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INNLEDNING 
 
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, komponister, musikkbransje og organisasjonsliv.  

  
Fra år 2013 er ballade.no drevet av Foreningen Ballade. Foreningen hadde i 2018 følgende 
medlemmer: Norsk komponistforening (NKF), Norsk forening for komponister og 
tekstforfattere (NOPA), Musikkforleggerne og Creo (tidligere Musikernes fellesorganisasjon, 
MFO).  
 
I 2018 er det to hendelser som preget året: Ballade ble innvilget driftsstøtte fra Norsk 
kulturråd, og tidsskriftet og nettstedet skiftet redaktør og daglig leder. Dette omtales 
nærmere under Styrets årsberetning og kapitlet Administrasjonen. 
 
Denne årsmeldingen er derfor også preget av lederskiftet, og vil ikke yte året Ballade var 
gjennom rettferdighet i form av så utfyllende kapitler om Ballades aktivitet som tidligere 
rapporter. I denne meldingen er noen av årets større saker løftet samt utvalgt stoff som er 
ment å speile noe av Ballades brede dekningsflate.   
 
Ballade er en sentral kanal og arena i og for norsk musikkliv: I gjennomsnitt hadde 
Ballade.no 57 950 besøkende i måneden, og totalt 695 406 sidevisninger gjennom året. Dette 
er en oppgang fra året før, da det var 679 776 sidevisninger gjennom året og 36 999 
besøkende i måneden.  
 
Ballade skal fortsette å være den sentrale arenaen og kanalen for og om det historisk 
mangfoldige musikklivet i landet. Vi skal fortsette å snakke om, kritisere, debattere, anmelde 
og løfte, og fortsette å fremme kritisk ettertanke. Vi skal fortsette å ta pulsen på norsk 
musikkliv – og få den til å slå hardere.   
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1. STYRETS ÅRSBERETNING   
 
Rådsmøte  
Rådsmøtet 2018 ble avholdt 9. mai. Tilstede var: Jørgen Karlstrøm (NKF), Ingrid Kindem 
(NOPA), Cathrine Ruud (Musikkforleggerne; tilstede under saken som omhandlet valg), 
Synne Skouen (styreleder, ikke stemmeberettiget) og daglig leder og redaktør Ida 
Habbestad. MFO (nå Creo) hadde meldt avbud. Årsmelding ble gjennomgått uten 
merknader, regnskap, revisors beretning og budsjett 2018 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. 
 

http://ballade.no/


Styret  
Styret har i 2018 bestått av:  
 
Styreleder: Synne Skouen  
Medlem: Anders Eggen  
Medlem: Terje Pedersen   
Medlem: Erica Berthelsen    
Medlem: Synne Øverland Knudsen  
  
Vara: Hild Borchgrevink  
Vara: Hannah Wozene Kvam   
  
 
Styrets arbeid  
Det ble i 2018 avholdt i alt fem styremøter, ett mer enn ordinært, på grunn av arbeidet med å 
ansette ny redaktør/daglig leder. Som følge av at ballade for 2018 ble innvilget driftsstøtte fra 
Norsk kulturråd, ble Aslaug Olette Klausens stilling allerede i begynnelsen av året utvidet fra 
40% til 80% stilling. 
 
På møtet i juni ble styret orientert om at Ida Habbestad var i ferd med å tiltre som 
administrativ leder i Norsk komponistforening. Det ble nedsatt et ansettelsesutvalg, med 
styreleder samt Terje Pedersen og Erica Berthelsen, til å forberede utlysning av stilling som 
ny redaktør/daglig leder i ballade, og til å gjennomføre ansettelsen. Dette arbeidet ble gjort i 
løpet av august måned. Guro Kleveland ble ansatt, og Ida Habbestad ledet sitt siste styremøte 
den 28.august. I perioden 10.september til 29.november fungerte Aslaug Olette Klausen som 
redaktør og daglig leder, med noe administrativ assistanse fra Habbestad.  
 
Ved det første styremøtet som Kleveland deltok på som redaktør, 18. desember 2018, 
orienterte hun om at Klausen hadde sagt opp sin 80 %-stilling i redaksjonen. 
 
Til tross for disse omkalfatringene, har driften av Ballade vært godt ivaretatt av skiftende 
ledere, og styremøtene har vært preget av gode dialoger mellom de tre som har fungert som 
redaktør i perioden, og styrets medlemmer. På årets siste møte ble det øvet selvkritikk for at 
søknadene om bidrag fra medlemsorganisasjonene nok en gang var sendt ut for sent til å nå å 
bli behandlet før årsskiftet i organisasjonene. Fra og med i år skal en realistisk tidsfrist på 
plass i «årshjulet».  
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2018 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 ikke tilstrekkelig ivaretatt i dagspressen. Å bidra til utvikling av dette 
er derfor en av Ballades viktigste prioriteringer innenfor ressursene vi har til rådighet.  

En sak som begynte som en enkeltstående, større sak om musikkbruken i NRK P3-serien 
Skam i slutten av 2017 ble til en serie saker gjennom 2018 om synkronisering (også kalt 
innkopiering): 

Når du bruker musikk sammen med bilde så oppstår det en sammenstilling av lyd og bilde. 
Dette kalles synkronisering. Hvis du f.eks. lager en videosnutt med musikk som du legger ut 
på hjemmesiden din, eller en nettavis bruker musikk i en videoreportasje, må rettigheter 
klareres når videoen produseres. (kilde: TONO) 
 
Spørsmål journalistene stilte seg var blant andre disse:  
Hva skal forleggere ha på plass for å gi tillatelse til musikkbruken i en slik serie? Hva med 
plateselskapene? Artistene? Komponistene? Låtskriverne? Og hva må NRK eventuelt gjøre i 
forkant, etter lansering, eller så fort de kan? 

I disse linkene kan du lese om «synk-saken»: 

NRK har lov til å dele musikk i sosiale medier – men sier de ikke kan rapportere ennå 

Drømmer du om global suksess i neste SKAM? Glem det! 

http://www.ballade.no/sak/nrk-har-lov-til-a-dele-musikk-i-sosiale-medier-men-sier-de-ikke-kan-rapportere-enna/
http://www.ballade.no/sak/drommer-du-om-global-suksess-i-neste-skam-glem-det/


Slik synker du «musikk for jente 16 år» 

Tungt å forenkle synken 

 

Ballade dekket gjennom året også en rekke andre forhold rundt økonomien i norsk 
musikkbransje, blant annet relatert til opphavsrett og EUs nye opphavsrettsdirektiv som ble 
vedtatt i EU-parlamentet 12. september 2018:  
http://www.ballade.no/sak/millioner-til-musikere-kan-la-vente-pa-seg/ 

 

Kulturpolitiske spørsmål har en stor plass i Ballade. Ballade fulgte framlegget av 
statsbudsjettet, og da kulturmeldinga ble lagt frem til store forventinger i november var 
ballade raskt ute med samlekommentarer fra musikklivet.  
 
http://www.ballade.no/sak/flere-reaksjoner-pa-musikkbudsjettet/ 
http://www.ballade.no/sak/foreslar-nye-regionale-kulturfond/ 

http://www.ballade.no/sak/dette-mener-musikkfeltet-om-kulturmeldinga/ 

http://www.ballade.no/sak/armer-og-bein-av-forskjellige-lengder/ 

 
Ballade følger nøye med på arrangørsegmentet, både helårs- og festivalarrangørene. I 2018 
måtte flere kjente klubber i landet legge ned, for eksempel Garage i Bergen, Café Mono i Oslo 
og Café Cirka i Tromsø. Balladepodden fulgte opp en paneldebatt mellom 
rettighetsorganisasjonen TONO og Norske Konsertarrangører med kommentaren 
http://www.ballade.no/sak/tar-tono-livet-av-sma-klubber/.  

Siste sak på Ballade.no før redaksjonen tok juleferie i 2018, var en hyllest til klubben: 
http://www.ballade.no/sak/la-oss-danse-for-monos-undergang/ 

 
Debatt  
Ballade har et særlig ansvar for å stimulere til debatt og ta opp problemstillinger som angår 
bransjen. Vi mottar et stabilt antall leserinnlegg som spenner over et svært vidt 
sjangerområde. Leserinnleggene er blant våre mest leste saker.  

Musikerhelse og musikkterapi ble diskutert i ulike former. I 2018 var det 40 år siden 
musikkterapiutdanning ble etablert i Norge, og Ballade publiserte innlegg fra musiker og 
førsteamanuensis i musikkterapi, Viggo Krüger, og en artikkel om veien videre for feltet og 
faget. 

Komponist Glenn Erik Haugland deltok på konferansen «Kvalitet i kunst og kultur for barn 
og unge» i regi av Kulturtanken. Etter konferansen stilte han spørsmål om Kulturtanken 
burde snakke mindre om kvalitet, og mer om hvordan kunstneriske ytringer virker inn på 
våre liv, som ble en diskusjon om kvalitet, kulturbyråkrati og kunstneriske ytringer mellom 
Haugland og Kulturtanken: 
 
http://www.ballade.no/sak/kanskje-kulturtanken-burde-snakke-mindre-om-kvalitet-og-
mer-om-hvordan-kunstneriske-ytringer-virker-inn-pa-vare-liv/ 

 
http://www.ballade.no/sak/vi-behover-fortsatt-en-nasjonal-samtale-om-kunst-og-kvalitet/ 
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http://www.ballade.no/sak/det-nyskapende-som-kvalitet/ 

http://www.ballade.no/sak/bare-et-sporsmal-om-kvalitet/ 

 

Kritikk 
Å skape et offentlig refleksjonsrom for kunstneriske opplevelser som engasjerer, er kvalifisert 
og representerer et mangfold av avsendere, er stadig viktigere. Vi ønsker å styre diskusjonene 
ut fra andre parameter enn besøkstall. Bredden av musikkuttrykk fortjener den 
dokumentasjonen, formidlingen og ytringsrommet som kritikken tilbyr, og vi jobber 
langsiktig med dette.  

http://www.ballade.no/sak/den-svarte-kroppens-rause-raseri/ 

http://www.ballade.no/sak/kor-mange-stemmer-har-du-i-deg-ella-maria/ 

http://www.ballade.no/sak/barnas-ultimadag-jakter-pa-de-minste-lydene/ 
 
  

Balladepodden  
Balladepodden, Ballades podkast, ble opprettet i 2017 som en podkast for kritikk og samtale 
om andre temaer i norsk musikkliv. Her er noen av Balladepoddens episoder fra 2018: 

«Hva snakker vi om når vi snakker om arrangering?» 
«Tar TONO livet av små klubber?» 

«Hva skjer når fire låtskriverstudenter skal skinne samtidig?» 
«Knut Wiggen – den elektroniske musikkens glemte pioner» 

«Folkelarm-spesial: Hvordan turnere nye DKS?» 

 
Balladepodden ble også gjenstand for debatt i 2018. Ny musikks ledelse kritiserte 
Balladepoddens anmeldelse av jubileumskonsertene under Ny musikks 80-årsfeiring, 
spesielt anmeldelsen av Bente Leiknes Thorsens stykke A Feminist guide to the Sinfonietta i 
podepisoden «Nye lyder om igjen». Kritikken ble besvart gjennom Balladepodden av 
journalist Tellef Øgrim og konstituert redaktør Aslaug O. Klausen. Komponist Martin Rane 
Bauck fulgte opp med innlegget «Samtaler fra kjøkkenet – en kritikk av Balladepodden». 

 

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.  

En arbeidsgruppe for flerkulturell musikkomtale ble satt sammen i 2017, i et 
kulturrådsfinansiert prosjekt. Gruppas arbeid startet opp i 2018, med workshoper og kurs, 
ledet av daværende Ballade-redaktør Ida Habbestad. Skribentene i gruppa var 
Igor Dunderovic, Monica Ifejilika og Mari Paus. På grunn av redaktørskifte ble det et opphold 
i prosjektet. Prosjektet vil derfor gjennomføres i 2019 med nåværende redaktør som 
prosjektleder.  
 
http://www.ballade.no/sak/fordefestivalen-helt-fantastisk-midt-pa-treet-og-kjip/ 
http://www.ballade.no/sak/plass-til-mer-enn-glansbildet/ 

http://www.ballade.no/sak/verdensrevyen-fargespill/ 
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http://www.ballade.no/sak/trengte-flere-kvinnelige-kunstnere-a-digge-for-det-ble-flaut/ 

http://www.ballade.no/sak/utelivskonserter-en-integreringsarena/ 

 

 

3) ADMINISTRASJON  

I 2018 fikk Ballade for første gang driftsstøtte fra Norsk kulturråd. Det ga Ballade muligheten 
til å planlegge mer langsiktig enn tidligere, og til å ansette journalist og 
redaksjonsmedarbeider Aslaug Olette Klausen i fast 80 prosent stilling (fra 1. februar 2018).  

Ida Habbestad var ansatt i 80 prosent stilling som redaktør og daglig leder for Foreningen 
Ballade til og med august 2018. Fra september (når?) til og med 29. november var 
Aslaug Olette Klausen fungerende redaktør.  

Ny daglig leder og redaktør, Guro Kleveland, overtok 30. november.  

I 2018 hadde Ballade en total sidevisning på 692 041, som er et månedlig snitt gjennom året 
på 57 670.  

Ansvaret som daglig leder medfører sekretærfunksjon for styret, administrering av 
foreningens økonomi og regnskap i dialog med regnskapsfører, ansvar for drift og 
vedlikehold av nettsider, ukentlig kontakt med annonseselger Sture Bjørseth, innkjøp 
av foreningens utstyr med mer.  

Sture Bjørseth er tilknyttet Ballade som annonseselger per provisjon.  

Regnskapsfører for Ballade er PwC Accounting Bergen, i 2018 ved Aina Heggøy og Valentina 
Hysa.  

Revisor er Helge Frosta.  

  

http://www.ballade.no/sak/trengte-flere-kvinnelige-kunstnere-a-digge-for-det-ble-flaut/
http://www.ballade.no/sak/utelivskonserter-en-integreringsarena/

