballade i bransjedebatter og i andre medier. 
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Styret er også fornøyd med økonomistyringen gjennom 2019.  

Samarbeidet i styret har vært utmerket. 

  

  

 
 
 
 
2. BALLADE.NO  
 
Redaksjonelt innhold  
Ballade publiserer egenproduserte artikler og legger til rette for musikkritikk samt debatt 
om en rekke spørsmål knyttet til musikk, artister, komponister og tekstforfattere, 
musikkbransje og organisasjonsliv.   
  
Den redaksjonelle profilen hadde i 2019 følgende retningslinjer:  
 

• Jevnlig oppdatering, med daglig publisering som mål.   
• Presentere fagartikler og utfordre fagmiljøene.  
• Være oppsøkende / ute i feltet og dekke aktivitet i landets ulike regioner.  
• Prioritere egne saker fremfor sitatsaker og undersøkende journalistikk i det omfang 
det er kapasitet.  
• Stimulere til debatt / meningsutveksling i en seriøs form.  
• Utvikle skribentkompetanse innenfor ulike typer musikk- og skriftsjangre 
(anmeldelser, nyheter, kommentarer osv.).  
• Produsere kritikker av innspilte og levende uttrykk. Særlig av uttrykk som ikke ellers 
blir omtalt i pressen.  
• Ta i bruk artikkelforfattere med dybdekompetanse.  
• Om mulig hente inn erfaringer fra internasjonale forhold når de har noe å si for 
musikklivet i Norge. Utviklingen innen salg av musikk og opphavsrett er viktige områder 
for Ballade.  
• Tenke eksperimentelt og tverrfaglig (for eksempel stimulere til tenkning om forhold 
mellom musikk og andre kunstarter, danseforestillinger med musikk, forhold mellom 
musikk og teater, tekst i musikk, musikk og film osv.).  
• Følge nyansettelser og infrastruktur på hele musikkfeltet, samt utmerkelser som vi får 
inn per pressemelding.  

  
 
Bransjesaker/kritisk journalistikk/nyhetsorientering  
Ballade jobber i spennet mellom sjangre, og med å følge både estetisk og strukturell utvikling 
i norsk musikkliv. Kritisk og kulturpolitisk journalistikk er tid- og ressurskrevende å lage, og 
blir etter Ballades syn ofte ikke tilstrekkelig ivaretatt i dagspressen. Å bidra til utvikling av 
dette er derfor en av Ballades viktigste prioriteringer innenfor ressursene vi har til rådighet.  

Ballade dekket gjennom 2019 en rekke forhold rundt økonomien i norsk musikkbransje, 
blant annet relatert til EUs nye opphavsrettsdirektiv vedtatt i en endelig avstemning 26. mars 
2019. 

https://www.ballade.no/bransjen/internetts-dod-eller-kunstnernes-redning/ 
 
https://www.ballade.no/bransjen/balansegang-med-opphavsrett-pa-nett/ 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-approves-new-copyright-rules-for-the-internet
https://www.ballade.no/bransjen/internetts-dod-eller-kunstnernes-redning/
https://www.ballade.no/bransjen/balansegang-med-opphavsrett-pa-nett/
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Klimaspørsmål knytet til musikk, konsert- og turnélivet har vært, og er, et stort tema i hele 
kultur-Norge. Ballade har fulgt, dekket og kommentert saken gjennom året: 
 
https://www.ballade.no/bransjen/kulturradet-vil-kompensere-klimakutt-pa-turneer-og-
festivaler/ 
 
https://www.ballade.no/politikk-debatt/klimakutt/ 
 
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/blant-miljotalibanens-venner/ 

https://www.ballade.no/bransjen/artist-arrangor-vil-klimakutte-her-starter-du/ 
 
https://www.ballade.no/politikk-debatt/bra-miljoguide-men-ga-lenger/ 

 

Kulturpolitiske spørsmål har en stor plass i Ballade. Andre steder i rapporten finnes omtaler 
og lenker til dekning av blant annet kulturmelding og oljepenger i musikklivet. Her har vi 
samlet noen lenker om Norsk Komponistforenings repertoarundersøkelse fra oktober 2019, 
som Ballade dekket godt og som genererte mye diskusjon og engasjement i norsk 
offentlighet. Ballade var en helt sentral flate og kanal for debatten, og ble ofte sitert av andre. 
 
https://www.ballade.no/kunstmusikk/orkestrene-spiller-gammel-musikk-av-menn/   

https://www.ballade.no/kunstmusikk/orkestrene-vi-er-ikke-gode-nok-pa-kjonn/ 

https://www.ballade.no/kunstmusikk/nto-vil-ikke-ha-politisk-styring-av-repertoar/ 
 
 
Mangfold i metalmusikken var også på Ballades agenda i fjor: 
https://www.ballade.no/bransjen/ingen-grunn-til-at-vi-ikke-ser-flere-kvinner-i-metallband-
na/ 
 
https://www.ballade.no/bransjen/bylarm-black-vi-skal-ha-flere-kvinnelige-artister/ 

 
 
Debatt  
Ballade har et særlig ansvar for å stimulere til debatt og ta opp problemstillinger som angår 
musikken og musikklivet. Vi mottar et stabilt antall leserinnlegg som spenner over et vidt 
sjangerområde. Leserinnleggene er blant våre mest leste saker, og vekker ofte stort 
engasjement i sosiale medier.  

NRK Klassisk og statskanalens oppdrag inn mot den klassiske musikkarven var en debatt 
med noen av årets mest leste og delte innlegg: 
Ola Tjørhom: https://www.ballade.no/politikk-debatt/kan-nrk-klassisk-reddes/ 

Et frittstående innlegg som skapte mye debatt og engasjement i sosiale medier, er skribent og 
filosof Ida Marie Haugen Gilberts tekst fra Rockheims utstilling Soli Deo Gloria – en 
utstilling om kristendom og populærmusikken i Norge, «Hadde den bare ikke vært så jævla 
kristen»: 
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/hadde-den-bare-ikke-vaert-sa-jaevla-kristen/ 

 

https://www.ballade.no/bransjen/kulturradet-vil-kompensere-klimakutt-pa-turneer-og-festivaler/
https://www.ballade.no/bransjen/kulturradet-vil-kompensere-klimakutt-pa-turneer-og-festivaler/
https://www.ballade.no/politikk-debatt/klimakutt/
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/blant-miljotalibanens-venner/
https://www.ballade.no/bransjen/artist-arrangor-vil-klimakutte-her-starter-du/
https://www.ballade.no/politikk-debatt/bra-miljoguide-men-ga-lenger/
https://www.ballade.no/kunstmusikk/orkestrene-spiller-gammel-musikk-av-menn/
https://www.ballade.no/kunstmusikk/orkestrene-vi-er-ikke-gode-nok-pa-kjonn/
https://www.ballade.no/kunstmusikk/nto-vil-ikke-ha-politisk-styring-av-repertoar/
https://www.ballade.no/bransjen/ingen-grunn-til-at-vi-ikke-ser-flere-kvinner-i-metallband-na/
https://www.ballade.no/bransjen/ingen-grunn-til-at-vi-ikke-ser-flere-kvinner-i-metallband-na/
https://www.ballade.no/bransjen/bylarm-black-vi-skal-ha-flere-kvinnelige-artister/
https://www.ballade.no/politikk-debatt/kan-nrk-klassisk-reddes/
https://rockheim.no/utstillingsapning-soli-deo-gloria-en-utstilling-om-kristendom-og-popularmusikken-i-norge
https://rockheim.no/utstillingsapning-soli-deo-gloria-en-utstilling-om-kristendom-og-popularmusikken-i-norge
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/hadde-den-bare-ikke-vaert-sa-jaevla-kristen/
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Kritikk 
Anmeldelser og kritikk av kunstneriske produksjoner, enten levende eller lydfestet, har alltid 
vært en helt sentral av Ballades virke – dette er del av oppdraget med å skape et offentlig 
refleksjonsrom for kunstneriske opplevelser som engasjerer, er kvalifisert og som 
representerer et mangfold av avsendere. Bredden av musikkuttrykk fortjener den 
dokumentasjonen, formidlingen og ytringsrommet som kritikken tilbyr, og vi jobber 
langsiktig med dette.  

I 2019 startet Ballade opp igjen med plateanmeldelser, ved siden av anmeldelser av 
konserter. Gjennom året har vi anmeldt rundt 20 album, fordelt på en rekke sjangre; klassisk, 
samtid, jazz, metal, elektronika, tradisjonsmusikk og folkemusikk, og anmeldt av skribenter 
og kritikere med høyst ulike bakgrunner.  
 
Vi har hatt anmeldere ute på festivaler og konserter rundt om i landet, og har i 2019 anmeldt 
flere produksjoner ved hver av disse festivalene i Norge: Borealis, Bylarm, Festspillene i 
Bergen, Melafestivalen, Nattjazz, Nordic Music Days i Bodø, Oslo World, Trondheim Calling, 
Ultima og Vossajazz. Ballade var til stede på og dekket arrangement og konserter også på 
Infernofestivalen, Roskilde, Øyafestivalen og Folkelarm, i tillegg til å skrive om og intervjue 
musikere og arrangører ved en lang rekke andre festivaler i hele landet uten å være fysisk til 
stede. 

Under Bylarm 2019 utforsket vi anmelderformatet spesielt: Konsertanmeldelsene skulle 
speile showcasenes korte formater, og festivalens raske der-og-da-opplevelse. 

Lil Halima: https://www.ballade.no/populaermusikk/lil-halima-bylarm-forloses-pa-siste-
lat/ 

brenn.: https://www.ballade.no/populaermusikk/brenn-bylarm-norsk-rocks-nye-flammer/ 
 
Girl in Red: https://www.ballade.no/populaermusikk/girl-in-red-bylarm-rod-triumf/ 
 
Larsiveli: https://www.ballade.no/populaermusikk/larsiveli-bylarm-hitmaskin-pa-hoygir/ 
 

Nordic Music Days ble for første gang arrangert nord for polarsirkelen, og Ballade dekket 
festivalen og samlingen med flere anmeldelser og omtaler, blant annet disse: Kva er sann 
musikk?, Civilized Music og Tasteful Turntable.    

 
Musikk til, for og med barn og unge er et område som etter Ballades syn skal kritiseres på lik 
linje og under like premisser som musikk til, for og med voksne. Vi dekket i 2019 en rekke 
produksjoner på festivaler primært. Monica Ifejilikas «oppfølger-anmeldelse» av Fargespill 
var en viktig prioritering, Fargespill endelig på barnas premisser. Maja Skanding fulgte i et 
halvt år de fleste av nyMusikk Bergens barnearrangementer, som går under navnet Krapyl. I 
en lang artikkel beskrev, vurderte og begrunnet hun hvordan serien opplevdes for henne som 
anmelder, og for henne som publikum; https://www.ballade.no/kunstmusikk/formidling-og-
forvikling/. Saken vakte reaksjoner hos arrangøren, 
https://www.ballade.no/kunstmusikk/inkonsekvente-krapyl/, noe Ballades redaktør og 
kritiker samsvarte på: https://www.ballade.no/kunstmusikk/formidling-og-forvikling/  

 

Kritikk handler om mer enn å anmelde konserter og plater. Det handler også om å følge for 
eksempel økonomien i bransjen, politiske strukturer, markedsstyrte tendenser og andre 

https://www.ballade.no/populaermusikk/lil-halima-bylarm-forloses-pa-siste-lat/
https://www.ballade.no/populaermusikk/lil-halima-bylarm-forloses-pa-siste-lat/
https://www.ballade.no/populaermusikk/brenn-bylarm-norsk-rocks-nye-flammer/
https://www.ballade.no/populaermusikk/girl-in-red-bylarm-rod-triumf/
https://www.ballade.no/populaermusikk/larsiveli-bylarm-hitmaskin-pa-hoygir/
https://www.ballade.no/kunstmusikk/nordic-music-days-kva-er-sann-musikk/
https://www.ballade.no/kunstmusikk/nordic-music-days-kva-er-sann-musikk/
https://www.ballade.no/kunstmusikk/nordic-music-days-civilized-music/
https://www.ballade.no/kunstmusikk/nordic-music-days-tasteful-turntable/
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/fargespill-endelig-pa-barnas-premisser/
https://www.ballade.no/kunstmusikk/formidling-og-forvikling/
https://www.ballade.no/kunstmusikk/formidling-og-forvikling/
https://www.ballade.no/kunstmusikk/inkonsekvente-krapyl/
https://www.ballade.no/kunstmusikk/formidling-og-forvikling/
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strukturelle trekk som påvirker musikkens, musikernes og publikums hverdag og 
valgmuligheter.  

Under Bylarm var Ballade også flate for de store politiske debattene. Våpenspons-debatten 
om Kongsberg jazzfestival og Kongsberg Gruppen var en av dem: Vil snakke om 
«blodpenger» til jazzfestival 
 
 

Særskilte satsinger i 2019 
I året som gikk har Ballade markert seg redaksjonelt, formidlingsmessig og som aktør i den 
norske kultur- og musikkoffentligheten.  

Serier 
Våre nye, redaksjonelle serier har vist seg å dekke etterspurte områder i 
musikkjournalistikken, de har skapt engasjement hos lesere, utøvere og skapere, og de har 
inspirert andre medier til å rette blikket i samme retning.  

 
Bak ordene: I denne serien utforsker vi hva teksten gjør med musikken, hva tekst og tone i 
samspill gjør med uttrykket, hvordan det sammen skaper et budskap og uttrykk, og hvordan 
lytteren identifiserer seg med og involverer seg i det. Ulike sangdiktere og tekstforfattere i 
norsk musikkliv, fra ulike steder i landet og med ulik musikalsk og kulturell bakgrunn, 
snakker om ideene og tankene bak ordene i tekstene de lager. Serien ble støttet av Fritt Ord. 

Kommentar fra redaktør Guro Kleveland om serien: https://www.ballade.no/musikken-og-
livet/bli-med-oss-inn-i-tekstene/ 
 
Første intervju ut i serien, Lars Lillo-Stenberg: https://www.ballade.no/musikken-og-livet/a-
fortsette-er-perfekt/ 

Intervju med kultbandet Ulver: https://www.ballade.no/populaermusikk/ulver-nar-bildene-
av-diana-treffer/ 

Intervju med verdensmester i slampoesi, Evelyn Rasmussen Osazuwa: 
https://www.ballade.no/scenekunst/tekster-som-smeller/ 

 

Ballade radio: Se omtale under punktet «Ballades podkast». 
Se samleside for alle Ballade radio-sendingene her (fra 2017 til april 2020): 
https://www.ballade.no/type/nyhet/ballade-radio/  

 

Ballade video: Musikkvideoer er fremdeles et viktig verktøy for artister over hele verden. 
Ballade tar det på alvor, og publiserte og omtalte godt over 200 norske videoer i 2019. Vi har 
fått mange og svært gode tilbakemeldinger fra publikum og bransje om at dette er et 
nødvendig tiltak i norsk musikkliv, og andre medier og aktører i musikklivet løfter nå 
musikkvideoen som kanal og kunstform. Ballade video er en fast spalte som publiseres hver 
fredag, og som kurateres av musikkjournalist og -historiker Arvid Skancke-Knutsen.  
 
Noen tilbakemeldinger:  

Er Ballade Video fan! 

https://www.ballade.no/bransjen/vil-snakke-om-blodpenger-til-jazzfestival/
https://www.ballade.no/bransjen/vil-snakke-om-blodpenger-til-jazzfestival/
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/bli-med-oss-inn-i-tekstene/
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/bli-med-oss-inn-i-tekstene/
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/a-fortsette-er-perfekt/
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/a-fortsette-er-perfekt/
https://www.ballade.no/populaermusikk/ulver-nar-bildene-av-diana-treffer/
https://www.ballade.no/populaermusikk/ulver-nar-bildene-av-diana-treffer/
https://www.ballade.no/scenekunst/tekster-som-smeller/
https://www.ballade.no/type/nyhet/ballade-radio/
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Med årene mistet jeg oversikten og sikkert litt interessen, inntil jeg oppdaget Ballade 
Musikkvideo. Det er blitt gøy å følge med igjen, både for å vite hva som skjer i norsk 
musikkliv, men også fordi musikkvideo er et format som gir rom for kreativiteten på en helt 
annen måte enn andre sjangre. 
 
Denne spalten begynner seriøst å bli et høydepunkt for musikk elskere! Mye bra! 
 
Spalta er blitt en nødvendighet! 
 
Samleside for Ballade video (per april 2020 over 300 norske musikkvideoer): 
https://www.ballade.no/type/nyhet/ballade-video/ 

 
Debutantene: En serie om artister og utøvere som skal ut på scenen for første gang, gi ut 
plate eller på en annen måte debutere, og som gjør det med sin egen vri.  
 
Møte med gruppa Folkehelsa: Folkehelsa knytter nevene 
Møte med artisten Shikoswe: Shikoswe versus internett   
Møte med hiphoptrioen Dårlig Vane: På vei opp igjen 
 
 

Samarbeid og arrangørvirksomhet 
Ballade er opptatt av å samarbeide med andre aktører, både i musikklivet og mediebransjen. 
Slik kan vi både utnytte eget potensial bedre og dra veksler på partnerens ressurser, vi gjør 
det mulig å nå bredere og større ut, samtidig som vi også gjør Ballade til en kjent aktør i 
offentligheten som setter dagsorden.  

 
Intervjuer.no: Et samarbeid med frilanser Kjetil Moen, som lagde spalten inspirert av The 
Guardians’ The Balance. Her intervjuet han folk fra blant annet musikklivet, med disse 
spørsmålene til grunn: Når står folk i musikklivet opp? Hva spiser de til frokost? Hvordan ser 
egentlig arbeidsdagen ut, og hva gjør de med familie og venner på fritiden? Både Ballades 
redaksjon og leserne våre fant det overraskende interessant. 
 
Om serien, pluss intervjuer med Marta Breen, Christer Falck og Anja Nylund Hagen: 
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/intervjuer-sa-enkelt-men-rommer-sa-mye/ 
 
Maja S.K. Ratkje: https://www.ballade.no/musikken-og-livet/intervjuer-no-maja-s-k-ratkje/ 
 
Matias Hilmar Iversen: https://www.ballade.no/musikken-og-livet/intervjuer-no-matias-
hilmar-iversen/ 
 

Bergen kommune – Bergen Nå: Formidlingssamarbeid for å styrke kunstkritikkens 
synlighet i Bergen. Ballades Bergensbaserte kritikere anmeldte produksjoner under 
Festspillene i Bergen og Nattjazz, som ble publisert på Ballade,no og portalen 
https://bergenna.no/.    

 

Bylarm: Ballade var selv arrangør av en av Bylarm 2019s store debatter, den som handlet 
om regjeringens første kulturmelding på 15 år, Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida. 

https://www.ballade.no/type/nyhet/ballade-video/
https://www.ballade.no/folkemusikk/folkehelsa-knytter-nevene/
https://www.ballade.no/populaermusikk/shikoswe-versus-internett/
https://www.ballade.no/hiphop/pa-vei-opp-igjen/
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/series/the-balance
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/intervjuer-sa-enkelt-men-rommer-sa-mye/
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/intervjuer-no-maja-s-k-ratkje/
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/intervjuer-no-matias-hilmar-iversen/
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/intervjuer-no-matias-hilmar-iversen/
https://bergenna.no/
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Dette ble et av bransjefestivalens best besøkte seminarer. 
 
Kulturmeldinga: - For svakt om digitale utfordringer 
 

Oslo World: Debatt – se omtale og lenke under «Ballades podkast» 
 

Folkelarm: Podkast-intervju og debatt – se omtaler og lenker under «Ballades podkast» 
 

Fokusland Norge 

2019 var året da Norge stod i spotlighten i store deler av internasjonalt kulturliv. Norge var 
fokusland under Berlinalens bransjedager i februar, under den internasjonale 
jazzmønstringen Jazzahead! i Bremen i april, og hovedland under verdens største bokmesse, 
Frankfurter Buchmesse i oktober. Ballade var til stede på alle de tre markeringene.  

https://www.ballade.no/filmmusikk/fokusland-det-kan-ikke-skade/ 
https://www.ballade.no/jazz/fulle-hus-for-norwegian-night-i-bremen/ 
https://www.ballade.no/jazz/aeresgjest-ville-se-kronen-pa-verket/ 
https://www.ballade.no/jazz/veien-videre-etter-jazzahead/ 
https://www.ballade.no/kunstmusikk/tysk-satsing-gir-avkastning/   

Under Berlinalen satte Balladeredaksjonen her hjemme et ekstra fokus på filmmusikk, og 
gjorde intervjuer og undersøkende saker på feltet: 
https://www.ballade.no/filmmusikk/en-helvetes-stor-latkatalog/ 
https://www.ballade.no/filmmusikk/jeg-er-ikke-i-stand-til-a-lage-mainstream-ting/ 
https://www.ballade.no/filmmusikk/overveldende-andel-menn-blant-filmkomponister/ 

 
 
Ballade i media 
Ballade blir jevnlig sitert, og har i 2019 vært kilde til saker i Aftenposten, Klassekampen, 
Dagsavisen, Dagbladet Nationen, Bergens tidende, Bergensavisen, Avisa Nordland, Romsdals 
budstikke, Hallingdølen, Gjengangeren, Varden, Halden arbeiderblad, Fjordingen, Firda, 
Firdaposten, Rana blad, iTromsø, Telemarksavisa, Verdens Gang, NRK radio og nett (blant 
annet nyheter på nett og radioprogrammet «Spillerom»), Vikebladet Vestposten, og 
Musikkultur. Både NTB og Nynorsk pressekontor har en rekke ganger plukket opp våre 
saker.  

Vi vet at radio og TV, særlig NRK, bruker Ballade som kilde, uten å ha mulighet til å innhente 
systematisk oversikt om dette. 
 
 
  
Ballades podkast  
Balladepodden, Ballades podkast, ble opprettet i 2017 som en podkast for kritikk og samtale 
om andre temaer i norsk musikkliv. Nyoppstartet redaktør ville bruke noe tid i 2019 på å 
legge en plan og premisser for hva Ballades podkastsaker kan og skal være, og hvordan de 
skal produseres og formidles.   

På starten av året produserte og distribuerte Ballade disse podkastsendingene: 
 
- Slipp musikken fri – En samtale med Paal Nilssen-Love 
 

https://www.ballade.no/politikk-debatt/kulturmeldinga-for-svakt-om-digitale-utfordringer/
https://www.ballade.no/filmmusikk/fokusland-det-kan-ikke-skade/
https://www.ballade.no/jazz/fulle-hus-for-norwegian-night-i-bremen/
https://www.ballade.no/jazz/aeresgjest-ville-se-kronen-pa-verket/
https://www.ballade.no/jazz/veien-videre-etter-jazzahead/
https://www.ballade.no/kunstmusikk/tysk-satsing-gir-avkastning/
https://www.ballade.no/filmmusikk/en-helvetes-stor-latkatalog/
https://www.ballade.no/filmmusikk/jeg-er-ikke-i-stand-til-a-lage-mainstream-ting/
https://www.ballade.no/filmmusikk/overveldende-andel-menn-blant-filmkomponister/
https://www.ballade.no/jazz/slipp-musikken-fri-en-samtale-med-paal-nilssen-love/
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- Fay Wildhagen og Anne Grete Preus i gjensidig beundring, opptak fra Bylarm, og et 
samarbeid med NOPA. Samtalen ble ledet av Knut Schreiner, og er en av de siste offentlige 
opptredenene Preus gjorde. 
 
Etter et redaksjonelt utviklingsopphold tok Balladeredaksjonen opp igjen 
podkastproduksjon, med redaksjonens Siri Narverud Moen som prosjektleder og 
hovedjournalist. Høsten 2019 produserte og distribuerte Ballade disse sendingene, og endret 
navn på det redaksjonelle produktet fra Balladepodden til Ballade radio: 
 
- Ballade radio: Skal mediene aktivt rekruttere flerkulturelle anmeldere?, debatt under Oslo 
World om hvordan skape større mangfold i norsk musikkritikk, med Arne Berg (NRK - 
Jungeltelegrafen), Sandeep Singh (NRK P13 og P1, podkast), Monica Ifejilika (musiker og 
Ballade-skribent) og Igor Dunderovic (musiker og Ballade-skribent). Debattleder Ida 
Habbestad, daglig leder i Norsk komponistforening og tidligere Ballade-redaktør. Innledning 
ved Ballade-redaktør Guro Kleveland.  

- Ballade radio: Hvor er folkemusikkbookerne?, intervjuer med Folkelarm, Riksscenen og 
bandet Vrang på scenen under Folkelarm i Oslo 15. november 

- Ballade radio: Folkemusikken tar et oppgjør med språkbruk, debatten «Spelemenn og små, 
fine jenter – om kjønn og språk i folkemusikken» i samarbeid med Folkemusikk.no. I panelet 
satt Tuva Syvertsen, Benedicte Maurseth og Arvid Skancke-Knutsen. Monica Ifejilika ledet 
debatten. 

Gjennom disse sendingene i 2019 fikk Ballade utforsket både ulike format og uttrykk i 
podkasten, i tillegg til å bygge konstruktive og gode samarbeid med andre medie- og 
musikkaktører. Vi ønsker at det Ballade gjør og produserer skal være tilgjengelig for 
publikum, uavhengig av hvor de befinner seg. Podkast som formidlingsform og redaksjonelt 
uttrykk er derfor viktig i vår virksomhet, og vil fortsette å være en kanal vi videreutvikler og 
inkluderer i vår løpende virksomhet.  

 

Skribenter og rekruttering  
Ballades anmeldere og journalister er bosatt rundt om i landet, og dekker ulike sjangre og felt 
i og fra sine nærområder og regioner. I 2019 har Ballade hatt om lag 40 ulike skribenter på 
oppdrag. Vi er alltid på utkikk etter nye stemmer, og søker å ha en mangfoldig base av 
skribenter med ulik faglig og sosial bakgrunn, kjønnsuttrykk, etnisitet, alder og kompetanse.  
 
En ambisjon for 2019 var å rekruttere flere nye skribenter spesielt fra nord-områdene, og 
spesielt med flerdimensjonal etnisk bakgrunn. Vi lyktes til dels, men erfarte at det er et tid- 
og ressurskrevende arbeid. Vi vil uansett fortsette dette arbeidet. Det bidrar til Ballades 
bredde som plattform og kanal for det mangfoldige musikklivet i Norge, men er også viktig 
for redaksjonens utvikling og erfaring. 

En arbeidsgruppe for flerkulturell musikkomtale ble satt sammen i Ballade i 2017, i et 
kulturrådsfinansiert prosjekt. Gruppas arbeid startet opp i 2018, med workshoper og kurs, 
ledet av daværende Ballade-redaktør Ida Habbestad. På grunn av redaktørskifte høsten 2018 
ble det et opphold i prosjektet, men i 2019 ble prosjektet fullført med nåværende redaktør 
som prosjektleder. Skribentene som var med i den siste etappen av prosjektet var Igor 
Dunderovic, Monica Ifejilika, Grace Tabea Tenga og Frida Fliflet. Skribentene har i 
prosjektperioden levert en rekke tekster om musikkritikk, og debatten om mangfold i 
musikkritikk under Oslo World i november markerte en avrunding av prosjektet (lenke til 

https://www.ballade.no/portrett/balladepodden-fay-wildhagen-og-anne-grete-preus-i-gjensidig-beundring/
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/ballade-radio-skal-mediene-aktivt-rekruttere-flerkulturelle-anmeldere/
https://www.ballade.no/folkemusikk/ballade-radio-hvor-er-folkemusikkagentene/
https://www.ballade.no/folkemusikk/podkast-nar-folkemusikken-tar-et-oppgjor-med-sprakbruken/


11 
 

opptak av debatt under punktet Ballades podkast). Prosjektet har en egen rapportering til 
Kulturrådet, men her er noen lenker til saker fra prosjektet: 

Monica Ifejilika og Igor Dunderovic: Midlertidig permanent – om musikk, kritikk og 
mangfold 

Monica Ifejilika: Plass til mer enn glansbildet? 

Igor Dunderovic: Er åpningskonsert egentlig en konsert? 

Grace Tabea Tenga: Hyllest til renessansekvinnen 

Frida Fliflet: En brasiliansk gudinne 
 
 
 

 

 

3) ADMINISTRASJON  

Driftsstøtte 
I 2019 fikk Ballade for andre år på rad driftsstøtte fra Norsk kulturråd. Fra 2019 la 
Kulturrådet om ordningene for tidsskrift, og nettidsskriftet Ballade søkte i september 2019 
om støtte via Kulturrådets nye ordning for tidsskrift og kritikk. I desember 2019 ble det klart 
at søknaden var innvilget for de to påfølgende årene; 2020 og 2021.  
 
Redaktør og daglig leder Guro Kleveland startet opp på tampen av 2018, med alt det 
innebærer av praktiske, tekniske og organisasjonsmessige ting å sette seg inn i. 
Redaksjonsmedarbeideren i Ballade sa opp sin stilling rundt samme tid, noe som betød at 
driftsstøtten var svært verdifull for redaktørs muligheter til å langtidsplanlegge, knytte til seg 
frilansere og samarbeidspartnere, og å kunne ha forutsigbarhet i både drift og redaksjonelle 
satsinger og tiltak.   

Ballade er medlem av Norsk tidsskriftforening, og redaktøren har deltatt på både 
arrangementer, samlinger og kurs i regi av foreningen.  
 
Redaktør Guro Kleveland er også medlem av Norsk redaktørforening. Ballade drives etter 
Redaktør- og Vær Varsom-plakaten.  
 
Bemanning 
Ballade ansatte journalist og redaksjonsmedarbeider Siri Narverud Moen i 50 prosent ettårig 
engasjement fra 01.0419.  

Ballade bemanner opp arbeidet gjennom året ellers med frilansere med ulike kompetansefelt 
fra landet rundt.  

Lesertall 
I 2019 hadde Ballade en total sidevisning på 712 022, som er et månedlig snitt gjennom året 
på 59 335. I januar 2019 hadde Ballade det høyeste sidevisningstallet siden målingene startet 
i 2014, med 74 167 visninger. I mars ble det ytterligere ny rekord, med 75 776 visninger, som 
ble det høyeste antallet det året. I 2019 publiserte Ballade 683 artikler. 

Daglig leder 
Ansvaret som daglig leder medfører sekretærfunksjon for styret, administrering av 
foreningens økonomi og regnskap i dialog med regnskapsfører, ansvar for drift og 

https://www.ballade.no/politikk-debatt/midlertidig-permanent-om-musikk-kritikk-og-mangfold/
https://www.ballade.no/politikk-debatt/midlertidig-permanent-om-musikk-kritikk-og-mangfold/
https://www.ballade.no/folkemusikk/plass-til-mer-enn-glansbildet/
https://www.ballade.no/kunstmusikk/er-apningskonsert-egentlig-en-konsert/
https://www.ballade.no/kunstmusikk/hyllest-til-renessansekvinnen/
https://www.ballade.no/jazz/en-brasiliansk-gudinne/
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vedlikehold av nettsider, løpende kontakt med annonseansvarlig, Sture Bjørseth, innkjøp 
av foreningens utstyr med mer. Sture Bjørseth er tilknyttet Ballade som annonseselger per 
provisjon.  
 
Mangfold 
Ballade etterstreber mangfold i så vel administrativt som redaksjonelt arbeid. Dette 
innebærer at sammensetningen av styremedlemmer, medarbeidere og frilansere skal speile 
mangfoldet i omverdenen vår, på for eksempel kjønn, alder, etnisitet og bakgrunn.  
 
Miljø 
Driften av Foreningen Ballade og Ballade.no forurenser ikke det ytre miljø. Foreningen har 
ikke registrert skader eller ulykker i 2019. 

Regnskap og revisjon 
Regnskapsfører for Ballade er PwC Accounting Bergen. Revisor er Helge Frosta. Foreningens 
ordinære driftsregnskap for 2019 gjøres opp med et overskudd på kr 40 102. 

 


