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INNLEDNING 
 
Ballade.no er et redaksjonelt uavhengig nettidsskrift og nettavis for og om musikklivet i 
Norge. 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. Foreningens medlemmer er Norsk 
Komponistforening (NKF), NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere og 
Musikkforleggerne. Guro Kleveland er redaktør av nettstedet ballade.no og daglig leder av 
Foreningen Ballade.  
 
I årsmeldingen 2021 har vi skildret hovedlinjer i arbeidet vårt som et medium for kritikk, 
informasjon, aktualitetsstoff og analyser samt kritisk oppfølging av politikk, økonomi og 
konsekvenser gjennom pandemikrisen som preget størstedelen av 2021, i likhet med året før. 
Vi beskriver også her strategiske tiltak og satsinger vi har gjennomført, vårt daglige virke med 
nysatsinger, større kritikk- og debattsaker, utvalgt nyhets- og profilstoff samt grep og tiltak i 
musikklivet, som til sammen speiler Ballades brede dekningsflate og aktiviteter i 2021.   
 
 
 
 
INNHOLD  
 
1) Styrets årsberetning  
2) Faglig rapport ved redaktør 

a) Organisasjon og administrasjon 
b) Strategisk og redaksjonell gjennomføring – produksjon og utvikling 
 

 
Vedlegg:  
Årsregnskap 2021, signert av styret 
Revisors beretning 2021 
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STYRETS ÅRSBERETNING  

 
Årsmøte i Foreningen Ballade 

Foreningen Ballades årlige møte med eierne ble avholdt 12. mai 2021 på Zoom. Til 
stede: Jørgen Karlstrøm (styreleder Norsk Komponistforening), Ole Henrik Antonsen 
(styreleder NOPA), Jørn Dalchow (på vegne av Musikkforleggerne), Sindre 
Hovdenakk (styreleder Ballade) og Guro Kleveland (daglig leder og redaktør av 
Ballade). Årsmelding 2020 ble gjennomgått sammen med årsregnskap og revisors 
beretning, budsjett 2021 ble tatt til etterretning og valgkomiteens innstilling ble 
vedtatt.  

 

Ballades styre 

Styret bestod fram til årsmøtet av: 

Styreleder: Sindre Hovdenakk 

Medlem: Anders Eggen 

Medlem: Andreas Meland 

Medlem: Cathrine Nysæther 

Medlem: Karoline Kaarbø Asskildt 

Vara: Erica Berthelsen 

Vara: Astrid Hygen Meyer 

 

Etter årsmøtet bestod styret av: 

Styreleder: Håkon Moslet 

Medlem: Anders Eggen 

Medlem: Andreas Meland 

Medlem: Cathrine Nysæther 

Medlem: Karoline Kaarbø Asskildt 

Vara: Audun Vinger 

Vara: Vilde Ilkama Nupen 

 

Styrets arbeid:  

Det ble i 2021 avholdt fire styremøter, både på Zoom og fysisk i Seilet - Huset for 
kunst og kultur i skolen, der Ballade leier kontorrom.  



Styret har i perioden hatt et tredelt fokus: Økonomi, strategi og redaksjonell 
utvikling. 

 

Økonomi: 

Styret har hatt et kontinuerlig fokus på Ballades økonomi. Her er styremedlem 
Anders Eggen en ressurs med sin budsjettmessige kompetanse.  

Etter et krevende «år 1» i pandemien, hadde Ballade i 2021 gode annonseinntekter 
fra starten av året. Den positive utviklingen fortsatte i andre halvår, takket være et 
overraskende godt marked og iherdig jobbing fra annonseansvarlig Sture Bjørseth. 
Dette ga Ballade en salgsøkning på over 40 prosent i forhold til fjoråret. Prosjekt- og 
driftsstøtten fra Kulturrådet var tilsvarende som i 2020 mens tilskuddet fra 
medlemsorganisasjonene var samlet ca. 100 000,- høyere enn fjoråret takket være 
ekstraordinære «pandemi»-tilskudd.  

Ballade mottok også støtte til enkeltprosjekter fra Fritt Ord, takket være gode initiativ 
fra redaktør.  

De økte inntektene ble benyttet til å styrke den redaksjonelle kapasiteten. Antall 
årsverk i Ballade ble hevet fra 1,3 til 1,6 årsverk.  

På høsten jobbet daglig leder og styreleder med ny søknad til Kulturrådet. På tampen 
av året resulterte dette i prosjekt- og driftsstøtte for 2022. Denne var 80 000,- 
mindre enn for 2021.  

Ny styreleder hadde samtaler med alle medlemsorganisasjonene for å lufte 
eierforhold, økonomi og strategi. Med disse samtalene som bakgrunn forventer vi 
stabile økonomiske bidrag også kommende år.  

Ballades økonomi er sårbar, og redaksjonens økonomiske armslag er begrenset. 
Styret er opptatt av å gjøre redaksjonen mer robust, slik at mindre belastning faller på 
redaktør og nettpublikasjonens journalistiske muskler kan styrkes.  

Egenkapitalen vi tar med oss inn i et nytt driftsår skal bidra til å utføre grep for å 
følge strategisk handlingsplan samt sikre drift under uforutsette økonomiske forhold. 

 
Redaksjonell utvikling: 

På våren ble det tatt initiativ til en leserundersøkelse. Denne ble gjennomført på 
forsommeren. Undersøkelsen viste et veldig variert syn på Ballade. Nettstedet vekker 
følelser, engasjement og respekt, men posisjonen er mer uklar enn vi kunne ønske 
oss. Lesertallene viser også at det er et stort musikkinteressert publikum vi ikke når. 
Hva er Ballade for hvem? Og hvem ønsker vi å være viktige for?  

Fire viktige funn fra leserundersøkelsen: 

1. Debatt, kritisk stoff, anmeldelser og intervjuer er etterlyst av 
leserne 

2. Ballade kan gjerne ha litt lavere terskel - "alt trenger ikke være så 
intellektuelt" 

3. Mer stoff - flere saker (både frekvens og forutsigbarhet) 



4. Ballade-video får gjennomgående gode tilbakemeldinger 
 

På bakgrunn av leserundersøkelsen, og lesertall som har stått stille de siste årene, ble 
styret enige om å jobbe strategisk med ballade.no sin redaksjonelle profil og posisjon. 

Ballade har et høyt aktivitetsnivå på arrangementer og debatter. Arrangementene er 
enten egeninitierte eller gjøres i samarbeid med andre aktører i musikklivet. Guro 
Kleveland er en mye brukt debattleder i kraft av sin posisjon og sin kompetanse. 
Dette krever stor arbeidsinnsats, ved siden av å drifte nettstedet ballade.no, men 
framstår også som en ekstra dimensjon. Ballade dekker musikklivet tett, samtidig 
som vi er en aktør på sentrale arenaer.   

 

Strategi: 

Den 3. november ble det avholdt strategiseminar under tittelen «En strategi for å 
vokse». Her deltok styret, redaktør/daglig leder Guro Kleveland, annonseansvarlig 
Sture Bjørseth og journalist og redaksjonsmedarbeider Siri Narverud Moen. 
Budskapet er at vi trenger å gjøre Ballade mer robust, både redaksjonelt, økonomisk 
og når det gjelder antall lesere. Vi jobbet også med innfallsvinkler for å styrke 
Ballades profil, tydeliggjøre målgruppen og hvilken journalistikk vi skal være gode på. 
Ballade har noen utfordringer, men vi har også noen klare styrker i form av redaktør 
og øvrig redaksjon og en merkevare som klinger godt i norsk musikkliv. På samlingen 
jobbet vi med en SWOT-analyse der setningene «Mange synes det er fint, men få 
synes det er viktig» og «Å være viktig, men ikke essensiell» var sentrale.  

I etterkant av seminaret jobbet redaktør og styreleder med å omsette en ny strategisk 
retning i en handlingsplan. Denne ble lagt fram og vedtatt på det påfølgende 
styremøte. De viktigste punktene i handlingsplanen: 

- Sette agenda med meningsbærende stoff. 
- Sterk og tydelig på kritikkstoff. 
- Effektive arbeidsmåter som bidrar til å frigjøre ressurser i redaksjonen 
- Ballade har en åpen og tilgjengelig stil og tone 
- Tydelige målgrupper. Primærmålgruppe: Alle som jobber med musikk i Norge 
- Arrangementsserie/debattsamarbeid med andre aktører i musikklivet 
- Større mangfold av skribenter 

Resultatene av handlingsplanen begynte å gjøre seg gjeldene på slutten av året med 
innføringen av nytt meningsinnhold. Øvrig implementering av handlingsplan vil skje 
gjennom 2022.  

 

Generelt: 

Styret har gjennom 2021 fått fortløpende oppdatering fra redaktør/daglig leder om 
viktige redaksjonelle satsninger, utviklingen av lesertall og andre sentrale prosjekter. 
Ballade har fortsatt å være et viktig nyhets- og informasjonssted for konsekvensene 
korona-epidemien har hatt for musikkbransjen. Ballade.no dekker en bredde i norsk 
musikkliv som ingen andre medieaktører kommer i nærheten av. Nettopp mangfoldet 
framstår som en stor styrke i en medievirkelighet som er ganske ensartet og vanskelig 



å trenge gjennom. Styret sier seg svært fornøyde med redaktørs evne til å få mye ut av 
begrensede ressurser, og med den redaksjonelle tilstedeværelsen på flere arenaer.  

Samarbeidet innad i styret og med redaktør/daglig leder har vært godt. Utover 
styremøtene har styreleder hatt en rekke møter med redaktør for å sikre framdrift, 
være til stede for redaktør og sikre et godt samarbeid.  

 

 
 

  



BALLADE: FAGLIG RAPPORT 2021 

 
Organisasjon og administrasjon 

 
Organisering av Ballade 

Siden 2013 har Ballade vært organisert som en forening. Per i dag har foreningen tre 
medlemmer, alle tre opphaverorganisasjoner: Norsk Komponistforening (NKF), NOPA 
(Norsk forening for komponister og tekstforfattere) og Musikkforleggerne. Organiseringen 
gjenspeiles også i journalistikken vår: Opphavsrett, vilkår og tilrettelegging for å skape, 
økonomien i musikkbransjen i Norge og internasjonalt samt økosystemet vårt musikkliv er 
del av, er alle sentrale tema Ballade forfølger, dekker og kommenterer.  

Dagens forretningsmodell hviler på tre grunnsteiner; eierskap hos sentrale aktører i 
musikklivet, offentlig tilskudd og egeninntekt gjennom annonsesalg. Støtten og eierskapet fra 
NKF, NOPA og Musikkforleggerne forankrer Ballade hos noen sentrale aktører. 
Annonsesalget og stillingsmarkedet i Ballade utgjør imidlertid en relativt større andel av 
inntektssiden, og reflekterer på sin side nettavisens forankring og posisjon i et mye bredere 
norsk musikkliv.  

 

Redaksjon og frilansskribenter 

Ballades redaksjon består av redaktør og daglig leder (100 prosent stilling) og en 
redaksjonsmedarbeider (60 prosent stilling i 2021) som i hovedsak jobber som journalist. 
Redaksjonen har de siste årene bestått av 1,6 årsverk, fordelt på to ulike prosentstillinger.  

I tillegg har Ballade et trettitalls frilansere rundt om i landet som skriver konsert- og 
plateanmeldelser, kunst- og musikkritiske artikler, essays, journalistiske reportasjer, 
musiker- og bransjeintervjuer og kritiske nyhets- og musikkbransjesaker om aktuelle tema i 
musikklivet. Med over 19 000 artikler i basen er Ballade en viktig kilde og oppslagsverk for 
journalister, musikere, opphavspersoner, kulturarbeidere, bransjefolk, studenter, forskere og 
publikum.  

I de tilfellene da gravende journalistikk har ligget til grunn for sakene, har det vært 
nødvendig å holde i sakskomplekset hos den ene fast ansatte journalisten: Å hoppe inn og ut 
av mulige tips, bakenforliggende maktforskyvninger og liknende er noe som koster frilansere 
mye mer enn enkelthonorarene Ballade kan betale. Men de sakene som har kunnet løses av 
frilansere med spesielt god kompetanse og nettverk innen feltet har utfylt de som har vært 
løst av redaksjonens faste journalist. Frilanserne har utgjort nødvendig produksjon for at den 
samme redaksjonen kunne følge uke-til-uke-aktualiteter som fulgte opp saksforholdene. 

I 2021 hyret Ballade 30 skribenter til ulike honorerte oppdrag. Demografien blant 
frilansskribentene artet seg grovt sett slik: 17 menn og 13 kvinner i aldersspennet 23 til 66 år, 
ni av dem personer med kjent flerdimensjonal etnisk bakgrunn. 

Ballades redaksjon følger også aktivt med på debatter og diskusjoner i kulturlivet, og plukker 
ofte opp innlegg fra andre medier som vi ser kan få et større, eller mer målrettet, nedslagsfelt 
gjennom gjenpublisering hos oss. I 2021 gjenpubliserte vi debattinnlegg fra Klassekampen, 
Bergens Tidende, Dagsavisen og Khrono.no.  
 



I tillegg gjennomførte vi for første gang et svært vellykket redaksjonelt samarbeid med 
Altaposten, med publisering av både konsertanmeldelse og reportasje om den samiske 
musikeren Kari Heimen og hennes musikkprosjekt om konsekvensene av 
fornorskingsprosessen.  

Ballade følger Vær varsom- og Redaktørplakaten. Ballades redaktør er medlem av Norsk 
redaktørforening, og er del av styret til Norsk tidsskriftforening (NTF), der Ballade er 
medlem. Redaktøren har de siste tre årene også vært del av NTFs arbeidsgruppe bak 
Tidsskriftdagen.  

 
Annonsørmarkedet 2021 

Ballade har en fast tilknyttet annonseansvarlig. Vi har i mange år jobbet svært aktivt med 
annonsørmarkedet, og får tilbakemeldinger om at Ballade er en viktig kanal for musikklivet å 
treffe sine målgrupper. Tilsvarende har vi jobbet med å forplikte eierne våre til tidsskriftet, og 
for å få en stabil og forutsigbar offentlig støtte.  

2021 ble totalt sett et normalår i forhold til salg av annonser. Ballade.no har en sterk 
posisjon i annonsemarkedet på musikkfeltet og har mange trofaste annonsører, 
mange har vært med siden annonsesalget startet i 2007. Ballade.no er ikke i samme 
grad utsatt for de store endringene i annonsemarkedet som mediebransjen generelt 
opplever. Vi er et nisjemedium med en sterk posisjon innen markedsføring mot 
bransjen, nøkkelpersoner og de ulike miljøene innen musikk og kultur. 

Rollen som nisjemedium gir også begrensninger i forhold til potensialet for salg av 
annonser. Vi tar et lite stykke av den store annonsekaken. 

Annonsesalget første halvdel av 2021 bar preg av at arrangørene fortsatt måtte 
forholde seg til Covid-restriksjoner. Mange arrangement, festivaler og forestillinger 
ble avlyst, og de som ble gjennomført hadde store begrensninger på antall 
publikummere. Det var derfor få billetter å selge og å annonsere for. 

Utover høsten økte aktiviteten hos arrangørene i takt med lettelser i restriksjonene og 
en stor andel av kundene var tilbake med annonsering av forestillinger og 
arrangement. 

I 2021 var det stor aktivitet hos mange nettbutikker innen musikk- instrumenter og 
utstyr. Man så et potensiale i økt salg av utstyr som følge av at publikum holdt seg 
mer hjemme på grunn av Covid-restriksjoner. Dette medførte også økt interesse for 
annonsering av instrumenter og utstyr på Ballade.no. 

Både stillingsannonser og annonser fra skoler og universitet hadde et normalår i 
2021. Ballade.no har et velfungerende stillingsmarked som gir annonsørene god 
respons. De fleste universitet og høyskoler med et godt tilbud innen ulike 
musikkstudier annonserer dette på Ballade.no. Annonsørene når ut til potensielle 
søkere, og ikke minst miljøet rundt søkerne som gjerne har en rådgivende funksjon i 
forhold til studievalg, for eksempel foreldre.  

Omsetningen i 2021 økte sammenlignet med 2020, og alt tyder på at Ballade.no i 
løpet av siste kvartal 2021 kom tilbake til normalen når det gjelder salg av annonser. 
 

https://www.ballade.no/musikken-og-livet/vakker-og-vond-identitetsreise/
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/jeg-skjemtes-over-at-jeg-var-same/


Prosjektstøtte  

Fritt Ords støtte gjennom den søkbare potten Norsk journalistikk er et viktig sted for Ballade 
å søke prosjektmidler. De siste årene har vi mottatt støtte til flere ulike journalistiske 
prosjekter. Så også i 2021, da vi fikk tilslag på fire prosjekter: Podkastserien «Vi må snakke 
om musikk» (musikkritikk i samtaleform mellom etablert kritiker og musikkinteressert 
publikum, publiseres i vår podkast, Ballade radio), «Hatefulle ytringer i musikk», 
«Koronakrisen: Den individuelle erfaringen» og «Samfunnstrender i musikken». Alle disse 
prosjektene er planlagt fullført i løpet av 2022.  
 

Publisering og distribusjon: Hvordan leses Ballade, og av hvem?  
 
Kulturtidsskriftet Ballades distribueres i sin helhet digitalt, via www.ballade.no. Enkeltsaker, 
promoteringer og hendelser distribueres også via de sosiale mediekanalene Facebook, 
Instagram og Twitter.  

Via nyhetsbrev som går ut daglig og ukentlig (leserne velger selv frekvens, og kan motta det 
ene eller det andre - eller begge) plukkes saker automatisk fra publiseringslista. Det daglige 
nyhetsbrevet er det spesielt mange fra musikkbransjen og media som velger å motta, da disse 
gir rask informasjon om nyheter og hendelser i musikklivet.  
 
Ballade publiserer hver dag – i snitt én større hovedsak, en-to kortere egenproduserte saker 
samt notiser, som utgjør et snitt på 13-17 saker i uka. Vi skiller mellom notisstoff, småstoff og 
hovedsaker, der man finner blant annet formatene Ballade radio, Ballade video og 
kritikerspaltene Ballade klassisk, Ballade elektronisk og Ballade assosierer samt saker som 
formidles både i tekst, lyd og bilde (videointervjuer som finnes i kortversjon i tekst).  
 
Ballade blir ofte sitert i andre medier, både i riks-, regional- og lokalmedier, i tillegg til nisje- 
og spesialmedier. I 2021 ble eksempelvis flere av våre pandemirelaterte saker sitert og 
henvist i NRK, VG, Aftenposten, Dagsavisen, Nationen, Subjekt og Kulturplot, i tillegg til av 
de redaksjonelle tjenestene NTB og Nynorsk pressekontor. Intervjuer, aktualitetssaker og 
livsløpssaker (jubileer, dødsfall, prisvinnere med mer) er også blant sakene som ble referert 
til i nasjonale og lokale medier.  

Antallet sidevisninger på Ballade.no for året 2021 var 702 537, med et månedlig gjennomsnitt 
på 58 544. Antallet unike sidevisninger i fjor var 620 134, med et månedlig gjennomsnitt på 
51 677. Den gjennomsnittlige leseren er inne i 2,39 minutter. Dette er en økning på 26 
sekunder fra året før, som sier oss at sakene leses med interesse og engasjement. 

De fleste av Ballades lesere bor i Norge (90 %). De siste 10 % er stort sett fordelt mellom 
Skandinavia, UK, Europa og USA. Blant norske lesere er et flertall basert i Oslo (40 %). 
Større lesergrupper finnes i Viken, Rogaland og Trøndelag samt i de største byene; Tromsø, 
Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand. Vi har registrert lesere i alle landets fylker. 
Tallene har vært stabile over flere år, og ligger nokså høyt ut fra sammenliknbare tall fra for 
eksempel Norsk tidsskriftforening.  
 
Etter leserundersøkelsen vi gjennomførte på forsommeren 21 og gjennomgang av 
leserdataene i det påfølgende strategiarbeidet gjennom høsten, ser vi imidlertid spesielt at 
det er grupper i vår musikkinteresserte befolkning vi ikke når ut til, i særdeleshet de allment 
musikkinteresserte leserne (og lytterne). Vi har derfor fra i 2022 satt av strategiske ressurser 
til å styrke Ballades leservekst samt demografiske og geografiske rekkevidde.     



Kjønnsfordelingen blant leserne var i 2021 52 prosent menn og 48 prosent kvinner, som er en 
liten endring fra året før, da fordelingen var motsatt, med overvekt av kvinnelige lesere; 51 
prosent kvinner og 49 prosent menn. Den største gruppen lesere er de godt voksne, fra 45 til 
65 år og oppover, deretter de mellom 25 og 34 år. Den minste gruppen er mellom 18 og 24 år. 
Den nest laveste gruppen er sjiktet mellom 35 og 44 år, noe som gjør det rimelig å si at 
Ballades hovedlesergrupper er middelaldrende og godt voksne, i tillegg til de unge voksne.  

I 2021 leste 58 prosent Ballade på mobil, mot 39 prosent på datamaskin og 3 prosent på 
nettbrett. 

 

 

Strategisk og redaksjonell gjennomføring – produksjon og 
utvikling 
 

Leserundersøkelse  

Ballade gjennomførte på forsommeren 2021 en leserundersøkelse med formål å finne ut i 
hvilken grad Ballade treffer med stoffet vi produserer; tekstene, podkasten Ballade radio, 
videoreportasjene, og i hvilken grad Ballade oppleves etter intensjonen som en kanal for og 
om musikklivet i landet. Vi spurte om det er spesielle fagområder, temaer, stemmer, type 
journalistikk og stoff leserne våre savner, om Ballade.no er brukervennlig nok, og i hvilken 
grad ulike satsinger og områder Ballade dekker blir lest og oppleves verdifullt.  

Undersøkelsen ble distribuert redaksjonelt via Ballade.no, og promotert gjennom sosiale 
medier, nyhetsbrev, egenannonsering på nettsiden og via direkte henvendelser til 
interessenter.  

Vi fikk svar fra rett i underkant av 1 prosent av Ballades lesere, et tall som ifølge 
sammenliknbare medier er et vanlig respondentantall. Respondentmassen ga oss uansett en 
tydelig pekepinn på alle områdene vi ønsket tilbakemeldinger på, i tillegg har det gitt oss et 
godt utgangspunkt for å måle videre neste gang vi spør om det samme.  

Hovedfunn fra leserundersøkelsen er kort skissert disse: Leserne ønsker mer kritikk- og 
debattstoff, herunder både anmeldelser, kommentarer og meningsbærende innlegg fra 
musikkmiljøet. Flere intervjuer er også etterlyst, og på mer generell basis ønsker leserne flere 
saker, både i frekvens og forutsigbarhet, og stoff med lavere terskel ("alt trenger ikke være så 
intellektuelt"). Et spesifikt område som fikk gjennomgående gode tilbakemeldinger, er vår 
faste dekning av norske musikkvideoer gjennom spalten Ballade video – både som kanal for å 
løfte nye musikkutgivelser og musikkvideoen som kunstnerisk produkt til musikken. Vi fikk 
gode tall på nettsidens grafikk og brukervennlighet, og hele 80 % anbefaler Ballade.no.    

Vår intensjon er å gjennomføre en ny leserundersøkelse når vi har implementert og latt 
strategiske grep basert på funn fra undersøkelsen virke en periode.  

 
Strategiarbeid 

Leserundersøkelsen dannet grunnlaget for strategiarbeidet Ballade igangsatte høsten 2021. 
Ballades styre, redaksjon og annonseansvarlige møttes til strategiseminar i november, og 



redaksjonen utarbeidet en handlingsplan basert på strategiske linjer definert i løpet av 
seminaret.  

Overskriften for strategiarbeidet vårt var å lage en strategi for vekst med hovedvekt på to 
områder: Økonomisk vekst for større handlingsrom og flere muligheter i det redaksjonelle 
arbeidet så vel som ressursmessig; vekst i rekkevidde, som innebærer å nå ut til et større 
musikkinteressert publikum landet rundt og bygge en større lesermasse.  

Gjennom både leserundersøkelsen og det påfølgende strategiarbeidet fikk vi bekreftet at 
Ballades force som et nisjemedium og landets bredeste, nasjonale musikk-tidsskrift også kan 
være en svakhet. Hver dag står vi i en balanseøvelse – og spagat – hvor vi søker å dekke alle 
sjangre og uttrykk på musikkfeltet, organisatorisk og politisk nivå, kunstneres og opphaveres 
interesser samt nyhets- og aktualitetsbildet som er relevant for leserne våre. Konsekvensen 
kan være at vi blir for lite relevante for de vi ønsker å nå ut til; vi er viktige, men ikke 
essensielle. Dette er en side av Ballades virke vi vil utforske videre. 

 I handlingsplanen definerte vi derfor noen hovedområder å jobbe spesielt målrettet mot 
gjennom strategiåret 2022: Meningsbærende stoff og kritikk (herunder kritikk av utgitt og 
framført musikk så vel som kritiske artikler om pengestrømmer, kulturpolitiske strømninger 
og strukturer i musikklivet); struktur og metodikk i redaksjonen (herunder tydelig 
redaksjonell linje, effektive arbeidsmåter og ressursbruk); presentasjon og formidling av 
stoffet, og målgruppe-arbeid (Ballades primærmålgruppe er definert som alle som 
jobber med musikk i Norge; sekundærmålgruppa er alle musikkinteresserte i Norge). 

 
Redaksjonelle satsinger og prioriteringer 

Pandemiår 2 ble på mange måter en oppfølging av det første pandemiåret. Ballades faglige 
prioritering var å følge bevegelsene i musikklivet tett, med nyhetsoppdateringer, 
løypemeldinger og sitatsaker fra pressekonferanser, intervjuer med aktører i musikklivet, 
debattinnlegg og kommentarer. Situasjonen var fortsatt uoversiktlig og uforutsigbar, og 
musikk- og kulturlivet opplevde til dels stor slitasje som ble viktig for oss å holde øye med og 
rapportere fra. Musikk- og kulturlivet var fortsatt i en krisesituasjon, og behovet for 
bransjejournalistikk stort. Det var også i 2021 viktig for Ballade å være tett på musikklivet og 
-bransjen, slik det var viktig for feltet at vi var en tydelig kanal for både informasjon og 
diskusjon.    

Mange deler av musikklivet og -bransjen blir ikke dekket i andre medier. Det er få medier 
som gjør gravejournalistikk, musikkanmeldelser fra et bredt spekter, kritisk kulturpolitisk 
stoff, bransjekritikk og kritikk som tar for seg både det estetiske og organisatoriske 
musikklivet. I tillegg var det essensielt for oss å løfte, synliggjøre og fortelle om det høye 
aktivitetsnivået i norsk musikkliv. I 2021 ble det gitt ut svært mye innspilt musikk, og 
konserter og festivaler ble avholdt digitalt eller fysisk eller som hybrider. Også gjennom 
pandemiåret 2021 fikk Ballade gode tilbakemeldinger som en viktig kanal og samlingssted for 
artikler, analyser, intervjuer og kommentarer om situasjonen musikk- og kulturlivet er i.   

Hvordan norsk musikkliv arter seg i utlandet er viktig for Ballade å rapportere om. En side er 
musikkeksportens kår, en annen er musikernes virke og opplevelser ute. Musiker Stian 
Westerhus skrev på oppdrag fra oss turnédagbok fra Nederland og Belgia, og frilanser 
Johanna Holt Kleive skrev reportasje fra konsert med det norsk-fransk-tyske ensemblet 
Ljodahått i Paris.  

 
 

https://www.ballade.no/koronakrisen/topptur-turnedagbok-fra-en-smittetopp/
https://www.ballade.no/koronakrisen/topptur-turnedagbok-fra-en-smittetopp/
https://www.ballade.no/rock/hvor-fantastisk-er-egentlig-den-jaevla-karusellen-rendezvous-med-ljodahatt-i-paris/
https://www.ballade.no/rock/hvor-fantastisk-er-egentlig-den-jaevla-karusellen-rendezvous-med-ljodahatt-i-paris/


Ny satsing på kritikk 

Høsten 2021 sjøsatte vi Ballades nysatsing på kritikk. Den var en respons på lesernes 
etterspørsel etter mer kritisk stoff om den nye musikken som gis ut og framføres, men den 
var også et ledd i vårt langsiktige arbeid med å gi mer plass til og utforske kritikkformatet i 
Ballades spalter.   

De tre nye spaltene Ballade klassisk, Ballade assosierer og Ballade elektronisk ble lansert i 
slutten av november. Klassisk- og assosierer-spaltene skrives av Ola Nordal og Torkjell 
Hovland, to av Ballades kjente frilansere. Elektronisk-spalten dekkes av Ballade-journalist og 
-kritiker Siri Narverud Moen. Gjennom disse spaltene får vi løftet fram en større andel ny 
musikk for Ballades lesere, og samtidig tematisert nye måter norsk musikk oppleves på. 
Spaltene har form som både vurderinger, betraktninger og anbefalte lyttinger. Vi fortsetter 
samtidig med en del anmeldelser slik vi alltid har gjort i andre sjangre, og med flere av våre 
tilknyttede skribenter. Vi utforsker også andre navn og uttrykk i kritikksatsingen, blant annet 
musikk i spill, metalsjangeren og et bredere spekter av rytmisk musikk.  

– Orkestrene vinner priser verden over. Mange av solistene er blant verdens fremste.  Det gis 
jevnlig ut innspillinger med svært høy kvalitet. Dessverre er det bare en brøkdel av dette som 
snappes opp i media. Jeg hører alt som gis ut av norske innspillinger med klassisk musikk, 
men rekker bare å skrive om noen få, sier kritiker Ola Nordal. Gjennom Ballade klassisk får 
han tid og plass til litt flere.  

– Da Ballade ba meg finne nye måter inn i ny, norsk musikk på, tiltalte det meg å nøste langs 
assosiasjonene, å vise hvordan musikk kobler seg på annen musikk, helt på tvers av stengsler, 
oppfatninger og dermed også definerte sjangre, forteller Torkjell Hovland, som gjennom 
Ballade assosierer skriver om rytmisk og samtidig musikk som (oftest) ikke treffer hitlistene. 

Siri Narverud Moen presenterer elektroniske navn vi bør kjenne til, slik hun beskriver det: - 
Gamle og nye fra den rike, og ikke minst stadig premissleverende, klubbscenen i Norge får 
plass. Jeg håper dette kan gjøre at flere der ute blir kjent med dem, når du en gang i måneden 
kan lese Ballade elektronisk.  
 
Sammen med vår ukentlige satsing på musikkvideoer, har vi nå en god dekning av mye av det 
mest interessante som skjer i norsk musikkliv. Samlesiden for Ballade video er blitt et arkiv 
som snart teller 1000 norske musikkvideoer publisert fra 5. februar 2019 til 25. mars 2022. 
Dette gjør Ballade video til en av de største samlingene med musikkvideoer fra norsk 
musikkliv på nettet i dag. Det er god musikalsk bredde i musikkvideoene, og flere aktører fra 
kunstmusikk-, jazz- og folkemusikksiden oppdager musikkvideoens potensial generelt og 
Ballade videos spesielt. Spalten bidrar til å vise noe av det som rører seg i norsk musikkliv, er 
viktig dokumentasjon og en effektiv måte å synliggjøre nye utgivelser så vel som utøvere.  
 

Musikken i samfunnet 

Utenom tilbakemeldinger via leserundersøkelsen har vi fått tilbakemeldinger fra både lesere 
og kolleger i andre medier om at Ballades dekning av musikk, samfunn og politikk treffer og 
oppleves som relevant og viktig. Antallet tips som har kommet inn gjennom året er også 
indikator på at Ballades arbeid er viktig. 

Under følger et bredt utvalg lenker til saker. Første bolk handler i stor grad om pandemiens 
konsekvenser på økonomi og marked, støtteapparat, prinsipper for fordeling av statsstøtte, 
kort- og langsiktige virkninger av kulturspesifikke koronastøttemidler og 
konkurranseforhold. Andre bolk tar for seg Koronakrønikene, en dagbok fra pandemien. 

https://www.ballade.no/kunstmusikk/balladeklassiskl/
https://www.ballade.no/jazz/assossierer1/
https://www.ballade.no/elektronika/el1/
https://www.ballade.no/type/nyhet/ballade-video/


Tredje bolk er en organisert samling av ulike debatter som har løpt og spesielt engasjerende 
innlegg i Ballade fra fjoråret. Fjerde bolk tar for seg Ballade som arrangør og debattleder ute i 
musikk- og kulturfeltet.  

 

Nytt koronaregime: Trist start for den konsertlystne i 2021 
https://www.ballade.no/koronakrisen/nytt-koronaregime-trist-start-for-den-konsertlystne-
i-2021/ - 5. jan. 2021 
 

– Kulturrådet uten nok kunnskap om feltet vårt 
https://www.ballade.no/koronakrisen/kulturradet-uten-nok-kunnskap-om-feltet-vart/  
- 28. jan. 2021 

 
40 koronamillioner til dem som skaper musikk: – Endelig! 

https://www.ballade.no/koronakrisen/vederlag-til-opphaverne/ - 4. feb. 2021 

 

I kø for å spille når «alt» åpnes 
https://www.ballade.no/bransjen/i-ko-for-a-spille-nar-alt-apnes/ - 4. feb. 2021 
 
Derfor er sceneteknikerne så skuffa nå 
https://www.ballade.no/koronakrisen/sceneteknikerne/ - 11. feb. 2021 

 
Koronamillioner til store festivaler: Få fikk tilslag på egne vekstplaner 
https://www.ballade.no/bransjen/koronamillioner-til-store-festivaler/ - 16. feb. 2021 

 
Scenearbeiderne: – Alvorlig løftebrudd 
https://www.ballade.no/koronakrisen/alvorlig-loftebrudd/ - 23. feb. 2021 
 
 
Raja rydder i koronaforskrift: – Misforståelse 
https://www.ballade.no/bransjen/raja-rydder-i-koronaforskrift-misforstaelse/ - 23. feb. 
2021 
 
Arrangere? I 2021? Litt som å spille Joker Nord! 
https://www.ballade.no/jazz/arrangere-i-2021-litt-som-a-spille-joker-nord/ - 29. mars 2021 

 

Digitale festivaler: - Noe mangler 

https://www.ballade.no/bransjen/digitale-festivaler/ - 27. april 2021 

 

Krisepenger fra Raja: – Vi begrenser hvor mye du kan sitte igjen med 
https://www.ballade.no/koronakrisen/krisepenger-fra-raja-overskudd-er-litt-greit/ - 27. mai 
2021 
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https://www.ballade.no/bransjen/digitale-festivaler/
https://www.ballade.no/koronakrisen/krisepenger-fra-raja-overskudd-er-litt-greit/


 
Ap: – Regjeringas løsning er uforutsigbar og bakpå 
https://www.ballade.no/koronakrisen/ap-regjeringas-losning-er-uforutsigbar-og-bakpa/ - 
27. mai 2021 
 
Kadetten får allikevel krisemillioner – publikum krever penger tilbake 
https://www.ballade.no/bransjen/kadetten-far-allikevel-krisemillioner-publikum-krever-
penger-tilbake/ - 9. juni 2021 

 
Pandemien og publikum 
https://www.ballade.no/bransjen/pandemien-og-publikum/ - 1. juli 2021 
 
 
Koronamilliardene: Noen få kulturaktører har fått mest 
https://www.ballade.no/bransjen/koronamilliardene-noen-fa-har-fatt-mesteparten-i-
kultur/ - 3. juli 2021 

 
 
 
Koronakrønikene 
 
Koronakrønikene er en slags dagbok fra pandemien, og startet opp i januar 2021. Utdragene 
herfra er fra fjoråret - flere har kommet til i 2022. 
 
Først ut var bassist og komponist Mats Eilertsen. Han skrev om livet som frilanser, om å 
skape, om motivasjon og stimulering, og om å se etter andre og bedre dager der framme: 
https://www.ballade.no/koronakrisen/koronakronikene-mats-eilertsen/ 

 
Koronakrønikene: Selge sjela 
Berre eit instrument. Men det er ei forlengelse av kroppen. Av tankar, tekster, melodiar og 
formidlingsgleda. Av lydsporet til livet ditt, kjære lesar.  
Av Kjetil Aarseth, daglig leder i Tikkio 
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/koronakronikene-selge-sjela/ 

 
Koronakrønikene: Maja Ratkjes Koronaberetning 2020 
Å være vitne til uvirkelige hverdager. Følelsen av å miste kontroll. Installere hønsehus. 
Konsumere film. Mikse prosjekter som har blitt liggende. Hva med de jobbene vi ikke vet at 
vi ikke får? Vil oppdragsgiverne være der? Tør de satse på «ulønnsom kunst» i år? Neste 
år? Og etter det? 
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/koronakronikene-maja-ratkjes-koronaberetning-
2020/ 

 
Koronakrønikene: Petter Wettre i Paris 
Hold flisa fuktig og ha tunga i rett munnen. Saksofonist Petter Wettre flyttet til Paris for å 
friste lykken som frilanser vinteren 2020. Frilanslivet ble en tilværelse i lockdown, preget 
av planer som måtte kastes om eller skrinlegges. 
https://www.ballade.no/koronakrisen/koronakronikene-petter-wettre-i-paris/ 
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https://www.ballade.no/koronakrisen/koronakronikene-petter-wettre-i-paris/


 
Koronakrønikene: En tid for beskjedne utopier 
Da nedstengningen kom 12. mars i fjor, ante vi umiddelbart at dette betød bråstopp for alle 
internasjonale planer – ut 2020, og kanskje lenger. Den forutanelsen ga en støkk i oss som i 
stor grad lever av at det eksisterer en verden utenfor Norges grenser, skriver musiker, 
produsent, forfatter og arrangør Erik Honoré. 
https://www.ballade.no/musikken-og-livet/koronakronikene-en-tid-for-beskjedne-utopier/ 
 

Koronakrønikene: Jeg vil mest av alt bare jobbe 
Jeg savner å kveile, løfte, pakke, rigge, rydde, teipe, bygge, dytte, trille, skyve, heise, mase, 
rope og le. Øyvind Håvardsson Vik i Trondheim Lyd vil mest av alt bare jobbe, og slippe å 
bekymre seg for hva han ikke har råd til denne måneden. 
https://www.ballade.no/koronakrisen/koronakronikene-jeg-vil-mest-av-alt-bare-jobbe/ 

 

Stemmer i musikk- og kulturlivet 

I det Fritt Ord-støttede prosjektet «Nye formidlingsformer» fra 2020 utforsket vi hvordan et 
medium som Ballade kunne utnytte fleksibiliteten og rommet det å være en heldigital 
publikasjon gir. Den siste vi intervjuet i serien ble den første sterke samfunnsstemmen vi 
intervjuet i 2021.  

Dokumentarfilmskaper, aktivist og vinner av Fritt Ords ærespris 2020, Deeyah Khan, 
snakket med oss om kunsten og kulturens betydning i samfunnet, og musikkens betydning 
for henne spesielt – sett i et særskilt lys av pandemiåret. Intervjuet ble publisert 12. januar 
2021 som tekst og video:  
 
– Vil du forstå viktigheten av musikk og kunst, må du se på hva undertrykkende regimer gjør: 
De første som blir skutt er kunstnere og intellektuelle. Diktatorer forstår at kunsten forener 
oss, får oss til å stå opp mot noe, er det som gjør oss menneskelige, gir oss håp og gjør oss 
levende. For å kontrollere folk, må de kvitte seg med kunst.  
Og:  
- If you want to control people, hope has to go, sa Khan, som et urovekkende frampeik på 
situasjonen Europa og verden skulle befinne seg i bare et år etter.   

Urovekkende var også stikkord i overskriften på det første innlegget i en stor debatt 
som løp på Ballade.no gjennom våren 2021. 
 
Komponist Jon Øivind Ness frykter for partiturmusikken når festivaler og institusjoner 
grunnlagt av noteskrivende komponister styres mot andre sjangre, «underlagt en 
mangfoldighetsagenda som skal gjøre musikken mer relevant ved å avspeile aktuelle 
strømninger i samfunnet. Han løftet fram Borealisfestivalen i Bergen som eksempel, og 
debatten talte en rekke innlegg: 
 
Urovekkende at partiturmusikken fortrenges 
https://www.ballade.no/politikk-debatt/urovekkende-at-partiturmusikken-fortrenges/ 

Til forsvar for det urovekkende – av Borealis-ledelsen 
https://www.ballade.no/politikk-debatt/til-forsvar-for-det-urovekkende/ 

«Urovekkende?» - av komponistene Astrid Solberg og Elias Nurmi Schomers og utøverne 
Inga Margrete Aas og Jennifer Torrence 
https://www.ballade.no/politikk-debatt/urovekkende/ 
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Lyden må ha førsteprioritet – av komponist Jon Øivind Ness 
https://www.ballade.no/politikk-debatt/lyden-ma-ha-forsteprioritet/ 

Er musikk en bakstreversk kunstart? – av komponist og førsteamanuensis Trond 
Reinholdtsen 
https://www.ballade.no/politikk-debatt/er-musikk-en-bakstreversk-kunstart/ 

 
Om å være med på notene – av komponist Dagfinn Koch 
https://www.ballade.no/politikk-debatt/om-a-vaere-med-pa-notene/ 

 
Fellesskap, smak og politisk korrekthet – av musikkritiker Emil Bernhardt 
https://www.ballade.no/politikk-debatt/fellesskap-smak-og-politisk-korrekthet/ 

 
Denne debatten om partiturmusikk, «politisk korrekthet» og kuratering av ny musikk 
dannet også grunnlaget for en hel sending i NRK P2s «Spillerom».  

 
En annen debatt som vakte stort engasjement handlet om «det digitale» og teknologi i 
Den kulturelle skolesekken (DKS). De fleste debattinnleggene ble publisert hos både Ballade 
og Periskop. 
 
Under koronapandemien ble det meste av fysiske møter mellom elever og Den kulturelle 
skolesekken avlyst. Mange var skeptiske til å erstatte de fysiske produksjonene med digitale 
tilbud. Var det god gammeldags «mediepanikk» som slo inn?, spurte Marit Bakken og Ketil 
Hustad i Trøndelag fylkeskommune/DKS Trøndelag. 
 

Egil Ovesen, doktorgradsstipendiat ved Møre og Romsdal fylkeskommune og Universitetet i 
Agder og tidligere skolekonsertprodusent i DKS Rogaland, svarte at «La ikkje kriseløysingar 
forma det nye digitale innhaldet i Den kulturelle skulesekken». 
 
 
Slik jeg ser det er det en fare for at langsiktige vurderinger blir tatt basert på en digital 
unntakstilstand. Mitt håp er at Den kulturelle skolesekken vil overleve de nye nasjonale 
føringene og fortsatt bestå av kunstopplevelser. Ikke for kunstens skyld – men for elevenes, 
skrev Johannes Hafnor, enhetsleder for produksjon i DKS Viken. 
 

Digitale teknologier åpner for nye mulighetsrom i DKS, både for kunstnere og elever. 
Derfor er det et interessant forslag å se det digitale som et 7. kunstuttrykk i Den kulturelle 
skolesekken, mente Kulturtankens avdelingsdirektør for forskning og utvikling, Ståle 
Stenslie.   

 

Tenkning rundt musikk er sentralt i utviklingen av musikken som kunstform. I 2021 
hadde Ballade to spesielt engasjerende publiseringer under fanen musikkfilosofi: 

Komponist og filosof Rebecka Sofia Ahvenniemis faglige essay «Et musikkfilosofisk essay om 
fremmedgjøring» ble publisert som del 1 og del 2 hos Ballade rett før sommeren. Temaet i 
essayet - musikkens kritiske potensial - ble også diskutert i hennes doktoravhandling i 
filosofi, som hun gjennomførte disputas for i november samme år.  
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Doktor i kognitiv nevrovitenskap, kritiker, essayist og litteraturviter Kjetil Vikene skrev et 
kritisk essay om antologien Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, 
tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m., redigert av professor i musikkpedagogikk ved 
NMH, Øivind Varkøy, og professor i filosofi ved Steinerhøyskolen, Henrik Holm. Vikenes 
kritiske essay ble utgangspunktet for en debatt mellom kritikeren og antologiredaktørene – 
en debatt vi vet mange fulgte: 
 
Kjetil Vikene: Norsk musikktenkning i et nøtteskall 

Varkøy/Holm: Kverulerende vrangvilje 
 
Kjetil Vikene: Musikkfilosofisk kritikk: Ad hominem ad undas 

Varkøy/Holm: Musikkfilosofi-debatten: Om «personangrep» m.m. 

Kjetil Vikene: Musikkfilosofi-debatten: To gode naboer 

 

Andre kritiske meningstekster som fikk spesielt godt gjennomslag i musikk- og kulturlivet i 
2021 er blant annet disse:  
 
Thomas Ryjord, daglig leder for Trondheim Calling, skrev et innlegg om 
«virkelighetsfjerne og privilegerte beslutningstakere» der han argumenterte for at vi ikke må 
la en «millionær i en statlig stilling eller en stortingsrepresentant mene noe som helst om hva 
jeg kan arrangere og ikke når denne pandemien er over». 
 

I innlegget «Levande tradisjon, kjøtt og blod» skrev førsteamanuensis og folkesanger Unni 
Løvlid om at «heile samlinger av tradisjonsmusikk ved arkiva våre må verte digitaliserte og 
tilgjengelege. Materialet må få hjelp til å bli levande igjen i kvar ein krik og krok. Vi kan ikkje 
stjele det frå neste generasjon.» Løvlid skrev innlegget på oppfordring fra Ballade etter at hun 
kommenterte denne saken på Ballades Facebookside.  
 
Musikkskribent og -kritiker Bodil Maroni Jensen kommenterte fjernsynets historie og 
musikkformidlingen i TV-mediet, og spør i teksten Musikk i fjernsyn: Hvordan kan musikk 
billedlegges? hvilken rolle NRK vil spille i den digitale kunstutviklingen. Teksten er en 
kommentar til musikklivets og medienes kritikk av NRKs forvaltning av oppdraget som 
musikkformidler.   
 
Musiker, produsent og kulturarbeider George Oforis kritiske essay om hvem som vil bli 
inkludert når samfunnet skulle åpnes igjen etter pandemien vakte også engasjement: Hvite 
hester i Bamako: Når alt åpner igjen vil det være behov for penger som åpner dørene. Men 
hvem skal være med da? Et essay om hvem, og litt mindre om hva. 
 

Norges Musikkhøgskole (NMH) arrangerte kurs for komposisjonsstudentene om å 
skrive manifester om musikk, med komponist Asbjørn Schaathun som kursleder og 
kritiker Ola Nordal som innleid kursholder. Ballade publiserte manifestene studentene Ida 
Grande Kaurin og Benjamin Knutsen skrev i forbindelse med kurset, henholdsvis «Hvor 
lenge skal vi hamre på de samme tonene?» og «Intropati er smittsomt».   

 

Ballades redaksjon løftet også ulike problemstillinger knyttet til kunst og politikk gjennom 
kommentarer og ledere, blant annet i Forakt og tretthet i kulturlivet: Ikke bare 
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pandemien som truer (redaktør Guro Kleveland), Konserter, dødsing og musikkpolitikk 
(redaktør Guro Kleveland), Skriv som ei jente (redaktør Guro Kleveland) og Teller du ned? 
(journalist Siri Narverud Moen om housemusikk og Ukrainas messende Eurovision Song 
Contest-låt i lys av samfunnets gjenåpning etter pandemien). 

 

Ballade som arrangør og debattleder i musikk- og kulturfeltet 
Ballade er selv avsender av ulike arrangement og hendelser i musikk- og kulturlivet, som vi 
vurderer som viktig i arbeidet med å være en synlig aktør og premissleverandør.  

Det største arrangementet Ballade var medarrangør og del av i 2021 var samarbeidet med 
Røverstaden i Oslo i august, som er beskrevet nærmere under avsnittet «Musikkvalget 2021». 
Foruten dette var Ballade avsender av disse debattene: 
 
- Norwegian Metal Today: Sitrep. 22. april 2021. Samarbeid med Inferno Metal 
Conference/Inferno Metal Festival. Status for norsk metal i dag. Ballades redaktør var 
moderator for en situasjonsrapport om norsk metal ute i verden i dag. Samtalen foregikk på 
engelsk, og delegater fra hele verden deltok online på grunn av pandemien. Konferansen 
hadde ca 160 publikummere/delegater fra hele kloden. Det ble gjort opptak av diskusjonen i 
Zoom. Panel: Torgrim Øyre, leder av festivalen Beyond the Gates i Bergen, Sten Ove Toft, 
bookingansvarlig på Blå i Oslo og Linda Melsom, prosjektmanager i Indie Recordings. 

- Ballade og Riksscenen: Når verden går under - folkemusikk i naturkatastrofenes tid. 24. 
april 2021. Debatt om hvordan vi tar vare på hverandre og reagerer når naturen er truet - og 
når den truer oss. I forlengelse av konserten «Vor suplicas – hør vår bønn», om og med 
salmedikter Østen Kjørres tekster. Med historiker og produsent Mette Vårdal, 
samtidsmusiker Maja S.K. Ratkje, perkusjonist Hans Hulbækmo og aktivist og sanger Sofia 
Jannok (S/Sápmi). Ballades journalist Siri Narverud moen var moderator.  

 
 
Musikkvalget 2021: Det var en viss spenning knyttet til fjorårets stortingsvalg, og særskilt 
på kulturområdet. Vi skulle ut av en pandemi, og musikklivet – som hele kulturlivet – måtte 
samle rekkene og starte arbeidet med å bygge næringskjeden opp igjen.  

Ballade hadde lenge planlagt et samarbeid med konsert- og kulturarenaen Røverstaden i 
Oslo, et samarbeid som ble utsatt en lang rekke ganger gjennom 2021.  

Samarbeidet ble endelig realisert 27. august 2021, da som en gjenåpningsfest og et 
arrangement av mer politisk karakter: Vi gjennomførte flere samtaler på scenen samt en 
kulturpolitisk debatt (denne ligger ute i opptak på Ballade radio), i tillegg til live 
minikonserter med Zwaig/Heyerdahl og Tom Roger Aadland, og BOBfest80 på storskjerm 
via direktesending på NRK 1 (hyllestkonserten fra Oslo konserthus i anledning Bob Dylans 
80-årsdag).  

Samtalene vi gjennomførte på scenen var med Arvid Skancke-Knutsen (musikkskribent, 
forfatter), Per Ole Hagen (fotograf), Anne Cecilie Winther (daglig leder Oslo Kru), Jørgen 
Roll (direktør Oslo konserthus) og Tora Dahle Aagård gitarist, sanger, låtskriver). I 
paneldebatten deltok daværende statssekretær Emma Lind (V), stortingspolitiker Freddy 
André Øvstegård (SV), Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum og Ole Henrik 
Antonsen, styreleder i NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere. Debatten 
ble ledet av Ballades redaktør. 
 
Denne kvelden og debatten markerte opptakten til Ballades dekning av musikkvalget 2021, 
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der vi fram mot stortingsvalget i september intervjuet en rekke stemmer i musikklivet om 
kulturpolitikken de ønsket for musikklivets vei videre (lenken er til en samling intervjuer 
med aktører i musikklivet om valget 2021).  
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