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Nettavis på beina igjen

FOLLOLIV

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

kolbotn/Oslo

ole.endresen@oblad.no

FERSK REDAKTØR: Ida Habbestad fra Kolbotn viderefører Ballade.no som musikkbransjens nettsted for meningsytring og diskusjon.
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Se flere gode tilbud på:

www.dagsmarked.no

Klesstativ «BASIC»

Kolon reklame AS · TØNSBERG

Musikklivets viktigste forum for
debatt og kritisk refleksjon var
karakteristikken av Ballade.no da
nettavisen ble lagt ned i desember
fjor. Takket være Norsk Komponistforening (NKF) relanseres Ballade.no
allerede i mars.
– Ballade.no skal gå i dybden,
tenke kvalitet fremfor kvantitet, og
gi rom også for langsom journalistikk, sier Ida Habbestad, som er fersk
redaktør.
Hun er utdannet musiker, og har
mastergrad i nyere musikkhistorie. Hun har tidligere vært journalist i Ballade (2006-2010), anmelder
i Dagsavisen og senere i Aftenposten,
hvor hun er musikkanmelder i dag.
Hun er også styremedlem i Kritikerlaget, 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 kunstnerisk vilje, presentere flere ut-ifeltet saker og gravende journalistikk.
– 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 representanter fra NKF, NOPA (Norsk
forening for komponister og tekstforfattere) og FONO (Foreningen
norske Plateselskaper).
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• Vi ivaretar dine garantier

Service

• Vi har priser som tåler sammenligning,
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