
 

 

 
ÅRSMELDING BALLADE.NO 2014  
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 2014 
følgende medlemmer: Norsk komponistforening (NKF), Norsk forening for 
komponister og tekstforfattere (NOPA), Norsk Musikkforleggerforening (NMFF) og 
Musikernes fellesorganisasjon (MFO). 

I gjennomsnitt hadde Ballade 23 536 unike brukere i måneden og totalt 764 296 
sidevisninger gjennom året. Ballade publiserte i snitt to saker daglig gjennom årets 
virkedager. 
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1. STYRETS ÅRSBERETNING  

2014 var første ordinære driftsår i ny organisering. Styret har hatt fokus på å 
videreføre gode rutiner som blei lagt i 2013, profesjonalisering og å skaffe mer 
ekstern finansiering. 

 

Rådsmøter 
Rådsmøte 2014 blei avholdt 28. april, tilstede var Åse Hedstrøm (NKF), Ragnar 
Bjerkreim (NOPA), Kristin Haagensen (MFO), Cathrine Ruud (NMFF) og Bente 
Leiknes Thorsen (Foreningen Ballade, ikke stemmeberettiget). Ingen i styret var på 
valg.  

12. mai blei det avholdt et ekstraordinært rådsmøte per epost for å behandle forslag til 
vedtektsendringer.  

I november informerte Philip Kruse (NMFF) at han ønsket avløsning. Cathrine Ruud 
har etterfulgt han. Styret har i 2014 bestått av: 

Styreleder: Bente Leiknes Thorsen (NKF)  
Medlem: Tine Tangestuen (NOPA) 



 

 

Medlem: Philip Kruse (NMFF), fra november Cathrine Ruud (NMFF) 
Medlem: Erica Berthelsen (MFO)  
Medlem: Hild Borchgrevink (ekstern) 
 
Vara: Bjørn Bolstad Skjelbred (NKF)  
Vara: Dagfinn Nordbø (NOPA) 
 
Styrets arbeid 
Det ble gjennomført fire styremøter i 2014. 

I 2014 er strukturene for daglig drift godt innarbeidet. Finansiering har vært et viktig 
tema. Vi fikk i 2014 et tilskudd fra KUD på 100 000 og ble på slutten av året innvilget 
midler for 2015 fra Norsk kulturråd.  

Et fokusområde i første halvdel av 2014 har vært prosjektet «Nye nettsider». Arbeidet 
blei påbegynt i desember 2013 og blir utført av 20 sec.net og NODE Berlin. 24. juni 
startet publisering i ny drakt. Tilbakemeldingene har i all hovedsak vært positive. 

Sammen med Scenekunst.no har vi fått innvilget midler fra Norsk kulturråds 
støtteordning for kulturnæringer for å kartlegge hvorvidt et samarbeid om utvalgte 
områder av driften til Ballade og Scenekunst kan føre til økte egeninntekter og bedre 
ressursutnyttelse. Dette arbeidet er beskrevet mer i detalj senere i årsmeldingen. 

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 000i en treårsperiode 
til foreningen og MFO bidrar med kontorplass. 

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. 

 

2. BALLADE.NO 

Redaksjonelt innhold 

Ballade publiserer egenproduserte artikler og legger til rette for musikkritikk samt 
debatt om en rekke spørsmål knyttet til musikk som kunst, artister, komponister og 
tekstforfattere, musikkbransje og organisasjonsliv.  
 
Den redaksjonelle profilen har 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, tekst i musikk, musikk og film etc.) 

 
Kritikk 
Med nye eiere satser Ballade sterkere på konsertkritikker enn før, fordi dette i de 
fleste andre medier er stadig mindre prioritert. Vi ønsker også å gi slike tekster større 
plass enn i dagspressen, for å skape bredere refleksjonsrom for vurdering og diskusjon 
av ulike musikalske uttrykk. 

En grunntanke er at ulike typer av musikk kan vurderes på ulike måter. Rapperne Don 
Martin og Boss Castros prosjekt handler mye om identitet, og et poeng ved vår 
anmeldelse av deres skolekonserter høsten -14 ble derfor å besøke samme konsert ved 
to ulike skoler med ulike forutsetninger i Oslo. Denne teksten handler om hvordan 
utøveren er i forhandling med målgruppen, og at skolen som arena ikke er noen 
entydig størrelse. 

Til Ultimas barnedag ba vi to anmeldere med ulik fagbakgrunn om å skrive en tekst i 
dialogform hvor de vurderte dagen fra hver sine perspektiv. På grunn av dialogformen 
ble denne teksten enkel å lese, samtidig som den fanget både den voksnes og barnets 
blikk. Begge de nevnte tekster er et resultat av vårt samarbeid med Periskop, som 
også handler om å utvikle den offentlige samtalen omkring barn og unges møter med 
kunst — et felt som tidligere har hatt en marginal plass i norsk presse. 
 
Sjangermessig finnes et spenn i Ballades anmeldelser, mellom Bjørn Hatteruds 
omfattende vurdering av Ole Ivars julekonsert på Rica Olrud Hotell i Ringsaker 
kommune og Emil Bernhardts studie av Oslo-Filharmoniens sesongkomponist Henrik 
Hellstenius nyeste komposisjon til tekst av Øyvind Rimbereid. Førstnevnte tar i bruk 
konsertopplevelsen til å fortelle om hele dansebandets historie, i en lokalgeografisk 
og sosial kontekst, hvor musikkens betydning og kvalitet vurderes ut fra nettopp 
sosiale og politiske kriterier. Sistnevnte går tettere inn i musikkestetiske spørsmål, og 
problematiserer også forholdet mellom tekst og musikk. Tekstene viser hvordan ulike 
musikksjangre kan nyte godt av ulike tilnærminger for å vurdere kvalitet. Ballade 
ønsker å bidra til å utforske hvordan ulike musikalske uttrykk kan løftes frem som 
ytringer ved å skrive kvalitetssterke kritikker av dem. 
 
Det er viktig for Ballade å følge musikklivet utenfor Oslo. I 2014 ble mer enn 
halvparten av konsertanmeldelsene våre gjort utenfor Oslo, med tekster blant annet 
fra Ole Ivars’ nevnte julekonsert i Hedmark (desember) Borealis-festivalen, Nattjazz 
og Festspillene (alle i Bergen i perioden mars-mai), Festspillene i Nord-Norge 
(Harstad, juni), Kongsbergjazz (juli), Punktfestivalen (Kristiansand, september), 
Numusic (Stavanger, august) og Feminalen i Trondheim (november). Vi anmeldte 
flere av Rockheims utstillinger i Trondheim, samt DKS-produksjoner i Sunnhordland, 
Hedmark, Buskerud, Bergen, Risør og Trøndelag. For øvrig er sjangerbredde også 
prioritert ved anmeldelser av konserter i Oslo. Ultimafestivalen ble dette året sett med 
utenlandsk blikk, av en dansk anmelder, hvor et samarbeid med danske Seismograf 
muliggjorde anmeldelser i begge tidsskrift. Vi besøkte også Inferno-festivalen, Tape 
to Zero, Sommerøya, Oslo kirkemusikkfestival, Oslo World Music Festival, 
Djangofestivalen, Mona og Maria / King Midas’ konsert på Henie Onstad Kunstsenter 



 

 

og Off the Page — og vi hadde også et blikk på et sterkt norsk fokus under 
Ultraschallfestivalen i Berlin. 

Geografisk spredning henger sammen med vårt arbeid med å utvikle skribenter. Vi 
jobber med å utvikle en skribentstall i flere norske byer, og har så langt kommet 
lengst i Bergen og Trondheim.  

Arbeidet med å utvikle skribenter er svært tidkrevende og en viktig del av Ballades 
virksomhet. Vår erfaring er at denne jobben ikke kan gjøres ferdig, blant annet fordi 
de av skribentene våre som blir gode nok, gjerne fanges opp av andre medier eller går 
over i andre jobber i norsk kulturliv. Å sette skribenter i stand til å bidra til en 
kvalitetssterk musikkjournalistikk i Norge er en viktig del av vårt mandat. Vår egen 
honorarpolitikk, hvor betalingsnivået på kritikker spesielt er satt såpass høyt at de kan 
motivere andre medier til å heve satsene, er også del av vår strategi for å bidra til øket 
status og økt kvalitet innen feltet. 

Arbeidet med å velge skribenter og redigere tekster er også tidkrevende fordi vi i 
enkelte tilfeller, og særlig til anmeldelser, søker skribenter med spesiell kompetanse 
innen sine felt. Kanskje vil de levere bare denne ene teksten til Ballade i løpet av et år. 
En skribent kan ha høy fagkompetanse og mindre redaksjonell erfaring, og ofte ligger 
det mye redigeringsjobb i slike tekster. 

I 2014 bidro ca. 45 anmeldere og journalister til Ballade. I tillegg ble det publisert en 
rekke leserinnlegg. 

Debatt 
Ballade har et særlig ansvar for å stimulere til debatt og ta opp problemstillinger som 
angår bransjen. Det er gledelig å registrere at debatten har økt som følge av nye 
nettsider, og at terskelen for å kommentere og diskutere sakene våre i sosiale medier 
er lavere enn før. Dette til tross for at kommentarer fra 2011 ikke har kunnet 
publiseres anonymt. Vi registrerer et stabilt, og økende, antall leserinnlegg. Disse er 
blant våre mest leste tekster. 

De siste årene har utfordringene ved overgangen til digitalt salg av musikk vært et 
særlig engasjerende emne. Ballade fortsetter å følge utviklingen og diskusjonene 
rundt de utfordringer og muligheter som finnes i strømmetjenester og annet digitalt 
salg gjennom hele året. I 2014 er synkronisering av musikk et emne vi har lagt vekt 
på, men også plateselskapers ulike strategier i forhold til å ta strømmetjenester i bruk 
og ikke. En utfordring vi også har hatt i søkelyset er hvordan norskandelen i 
strømmetjenestene kan økes. 

Et annet viktig diskusjonstema i 2014 var musikernes honorarer, og utfordringene 
som er knyttet til økningen av antall arrangører og konserttilbud parallelt med en ikke 
like høy økning av billettpris og inntektsmuligheter. Dette temaet genererte flest 
leserinnlegg i året som var. 

For øvrig var det vesentlig aktivitet, i form av både kommentarer og egne 
leserinnlegg, knyttet til disse temaene fra musikkbransjen og organisasjonslivet  

- Evalueringen av kompetansenettverkene for rytmisk musikk 
- Uro i og rundt organiseringen av Norges Korforbund  
- Kulturpolitikk og spørsmål om armlengdes avstand i forbindelse med 

statsbudsjett 



 

 

- Organiseringen av bransjetreffet Folkelarm 
- Spørsmål omkring (fraværet av) låtskrivingsfag i musikkutdanningen 
- Departementets utredning av Norsk kulturråd 
- Musikkutdanningens organisering av teoretisk undervisning 
- Grunnskolelærernes forhold til kunstfag i skolen 

 

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 2014 vil vi særlig trekke frem portrettintervjuene med støymusiker John Hegre, 
låtskriver Maylen Rusti, vokalkunstner Ruth Wilhelmine Meyer, tonmeister Krzysztof 
Drab, samtidsmusiker Heloisa Amaral, frontfigurene i Enslaved og Wardruna, artist 
Marie Munroe, støymusiker Martin Palmer, filmkomponist og artist John Erik Kaada, 
kontrabassist og komponist Håkon Thelin, komponist Henrik Hellstenius, låtskriver 
Caroline Ailin, komponist Eivind Buene, AKKS-organisator Hilde Hammer, 
managerstudent Viktoria Eriksen, kirkemusiker/professor Harald Herresthal og 
lydkunstner Tori Wrånes. 

I tillegg tok vi opp en rekke ulike fagsaker knyttet til musikkfeltet. Audun Moldes 
artikkel «Hva er en coverversjon i dag» ble mye lest, det samme ble hans artikler om 
forskjellen mellom det personlige og det private i artistenes arbeid og formidlingen av 
dette. Ingunn Ekerns kronikk om låtskriving i musikkutdanningen ble også mye lest 
og delt.  

Vi besøkte både Universitetet i Oslo og Institutt for musikk ved NTNU for å se 
hvordan de jobber henholdsvis med et nytt sjangerbredt teorifag som tar utgangspunkt 
i hvordan man lytter anno 2014, og til hvordan man forholder seg til spørsmål om 
utøveres entreprenørskap. En kommentarartikkel stilte dessuten spørsmål ved 
jazzlinjen ved NTNUs metodikk, ettersom flere av landets mestselgende unge artister 
også utenfor sjangeren jazz, har bakgrunn fra dette studiet.  

Blant særlig dyptpløyende artikler vil vi også nevne et essay av Martin Rane Bauck, 
utformet som et reisebrev fra et studieopphold ved Luigi Nonos arkiv i Venezia, samt 
en nærlesning av musikken i poet Are Frode Søholts dikning, skrevet av Hege 
Woxen. 

Fra fagmiljøene 
Blant tilsendte essays var en tekst om motiveringen av estetiske fag utfra deres 
instrumentelle funksjon, skrevet av professor Øyvind Varkøy, særlig populær. På 
slutten av året var Lars Klevstrands etterlysning av en heder til komponister til 
Prøysens musikk en mye lest artikkel, mens teksten «Lære på øret» gav innsikt i 
hvordan opplæringsmetoder i ulike sjangre kan utfordres. En etterlysning av større 
tverrfaglighet lå også i Aslaug Louise Slettes kronikk: «Å få fag til å spille på lag», 
om tverrfaglighet i musikkutdanningen. 

I anledning komponist Steve Reichs besøk under Festspillene i Bergen publiserte vi 
også et eldre, omfattende intervju med ham, gjort av Anders Beyer.  

Ballade i andre medier 



 

 

Ballade blir jevnlig sitert, og har i 2014 vært kilde til saker i Klassekampen, 
Telemarksavisa, Stavanger Aftenblad, Aftenposten, Dagens Næringsliv, Tidens krav, 
Verdens Gang, Dagbladet, Bergens tidende, Vårt Land, Nationen, Dagsavisen, 
Ukeavisen ledelse, Trønderavisa, svenske Musikindustrin.se, Gaffa, Finnmarken og 
NRK P3. Flere artikler ble dessuten gjenpublisert i VG og Dagbladet. Vi har også 
kjennskap til at radio og TV, særlig NRK, bruker Ballade som kilde, uten å ha 
mulighet til å innhente systematisk oversikt om dette.  
 
PFU 

To av våre saker omkring uro i Norges Korforbund ble klaget inn til PFU av 
kontrollkomiteen i forbundet, som er omtalt i sakene. Slik Ballade tolker klagen, 
handler den om to forhold; vær varsom-plakatens punkt 3.2: «Det er god presseskikk 
å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder» og 4.14/15: «De som utsettes for sterke 
beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske 
opplysninger. / De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til 
tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende 
meningsutveksling.».  

I en klagerunde har det innklagede mediet rett til å kommentere klagen, og deretter 
klagers svar på kommentar. Redaktør kommenterte klagen i to omganger. Klagen ble 
deretter behandlet i PFU, 28. oktober. Utvalget med at Ballade ikke har brutt god 
presseskikk.  

Klager har imidlertid anket, og saken vil behandles på nytt i 2015. I anken stilles 
viktige prinsipielle spørsmål omkring hvordan et tilsvar presenteres. Dette spørsmålet 
utfordrer Ballades prinsipp om å lenke mellom saker. Problemstillingen er ikke — for 
noe medium — tidligere behandlet i PFU, og vil være interessant både for Ballade så 
vel som for andre medier. 

Samarbeidsprosjekter 

Periskop 
Ballade samarbeider i en tre års prosjektperiode (2012-2015) 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. 
Noen av artiklene er omtalt under avsnittet om kritikk ovenfor. 
 
Scenekunst.no 
Sammen med Scenekunst.no har vi fått innvilget midler fra Norsk kulturråds 
støtteordning for kulturnæringer 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.  

Utgangspunktet for forprosjektet var en studietur til det britiske tverrfaglige nettstedet 
www.theartsdesk.com, som ble kåret til "Best specialist journalism website" i 



 

 

Storbritannia i 2012. Storbritannia har begrensede offentlige støtteordninger 
sammenlignet med Norge og er nødt til å utvikle metoder for privat finansiering / 
brukerfinansiering som fungerer, for å eksistere. Ved besøket viste det seg imidlertid 
at nettstedet har økonomiske utfordringer etter finanskrisen, og i stor grad drives på 
idealistisk basis. Nettstedets «back-end-løsninger» med kalender, felles 
publiseringsmuligheter med mer var interessante for oss å få innsikt i. 
 
I tillegg er det gjennomført samtaler med de respektive eierorganisasjonene for å få 
frem deres ønsker og savn omkring hvert nettsted. Det er gjennomført møte med 
tidligere konserndirektør i Schibsted, Jan Erik Knarbakk, for å få frem erfaringer fra 
et avishus med flere uavhengige redaksjoner, Kristoffer Vassdal i PWC for å få 
innsikt i mulige organisasjonsformer og mulige samarbeidsområder, samt 
annonseselger Sture Bjørseth for å se hvordan et samarbeid kanskje kan generere ny 
annonseinntekt for de involverte i prosjektet. 4. desember ble det holdt et møte med 
en representant fra hvert av styrene i foreningene Scenekunst.no og Ballade.no. 
Prosjektet vil bli ferdigstilt våren 2015. 
 

3) ADMINISTRASJON 

Ida Habbestad har vært ansatt i 50 prosent stilling som redaktør. I tillegg til det 
redaksjonelle ansvaret fungerer redaktør også som daglig leder av Foreningen 
Ballade. 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 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 2014. 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). 


