
ÅRSMELDING BALLADE.NO 2013  
 
Ballade.no er en redaksjonelt uavhengig 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, musikkbransje og organisasjonsliv.  
  
Fra år 2013 drives ballade.no av Foreningen Ballade. Foreningen hadde i 2013 følgende 
medlemmer: Norsk komponistforening (NKF), Norsk forening for komponister og 
tekstforfattere (NOPA), Norsk Musikkforleggerforening (NMFF) og Musikernes 
fellesorganisasjon (MFO).  
I gjennomsnitt hadde Ballade 21 400 unike brukere i måneden og totalt 875 600 sidevisninger 
gjennom året. Ballade publiserte i snitt to saker daglig fra og med 6. mars.  
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1. STYRETS ÅRSBERETNING  
Ballades tidligere eier, MIC Norsk musikkinformasjon, opphørte å eksistere 1. januar 2013. 
Da MIC ble innlemmet i den nye organisasjonen Music Norway, var det bestemt fra 
Kulturdepartementet at man ønsket en uavhengig drift av Ballade. Da det ikke var funnet noen 
gunstig løsning i bransjen, vedtok MICs styre å legge ned tidsskriftet fra 19. desember. Ved 
årsskiftet 12/13 blei det jobbet med muligheter for ny organisering. Styret i MIC overførte 
Ballade (domenenavnet ballade.no og arkivet) til Norsk komponistforening (NKF) 8. januar, 
og NKF tok på seg oppdraget med å utforme ny organisering. Det blei vedtatt å opprette en 
forening, Foreningen Ballade, der organisasjoner i musikklivet kunne være medlemmer. 21. 
februar 2013 hadde Foreningen Ballade stiftelsesmøte der NKF (Åse Hedstrøm) og NOPA 
(Ragnar Bjerkreim) deltok og vedtok der foreningens vedtekter og  utnevnte foreningens 
første styre.  
  
Rådsmøter  
Det var vært avholdt 3 rådsmøter i 2013. På stiftelsesmøtet 21. februar vedtok man å 
oppnevne styre for foreningen i en tidsbegrenset periode for om mulig å invitere flere aktører 
fra musikklivet med i foreningen. På årets andre rådsmøte 18. juni deltok NKF (Åse 
Hedstrøm), NOPA (Ragnar Bjerkreim) og Bente Leiknes Thorsen (sekretær). Ved dette 
møtet blei MFO tatt opp som medlem og styrets funksjonsperiode forlenget ut november. 
Årets 3. rådsmøte blei avholdt 19. november. NKF (Åse Hedstrøm) og NOPA (Ragnar 
Bjerkreim) deltok, MFO hadde meldt forfall. NMFF blei tatt opp som medlem og et nytt styre 
blei valgt for perioden fram til rådsmøte våren 2015.  
SideskiftFølgende personer satt i styret 21. februar til 18. november:  
Styreleder: Bente Leiknes Thorsen (NKF) (valgt til styreleder på styremøte 21. feb)  
Medlem: Ragnar Bjerkreim (NOPA)   
Medlem: Joachim Haugland (FONO)   
Medlem: Hild Borchgrevink (ekstern)  
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Fra 19. november har styret følgende sammensetning:  
Styreleder: Bente Leiknes Thorsen (NKF) (valgt til styreleder på styremøte 20.nov)  
Medlem: Tine Tangestuen (NOPA)  
Medlem: Philip Kruse (NMFF)  
Medlem: Erica Berthelsen (MFO)   
Medlem: Hild Borchgrevink (ekstern)  
  
Vara: Bjørn Bolstad Skjelbred (NKF)   
Vara: Dagfinn Nordbø (NOPA)  
  
Styrets arbeid  
Styret har ansvar for regnskap, budsjett og drift. Det ble gjennomført fire styremøter i 2013.  
 I 2013 har arbeidet vært konsentrert rundt å få gjenetablert strukturene for at Ballade fortsatt 
skulle kunne publisere på daglig basis. I første rekke gjaldt dette å få på plass de rette 
personene og systemer for regnskap og drift.  
Ansettelse av redaktør Ida Habbestad (21. februar) og kontrakt med annonseselger Sture 
Bjørseth på provisjon kom på plass tidlig, samt overtakelse av publiseringssystem og 
rettigheter, kontorplass og grunnleggende utstyr.   
Publisering startet opp igjen 6. mars. Siden da har Ballade publisert jevnlig gjennom året.   
Finansiering av Ballade har vært et viktig tema i overgangen til ny struktur, og for styret etter 
opprettelsen. Norsk komponistforening søkte Kulturdepartementet om oppstartsstøtte, kr 500 
000,-. Denne ble innvilget i mars. Samtidig har styret gjennom året lagt ned et arbeid med å få 
flere medlemmer i foreningen for å sikre langsiktig forutsigbar finansiering. Redaktør og AU 
har også  søkt støtte i utstrakt grad fra ulike støtteordninger.  
Alle medlemmer bidrar økonomisk, jfr vedtekter § 3 «Organisasjoner og virksomheter i norsk 
musikkliv som vil bidra økonomisk, kan tas opp som medlem […]» Pr i dag betaler 
medlemmene  NKF, NOPA og NMFF 100 000 pr år til foreningen og MFO bidrar med 
kontorplass.  
Et fokusområde i siste halvdel av 2013 har vært prosjektet «Nye nettsider». Ballade har siden 
år 2000 blitt publisert i samme publiseringssystem, og dette er nå utdatert. Det har vært en 
prioritert oppgave å finne midler til å finansiere overgangen til nytt system samtidig som 
arkivet blir ivaretatt. Dette blir finansiert ved bevilgning fra Music Norway, NKF og NOPA. 
Arbeidet blei påbegynt i desember 2013 og blir utført av 20 sec.net og NODE Berlin.  
Foreningen har adresse Kongens gate 24 der NOPA, NKF og NMFF har lokaler og 
styremøtene holdes der hvis mulig. Redaksjonen har adresse Grønland 6-8 i lokalene til 
Musikk-kultur som eies av MFO  
  
 
 
 
2. BALLADE.NO  
Redaksjonelt innhold  
Ballade publiserer egenproduserte artikler og legger til rette for debatt om en lang rekke 
spørsmål knyttet til artister, komponister og tekstforfattere, musikkbransje og 
organisasjonsliv.   
  
Ved skifte av eierskap og ansettelse av ny redaktør ble en ny profil utarbeidet og vedtatt.  
  



Publiseringen startet opp i mars, med følgende retningslinjer:  
• Jevnlig oppdatering, med daglig publisering som mål.   
• Presentere fagartikler og utfordre fagmiljøene  
• Være oppsøkende / ute i feltet  
• Prioritere egne saker og undersøkende journalistikk fremfor sitatsaker  
• Stimulere til debatt / meningsutveksling i en seriøs form  
• Utvikle skribentkompetanse   
• Få fram kritikker av uttrykk som ikke ellers blir omtalt i pressen  
• Ta i bruk artikkelforfattere med dybdekompetanse   
• Om mulig hente inn erfaringer fra internasjonale forhold   
• Tenke eksperimentelt og sjangeroverkryssende (for eksempel stimulere til tenkning 
om forhold mellom musikk og andre kunstarter, for eksempel gjøre kritikk av 
danseforestillinger med musikk — et felt som ikke er dekket i dag, likedan forhold 
mellom musikk og teater, musikk og film etc)  

  
Debatt  
Ballade har et særlig ansvar for å stimulere til debatt og ta opp problemstillinger som angår 
bransjen.   
De siste årene har utfordringene ved overgangen til digitalt salg av musikk vært et særlig 
engasjerende emne. Ballade har fulgt utviklingen og diskusjonene rundt strømmeøkonomien 
gjennom hele året.  
Det var også høy temperatur på Ballade i tiden rundt valget. Både i valgkampen og i tiden 
etter regjeringsskiftet ble det satset på artikler om veier videre i kulturpolitikken.   
For øvrig var de mest debatterte temaene fra musikkbransjen og organisasjonslivet   

• evalueringen av kompetansenettverkene for rytmisk musikk  
• uro i og rundt Norges Korforbund   
• protester ved Music Norways innlemming av managere i turnestøtten  
• orkesterkonferanse om orkestrenes inkluderingsprosjekter  
• verdensmusikk og oppmerksomhet i mediene   
• turbulens rundt styringen av Vestfoldfestspillene   
• musikkens plass i bibliotekene etter avvikling av innkjøpsordningen  

Kritikk  
Ballade satser sterkere på konsertkritikker enn før, fordi dette i de fleste andre medier er en 
stadig mindre prioritert form.   
Det er viktig for Ballade å ha et øye for regionale prosjekter. I 2013 ble bortimot halvparten 
av konsertanmeldelsene våre gjort utenfor Oslo. Vi fikk vi blant annet anmeldt Borealis-
festivalen (Bergen, april), Nattjazz (Bergen, mai), Festspillene i Bergen (Bergen, 
mai), Numusic (Stavanger, august), Safar (Hedmark, september) Nordnorsk Operas 
La Boheme, (Bodø, november) og Orgelnatt (Stavanger, november). Vi besøkte også det 
nordiske filmmusikksymposiet HARPA, som i 2013 var lagt til Trondheim og deltok da Nora 
Brockstedt ble innlemmet i Rockheims Hall of fame. En mye lest anmeldelse var Timbuktu 
og Amina Sewalis skolekonserter i Oslo.  
Vi har også anmeldt utstillinger om musikk. En artikkel om Popsenterets utstilling Under 
radaren fikk mye oppmerksomhet i april, det samme gjorde Rockheims utstilling om kvinner 
i norsk pop og rock.   
Under Ultimafestivalen utfordret vi dansekritiker Margrete Kvalbein til å skrive om to av 
festivalens danseforestillinger med vekt på inntrykket av samspillet mellom tekst og musikk, 
for å styrke vår tverrfaglige profil, og for å bidra til å styrke dansekritikken som felt. 
Tilsvarende fikk vi anmeldt Munch Remastered for to musikere og to dansere i Bergen.  



Fag/kunstnermiljø  
En del av Ballades mandat er å presentere dybdeintervjuer med utvalgte 
utøvere/kunstnere/opphavspersoner i alle sjangre, med det som ambisjon å få fram det som 
rører seg i feltet av motivasjon og kunstnerisk vilje.   
Fra 2013 vil vi særlig trekke frem portrettintervjuene med Julian Skar, Therese 
Birkelund Ulvo, Ine Hoem, Javid Afsari Rad og Bellman, samt 
intervjuserien Musikksnakk ført i pennen av Guttorm Andreasen. I musikksnakk deltok Tord 
Gustavsen, Jenny Hval, Gjermund Larsen og Linn Nystadnes / Deathcrush.  
Fra fagmiljøene  
Blant tilsendte essays var en tekst om stemmen som instrument, skrevet av Kåre Bjørkøy, 
særlig populær. Likedan ble Kristin Danielsens artikkel, «Løft det frie feltet» mye lest. I 
anledning fremføringen av «Le Grand Macabre» i Den Norske Opera & Ballett publiserte vi 
et eldre, omfattende intervju med Ligeti, gjort av Anders Beyer.   
Ballade i andre medier  
Ballade blir jevnlig sitert, og har i 2013 vært kilde til saker i Klassekampen, Dagsavisen, 
Adressa, Dagbladet, Aftenposten, Dagens Næringsliv, Morgenbladet, Trønderavisa, Stavanger 
Aftenblad, Firda, Lofot-Tidende, Nationen,  Nynorsk pressekontor, Bibliotekforum, 
Computerworld, og NRK kulturnytt.  
  
Samarbeidsprosjekter  
Periskop  
Ballade samarbeider i en tre års prosjektperiode med fire andre nettidsskrift; Kunstkritikk, 
Scenekunst og Barnebokkritikk om driften av nettstedet Periskop. Nettstedet, som er 
finansiert av Norsk kulturråd, har som mål å styrke og utvikle diskusjonen omkring kunst for 
barn og unge.   
  
Samarbeidet omfatter redaksjonelle diskusjoner omkring innholdet på Periskop, samt 
utveksling av stoff mellom nettsidene. Ballade disponerer egne midler til å utvikle egne 
artikler som bidrar inn til den estetiske diskursen om kunst for barn og unge.  
  
Periskop ble lansert i september i Kunstnernes hus.   
Scenekunst.no  
Før jul søkte vi, og fikk innvilget midler fra Norsk kulturråd for å kartlegge hvorvidt et 
samarbeid om utvalgte områder av driften til Ballade og Scenekunst kan føre til økte 
egeninntekter og bedre ressursutnyttelse.   
En grunnleggende forutsetning er at det enkelte nettsted beholder sin eksisterende forside, sin 
redaksjonelle uavhengighet og egenart.   
Prosjektet vil gjennomføres i 2014.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) ADMINISTRASJON  
Ida Habbestad har vært ansatt i prosent stilling som redaktør. I tillegg til det redaksjonelle 
ansvaret fungerer redaktør også som daglig leder av Foreningen Ballade.   
Sture Bjørseth er tilknyttet Ballade som annonseselger pr provisjon.  
Regnskapsfører for Ballade er PwC Accounting Bergen ved Amund Lauvrak/Kristoffer 
Vassdal.  
Revisor er Helge Frosta.  
Arbeidsmiljøet anses som godt. Det var ikke noe sykefravær i 2013. Det er ikke rapportert om 
skader eller ulykker av noen art. Foreningens drift forurenser ikke det ytre miljø. Av de fast 
ansatte (målt i årsverk) var andelen kvinner 100% i perioden.  
  
4) ÅRSREGNSKAP  
(Se eget vedlegg).  
 


