
Bestill time på: 
www.motorsenteret-ski.no 
eller på telefon 64 97 26 50

Hvorfor velge 
Motorsenteret Ski, 
merkeverksted for Volkswagen
• Vi utfører arbeid etter fabrikkens standarder

• Vi oppdaterer software på din bil

• Vi gir deg veiassistanse

• Vi har topp Volkswagen-kunnskap

• Vi ivaretar dine garantier

• Vi har priser som tåler sammenligning,
både på nye og eldre bilerService

Ring oss idag, for et uforpliktet pristilbud!
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www.dagsmarked.no

Vi har butikker i:
DRAMMEN Tlf  32 81 43 30 · HORTEN Tlf  33 04 54 99
DRØBAK Tlf  64 93 43 41 · LARVIK Tlf  33 18 58 50
FARSUND Tlf  38 39 27 07 · MYSEN Tlf  69 79 59 70
GRIMSTAD Tlf  37 40 70 30 · SANDEFJORD Tlf  33 46 56 05
HALDEN Tlf  69 17 62 50 · TØNSBERG Tlf  33 31 27 90
HOLMESTRAND Tlf 33 05 08 82

Se �ere gode tilbud på:
www.dagsmarked.no

NÅ6950
UTROLIG PRIS

i uke 9

Før 139,-

med hjul og

justerbar høyde

Klesstativ «BASIC»
Maks H: 160 x B: 85 x D: 43 cm.
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FERSK REDAKTØR: Ida Habbestad fra Kolbotn viderefører Ballade.no som musikkbransjens nettsted for meningsytring og diskusjon. 

 FOTO: GRY MONICA HELLEVIK

NettaVIs på beINa IgjeN
Nettavisen Ballade.no har gjenoppstått etter få måneder med Ida Habbestad fra Kolbotn som redaktør.

Ida Habbestad er ny 
redaktør i Ballade.no

Ole Kjeldsberg
Endresen

ole.endresen@oblad.no

Musikklivets viktigste forum for 
debatt og kritisk refleksjon var 
karakteristikken av Ballade.no da 
nettavisen ble lagt ned i desember 
fjor. Takket være Norsk Komponist-
forening (NKF) relanseres Ballade.no 
allerede i mars.

– Ballade.no skal gå i dybden, 
tenke kvalitet fremfor kvantitet, og 
gi rom også for langsom journalis-
tikk, sier Ida Habbestad, som er fersk 
redaktør. 

Hun er utdannet musiker, og har 
mastergrad i nyere musikkhisto-
rie. Hun har tidligere vært journa-
list i Ballade (2006-2010), anmelder 
i Dagsavisen og senere i Aftenposten, 
hvor hun er musikkanmelder i dag. 
Hun er også styremedlem i Kritiker-
laget, og leder i arbeidsutvalget for 
teater, musikk og dans.

Både musikkbransjen og media 
var opprørt over nedleggelsen av 
Ballade. no i fjor fordi det var et 
viktig nettsted for meningsytring og 
diskusjon. Det skal det bli igjen.

– I tillegg skal vi ha inn mer kunst-
nerisk vilje, presentere flere ut-i-
feltet saker og gravende journalis-
tikk. 

– Det er også viktig at Ballade 
stimulerer til seriøs debatt, og vi skal 
være en nisje for saker som ellers 
ikke blir omtalt i mediene, sier Ida 
Habbestad, den nye redaktøren fra 
Kolbotn

Det er etablert en forening som 
vil stå for den uavhengige driften av 
nettstedet. I styret sitter i dag repre-
sentanter fra NKF, NOPA (Norsk 
forening for komponister og tekst-
forfattere) og FONO (Foreningen 
norske Plateselskaper).
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