
N
O
R
G
E

SKANDINAVIAS LEDENDE BRANSJEMAGASIN FOR INSTALLASJON OG PRODUKSJON I AV-BRANSJEN

WWW.MONITORMAGASIN.NO • NR. 1 2019 • PRIS: 64,-

LLB 2019

MED ALEXA PÅ 
FILMOPPTAK

Flambert 
fikser



www.monitormagasin.no2  1 – 2019

WWW.ROTOLIGHT.COM

www.focusnordic.no           FocusNordic

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

BICOLOR (6300-3150K) BÅDE PÅ KONTINUERLIG LYS OG BLITS

INNEBYGGET CINE FX OG DMX

BLITS MED HIGH SPEED SYNC (1/8000TH)

BEST I KLASSEN CRI = 96 & R15 HUDTONE = 98

DESIGNET FOR VIDEO, FILM OG FOTO

PRISVINNENDE DESIGN, KUN 20MM TYKK, VEKT 1,5KG

EFFEKT 5750 LUX (VED 1 METER)

V-MOUNT BATTERIHOLDER

FANTASTISK BATTERIKAPASITET - 3 TIMER MED 95 WH BATTERI

3  X  B A F T A - V I N N E R  “ B E S T E  R E G I S S Ø R ”  -  K E V I N  C H A P M A N

“ROTOLIGHTS ER FANTASTISKE, DE ER MITT VALG AV LYS”

©
 F

o
to

: R
o

d
 A

ar
o

n 
G

am
m

o
ns

 -
 K

ev
in

 C
ha

p
m

an
 (R

eg
is

sø
r)

 

Monitor 1-19 Rotolight Aeos.indd   1 14.02.2019   12:14:26

INNHOLD 1 - 2019

10 n VELKOMMEN TIL FARGERIKET
Fargelegging av film handler i veldig stor grad om å formidle fotogra-
fens, og særlig regissørens visjon. Det er viktig å bruke tid på å forstå hva 
de ønsker, og på å finne det uttrykket som svarer til deres forventninger.

14 n FLAMBERT GJØR DET UMULIGE MULIG
Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hva vi kan gjøre 
med det utstyret vi har. Og med et godt kreativt team, teknisk kompe-
tanse og en god porsjon nysgjerrighet er det nesten uendelig muligheter 
for hva vi kan få til.

20 n FILMFOTOGRAF MED STRAK RYGG
Reklameprosjekter er fantastiske ettersom man står litt friere til å 
teste forskjellige teknikker og utstyr, noe som er veldig givende. Disse  
erfaringene er noe jeg lærer av og som jeg kan ta med meg til større 
prosjekter som filmer og tv-serier. 

28 n UTSTILLERE PÅ LLB 2019
Messen setter i år ny rekord når det gjelder antall utstillere på messe-
gulvet. Telenor Arena er en stor flate å fylle men det synes som at LLB-
foreningen har maktet dette i 2019.

42 n MINIMIKROFON SOM IMPONERER
For lydteknikeren er det alltid attraktivt med lette mikrofoner (det blir 
tungt ute på en fem meter lang bom på slutten av dagen) og jo kortere 
de er, jo nærmere kommer man bildekanten med mikrofonen.

46 n NIKON Z7 & SONY A7R III: SPEILLØS DUELL 
Sony er ikke lenger alene på banen, og vi tror at konkurranse er noe 
som gagner oss fotografer. Vi har nå flere merker å velge mellom, og 
produsentene oppfordres til å gi oss bedre produkter.

52 n REDIGERING FOR ALLE
En journalist kan begynne å spille inn aterialet og klippe på feltet for å 
så enkelt kunne fortsette med ett og samme dentiske prosjekt på data-
maskinen - alt synkronisert over Creative Cloud.

58 n HOS AVON
Vi selger produkter vi gjerne skulle jobbet med selv, fordi vi vet hvor 
viktig god lyd er for å både trives på jobb, og for å levere en god tjeneste.

62 n LEVENDE LYD
Saramonic produsere et rikholdig utvalg av mikrofoner og opptaks-
utstyr til bruk i videoproduksjon. Produktlisten inkluderer mikrofo-
ner som kan brukes til alt fra smarttelefoner til vanlige videokameraer, 
i tillegg til lydmixere i flere størrelser.

I hvert nummer
  4 n PRODUKTNYHETER

  8  n LEDEREN

64 n BRANSJENYTT 

67  n GALLERIET

Vi var på besøk hos Dylan R. Hopkin hos Shortcut. Her i sitt retteste element: kinosalen hos 
Shortcut Oslo, der han virkelig kan boltre seg.

Vi har testet ut Adobe Rush for å vite hvordan dette kan fungere for deg. Her er eksempel 

på hvordan tekstene tilpasser seg til de ulike formatene. 

Midt i Oslo utvikler Flambert Motion Controll. Vi var på besøk for å møte menneskene bak 
løsningene.  

Coverfoto: Shutterstock.com og Anders Olsen

I dette nummeret
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Tips om produktnyheter? 
epost: geir@monitormagasin.no

Kompakt løsning 
for foto- og videobelysning
Vi går rett på spesifikasjonene til Lume Cubes Air: 4,1 x 4,1 x 2,9 cen-
timeter, 400 lux (ved 1 meter og 60 grader belysningsvinkel), farge-
temperatur på 5 600 K og en CRI på pluss/minus 90. I kuben finnes 
to diffusorer (hvit for nøytral farge og oransje for å matche fargetem-
peraturen på pærer).
En eller flere enheter kan styres trådløst med Bluetooth via Lume-X-
appen, som gir et grensesnitt med funksjoner som lysstyrke, lysmodus 
og strobe-modus. Festemuligheter inkluderer 1/4-tommers stativtråd 
og en innebygd magnet. 
Air har et innebygd, oppladbart batteri som lover to og en halv time 
kontinuerlig belysning med 50 prosent styrke. Hvis du kobler til en 
powerbank via mikro USB-kontakten, holder den til lengre opptak. 
Pris: 849,- NOK.

Produsent: Lume Cube, www.lumecube.com

4K-video i lommeformat

Nødvendige funksjoner 
i ett og samme format
Rolands videomikser V-02HD skal eliminere bryet som noen ganger 
oppstår når man skal kjøre produksjoner med to kameraer, der man skal 
veksle mellom innholdet på en skjerm. Samtidig får man veldig mange 
hendige funksjoner i en og samme pakke.
Her får man en switcher, automatisk oppløsning, justering av inngangs- og 
utgangssignaler til full HD, for eksempel en visning under en hendelse, 
innebygd og debedding av lyd, trebånds EQ, 14 visuelle effekter, ytterligere 
fem effekter, inkludert grønnskjerm, undertekster og innføring av bilder, 
samt muligheten for å få et stillbilde til å vises for eksempel ved teknisk feil 
eller før en presentasjon begynner. 
V-02HD inkluderer enten en enkeltpedal eller en dobbelpedal for å 
bytte mellom kilder. 
Pris: $650 (enkeltpedal), $675 (dobbelpedal).

Produsent: Roland, www.proav.roland.com

Den har dimensjonene til en gassbrenner i hushold-
ningen, og spesifikasjoner som lover mer enn bare  
forevigelse av ferieminner. Den kan også fungere som 
et supplement til produksjoner på profesjonelt nivå, 
og gjør dermed lommegimbalen Osmo Pocket til noe 
av det mest interessante DJI har levert på lenge.
Her får du 4K 60p video, full HD 120p slowmotion 
og 12mp DNG + JPG, men også en gimbal som synes 
å være svært kompatibel og nyttig i lav belysning for 
å få skarpe bilder.
Opptaksmediet i Osmo Pocket er micro-SD. Hvis du 
vil få mer ut av gimbalen, kobles den lett til din iOS- 
eller Android-telefon, som støtter et større utvalg av 
innstillinger via DJI Mimo-appen. 
Pris: 3.795,- NOK

Produsent: DJI, www.dji.com

Når Legrand-eide Chief demonstrerer sin nye 
Wall-mounted Impact-serie, blir en investering i 
en av de seks forskjellige modellene fremstilt som 
en fremtids-sikring når det kommer til digital skil-
ting. De hevdes nemlig å ha et tidløst design som 
skal gjøre at de passer inn i alle miljøer, samt sikrer 
høy fleksibilitet. Den siste funksjonen er knyttet 
til den justerbare dybden, som varierer fra 76 til 
127 millimeter, og som et resultat kan man bruke 
en rekke skjermer uten å måtte vurdere tykkelsen.
Skjermrammene er tilgjengelige i svart eller hvitt 
og i størrelser 49, 50 og 55 tommer. De er utstyrt 
med reversible hengsler som lover å unngå installa-
sjons- og driftsforstyrrelser. 
Pris: Ikke tilgjengelig.

Produsent: Chief, www.legrandav.com

Fleksible skjermrammer fra Chief

AKTUELT PRODUKTNYHETER
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Klassisk armatur 
er tilbake i velkjent stil 

Clay Pakys moving head Sharpy ble 
kjent som en kompakt og lyskraftig 

maskin med enkle egenskaper. Nå, 
over åtte år senere, kommer opp-
følgeren i form av Sharpy Plus. 
Tradisjonen tro beholder man for-

gjengerens formfaktor og  en vekt 
på 21 kilo, men dobler lysutbytte og 
legger til funksjoner som CMY og 
hybridfunksjon med både Beam og 
Spot-modus.
Sharpy Plus bruker Osrams nye lys-

kilde Sirius 330 X8. Det som gjør 
den unik på markedet, er en lineær 

zoom på 3°-36 ° (1: 9) som dek-
ker hele spekteret lineært, både i 
spot- og strålemodus. 

Pris: 42.990,- NOK.

Produsent: Clay Paky, www.claypaky.it

Intuitive 
forsterkere
fra Ampetronic
Ampetronics nye C-serie består 
av single-loop forsterkere C5-1 og C7-1, og 
multiloop-forsterkerne C5-2 og C7-2. Alle er tilgjenge-
lige i to versjoner; med og uten nettverksstøtte. Med maskinene 
får du  i følge produsenten energieffektive klasse D-forsterkere, et in-
tuitivt digitalt grensesnitt, passiv kjøling, rask og sikker installasjon, 
overholdelse av strømstandarden IEC 62489-1 og tilkoblinger der alle 
er terminalblokk. 
Med nettverksstøtten kan forsterkeren integreres med de fleste kon-
trollsystemer via Telnet, og du kan eksternt overvåke det via e-post. 
Du kan også distribuere forsterkeren ved hjelp av en datamaskin eller 
mobil enhet for å øke hastigheten på installasjonen.
Pris: Ikke tilgjengelig.

Produsent: Ampetronic, www.ampetronic.com
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AKTUELT PRODUKTNYHETER

To nye sonemiksere 
fra belgiske Audac 
Nå er Pre220 og Pre240 tilgjengelige. 
Den førstnevnte kommer med to uavhengige utgangssoner og den andre med fire. Resten av spesifikasjonene er felles for begge maskiner. 
Totalt har de åtte balanserte mikrofoninnganger, to linjeinnganger og to uavhengige, balanserte masterutganger. Alle mikrofoninnganger har 
separat forsterkning, trebånds EQ, fantomkraft og talkover (på baksiden). I tillegg er det to stereoinnganger, en Bluetooth-mottaker og en 3,5 
mm frontkontakt med separat gain-kontroll. Den har også en priority mute-inngang  for tilkobling av alarmer eller lignende. Ved tilkobling 
stilnes musikkkanalene, men slippes ut gjennom prioriterte lydkilder, for eksempel talte alarmer eller nødmikrofoner.
Bluetooth-mottakeren er parallell med linje 1-inngangen. Med Bluetooth-tilkobling har hver modell et unikt navn for å minimere risikoen for å 
koble telefonen til feil enhet. 
Pris: Ikke tilgjengelig.

Produsent: Audac, www.audac.eu

Rimelig monitor
med et sjenerøst spekter av 
funksjoner
Med CM-55 C har Swit skapt en snakkis blant brukere av DSLR-
kameraer, speilløse systemkameraer og mindre videokameraer. 
Dels for kompakthet, men fremfor alt for det sjenerøse spekteret 
av funksjoner for den lave prisen. Blant annet håndterer den 4K 
30p via HDMI-inngangen.
Med en HD LCD-skjerm på  5.5 tommer og 450 nits pluss en 
skinnende rød joystick for å håndtere alle operasjoner, ser den ved 
første øyekast ut til å ha dimensjonene til en moderne telefon. Og 
inni skallet finnes et innhold som tilbyr topp, focus assist, quick 
zoom in, waveform, vector scope, histogram, zebra, false colors, 
blue only og 3D LUT-støtte for multikamera-applikasjoner, som 
også kan lastes inn via SD kort. På baksiden er det et dobbelt sett 
med batterirom for enten LP-E6 eller LP-F batterier. Oppladnings-
muligheter inkluderer standard telefonlader, powerbank eller via 
mikro-USB. 
Pris: $200

Produsent: Swit, www.swit.cc

RED utvider sensorsortimentet
Det er en stund siden vi rapporterte noe fra kameraprodusenten RED 
Digital Cinema. Siden den gang er vi forberedt på å være enige med våre 
bransjekollegier at de har gjort store fremskritt med å først og fremst 
holde seg til et kamera, DSMC2, og deretter la mengden alternativer 
vokse når sensorer og tilbehør skal plasseres i handlekurven.
Fra tidligere å ha tilbudt Monstro 8K VV, Helium 8K S35 og Gemini 
5K S35 sensorer, er trioen nå utvidet til en kvartett av 5K/Super35 mil-
limeter Dragon-X 5K S35. Prisen ligger litt under Gemini, på 14.950 
dollar, og er dermed sensoren med den til nå laveste prisingen i serien.
For en slant som dette får man en sensor på 25,6 x 13,5 mm, maksimal 
oppløsning på 5 120 x 2 700 piksler, 96 fps (5 K), 16,5 trinns dynamisk 
område, 300/225 MBs overføringshastighet for Mini-Mag 960 GB, 
480 GB, 240 GB og 120 GB, samt de samme ProRes og Avid DNxHR-
spesifikasjonene tilsvarende de andre maskinene. 
Pris: $14,950

Produsent: Red 
Digital Cinema, 
www.red.com
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DIN 
LEVERANDØR  
AV PROFESJONELT 
UTSTYR 

Vi er på årets LLB messe
Vi viser frem utstyr og nyheter fra en rekke av våre leverandører. 
Møt representanter fra AWS Elemental, LiveU og Vitec Group på vår stand. 

mediability.com
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Velkommen til framtiden
Vi må gratulere LLB og LLB-foreningen som nå har gleden av å 
gjennomføre en jubileumsutstilling.  Tretti år er det siden den første 
LLB-utstillingen på Torshov i Oslo.  Knapt noen måneder etter var 
forgjengeren til Monitor på plass, første utgaven av Audio Visuelle 
Medier ble gitt ut i 1990.  Dette ble til Monitor Magasin på 2000-tallet 
og nå er vi sterkt tilstede på nett, sosiale medier, med eget roadshow 
som dekker nesten hele Norden og ikke minst er vi flinke til å løfte 
bransjen fram gjennom web-tv.  

Dette vil vi fortsette med i 2019, vi vil jobbe med å bli ennå mer 
innovative for å være en brobygger mellom teknikk og interesserte 
brukere.  Vi lanserer i 2019 Monitor Magasin som en egen digital 
app, gjennom et samarbeid med Paperton.  

Vi vil også jobbe aktivt for å synliggjøre lyd, lys og bildemessen 
gjennom egne filmer på våre web-tv kanaler. Vi vil naturlig nok også 
dekke LLB-utstillingen i 2019, følg med for daglige rapporter på 
www.monitormagasin.no.

Vi ønsker å dekke hele AV-sektoren, og det er utrolige mye nytt og 
spennende som skjer i grensefeltet mellom projeksjon, skjerm, lyd og 
teknologi.  Vi var nettopp tilstede på ISE-messen i Amsterdam.  Når du 
leser dette kan du følge flere oppdateringer 
derfra på www.monitormagasin.no. Vi 
vil sammen med et fyldig Monitor 
Magasin satse på ytterligere trøkk på 
nett, ute på veien med roadshow og 
gjennom film på web-tv.  Det blir 
et spennende 2019, vi gleder oss.
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AG-CX350

AW-UE150KEJ

To fantastiske nyheter som støtter full profesjonell produksjonskvalitet

Nye AG-CX350 er smekkfull av spennende og nyttige egenskaper, 
inkludert  1 tommer 4K MOS sensor, 20x zoom og 10-bit opptak.

AW-UE150KEJ løfter ernstyrt produksjon til nye høyder med 4K og inntil 3 stk HD 
bildeutsnitt samtidig. Støtte for 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI, Fiber og IP. Mulighet for 
oppgradering til NDI|HX

Kameraene som gir deg full kreativ frihet

22 80 40 00 FB: VideoUtstyr Norgewww.videoutstyr.no



www.monitormagasin.no10  1 – 2019

Hopkin har et navn som avslører at han har bakgrunn 
fra utlandet, nærmere bestemt England. Men siden 
han kom til Norge som 9-åring har han lagt til seg et 
språk som understreker at han har hatt sine formative 
år her til lands. De årene har bidratt til, ad omveier, hans 

nåværende jobb som senior colourist hos Nordisk Film Shortcut. - Inn-
fallsporten min var grafisk design, og derfra tilegnet jeg meg kompetanse 
innenfor videoetterarbeid.

I denne perioden brukte han mye Adobe After Effects, etterhvert lærte 
han å gjøre online i Avid Symphony og Autodesk Smoke. Overgangen 
fra å jobbe som onliner til rollen som colourist har vært naturlig. Hopkin 
forteller at prosjektene han jobber på er veldig forskjellige, både kreativt 
og rent teknisk. De fleste genre er interessante, selv om fiksjon nok er det 
han brenner for mest. Helst ser han at han får mulighet til å komme inn 
i prosjektet så tidlig som mulig. Før første møte med regissør og filmfo-
tograf leser Hopkin manus.

- Fargelegging av film handler i veldig stor grad om å formidle fotografens, 
og særlig regissørens visjon. Det er viktig å bruke tid på å forstå hva de 
ønsker, og på å finne det uttrykket som svarer til deres forventninger. Han 
forklarer videre at fordelen med å være tidlig tilknyttet prosjekter gjør at 
han kan kjenne på konseptet sammen med denne kreative kjernen, ved 
gjennomgang av deres moodboards, referansebilder, scenografi skisser 
og kostymeprøver. På denne måten får han et godt helhetsinntrykk for 
produksjonen han skal jobbe med.

I en grading suite rett ved Akerselva finslipes 
film- og TV-opplevelsen din. Gradering kan kan-
skje ikke virke som en viktig oppgave for en lek-
mann, men det er colouristen som gir den visuelle 
sammenhengen og virkelig syr sammen filmen 
fargemessig.

Dylan R. Hopkin kunne ikke tenke seg noe å gjøre 
noe annet; det er åpnebart at han brenner for 
farger. Dessuten trenger man ikke lang tid på å 
forstå at Hopkin kanskje er Norges mest aktive 
colourist. Vi besøker han mens han legger siste 
hånd på verket for NRKs drama-komedie-serie, 
«Magnus».

VELKOMMEN TIL FARGERIKET

I kinosalen jobber Hopkin på en 
Davinci Resolve Advanced Panel.Tekst: Anders Olsen

Foto: Anders Olsen og Eirik Aarnes Vik

FARGEKORRIGERINGREPORTASJE
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er et nyere tilskudd til familien. Her får du 
mye “bang-for-the-buck”. Den er langt fra så 
avansert som storebroren, men det gjør job-
ben, mener Hopkin, og legger til at han har 
gradert masse TV-drama på minipanelet, og 
liker panelet mer og mer.

Redigeringsdelen (Edit) har blitt en fullverdig 
redigeringsplattform, noe som hjelper oppga-
ver som conform mye. DaVinci Resolve Stu-
dio 15 har også mange nyttige OFX-plugins 
(ResolveFX) som videre forsterker mine krea-
tive muligheter. Plugins som Lens Flare, Lens 
Blur, Dead Pixel Fixer, Color Compressor, 
Color Space Transform, Film Grain, Gamut 
Mapping, Beauty, Deflicker, Soften & Shar-
pen, JPEG Damage, Camera Shake og Lens 
Distortion er mye brukt.

En av de virkelig store nyhetene for DaVinci 
Resolve 15 Studio var integrasjonen av VFX-
programmet Fusion. Programmet har blitt 
brukt på mange store Hollywood filmer, og 
kan sees på som hovedkonkurrenten til Nuke. 
Fusion bidrar også ved gradering, siden colour-
ister ofte blir bedt om å utføre oppgaver som 
tradisjonelt har blitt gjort i online eller VFX. 
Dette kan være å fjerne uønskede elementer 
(clean-up), erstatte himler (sky replacement), 
legge til tåke, snø, regn o.s.v. Disse oppgavene 
samles ofte under begrepet “finishing”. 

i en scene 100%, sammenlignet med det man 
hadde i første opptaksrunde. Da er det hans 
jobb å få det til å fremstå som om alle opptak i 
en gitt scene er gjort under samme lysforhold.

Grading krever sitt verktøy, og Hopkin sverger 
til Blackmagic DaVinci Resolve Studio 15. 
- Jeg har benyttet DaVinci Resolve Studio si-
den versjon 8. Innenfor grading har Resolve 
alltid vært blant de beste i klassen. Utviklings-
tempoet som Blackmagic Design har hatt etter 
at de kjøpte DaVinci Systems i 2009 har vært 
formidabel. DaVinci Resolve Studio 15 har 
alle funksjonene som skal til for at Hopkin får 
løst sine kreative oppgaver. 

For å kunne realisre alt kundene forven-
ter, brukes de omfangsrike fargeverktøyene  
(Primaries Wheels, Log, Curves, RGB Mixer, 
Camera Raw), den raske 3D-trackeren for å 
feste masker til ansikter, gode stabiliserings-
verktøy, og nøyaktige keyers for å plukke  
bestemte fargertoner (Qualifier). 

Grading-panelene deres gjør at man kan jobbe 
raskt og effektivt. Det største panelet, DaVinci 
Resolve Advanced Panel er flaggskipett, der 
de fleste verktøyene har egne dedikerte knap-
per. - Dette er uten tvil favoritt panelet mitt, 
og den jeg benytter ved grading av spille- 
film. Lillebroren, DaVinci Resolve Mini Panel,  

Detaljer og grundighet
Siden oppgaven til en colourist er så tett knyt-
tet opp mot fotografering, er det viktig å be-
herske mest mulig av det fotografiske språket 
som filmfotografer bruker i sitt daglige virke.

Gradering  av kameratester er f.eks. viktig for at 
filmfotografen og regissøren skal kunne velge 
rett optikk-serie for produksjon. Optikken har 
mye å si for tonaliteten og må passe inn i bil-
despråket til filmens univers. 

Videre er det vanlig å lage en eller flere LUTer 
(Look Up Table) i samråd med filmfotograf og 
regissør. Forenklet sagt, er en LUT en farge-
korrigering som lagres i en hendig liten datafil, 
som kan lastes inn i kameraet eller monitor 
for påsyn under opptak. Videre brukes LUTen 
på de lavoppløselige klippefilene som gene-
reres av DITen (Digital Image Technician) 
på sett. På denne måten vil estetikken som 
man har blitt enig om, følge bildet gjennom 
hele kjeden. De høyoppløslige bildefilene fra 
kameraet forblir uten noen form for fargekor-
rigering (ofte med en eller annen form for 
flat LOG-bildeprofil, f.eks. Arri LogC, RED 
log3G10). Etter at offline redigeringen er låst, 
gjenskapes filmen i full kvalitet i et gradings-
verktøy og den kreative fargeleggingen starter. 
Ved oppstart av gradingen begynner man ofte 
med LUTen(e) som er laget tidligere i proses-
sen, men det hender også at man starter uten 
dem også. 

Av og til er en ny inngangsvinkel et godt valg. 
Looken til filmen skal jo hovedsakelig ligge i 
summen av foto, lys, location, produksjonsde-
sign, kostyme, rekvisitt og sminke. 

Hva betyr farger for filmen?
Den viktigste funksjonen grading har er under- 
bygging av historie og karakterer, forming av 
lyset for å lede blikket til publikumet, samt 
skape en visuell rød tråd i filmen. Mulighetene 
er nesten uendelige, men målet er at lyset i hver 
enkelt scene skal flyte godt og at tonaliteten i 
filmen gir den rette assosiasjonen sett i forhold 
til det som fortelles.

- Når opptakene gjøres utendørs sier det seg 
selv at det vil være varierende lysforhold, 
som senere må korrigeres, men også interiør 
opptak, i mer kontrollerte former, kan by 
på utfordringer. F.eks. ved restopptak er det 
vanskelig å gjenskape belysningen man hadde 

Hopkin i sitt retteste element. Kinosalen hos Shortcut Oslo, der han virkelig kan boltre seg.



www.monitormagasin.no12  1 – 2019

alder og interesser. Nettopp dette med det 
subjektive er et viktig poeng. Det er egentlig 
ingen fasit for hva som er rett og galt. Når man 
graderer sammen med kunde, er det svært 
viktig at man lytter og føler på stemningen i 
rommet. Dersom kunden f.eks. reagerer på 
overgangen mellom to scener; at inngangen 
til en scene plutselig føltes for dyster, må man 
ta det på alvor og utforske andre alternativer. 
Det er viktig å kjenne på forskjellen, selv om 
man personlig ikke alltid synes at justeringen 
var nødvendig. 

Andre ganger kan det være jeg som reagerer på 
noe, som kanskje kunden ikke er enig i. 

Det er filmskaperens film. De har levd og 
åndet for filmen gjerne i flere år før de sitter 
der sammen med colouristen. - Men når det 
er sagt, er de fleste filmskapere veldig åpne for 
innspill fra en colourist, og vil gjerne ha flere 
forslag til estetiske valg for filmen. Det er jo 
derfor de kommer til en fargespesialist, legger 
Hopkin til med et lurt smil. - Dette handler 
mye om teamarbeid. Man gjør hverandre be-
dre ved å pushe grensene sammen, og dermed 
blir sluttproduktet bedre.

Ekte arbeidsglede
Det er litt sånn at det ferskeste oftest er det 
man er mest stolt av, men det er flere han vil 
trekke frem som ekstra morsomme å jobbe 
med. -Det viktigste for meg er at det er enga-
sjerende historier som jeg føler at jeg kan bidra 
til å forsterke, forklarer han før han lister opp 
noen av sine favoritter av nyere årgang:

Spillefilmer
Skammerens Datter 2: Slangens Gave 
(Dansk fantasy / adventure - spillefilm)
Blindsone (Drama - spillefilm) - filmet som en 
lang one take!
Føniks (Drama - spillefilm)
Månelyst i Flåklypa (Stop motion animasjon 
- spillefilm)

Videre ser man hele filmen i balansert tilstand 
sammen med kunden, og gjør notater under-
veis. Etter hver gjennomkjøring gjøres de jus-
teringer som er notert ned. 

- Helst gjør man så mange gjennomkjøringer 
som mulig, helt til alle er superfornøyde, sam-
tidig som vi forholder oss til budsjett og even-
tuelle deadlines.

Ved spillefilm er DCP-godkjenningen (Digi-
tal Cinema Package) den siste godkjennings-
prosessen. Da er filmen 100% klar med ferdig 
lyd og bilde. Godkjenningen gjøres i en kino 
sammen med regissør, filmfotograf og pro-
dusent. I tillegg er colourist, lyddesigner og 
post-produsent fra etterarbeidshuset tilstede. 
Filmen sees i sin helhet. 

- En gang i blant må det gjøres endringer i et-
terkant, etter at eventuelle ønsker er fikset, 
lages den en ny DCP-master, og man kjører 
en ny DCP-godkjenning.

Opplevelsen av farger og kontrast
Måten mennesker responderer til ulike kolo-
ritter opplever han som veldig spennende. 
En colourist må forstå hvilke fargesammen-
setninger som trigger visse følelser blant et 
publikum. - Når det er sagt, så er opplevelsen 
selvfølgelig svært subjektiv, og vil ofte variere 
basert på personlig smak, kjønn, etnisitet, 

Man kan ikke unngå å merke at Hopkin bren-
ner for sitt fag, og han formidler godt både 
viktigheten av det,, og hvorfor det er en mer 
spennende oppgave, enn hva det kan virke 
som for utenforstående. Men han hviler ikke 
på den kunnskapen han har opparbeidet seg, 
og ser alltid frem til å lære mer – som en ekte 
fagperson følger han alltid med på nye kreative 
trender og teknologisk utvikling.

Graderingsprosessen i korte trekk
Når redigeringen av filmen er ferdig kan den 
virkelige graderingen starte. Det første som 
gjøres da er å se igjennom hele filmen, gjerne 
med en midlertidig lydmiks fra lyddesigneren. 

Det er viktig å oppleve filmen med nyeste til-
gjengelig utgave av lyden for å få et godt hel-
hetsinntrykk.

- Deretter velges 2-3 nøkkelbilder for hver 
scene og jeg lager ulike “looks” i samråd med 
regissør og filmfotografen. - Det svært viktig 
å respektere bildene, og hvordan de er filmet.

Neste fase går ut på utjevning av fargestikk og 
eksponering for alle bilder, i alle scener, gjen-
nom hele filmen. - Ofte gjør jeg denne delen, 
delvis alene, delvis med kunde.

Da har jeg egne gjennomkjøringer der jeg 
stopper underveis dersom noe skiller seg ut.

Dylan Richard Hopkin

Fødested: Carmarthen, Wales, Storbritannia

Fødselsår: 1973

Jobbet med etterarbeid siden: 1999

Tidligere arbeidssteder: Fabelaktiv, Hocus Focus, 

Nordisk Film Post Production

Nåværende arbeidssted: Nordisk Film ShortCut

Nettsted: dylanhopkin.com og shortvutoslo.no

Vi treffer Hopkin mens han legger siste hånd på verket for den nye NRK-serien, Magnus, i TV-suiten.
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Ellers er Hopkin en mann som verdsetter  
familie høyt. Han brenner for sitt fag, og elsker 
å dele av sin kunnskap med andre. - Privat så 
prøver jeg å være mest mulig tilstede for fami-
lien. Det er viktig å være pappa og ektemann i 
en ellers travel hverdag. Ellers spiller jeg en del 
vreng-gitar og ser på mye film og TV-drama 
med kona. I tillegg underviser han et par uker 
i året på ulike skoler. Deriblant Westerdals 
ACT, Noroff og Høgskolen i Innlandet. Mest 
innenfor grading med DaVinci Resolve, samt 
innenfor farge estetikk. Han opplever det som 
svært givende å dele kunnskap med den kom-
mende generasjonen av filmskapere. I tillegg 
trekker han frem at han lærer mye av det selv, 
siden man ofte må kunne forklare ulike temaer 
på forskjellige måter til ulike studenter.  

n

TV-Drama
Wisting (Krim drama - TV serie) - kommer 
i løpet av 2019.
Magnus (Drama komedie - TV serie)
En Natt (Romantisk drama - TV serie)
Okkupert 2 (Politisk drama - TV serie)
Vikingane 2 / Norsemen 2 (Drama komedie - 
TV serie)

På spørsmål om han har noen drømmepros-
jekter han vil jobbe med kommer svaret uten 
at han trenger å tenke seg lenge om. - Jeg er jo 
svak for Sci-Fi og Fantasy genrer, men er også 
svært glad gode thrillere. En annen genre som 
jeg har svært lyst til å utforske er periodedra-
ma, kanskje noe fra tidlig 1900-tallet. Kanskje 
en interessant blanding av noen av disse gen-
rene som foregår over flere ulike tidsepoker? 

TV-suiten er utstyrt med en Davinci 
Reslove Mini-mixer.
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Flambert gjør det  umulige mulig
Rett over Mølla i Oslo, i etasjen over Kryptons lokaler, har Flembert sitt tilholdssted. Det som startet 

som et etterarbeids-selskap for 4 år siden, utviklet seg rask til å handle om motion controll på full-

tid. Bakgrunn for det var innkjøpet av Norges foreløpig eneste Camerobot. Det er kombinasjonen av  

robotene og programvaren som gjør dette til et unikt verktøy. I Norge har det først og fremst blitt 

brukt i forbindelse med reklameproduksjoner, men det håper gjengen i Flambert at det vil forandres 

på i nærmeste fremtid.
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Tekst og foto: Anders Olsen

MOTION CONTROLLREPORTASJE
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Flambert gjør det  umulige mulig
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produsent og daglig leder. Hun trekker frem at 
bakgrunnen til de involverte er styrken som 
gjør at de skiller seg ut, i det som allerede er 
en ganske smal bransje. - Selv om vi er alene i 
Norge med akkurat dette, finnes det et miljø 
der vi blir lagt merke til, og det er veldig gle-
delig. Den internasjonale anerkjennelsen har 
resultert i arbeid med blant annet Carlsberg 
i Danmark, og en unik mulighet til å lage  
alkoholreklame. Noe som ikke lar seg gjøre i 
Norge.

Bolt, som robotsystemet heter, leveres av  
britiske Mark Roberts Motion Control. Vi har 
sett dette utstyret demonstrert på messer, og 
det er imponerende hvordan robotene sam-
handler, og følger hverandre med millimeters 
presisjon. Kameraet som er koblet på roboten 
er en Phantom Flex4k. - Det er først og fremst 
dette kameraets evne til å ta bilder i utrolig 
høy frame rate, som har gjort at valget falt på 
denne, forklarer Terje Boye. I tillegg kommu-
niserer det ekstra godt med systemet forøvrig. 
Og det er helheten i systemet som gjør at dette 
blir bra levende bilder. - Vi kan få til det meste, 
når det gjelder bevegelige bilder, og selv om vi 
begynner å få en del erfaring forsøker vi alltid 
å fornye oss ved hvert oppdrag. Boye forkla-
rer at det er det totale arbeidet som gjør bra  

produksjoner. - Det handler ikke bare om 
kamera og roboter, men like mye hvordan vi 
velger å løse de utfordringene som kommer 
med hvert oppdrag. Tilknyttet systemet er 
også en hel del andre funksjoner, blant annet 
luftdrevet utstyr som enten slipper eller skyter 
rekvisitter i helt rett timing med kameraet og 
dets bevegelser. Og det er kanskje det som gjør 
dette så fascinerende. Alle delene som må pro-
duseres eller tilpasses hver produksjon.

Et verksted Reodor Felgen ville 
misunnet
En kort spasertur fra kontoret ligger Flam-
berts verksted og lager. Man kan godt si at det 
er her magien virkelig skapes. For det utrente 
øye, kan det virke som et litt overfyllt rom av 
reservedeler til veldig spesielle biler, men det 
vi får se er spesialutstyr som bygges og settes 
sammen på nytt til hvert oppdrag. 
- Det er nesten aldri mulig å bruke de samme 
konstruksjonene om igjen, sier Boye med et 
smil som avslører at selve byggingen er en 
del av det han setter mest pris på ved jobben. 
-Selv om vi får et oppdrag som likner noe vi 
har gjort tidligere, forsøker vi likevel å strekke 
oss lengre enn sist gang vi gjorde tilsvarende. 
Som eksempel bruker han rennende væske 
fra flasker. Et ganske standard oppdrag, men 

Det kan kanskje virke overdrevet 
fancy, litt nerdete og i overkant 
dyrt med motion control, men 
resultatene er imponerende. 

Særlig med tanke på at det som produseres 
av bilder, ikke nødvendigvis er dataanimert. 
Dette er godt, gammeldags håndverk der man 
må ha tunga rett i munnen fra planlegging til 
wrap. - Kamera er plassert på roboten, men det 
er i realiteten programvaren, Blant annet Flair 
Motion Control, som gjør dette genialt. Det 
er Jørgen Nydahl, en av de tre som var med 
å starte opp Flambert i sin tid, som forklarer. 
Han er robotoperatør og SFX-ansvarlig. Sam-
men med Terje Boye, som er kreativ leder og 
Eva Silseth, produsent og daglig leder, har han 
bidratt til at bedriften i dag har 5 personer i 
engasjement for å lage utrolige bilder, som du 
med største sikkerhet har sett, om du har sett 
reklamefilm de siste årene. Med seg på laget 
har de fått Jakob Østraat Anderson, som er 
fotograf, og Jørgen Adreassen, praktikant fra 
VFX-studiet på Westerdahls.

Ved oppstart var Flambert som nevnt et et-
terarbeidsselskap, men ble raskt endret til et 
fullproduksjonsselskap. - Vi så helt klart for-
delen ved å kunne ha kontroll på hele proses-
sen, forteller Eva Silseth. Hennes rolle er både 

Hele Flambert på rekke. Jakob Østraat Anderson, 

Jørgen Nydahl, Eva Silseth, Terje Boye og Jørgen 

Andreassen.
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som kan løses på et mangfold av måter. Blant 
skinner, galger og ubeskrivelige mekanismer 
finner Vibe frem en mekanisme som svinger 
en flaske i rett høyde, som både heller ut inn-
holdet slik de vil ha det, samtidig som radiu-
sen gjør at apparatet ikke avsløres av kame-
raet. - Det er egentlig bare fantasien som setter 
grenser for hva vi kan gjøre med det utstyret 
vi har. Og med et godt kreativt team, teknisk 
kompetanse og en god porsjon nysgjerrighet 
er det nesten uendelig muligheter for hva vi 
kan få til. Boye fortsetter å vise frem små og 

store innretninger som gjør at de kan skape 
de bildene de gjør. Et eksempel som nevnes 
er et cornflake-flak som skulle kræsje med et 
blåbær i lufta. - Skulle vi kastet dette for hånd 
ville vi kunne brukte timer og dager, uten å få 
resultatet vi var ute etter. Med dette systemet 
kan vi bygge to enkle katapulter som program-
meres slik at de treffer. Hver gang. Det samme 
gjelder hamburgere som skal falle, og lande 

riktig, speilegg som skal flippes “mid air” og 
en rekke andre eksempler.

Tar virkeligheten inn i uvirkeligheten
Dagen vi er på besøk har de med seg Christian 
Lundvall i studio, som er VFX/3D-artist. Ved 
å bruke 3D-programmet Maya i kombinasjon 
med Flamberts roboter kan de skape hele pro-
sessen før noe bli filmet. Virkelige elementer 
plasseres inn i en virituell virkelighet. Det er 
her det hele begynner å bli ganske impone-
rende. Skulle jeg forklart denne type film til 

min mor på 75, ville jeg bare sagt at det hele var 
gjort på data, for det er enkleste måten å fork-
lare fremskrittet for de som husker lørdagsbar-
netimen på radio, som første massemediaun-
derholdning. Likevel er det kombinasjonen av 
virkelige bilder, og dataanimasjon som gjør 
det spennende. - Maya gjør at vi kan sette alle 
bevegelser på forhånd, uten å være avhengig 
av å teste ting like mye på settet. Lundvall og  

Nydahl forklarer entusiastisk, mens de egent-
lig skal kalibrere et stort utvalg objektiver. 
- Kamera tåler ganske røff behandling, men 
lengre objektiver kan få mye bevegelse. Derfor 
er det litt begrensninger på hvilken optikk vi 
benytter oss av. Men så lenge det ikke er all 
verdens lengde går det bra.

Spektakulært og uspektakulært
Noe av det som gjør motion control ekstra 
spennende er alt det kan gjøre, som fremstår 
som usynlig. Det at man kan programmere ka-
mera til å ta samme opptak, i samme bevegelse 
uendelig mange ganger, gjør at man kan skape 
levende innhold, som egentlig ser uredigert 
ut. Et eksempelsom trekkes frem er bilder av 
biler. - Stillfotografer kan trikset med å lyssette 
bilene i alle mulige vinkler, og fotografere for 
så å sette et antall bilder sammen til et, fortel-
ler Boye. På den måten virker det som om alle 
områdene av bilen er perfekt lyssatt, selv om 
de som jobber med slikt vet at det er nesten 
umulig. Motion control gir samme mulighet 
for de som jobber med levende bilder. Dette 
har Flambert gjort på oppdrag for kunde. Men 
det stopper ikke der. Man kan kombinere bil-
der tatt i høy hastighet, med andre tatt i 

Fiksjonsverdenen må få øynene opp for mulighetene.
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slow motion, og på den måten få to forskjellige 
uttrykk og bevegelser i samme rute. - Det er 
når folk ikke forstår at vi har gjort noe spesielt, 
at det virkelig er gøy, forklarer BoyeVibe. Som 
konsument av levende bilder vil jeg helst ikke 
forstå at jeg blir “lurt”, og det virker det som 
om Flambert har i bakhodet når de produserer 
film.

Et lite nettverk i en stor verden
Det er begrenset med selskaper som driver 
med dette som Flambert driver med, ikke bare 
i Norge, men også internasjonalt. 

Boye anslår at det er et table top selskap i hvert 
land, med eller uten roboter, og ikke mye mer. 
- Fordelen med det er mange. Vi blir attraktive 
for kunder også i utlandet, og siden vi ikke er 
direkte konkurrenter er vi del av et miljø der 
de fleste vil hjelpe hverandre. Dette kommer 
frem når man står fast i en produksjon, men 
også når man er ute og reiser. - Jeg tror ikke 
det er mange land der jeg ikke kan kontakte et 
produksjonsselskap, og ha noen å snakke med, 
legger Boye til. Deres kunder kommer først 
og fremst fra Skandinavia, men også Frank-
rike, De Arabiske Emirater og India blir nevnt.  
- Utstyret er ganske stasjonært, men ikke 
hundre prosent. Vi foretrekker at folk kommer  

til oss, men så lenge vi kan frakte det med  
lastebil, og kundene er villig til å betale for det, 
så kommer vi dit det skal være. Boye under-
streker at det er avhengig av solid underlag, 
og at tregulv ikke er blant dette. - Vi må ha et 
solid fundament for at robotene skal kunne 
fungere optimalt.

Fra reklame til underholdning
Disse effektene er først og fremst benyt-
tet i produksjon av reklamefilm i Norge. 
Det handler nok litt som pris, men sikkert 
like mye om tradisjon. - Vi ønsker veldig at  
fiksjonsverdenen skal få øynene opp for de 
mulighetene vi kan tilby, sier Boye, og utdyper 
med at det ikke bare er kameraer som kan bli 
styrt av robotene. - i serien Sherlock, ble skue-
spillerne festet til robotene, og en slåsskamp 
ble programmet. Videre forteller han hvordan 
de har jobbet med tittelsekvenser og introer til 
filmer og serier, som bidrar til å heve produk-
sjonens førsteinntrykk. 

Motion control er krevende økonomisk, og 
det skulle også bare mangle. Utstyret alene 
koster en liten formue, og kompetansen, og 
ikke minst evnen til å ligge i forkant, som 
Flambert har, kommer heller ikke gratis. - Vi 
strekker oss langt for at våre kunder skal være 
fornøyd, og det gjelder selvsagt også økono-
misk, forteller Silseth, som har kontroll på 
økonomien. - Likevel er vi nødt til å arbeide 
forsvarlig, og foreløpig er det fra reklame at 
den daglige inntekten kommer.

Men de håper at motion control kan få fotfeste 
innen fiksjonsfilm i Norge, slik den har fått i 
andre deler av verden. Enn så lenge sørger de 
for å være litt bedre hver gang de får et opp-
drag.

n

Christian Lundvall er 3D / VFX-artist, 

som ofte samarbeider med Flambert.

Jørgen Nydahl er en av tre som har vært ned fra starten, 

og den som styrer og programmerer robotene.
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ETT SYSTEM.
ALLE MULIGHETER.

Aksient Digital er et komplett trådløst mikrofonsystem laget for helstøpte profesjonelle 
produksjoner som krever feilfri utførelse, stabilitet og krystallklar lyd. Systemet er fleksibelt 
og kan settes opp av ulike komponenter. Vi hjelper deg gjerne med å sette sammen et 
optimalt system som sikrer at din neste produksjon går knirkefritt, uansett hvor komplekse 
behov du måtte ha.

SHURE AXIENT® DIGITAL TRÅDLØST MIKROFONSYSTEM

Kontakt oss eller besøk benum.no for mer informasjon.
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Tekst: Peter Fredberg
Foto: Niklas Johansson

NIKLAS JOHANSSON, FILMFOTOGRAFINTERVJU
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Prisbelønt filmfotograf med adskillige spillefilmer for anerkjente regissører og store reklamer 

laget for flere av verdens største selskaper. Niklas Johanssons CV er mildt sagt imponerende. I 

dette intervjuet får vi et innblikk i  filmfotografens forskjellige arbeidsmetoder - hvor tyngden 

ikke bare er lettet fra skuldrene fra et faglig perspektiv, men også når det kommer til utstyr. 
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Fillmfotograf 
med strak rygg
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gikk jeg i åttende klasse, det er sannsynligvis 
20 år siden. Etter videregående skole deltok 
jeg på et seks måneders kurs ved Dramatisk 
Institutt for lysmestere, men jeg vet ikke om  
jeg ble noen mester av det akkurat, ler Niklas. 
Deretter begynte Niklas og hans bror Gustav å 
lage musikkvideoer for lokale hiphop-talenter 
hjemme i Uppsala. De hadde det gøy og frem-
for alt var det veldig lærerikt. Det endte med at 
de sammen produserte mange musikkvideoer, 
blant annet for Petter.

Hvordan ble du filmfotograf?
– Vi var en gjeng med elektrikere som ønsket å 
bli fotografer, og alle tenkte på når og hvordan 
vi skulle fortsette. Da Gustav kom til kommu-
nikasjonskolen Berghs,  [School of Commu-
nication, red anm.]  og ble direktør i produk-
sjonsfirmaet Camp David, bestemte jeg meg 
for å ta skrittet. Det var sånn det begynte.

Gustav er fortsatt regissør, men driver sitt 
eget produksjonsfirma New Land og arbeider 
blant annet med Volvo og H&M, og brødrenes 
samarbeid fortsetter. 
– Nå triller vi barnevogner sammen, for vi har 
pappaperm begge to. Men spøk til side så blir 
det flere samarbeid i fremtiden. 

Hva foretrekker du å jobbe med, spillefil-
mer, reklamefilmer eller musikkvideoer?
– Jeg er veldig glad i blandingen av å lage  
filmer, musikkvideoer og reklame. Men selv-
følgelig kan det være at når du jobber med 
reklamefilmer, vil du lage spillefilmer, og om-
vendt. Det passer meg best å ha ett stort pro-
sjekt i året og kortere prosjekter innimellom.

Kan du ta med erfaringer fra ulike oppdrag, 
for eksempel mellom reklame og spillefil-
mer?
– Absolutt. Reklameprosjekter er fantastiske 
ettersom man står litt friere til å teste forsk-
jellige teknikker og utstyr, noe som er veldig 
givende. Disse erfaringene er noe jeg lærer av 
og som jeg kan ta med meg til større prosjekter 
som filmer og tv-serier.

Reklamefilm en veldig bra skole
Reklamefilmer er ofte lagt opp som en scene 
der du må bygge opp en verden. Brødrene 
lagde en reklame for Mercedes, hvor skuespil-
lerne var ute på camping. Da tok de ikke bilde 
for bilde som vanlig, men lot kamera rulle og 
plukket bilder mens skuespillerne improviser-
te emosjonelle tilstander; alt fra kjærlighet til 
problemer i samme opptak. På den måten fikk 
de resultatene de var ute etter.
– Dette ville være helt umulig i alle andre pro-
duksjoner, men i reklameprosjekter kan jeg 
teste flere muligheter for å nå et sluttresultat. 
I spillefilmbransjen er det fortsatt litt motvilje 
mot reklame, men samtidig er det en veldig 
god skole. Det er mange gode filmregissører 
som har kommet fra nettopp reklameverden.
Det siste oppdraget til Niklas var Jonas  
Gardells nye TV-serie De dagarna blommorna 
blommar, som er tre episoder med varighet 
på en time. Serien ble sendt på svensk TV i 
begynnelsen av januar, og det er en ekstremt 

Niklas Johansson startet sin karrie-
re som elektriker og sier spøke-
fullt at yrket som film-fotograf 
er som å være elektriker uten å 

måtte bære. Han synes det beste med jobben 
er å være involvert og skape noe sammen med 
en regissør. Å bygge opp en fantasiverden og å 
kunne drive teamet mot samme visjon.
– Jeg er mer eller mindre selvlært og fant et 
gammelt bilde fra da jeg var praktikant på Roy 
Anderssons film, Sanger fra andre etasje. Da 

I spillefilmbransjen er det fortsatt litt motvilje mot reklame, men 
samtidig er det en veldig god skole.

Gjennom årene har Niklas brukt Easyrig på flere ulike oppdrag rundt om i verden, og det har blitt et av favorittverk-
tøyene hans. Her med en Alexa med Panavision optikk under innspillingen av When We Rise in Vancouver.
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mørk historie. Så mørkt at det nesten blir  
komisk, ifølge Niklas.

Hvordan pleier jobben din på et prosjekt 
begynne?
– Noen ringer i panikk og sier at vi skal filme i 
morgen. Nei, ikke helt, men nesten. Vanligvis 
får jeg en treatment* fra et produksjonsfirma 
og tar stilling til vilkårene for oppdraget, både 
teknisk og hva slags budsjett vi har å jobb med. 
Jeg ser også på hvem som er involvert i prosjek-
tet. Jeg har kommet til et punkt i karrieren der 
jeg ikke trenger å gå inn i prosjekter som ikke 
føles bra, noe som er en luksus.

Hvilket kamera og medium foretrekker du 
å bruke?
– Jeg filmer fortsatt mye på film og har en Aa-
ton Penelope, som jeg virkelig elsker. Vi har 
også kjøpt en Arri SR3. Med 35 mm får du en 
annen dybde, følelse og korn i bildene. Når det 
gjelder digitalt, foretrekker jeg å jobbe med 
Alexa, aldri med Red.

Fordelene ved å jobbe analogt
Niklas mener at det skaper en annen konsen-
trasjon på innspillingsstedet når man filmer 
analogt.
– Det er meg og regissøren som vet hvordan 
det ser ut. Hvis du filmer digitalt, kan det fort 
bli flere ”regissører”, som ser hvordan bildet 
er på en skjerm.
Niklas jobbet med regissøren Gus Van Sant, 
som lagde Elephant og Milk, og han ville fjerne 
alle skjermene på settet.
– Det var for mange mennesker som så på og 
hadde kommentarer. Jeg liker å jobbe på den 
måten. Det blir bedre fokus.

Skuespilleren Natalie Portman sa en gang at 
om du filmer digitalt, ser du på en skjerm, og 
filmer du analogt, ser du på skuespillerne, og 
det er virkelig sant.
– Ellers kan det lett være at regissøren sitter 
foran en skjerm langt borte i et hjørne i stedet 
for å være blant skuespillerne.

Når det gjelder optikk, kan man generelt si at 
hvis det er digitalt, vil du ha litt eldre og my-
kere linser, og hvis det er analogt, så bruker du 
i blant skarpere og nyere linser.
– Jeg bruker gjerne Panavision-objektiver 
når jeg filmer digitalt, og foretrekker å bruke  
Master Primes eller Ultra Prime og arbeider 
med brennvidder 32 mm, 40 mm og 50 mm 
når jeg filmer analogt. 

Hva tenker du i forhold til lyssetting? 
– Selvsagt blir man nødt til å lyssette visse 
scener, men jeg jobber helst med naturlig lys 
og forsøker å planlegge etter solen. Jeg liker å 
jobbe i henhold til været i stedet for å skape 
noe som ikke finnes der naturlig. Det blir mye 
finere.

Vekten av ergonomi
Niklas bruker også en Easyrig Vario 5 med en 
middels arm på de fleste oppdragene. Den er 
håndholdt og skåner derfor ryggen. 

Filmfotograf Niklas Johansson har flere filmer, reklamer og priser i ryggsekken, og mener at reklameprosjekter er fantastiske ettersom han står litt 
friere til å teste forskjellige teknikker og utstyr. Her på en reklameinnspilling med Alexa og Fujinon-zoom.
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Niklas under et prosjekt med Zlatan for FN og WFP. Utstyr: Alexa med Anamorf-linser.
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nå trenger jeg bare å skru litt for å justere den. 
Jeg er også en ganske liten fyr, så for meg er det 
uvurderlig å kunne prestere på samme måte 
som de som er litt kraftigere bygget.
– Det går også veldig fint å gjøre kamerarul-
linger med den. Om vi for eksempel skal ligge 
på en 32 mm kan jeg ta opp i 24 mm og så 
zoomer vi inn og stabiliserer digitalt etterpå i 
etterbehandlingen. Da blir det et jevnt og fint 
opptak som ligner på det man kan skape med 
en Steadicam.

Finnes det noen svakheter med Easyrig?
– Det henger i en line, og hvis du skal følge en 
person eller en hendelse, kan det noen ganger 
føles som om kameraet er for lett. Det henger 
altså i stedet for å ligge på skulderen. Riggen 
tar bort mye av kameraets vekt og noen ganger 
vil du ha vekten i kameraet for å unngå at det 
føles ustødig. Da må du hoppe over i riggen 
for akkurat det opptaket.

Niklas er bare 35 år gammel og hans tips er at 
hvis du skal fortsette til du er 65, og unngå før-
tidspensjonering bør du skaffe deg en Easyrig.
– Det koster mye penger, men det er verdt det 
i det lange løp. Det er en av de tingene jeg har 
brukt mye siden jeg kjøpte det, og det har vir-
kelig fulgt meg på oppdrag rundt om i verden.

Tips til kommende filmfotografer som 
nettopp har startet utdanningen sin?
– Prøv så langt det er mulig å gjøre det du vir-
kelig har lyst til og det du synes er morsomt. 
Jobb sammen med gode folk så får du et bra 
sluttresultat. n

* Steget etter outline (en mer detaljert synopsis 
som beskriver handlingen og hovedkarakterene 
nærmere) er en såkalt treatment som inneholder 
detaljerte instruksjoner før selve innspillingsma-
nuset. En treatment er vanligvis på 10-20 sider 
og forteller filmens historie i kontinuerlig tekst 
eller punktform, og gir en oversikt over hvordan 
manusforfatteren har strukturert historien. Prøve 
på dialog kan forekomme i anførselstegn. Outline 
og treatment   brukes i større produksjoner hvor 
kravet til fortelling er høyt.

Kilde: Voodoofilm.org

boksen sin. Med en Easyrig er det enkelt å 
følge det som skjer under opptaket og samti-
dig variere kamerahøyden på en veldig enkel 
måte.

Hvis Niklas f.eks. skal gå fra en lav kameravin-
kel fra føttene opp til ansiktet under et opptak, 
kan han lett spenne fjæren slik at han enkelt 
kan heve kameraet, og omvendt, og slippe opp 
fjæren.– Tidligere måtte jeg bytte fjær og arm, 

I tillegg er den veldig kjapp å jobbe med under 
scener, hvor du må flytte eller endre kamera-
vinkel.
–Jeg var i USA og lagde en tv-serie, hvor en 
av kameraoperatørene skulle ta et bilde i 
hoftehøyde og satte seg på en eplekasse for å 
komme seg i posisjon. Men så fort skuespil-
lerne stod på feil sted eller noe annet uventet 
skjedde, var det vanskelig å følge etter med  
kameraet fordi operatøren satt fast i den lille 

Jeg er en ganske liten fyr, så for meg er det uvurderlig å kunne 
prestere på samme måte som de som er litt kraftigere bygget.

Reklameinnspilling i Italia, her med med en ArriCam LT, Master Primes og Kodak 50D.
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REVOLUSJON I LED-LYS!

TA KONTROLL OVER LYSET
Med softboks og grid fra DoP choice.
Finnes til nesten alle typer LED-lys.

”under my camera there should  
be an  head” – Jim Jannard

-fluidhode, -stativben, -følge-fokus, 
-hand-grips, -matteboks.

Deluxefilm, Enebakkveien 69, 0192 Oslo
Tlf. 91 14 05 30 

e-post: mail@deluxefilm.no, www.deluxefilm.no

 Portable Studio 
– alt du trenger i èn ryggsekk.

Fra. Kr. 1690.- ex mva

Deluxefilm AS, Wedel Jarlsbergs vei 36, 1358 JAR, 
tlf. 91 14 05 30

e-post: mail@deluxefilm.no, www.deluxefilm.no

Cineo Maverick 
(remote phosphor)

Tåler regn.  Batteridrift.   
Optimal for location filming.

Bi-Color fra kr. 13530.- ex mva

NETWORK.
AUDIO.
VIDEO.
CONTROL.

Welcome to
Broadcast 3.0

RE    THINK

RETHINK MULTIVIEWERS
                 V__matrix vm_dmv64-4 

 Infinitely Expandable 4K/HDR IP Multiviewer

RETHINK CONVERSION
                                V__matrix vm_udx 

4K IP Up/Down/Cross Conversion

RETHINK AUDIO
                                A__UHD Core 

Ultra-high Density IP DSP Engine

RETHINK CONTRIBUTION
                              A__line & V__line 
WAN-capable IP Audio and Video I/O

RETHINK MONITORING
                                                      SMART 
System Monitoring and Realtime Telemetry

 Join us @

     LLB
Telenor Arena C4 

      NAB
  #N2503
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Jubileum for LLB 2019
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Messen setter i år ny rekord når det gjelder antall utstillere på 
messegulvet. Telenor Arena er en stor flate å fylle men det synes 
som at LLB-foreningen har maktet dette i 2019.  Det er noe de 
har jobbet hardt for, har de uttalt tidligere. Messen har et bredt 
spekter av fagfelt representert både på stands, kurs og seminarer. 
Medlemmene har i 2019 hatt større mulighet til å påvirke hvilke 
kurs og seminarer som skal holdes.

De håper på denne måten å  dekke aktuelle emner og fagfelt som 
medlemmene selv har ønsket, men som kanskje også trekker til seg 
et større publikum. Den økte satsningen på kurs og seminarer fra 
2017 videreføres i 2019, og LLB-foreningen har offentliggjort disse 
på sine nettsider –  i tillegg har flere av utstillerne vært flinke til å 
dele disse videre. Kursene og seminarene tar for seg alt fra praktiske 
og nyttige tips innen ulike fagområder til mer omfattende temaer 
for profesjonelle aktører. Det er med andre ord aktuelt stoff for en 
rekke ulike fagfunksjoner. Messen burde derfor være av interesse 
for personer uavhengig av både profesjon og fartstid i bransjen.

VIKTIGE SEMINARER
Noen av temaene som er offentlig er seminar: Skatteetaten –
Hvordan drive egen bedrift ved Svein Grane/ Tor Magne Brækkan.  
Gunleik Groven vil være ansvarlig for et seminar i: Efficient dist-
ributed production for broadcast. DBcontrol vil ha et seminar i 
Sound measurements.  Moviebird holder kurs om Get a grip: Film 
and Television. Nordic Edge vil holde kurs om Influencers, Social 
media video.  Du kan også lære Post production color management 
av In-Site. Få et Grunnkurs i enkamera lyssetting, og Grunnkurs 

i signalføring video av Anders Stokke. Det skulle med andre ord 
være nok å ta fatt i for den som vil ha faglige oppdateringer innen 
lyd, lys og bilde.

Det vil fortsatt bli offentliggjort noen ytterligere kurs og seminarer.
Endelig seminarprogram vil være tilgjengelig på LLB’s nettsider .   

LANG HISTORIE
Første LLB-utstillingen ble arrangert i 1989 på IBC Senteret i Oslo, 
med 31 utstillere.  Nå topper det over 53 utstillere i 2019 så det har 
vært en voldsom vekst.  Det er imponerende at en fagmesse er blitt 
så stor at den greier å fylle sin del av Telenor Arena. Monitor har 
vært med på LLB siden 1993 i Sjølystsenteret, da het publikasjonen 
Audio Visuelle Medier og den kom med sin første utgivelse i 1990.  
Så det begynner å bli en voksen bransje dette her.

Den 6.– 8. mars arrangeres Lyd-, Lys- og Bildemessen hvor utstillere vil vise frem  
bransjens nyeste teknologi. Etter mange år i Oslo Spektrum, flyttet messen til 
Telenor Arena i 2015. Lokasjonsbytte åpnet for en større satsning på kurs og  
seminarer og denne satsningen har blitt forsterket ytterligere i 2019.

Vegard Paulsen er et 
av styremedlemmene 
for LLB-foreningen og 
ansvarlig for LLB-
utstillingen.
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Utstillere på LLB 2019

 Stand D4

AUDIENS NORGE AS

 Stand D10

3D INNOVATION NORDIC AS

 Stand B13

AMBISONIC AB

Atendi AS  Stand D14

Kontaktpersoner: Einar Borge Vike
Telefon: 91 80 20 00 
E-post: post@atendi.no
Internett: www.atendi.no

Produkter fra blant annet: 
Aladdin - ARRI - City Theatrical - Clay Paky - CLF - CLS -  
EasyRig - ETC - GDS - High End Systems - Kino Flo - LDDE -  
Linea Research - Litec - Martin Audio - Matthews - MDG -  
Rosco - Switchcraft - TMB - Triad-Orbit - VelvetLight - Wireless 
Solution

 Stand B4

ARVA LYDSYSTEMER AS

 Stand B7

AUDIOCENTER NORGE AS

 Stand D8

AVP SALES SCANDINAVIA AS
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Utstillere på LLB 2019

Bary Sales  Stand A4, A5, A6

Bransjeforeningen for 
sceneteknisk produksjon           Stand C12

Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon er en 
forening for leverandører og aktører innen sceneteknikk i 
Norge.

www.bfsp.no

Avon Lyd AS  Stand B1



www.monitormagasin.no 1 – 2019  31

Utstillere på LLB 2019 LLB´19

 Stand A3

CAPRO CASES AS

 Stand D6

BRIGHT NORWAY AS

Bison Produkter AS  Stand D2

Ett svenskt företag vid 
gränsen till Norge med 
ca 12 mil från Oslo. 
Tillverkar med fokus på 
hög kvalité - STOLAR, NOTSTÄLL, VAGNAR och MOBILT PODIE-
SYSTEM. Ett väletablerat företag med lång erfarenhet och högt 
ställda mål för att möta kundens behov. Levererar ”world-wide” 
till professionella musiker, orkestrar, operahus, kyrkor och skolor 
etc.

Kontaktpersoner: 
Bjørn Erik Hexeberg, m: +47 95795086
Einar Ytrelid, m: +47 90115636
John Bjaaland, m: +46 733872504
Johan Norgren, m: +46 705209090
Adresse: Kongsvinger Festning, 2213 Kongsvinger
E-post: pro_no@bose.com
Internett: www.pro.bose.com

Nyheter og agenturer: Besøk vår stand for å se de mest 
innovative høyttalersystemer til live musikk og faste installasjoner.
La oss vise deg hvordan vi kan skreddersy et lydsystem for dine 
behov og budsjett. BOSE har både symmetriske og asymmetriske 
høyttalere til alle typer lokaler, uavhengig av størrelse og form.
Vi er her med våre nyeste produkter, trivelige medarbeidere
og den beste kaffen.

PROFESS IONAL

Bose Professional  Stand A1

meet us and industry specialists

for the latest products ans trends 
drop by our booth

the high-end
motion picture

hub in oslo

Camera Nordic  Stand C17

 Stand C19

CENTEX KNUTSEN NORGE AS
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Utstillere på LLB 2019

Kontaktperson: Thomas Diseth
Adresse: Wedel Jarlsbergs vei 36 (Filmparken), 1358 Jar
Telefon: 91 14  05 30
Telefaks: 23 69 11 21
E-post: mail@deluxefilm.no
Internett: www. deluxefilm.no

Vi viser blant annet:
Quasar Sience LED - en revolusjon
Cartoni High End Camera Support
Visionsmith Re-Lamp LED for fresnell
Litegear – for innovative lysfolk
Innovative Dimmers Wireless DMX
Tilta Armor-Man for Gimbal operatører 
M.M.

Deluxe film AS  Stand B9

Creo - forbundet for
kunst og kultur
Creo satser sterkt på fagorganisering av 
teknikere i konsert- og eventbransjen og har 
flere gunstige medlemstilbud for de som 
jobber innen dette området.

Creo jobber også tett med utleiefirmaer og 
konsertarrangører i bransjen for å finne gode 
løsninger som bedrer arbeidsforholdene for 
teknikere.

Som medlem i Creo får du tilgang til

Og mye, mye mer …

• Informasjon, 
veiledning og 
bistand

• Juridisk rådgivning

• Fri inkassotjeneste

• Ansvarsforsikring

• Ulykkesforsikring 

• Norges beste 
innboforsikring

• Instrumentforsikring

• Turnéforsikring

• Reiseforsikring

Bli medlem på
creokultur.no

Creo Stand  Stand C13

XL Audio
Kontaktperson: Erik Østby
Adresse: Ensjøveien 7, 0655 Oslo
Telefon direkte: 67167500
E-post: info@emnordic.no
Internett: www.emnordic.no

EM Nordic AS  Stand B3
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LLB´19

Kontaktperson: Michael Hofmann
Internett: www.hofman.se

Hofmann Teknik AB  Stand C18

Kabler - Konnektorer - Infrastruktur - Systemdesign - Installasjon

Tlf: 4000 4994 – post@infigo.no – www-infigo.no

Vi viser nyheter fra CTP, hvilke kabler du skal ha for UHD 
eller bare slår av en hyggelig prat. Møt oss på vår stand A10.

Infigo Systems AS  Stand A10

Waterproof & battery-driven

snowlighting.no

SNOWBAT SERIES

First Audio  Stand C5

 Stand B5

 Stand C11

DAGSLYS AS

EVENTGROSS AB

 Stand D1

EXTRON ELECTRONICS EUROPE
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Utstillere på LLB 2019

Interfoto  Stand D12

                                  AS er 
Skandinavias største 
forhandler av Avids  
produkter med kontorer i 
Oslo og København.  
Vår virksomhet er basert  
på omfattende kunnskap 
om arbeidsflyt for post- og 
nyhetsproduksjon. Vi er 
eneste sertifiserte Avid 
Learning Partner i Skandina-
via og tilbyr i tillegg kurs og 
support.

                    forhandler også løsninger fra Avids partnere, 
som Root6, Marquis, FilmLight, HP, Object Matrix, Glookast 
og Logickeyboard. Integrasjon med Avid sørger for mer 
effektiv arbeidsflyt og forenkler postproduksjon.

Kontaktperson:  
Tim Pettersen - Telefon: +47 22 73 05 00
E-post: info@in-site.tv - Internett: www.in-site.tv

FilmLight

St
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d 
#

 4
1

In-Site Norge AS  Stand D11
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Utstillere på LLB 2019 LLB´19

 Stand B11

JØRGEN HOLMEFJORD AS

Landsdekkende leverandør av TV og video 
produksjon for sport, underholdning, 

event, konserter og studio

• Flerkamera og OB-teknikk
• Streaming
• Redigering og etterarbeid
• AV-teknikk
• LED skjerm
• Utleie/dryhire

Besøk oss på vår stand for en hyggelig prat

Kameraproduksjon AS

www.kprod.no
+47 51 73 1080 - post@kprod.no

Kameraproduksjon AS  Stand A9

Kontaktperson: Jarle Felin
Telefon: 906 59 670
E-post: jarle.felin@lawo.com 
Internett: www.lawo.com

Vi presenterer spennende IP baserte løsninger for lyd, video 
og kontroll. Produktene inkluderer video prosessering, lyd-
miksere og ruter løsninger for IP-basert audio og video 
infrastruktur. 

Lawo AG  Stand C4

 Stand C10

KINLY AS
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Utstillere på LLB 2019

Lydproduksjon Tromsø AS  Stand B2

 Stand C7

LETENG

40 år
Lydrommet AS  Stand D3

VELKOMMEN INN I 
LIVE DEMO BILEN PÅ STAND C3 
 

Vi viser frem utstyr og nyheter fra en rekke av våre leverandører. 
Møt representanter fra AWS Elemental, LiveU og Vitec Group 
på vår stand.
 
mediability.com

Mediability Norway AS  Stand C3

 Stand C15

MUSIKKPRAKSIS
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Utstillere på LLB 2019 LLB´19

    Monitor Magasin                               Foajè

Kontaktperson: Geir Bergersen
Adresse: PB 33 Thorøya, 3231 Sandefjord
Telefon: 48 03 41 83
E-post: geir@monitormagasin.no
Internett: www.monitormagasin.no

Følg oss på :
Facebook: www.facebook.com/MonitorNorge/
Twitter: www.twitter.com/monitormagasin
Google +: Monitor Magasin - Google+
Youtube: www.youtube.com/monitormagasin

Monitor Magasin kommer ut i 5000 eksemplarer, og er det
ledende fagbladet for AV-bransjen i Norge. Vi har siden 2002
jobbet med å publisere nyheter omkring lyd, lys og bilde for
folk som jobber AV-teknikk, kringkasting, film og multimedia.

Vi representerer et redaksjonelt miljø som har jobbet med 
AVteknikk siden utgivelsen av Audio Visuelle Medier i 1991.

Vi dekker fagmesser som LLB, ISE, IBC, NAB.

For annonsering ta kontakt med Geir Bergersen, se våre 
utgivelserpå nett og papir.:
www.monitormagasin.no/content/monitor-mediaplan

Vi har testet de største 
redigeringsprogrammene

SEBASTIAN SYLWAN 
Digital Storytelling    

MEDIARENA
Samlokalisering gir løft

redigeringsprogrammene

ÅRETS STORE TEST

SONY DWX – Trådløst og problemfritt

ROLAND R-26 – En multitracker i hånden

IBC 2012 – Nyheter og trender

S K A N D I N AV I A S  L E D E N D E  B R A N S J E M A G A S I N  F O R  I N S TA L L A S J O N  O G  P R O D U K S J O N  I  AV- B R A N S J E N
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MONITOR UTGIS AV FORLAGET NYE MEDIER WWW.MONITORMAGASIN.NO • NR. 3 2012 • PRIS: 64,-

NIKON D800
Nikon tar opp kampen

S K A N D I N AV I A S  L E D E N D E  B R A N S J E M A G A S I N  F O R  I N S TA L L A S J O N  O G  P R O D U K S J O N  I  AV- B R A N S J E N
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KRYPTON
Fra opptak til ferdig film

S K A N D I N AV I A S  L E D E N D E  B R A N S J E M A G A S I N  F O R  I N S TA L L A S J O N  O G  P R O D U K S J O N  I  AV- B R A N S J E N

LED-LAMPER 
Monitor undersøker 
lyseffekten

MONITOR UTGIS AV FORLAGET NYE MEDIER WWW.MONITORMAGASIN.NO • NR. 4 2012 • PRIS: 64,-

ARENA-
PRODUKSJON

med Black Magic

Styrer filmen med app
HALVBROREN

Kraftpakken Nucleus
Nytt fra SSL

LLB 2012
Stor messe i Spektrum

Forlaget Nye MedierMonitor
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Stargate Media
360 graders video
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GRASS VALLEY
Ny giv med nye eiere

CANON 5D MKIII VS. NIKON D800
Super-DSLR i duell

SKANDINAVIAS LEDENDE BRANSJEMAGASIN FOR INSTALLASJON OG PRODUKSJON I AV-BRANSJEN

Frilansere i teamarbeid
FARMEN

WWW.MONITORMAGASIN.NO • NR. 5 2012 • PRIS: 64,-

Magasinet
Bransjens magasin

6 nummer per år
Kritisk & uavhengig
Direkte i postkassen

Innhold
Tester

Reportasjer
Kronikker
Intervjuer

Skandinavia
Bransjens magasin i

Norge
Sverige

Danmark

Skribenter
Skribenter fra bransjen

Fakta fra eksperter
Kronikker fra kolleger

S K A N D I N AV I A S  L E D E N D E  B R A N S J E M A G A S I N  F O R  I N S TA L L A S J O N  O G  P R O D U K S J O N  I  AV- B R A N S J E N
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S K A N D I N AV I A S  L E D E N D E  B R A N S J E M A G A S I N  F O R  I N S TA L L A S J O N  O G  P R O D U K S J O N  I  AV- B R A N S J E N

MONITOR UTGIS AV FORLAGET NYE MEDIER WWW.MONITORMAGASIN.NO • NR. 2 2012 • PRIS: 64,-

CATO 
JOHANSEN 
Første opptaksdag med Sony F65

BOSE
RoomMatch med 
kontrollert spredning

NAB 2012
3D, 4K og kampen om 
alle skjermene

Zentropa forsterker
filmens farge

GRADING

Soundcraft Vi1
Finslipt lydverktøy

Stødige bilder
Stab C Compact 

Ultimax Aerial AS

Forlaget Nye MedierMonitor
utgis avN
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Fri fl yt av media
Aal Stasjon

NYE KAMERA
FRA CANON!

C100 & C500
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SKANDINAVIAS LEDENDE BRANSJEMAGASIN FOR INSTALLASJON OG PRODUKSJON I AV-BRANSJEN

WWW.MONITORMAGASIN.NO • NR. 1 2013 • PRIS: 64,-

NYE KAMERANYE KAMERA

DICE
Proff lyd for spill

Fargekalibrering 
Ekspertene forklarer

Dolby Atmos
Forlokkende kinolyd

Revoice Pro
Vokalfikser

Tester
Program & maskinvare
Nye produkter testes

Teknologi omtales
Versjoner verifiseres

Reportasjer
Evenement overvåkes

Ny teknikk omtales
Personer portretteres

Fakta debatteres

Bransjenytt
Nytt om navn

Nye utdanninger
Nye agenturer

Nye lokaler

Produktnyheter
De nyeste produktene

Nyheter fra messer
Oppdateringer

www.monitormagasin.no

Screenergy
Interaktivt bord –

framtidens skjermmedia?

Roland M-48
din personlige mikser

3D eller 3G
NAB 2010
viser vei

På farta
Mobil-TV

gir deg bildene

Forlaget Nye MedierMonitor
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Leverandører  KABEL/TILBEHØR
Connex – Custom, kabel, bokser, system, splitt
Sommer Cable – Bulkkabel, PreMade Kabel, kontakter, system

Leverandører LYD
Dynacord – Høyttalere, miksere, forsterkere, DSP

Leverandører SCENE
BroadWeigh – Load, Vekt, overvåking, trådløst
Dirty Rigger – Hansker, Verktøy, Tilbehør
Doughty – Clamp, Løft, Kroker, Tilbehør
Fantek – Stativ, løfteutstyr
Gerriets – Molton, Tekstil, Dansematter
LeMark – Tape, Studio Tak, DanseMatter
Opti Kinetics – Talerstoler, Custom Truss, Lamper
Penn Elcom – Rackutstyr, Paneler, MSB
Prolyte – Stage Dex, Truss, Motor, Løft

Leveranndører LYS
Anolis – LED Lighting and Control
Compulite – Lysstyring, Control
Dirty Rigger – Hansker, Verktøy, Tilbehør
Elation Professional – Moving Head, LED, lamper, Styring, Noder
Griven – LED Lighting and Control
Lagotronics – LED Lighting and Control
LDR – Lamper, LED
LEE Filters – Lysfilter
Light Technology
LightProcessor
Look Solutions – Røykmaskiner
LSC – Lysbord, software, splittere, noder
Pulsar Lighting – LED Lighting and Control
Robe – Lamper, LED
Selecon – Lamper
Spotlight – LED, lamper

Multitechnic AS  Stand A7
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Nordic Pro Audio AS  •  Sandakerveien 24C, Bygg C3, 0473 Oslo  •  nordicproaudio.com

Mer info ring 950 79 800 eller skriv til jesper@nordicproaudio.com

Vil du ha noe
til kaffen?

Nordic Pro Audio AS  Stand C16

Kontaktperson: 
Knut Steinnes
Telefon: 700 48 570
E-post: mail@rufo.com
Internett: www.rufo.com

PROFESSIONAL CASING SINCE 1983
Siden oppstarten i 1983 har Rufo.no AS utviklet seg til å bli 
landets ledende produsent av skreddersydde kofferter, trans-
portkasser og 19”rack. Med fokus på kompetanse og kvalitet 
har vi stadig utforsket nye bransjer der vi kan bidra med vår 
kunnskap. Vår erfaring kan hjelpe deg å velge riktig produkt til 
ditt utstyr. Vi er klare til å lose deg gjennom utviklingsproses-
sen, og fortelle deg hvilke funksjoner som er viktige og hvilke 
materialer som bør brukes.

-   Vi har fokus på miljøet
-   Vi har fokus på intern kompetanse
-   Vi har fokus på produktkvalitet og dokumentasjon
-   Vi har fokus på smart teknologi for å fremstille gode og 
 bærekraftige produkt
-   Vi har over 30 års fartstid og solid økonomi

Rufo.no AS  Stand B12

Prolyd AS  Stand C9

 Stand C6

MTI NORGE AS

 Stand C1

PYROTEKNIKK AS
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En av Norges mest erfarne 
leverandør innen alt av 

profesjonell lyd.

Besøk oss på stand eller benum.no

Vi viser nyheter fra blant annet

Siv. ing. Benum AS  Stand A2 Stand D7

RUBICON AS

 Stand D9

SCANDEC SYSTEMER AS

 Stand C14

SCENEMAGASINET

 Stand B10

SOUNDWARE NORWAY
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3D Innovation Nordic AS D10

A 
Ambisonic AB  B13
Arva Lydsystemer A/S B4
Atendi AS D14
Audiens Norge AS D4
Audiocenter Norge AS B7
Avon Lyd AS B1
AVP Sales Scandinavia AB D8

B 
Bary AS A4, A5, A6
BFSP C12
Bison Produkter AS D2
Bose Professional A1
Bright Norway AS D6

C
Camera Nordic Norway AS C17
Capro Cases AS A3
Centex Knutsen Norge AS C19
Creo C13

D 
Dagslys AS B5
Deluxefilm AS B9

E
EM Nordic AS B3

Eventgross AB C11
Extron Electronics Europe D1

F 
First Audio AS C5

H
Hofmann teknik AB C18

I 
In-Site Norge AS D11
Infigo Systems AS A10
Interfoto D12

J 
Jørgen Holmefjord AS B11

K 
Kameraproduksjon AS  A9
Kinly AS C10

L 
LAWO AG C4
Leteng C7
Lydproduksjon Tromsø AS B2
Lydrommet AS D3

M 
Mediability Norway AS C3
Monitor magasin Foajè

MTI Norge AS C6
Multitechnic AS A7
Musikkpraksis  C15

N
Nordic Pro Audio AS  C16

P
Prolyd AS C9
Pyroteknikk AS  C1

R
Rubicon AS D7
Rufo AS B12

S
Scandec Systemer AS  D9
Scenemagasinet  C14
Sennheiser Nordic  C8
Siv. ing. Benum AS  A2
Soundware Norway  B10
Stagelab AS  D5

T
Trippel-M AS  D14

V
Videoutstyr Norge AS A8

UTSTILLER STAND UTSTILLER STAND UTSTILLER STAND

Utstillere på LLB 2019

Videoutstyr Norge AS  Stand A8

 Stand D14

TRIPPEL-M AS

 Stand D5

STAGELAB AS

Store forventninger møter et kompakt design. 
Møt neste generasjonen av en industristandard. 
www.sennheiser.com/SK6212

Størrelse er viktig - ytelsen teller.

Sennheiser Nordic  Stand C8
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SCANDEC SYSTEMER AS

10x10m

10x25m

RUBICON AS

BRIGHT NORWAY AS / STAGELAB AS

VIDEOUTSTYR NORGE AS

10x7m

6x8m

5x10m

BOSE PROFESSIONAL

AVONLYD AS

MEDIABILITY NORWAY AS

6x11m

5x5m

3x5m

3x5m

27x4m

3x10m

10x4m

8x6m

8x8m

5x4m 5x4m

5x20m

5x8m

RUFO.NO AS

ADAM HALL GROUP
MTI NORGE AS

ARVA LYDSYSTEMER AS FIRST AUDIO AS

BISON 
PRODUKTER ASLAWO AG

SIV. ING. BENUM AS

PYROTEKNIKK.NO AS

LYDROMMET AS

CAMERA NORDIC 
NORWAY AS

EM NORDIC AS

NORDIC PRO
AUDIO AS

CREO

SENNHEISERBRONO PHOTO AS

JØRGEN
HOLMEFJORD AS

ATENDI AS / TRIPPEL M AS

KAMERAPRODUKSJON AS

M
U

LT
IT

EC
H

N
IC

 A
S

DELUXFILM AS KINLY AS

SOUNDWARE NORWAY PROLYD AS

IN-SITE NORGE AS 

CAPRO CASES AS
INTERFOTO

INFIGO SYSTEMS AS

CAFÉ

8x5m

BARY AS

8x8m 8x8m 8x10m

10x10m

3x3m

3x3m

3x3m

3x5m

3x10m

5x6m

3x4m

6x4m8x4m

8x5m

5x10m 8x3m

8x3m

3x5m

5x5m

LYDPRODUKSJON
TROMSØ AS

5x5m

CAFÉ

HOVEDINNGANG

3x3m 3x3m 3x3m

3x3m 3x3m 3x3m

2x5m

HOFMANN TEKNIK AB

BARY AS

BARY AS

3x3m

CF 
SERVICESTAND

 /
PRO SYSTEMER

AVP SALES
SCANDINAVIA

AB

EVENTGROSS
AB

SCENE-
MAGASINET

MUSIKK-
PRAKSIS MONITOR

M
O

V
IE

B
IR

D
 A

S

8x8m

EXTRON
ELECTRONICS

EUROPE

2x3m

4x4,5m

AUDIENS NORGE AS

SKOLE

3x2m

SKOLE

3x2m

SKOLE

3x2m

SKOLE

3x2m

INNGANG

Utstillere på LLB 2019
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Alt blir mindre i elektronikkens verden, og små mikrofoner er det vel 
ingen som takker nei til? Sanken leverer en mini-shotgun på størrelse 
med en pekefinger med  interferensrør. Vi tar en titt på CS-M1.

Tekst: Johannes Oscarsson

TEST SHOTGUN-MIKROFON

Sanken CS-M1 

Minimikrofon som 
imponerer

koble CS-M1 rett inn i en mikrofoninngang. 
 
Det skal også sies at mikrofonen er en kon-
vensjonell kondensatormikrofon og krever 48 
volt fantomkraft. For de som vil bruke CS-M1 
med et kamera, må man kontrollere at det kan 
levere ekte fantomkraft og ikke tolvvolts-tram.

Nåtidens små shotgun-mikrofoner
Dette er altså en mikrofon som ser ut til 
å ha ambisjoner å være et sted mellom en  
innendørsmikrofon med supernyre-karakte-
ristik som Sennheisers MKH-50 eller Schoeps 
MK41-kapsel, og en typisk shotgun-utendørs-
mikrofon som en MKH-416, CMIT eller  
Sanken CS-2. Retningskarakteristikken be-
skrives som en supernyre, og er mest følsom 
for lyd som kommer forfra og minst følsom for 
lyd som kommer bakfra. Den har i tillegg et 
veldig kort  interferensrør for å øke retningen 
i de høyeste frekvensene. 

Utviklingen i feltet ser ut til å gå bort fra vel-
dig lange interferenserør til mikrofoner med 
kortere format.

Shotgun-mikrofoner bygger på at et inter-
ferensrør settes foran mikrofonens kapsel 

TYPE Kort shotgun-mikrofon, kondensator

KARAKTERISTIKK Supernyre

KONTAKTER 1x XLR-M

PRODUSENTLAND Japan

VEKT 50 gram

DIAMETER 19 mm

LENGDE 103 mm

PRIS 8 800 SEK eksl. moms

DISTRIBUTØR Semafor, www.semafor.se

Nå sikter de seg altså inn på et (bokstavelig 
talt, ikke økonomisk) mindre marked hvor det 
primært er to bruksområder for den lille CS-
M1: for profesjonelle lydteknikere med bom, 
eller montert på kamera for produksjoner 
uten lydtekniker. For de som lurer på hvorfor 
størrelsen spiller en rolle i kameramonterte 
mikrofoner, er det enkle svaret at mikrofonen 
ellers risikerer dukke opp i bildet, spesielt med 
en vidvinkelobjektiv. For lydteknikeren er det 
alltid attraktivt med lette mikrofoner (det blir 
tungt ute på en fem meter lang bom på slut-
ten av dagen) og jo kortere de er, jo nærmere 
kommer man bildekanten med mikrofonen.

CS-M1
Jøss, så lett denne mikrofonen er det første 
som slår meg når jeg pakker den ut. Det er en 
liten mikrofon, selv om det ikke kan sies å være 
en miniatyr. Det er flere mikrofoner i samme 
klasse som er mindre, Sennheisers MKH8050, 
for eksempel, men den har ingen interferens-
rør og CS-M1 veier faktisk akkurat like mye 
som  8050. Overflaten er matt svart og den 
pekefinger-lange mikrofonen måler 19 mm i 
diameter - relevant for hvorvidt den passer inn 
i eksisterende oppheng, for eksempel. Den er 
akkurat som en XLR-hane og det er mulig å 

Japanske Sanken er en etablert produ-
sent av mikrofoner i nordisk filmpro-
duksjon, kanskje ikke minst med deres 
velkjente trykksonemikrofon CUB-01 

for bilscener eller myggen COS-11. De har en 
rekke mikrofoner som er kjent i musikkfeltet, 
også der man for eksempel spesialiserer seg 
på at flere modeller har frekvensområder over 
lydområdet. Innen film har de også en rekke 
shotgun-mikrofoner, som CS-3e, som bruker 
både det typiske  interferensrøret med åpning-
er og en kombinasjon av flere mikrofonkapsler 
for å oppnå jevn og riktig frekvens.

På størrelse med en peke-
finger, tilbyr Sanken CS-1M 
fantastisk rekkevidde og 
klar lyd.



og gjennom de mange åpningene i røret skaper mye 
tidsforskjell for forskjellige frekvenser som kommer fra 
sidene (og i noen grad bakfra). Forskjellen i tiden det 
tar for en gitt frekvens å gå gjennom flere forskjellige åp-
ninger, fører til at signalet fra sidene slukker seg ut selv. 
Lydbølger som kommer rett foran, går rett inn i mik-
rofonkapselen og påvirkes ikke av noen utslukninger. 

Det betyr også at retnings-effekten er helt avhengig av 
hvor lang interferensrør man har utstyrt mikrofonen 
med. For å oppnå utslukning (og dermed retning) langt 
ned i basen må man utstyre mikrofonen med et veldig 
langt interferensrør. For hver fordobling av røret kan 
man innsnevre karakteristikken en oktav lengre ned. 

Et veldig kort rør påvirker stort sett ikke annet enn over-
toner og for filmbruk er det i hovedsak relevant å ha 
smalt opptak i øvre midtregister hvor konsonanter som 
trigger romklang ligger (selv om det selvfølgelig også 
er store fordeler med smal retning i lavere frekvenser).
Når det gjelder CS-M1 og dens seks centimeter lange 
rør, er karakteristikken en (veldig jevn og stilig) super-
nyre opptil 8 kHz hvor den smalner og får et ujevnt 
mønster som er typisk for interferensrør. Et kort rør 
gir selvfølgelig også fordelen at du kommer nærmere 
lydkilden uten å komme inn på bildet!

LETT KREVER KORREKT BESKYTTELSE
En så lett mikrofon har mange fordeler, ikke minst vil 
bomoperatøren på slutten av en titimers dag være glad 
for hvert gram han slipper å ha lengst ute på bommen.  
Det er også mulig å skjule mikrofonen på ulike geni-
ale måter når formatet er så lite. Teknisk sett blir det 
imidlertidig en utfordring med opphenget; Tilbehørs-
produsenten Rycote har utviklet noen varianter for 
denne typen mikrofon og sier selv at dette skyldes at 
opphengets styrke og følsomhet skal tilpasses mikro-
fonens masse og - enda verre - den mer uforutsigbare 
vindbeskyttelsen. 

Med en så kort kropp vil mesteparten av vekten til et 
vindskjold som trykkes på, bæres på frontpunktet og 
da må denne kanskje være mer rigid enn det som er 
optimalt for en lett mikrofon. Dette kan igjen føre til at 

En så lett mikrofon har mange fordeler, ikke minst 
vil bomoperatøren på slutten av en titimers dag 
være glad for hvert gram han slipper å ha lengst 
ute på bommen.

2. – 5. 4. 2019 
Frankfurt am Main

Her formes fremtidens 
underholdningsteknologi.
Bli inspirert av trendene og innovasjonene i sektoren 
for arrangements- og medieteknologi og møt viktige 
aktører i bransjen.

+++ Lyd-, lys-, scene- og teaterteknologi +++ TV og radio 

+++ Systemintegrasjon +++ Arrangementsutstyr +++

Immersiv teknologi +++ Projisering og fremvisning +++ 

Lasere og effekter +++ Faste installasjoner +++ Sikkerhet 

rundt arrangementer +++

Innsikt og beste praksis: 
Immersive Technology Forum og CAVIS – Congress 
for Audiovisual Integrated Systems og mye mer
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Bestill billett på nett nå 

og spar inntil 15 euro

Q prolight-sound.com

mattias.dahlquist@sweden.messefrankfurt.com

Tlf. +46 7 90 79 68 94 
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Retningskarakteristikken styres pent opp til åtte kHz hvor du begynner å se 
hvordan interferensrøret gjør den mer ujevn - men det er verdt det.

Frekvensresponsen viser diskantløftet som gir en tydelighet, og også gradvis utrulling av bassen fra 120 Hz.
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PLUSS

•  Reell rekkevidde

•  Tydelig lydbilde

•  Klar diskant

MINUS

• Bassfiltreringen begynner litt tidlig

man slipper gjennom mer turbiditet fra bom-
men, spesielt siden også bakpunktet også må 
være mer rigid for å forhindre at mikrofonen 
skramler rundt og begynner å oppføre seg 
som en vektstang. 

Ja, man kan ikke få både i pose og sekk, og ing-
enting i livet er gratis. Noen problemer løses 
ved å henge opp mikrofonen i en zeppelin som 
gjør at mikrofonens oppheng kan tilpasses til 
mikrofonen, og så beskytter kurven og pelsen 
selve vindbeskyttelsen. Det er selvfølgelig en 
dyrere og mer tungvint løsning, men helt klart 
bedre lydmessig.

LYD
Sanken CS-M1 lyder ... veldig bra. Diskanten 
er klar og ren med et løft på 5 dB – rundt 8 
kHz, og deretter er et høypassfilter bygget inn 
for å kutte av bass ved 70 Hz. Dessuten begyn-
ner frekvensresponsen å falle allerede rundt 
120 Hz. Mikrofonens karakter er hovedsake-
lig klar i stedet for kraftig, selv om bass ikke 
mangler på kloss hold. Ofte synes jeg at man 
må gå ned og kutte rundt 100-200 Hz for å få 
bort turbiditet, men her er dette allerede gjort. 
Dessverre er det også kuttet under det-
te, og hvis du ønsker å komme til lave 
mannsstemmer rundt 80 Hz, blir du 
pent nødt til å EQ:e det frem selv. 

Jag opplever CS-M1 som en bass-
kurrete MKH-50, med ved samme 
fysiske avstand føles den lydmessig 
nærmere og strammere  med mindre 
romklang og mer grep om lyden.

Retningskarakteristikken er fin, vel-
dig fin, faktisk. Å rotere mikrofonen 
mens man lar en S lyde over leppene 
avslører at så fort man  går utover 
45° mister man merkbart nivå, noe 
som reelt fortsetter til 90 grader. 
Og selv om det er et lite tilbakeslag  
(a lá supernyrer om det ikke ”vases 
bort”) så er den i praksis mye lettere 
å håndtere.   

Frekvensresponsen i den høyeste 
diskanten er, som forventes med   
interferensrør, litt ujevn og  i tester 

kan man høre hvordan S-lyd eller støy endrer litt  
karakterer når mikrofonen vris, men i den  
virkelige verden fungerer det veldig bra.  
Statiske miljølyder er skjermet og lyder fint, 
spesielt utendørs. Som vanlig høres ting litt 
unna i rom med  romklang ikke så pent, men 
det er hovedsakelig fordi det fleste roms klang 
stort sett ikke høres så bra ut.

I motsetning til mange eldre  shotgun-mik-
rofoner høres det ikke dårlig ut på grunn av 
selve mikrofonen.

Resultatet er at det vil være jevne, fine over-
ganger mellom forskjellige høyttalere, som 
selvsagt også avhenger av bomoperatørens 
ferdigheter. Man kan ikke forvente å plukke 
opp så mye off-axis, som er hele poenget med 
en slik rettet mikrofon. Takket være den fine, 

jevne karakteristikken betyr det at du 
kan løfte opp replikker som bomo-
peratøren gikk glipp av uten at det 
hørtes dårlig ut - det høres bare sva-
kere ut.

Under bruk kan det påpekes at CS-
M1 er relativt vind-følsom. En liten 
skumgummibeskytter kommer godt 
med, men sannsynligvis må du bruke 
vindbeskytter selv innendørs slik at 
raske bombevegelser ikke skal lage 
stygg vindstøy. Heldigvis har både 
Rycote, Cinela og Bubblebee løs-
ninger for mikrofoner i størrelsen på 
CS-M1.

OPPSUMMERING
Sanken CS-1M er en utmerket, liten 
supernyre hvor mange avgjørelser 
ble gjort riktig under konstruksjo-
nen. Du får bedre tilgang til lyd enn 
med mange andre mikrofoner, og 
det kan man nok takke inferenserø-
ret for, som har en jevn og kontrollert 

retningskarakteristikk uten å ha et forferdelig 
tilbakeslag som ødelegger innendørs. I hoved-
sak antar jeg at CS-M1 vil bli brukt innendørs, 
så vel som på individuelle utendørsbilder.

Lyden er utmerket, selv om det er synd at man 
begynner å miste bassen allerede under 120 
Hz. Mikrofonen gir en kraftig effekt på grunn 
av høy følsomhet (79 mV / Pa).

Så, hvem skal kjøpe CS-1M? For videofoto-
grafen som ønsker å feste en god mikrofon på 
kameraet sitt er den et godt valg så lenge den 

pares med en god vindbeskyttelse. Lydtekni-
keren som trenger en god innendørsmikrofon 
er også en fin kandidat.

Det endelige valget avhenger av smak/be-
hag, stemmen til den som skal spilles inn og 
hvordan lyden forsoner seg med produksjo-
nens mygger og andre mikrofoner. Og apro-
pos andre mikrofoner, er dette en veldig bra  
spionmikrofon som kan skjules hvor som helst 
på settet for å ta opp replikker som bommen 
har problemer med å fange opp. Prisen er 
helt klart rimelig og konkurransedyktig i sitt  
segment.

CS-M1 ser ut til å være en potensiell hit!
 n

Sanken CS-1M er en liten, utmerket supernyre

hvor mange avgjørelser ble gjort riktig under konstruksjonen.
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Det er atter en gang på tide med  en dobbeltest mellom to apparater vi har hatt i tankene en stund. Og denne 
gangen er det kameraer fra Sony og Nikon i form av A7R III og Z7. Dette er en testrunde der den ene kåres til en 
soleklar vinner i henhold til byggekvalitet og grep, mens den andre gir et skarpere fokus.

Tekst & foto: Jonas Nimmersjö

TEST KAMERAER

Nikon Z7 & Sony A7R III 

Speilløs duell

Vårt Sony lånekamera ble levert med en Sony 
FE 24-70mm f / 2.8 GM-linse. Nikon-kame-
raet ble levert med en Nikkor S 24-70mm f / 
4, en Nikkor S 35mm f / 1.8 og FTZ adapter. 
Dette gjorde at vi hadde flere alternativer med 
Nikon-kameraet. Vi hadde to dedikerte objek-
tiver. Vi kunne bruke alle Nikon-objektiver vi 
hadde fra før ved å bruke FTZ-adapteren. Og 
vi kunne skifte batteriet hvis det som fulgte 
med kameraet gikk tom mens vi var ute på 
jobb.

SONY A7R III
Sony A7R III er, som navnet antyder, versjon 
tre av Sonys høyoppløselige kameraserie. Vi 
har tidligere testet Sony A7R II, forgjengeren 

I noen uker har Monitor fått låne en Nikon Z7. 
Vi har også lånt en Sony A7R III samtidig, for 
å kunne sammenligne de to kameraene med 
hverandre. Siden Sony-kameraet ble sluppet 
allerede i fjor, er ikke etterspørselen på dette 
kameraet like stort. Vi kan derfor låne det i 
litt lengre periode. Tanken var at denne tes-
ten ville være en klassisk shootout i skikkelig 
”ville vesten”-stil, der de to kameraene møter 
hverandre i en duell. Sånn ble det ikke helt.

I testperioden hadde vi de to kameraene med 
oss på ulike oppdrag vi gjør til vanlig og brukte 
dem som våre arbeidsredskaper. Her er Nikon 
Z7 en stor fordel for oss. Kameraene vi vanlig-
vis bruker er Nikon D500 og Nikon D850. Til 
dem har vi et stort antall objektiver og blitser, 
samt ekstra batterier.

I årevis har Sony vært den ubeseirede 
lederen i det speilfrie fullformat- 
kamerasegmentet og har rukket å  
bygge opp et arsenal av optikk for disse  
kameraene. Men de er ikke lenger alene.  

Nikon lanserte et helt nytt system i august:  
Nikon Z. Kort tid etter fulgte Canon etter med 
lanseringen av Canon EOS R. Både Nikon Z 
og Canon EOS R har helt nye objektivfunksjo-
ner. Senere på høsten, kunngjorde Panasonic 
at de vil starte med speilfrie fullformatkame-
raer med Leica L-mount. Sony er ikke lenger 
alene på banen, og vi tror at konkurranse er 
noe som gagner oss fotografer. Vi har nå flere 
merker å velge mellom, og produsentene opp-
fordres til å gi oss bedre produkter.

Begge kameraene er utstyrt med vridbare berøringsskjermer. For de som vil bruke dem til vlogging er kanskje fullt roterbare skjermer å foretrekke. Men for oss er dette 
bedre, og vi tror at det øker holdbarheten.
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til denne modellen, i nummer én 2016, og 
Sony A9, et kamera med lavere oppløsning 
som passer bedre for hastighet i nummer ti 
2017. Vi likte begge kameraene, ikke minst 
Sony A9.

En viktig forandring mellom versjon to og 
tre er at Sony A7R III bruker det nyere NP-
FZ100-batteriet med høyere kapasitet, som 
også Sony A7 III og Sony A9 bruker. Sony 
A7R III har en fullformatssensor på 42,4 
millioner piksler og har bildestabilisering i 
kameraet. Det merkes at Sony har en rekke 
modeller  bak seg før dette kameraet. 

A7R III har en ny prosessor, BIONZ X, og AF-
systemet, som ifølge Sony er to ganger raskere 
og mer presis enn Sony A7R II. Vi opplevde 
også at autofokuset til Sony A7R III var ras-
kere enn i Nikon Z7. Sony-kameraet har også 
et øye-autofokus, der kameraet automatisk 
finner et øye og følger det med fokuset.

Dette var noe vi savnet i Nikon Z7. Nikon-
kameraet har også følgefokus, men ikke like 
presist som å fokusere på øynene. Buffertmin-
net i A7R III kan håndtere 28 ukomprimerte 
RAW-filer. Kameraet har fem-aksel bilde-
stabilisator og kan håndtere 5,5 trinn lengre 
eksponeringstid.

NIKON Z7
For Nikon er dette deres første speilfrie sys-
temkamera, med mindre du regner med 
Nikon 1-systemet. Det ble lansert sammen 
med Nikon Z6, som kom i salg i slutten av 
november, og fire objektiver med den nye Z-

mounten, Nikkor Z 24-70mm f/4S, Nikkor  
Z 35mm f/1.8S, Nikkor Z 50mm f/1.8 S og 
Nikkor Z 58mm f/0.95 S Noct (som skal 
komme i butikkene i begynnelsen av 2019).
Fatningen har en diameter på 55 millimeter, 
i motsetning til Sony E som har et uttak på 
46,1 millimeter. Avstanden mellom optikken 

og sensoren i Nikon Z-kameraene er 16 mil-
limeter og for Sony 18 millimeter e-fatning. 
Den større fatningen og den korte avstanden 
til sensoren gir Nikon fordeler ved utforming-
en av ny optikk.

Den nye adapteren, FTZ, gjør det mulig å feste 
Nikon F-optikken til det nye kameraet. Ifølge 
Nikon ska de prestere like bra som om de var 
på et Nikon F-kamera. Nikon-objektivene vi 
testet fungerte bra, og vi merket ingen forskjell 
på AF-hastighet, som vi tror, avhenger av selve 
adapteren.

En fordel er at VR-optikk fungerer med full 
bildestabilisering i objektivet og med 3-akse-
stabilisering i kameraet. Objektiver uten bilde-
stabilisering får også stabilisering i kameraet, 
men med FTZ. Med de nye Z-objektivene har 
kameraet en 5-aksestabilisering. Bufferminnet 
i Z7 er 23 RAW-bilder med full oppløsning. 
Den kan sammenlignes med Nikon D850 som 
har omlag 54 bilder i bufferminne og D500, 
som ikke har noen grense.

Det er også litt lavere enn i Sony A7R III, men i 
motsetning til Sony er det mye raskere å skrive 
på XQD-kortet, slik at bufferen tømmes ras-
kere enn Sony-kameraet, og du kan fortsette å 
fotografere. Når CF-Express-kort kommer på 
markedet, vil Nikon lansere en oppdatering 
som gjør at kameraet kan bruke CF-Express. 

WI-FI & BLUETOOTH
Begge kameraene har Bluetooth og Wi-Fi for 
tilkobling til telefon for bildeoverføring, ka-
merakontroll og for å gi kameraet GPS koor-
dinater og tid fra telefonen. Sony A7R III pares 
med kameraet via PlayMemories Mobile app 
og Nikon Z7 via SnapBridge-appen. Vi hadde 
ingen problemer med å koble kameraet til mo-
bilen. 

Når det gjelder SnapBridge har vi tidligere 
erfaring med denne appen og anbefaler å 
ikke bruke automatisk bildeoverføring. Det 
vi gjør er å overføre valgte bilder etter behov. 
For å overføre bilder via SnapBridge må de 
være i Jpeg-format, så vi fotograferer ofte i 
RAW + Jpeg. Det nye for Nikon Z7 sammen-
lignet med tidligere Nikon-kameraer, er at du 
nå kan koble kameraet til en datamaskin via 
Wi-Fi, uten at du trenger separat tilbehør. For 
overføring på lengre avstand trengs tilbehøret 
WT-7A. 

Avstanden mellom optikken og sensoren i Nikon Z-kameraene er 16 millimeter og for Sony 18 millimeter e-fatning. Større grep og kort avstand til sensoren gir Nikon fordeler ved 
utformingen av ny optikk.

A7R III har en ny prosessor, BIONZ X og AF-systemer, 
som ifølge Sony er to ganger raskere og mer presis enn Sony A7R II.
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HALLOWEENFEST – BRA TEST
Vi hadde tilgang til Sony-kameraet i en uke 
før vi fikk Nikon Z7-kameraet. Det gjorde at 
vi fikk litt bedre tid til å bli kjent med et ka-
meramerke som for oss er mer ukjent. Men 
da vi endelig fikk Nikon Z7-kameaet i helgen, 
bestemte vi oss for å krasje en halloweenfest. 
Dette var et passende, koselig sted for å teste 
de forskjellige kameraenes fokus i dårlig lys, 
bildestabilisering i kameraene og mye mer. 

Egentlig så krasjet vi ikke festen, men da våre 
naboer advarte oss om at de skulle ha fest på 
kvelden, benyttet muligheten til å spørre om 
vi kunne komme og ta noen bilder. Vi var hjer-
telig velkomne.

I løpet av de følgende dagene og ukene brukte 
vi kameraene til alt vi normalt bruker våre egne 
kameraer til, både i private sammenhenger og 
til forskjellige oppdrag. Dette gjorde det til en 

Da våre naboer hadde et Halloween-parti, benyttet vi muligheten til å teste begge kameraene. Innstillinger for 
Sony A7R III (topp) med Sony 24-70mm 2.8 GM: f/2.8, 1/30 sekund, ISO 2000, brennvidde 40mm. For Z7 med 
24-70 f/4 var innstillingene: f/4, 1/50 sekund, ISO 4000, brennvidde 35 mm.

riktig variert test og tillot oss å danne en ide 
om hvordan kameraene er å bruke. 

FILMING MED KAMERAENE
Når det kommer til filming  har begge kame-
raene muligheten til å filme 4K i fullformat. 
Altså ikke som Canons nye speilreflekskamera 
Canon EOS R, som filmer 4K i APS-C-mo-
dus. Sony A7R III-film i 4K, 3.840 x 2.160, 
med 25 (25p PAL eller 30p NTSC) bilder per 
sekund, og HD, 920 x 1.080, opptil 100 bil-
der per sekund (100p PAL eller 120p NTSC). 
Kameraet har flere innstillingsalternativer, for 
video, for eksempel svartnivå, gamma, knee 
og forskjellige fargelag, S-LOG2 og S-LOG3. 
Sony har en stor fordel når det gjelder lyd. I 
blitssko-festet er det kontakter for mange for-
skjellige tilbehør for å få god lyd inn i kameraet. 
Begge kameraene har innstillinger for zebra og 
valgbar sensitivitet og farge for focus peaking. 
Etter å ha filmet med DSLR-kameraer i mange 
år, setter vi pris på muligheten for filming med 
kameraets søker mot øyet. Søkeren på Nikon 
Z7 føltes litt bedre enn den for Sony A7R III. 
Nikon Z7 kan filme 4K, 3,840 × 2,160 i 30p, 
25p eller 24p, i HD kan kameraet filme i 120p, 
100p, 60p, 50p, 30p, 25p eller 24p, og slowmo-
tion i 30p × 4, 25p × 4, 24p × 5. 

Nikon Z7 er kompatibel med Atomos Open 
Protocol. Dette lar deg starte og stoppe opp-
tak via din eksterne opptaker eller via kame-
raet. Når du bruker en ekstern opptaker, kan 
du ta opp video på 10-bits dybde, som er fire 
ganger mer informasjon enn ved normal 8-bits 
dybde. Du får også muligheten til å ta opp med 
Nikons N-LOG-fargemodus, som er mer pro-
fesjonell enn den flate modusen Nikon har til 
å filme på sine DSLR-kameraer. Hvis du spil-
ler på Z7 minnekortet, må du avgjøre for flat-
modus.

Å BRUKE
Som kamera, er Sony A7R III ikke ulik fra sine 
forgjengere eller Sony A9. Etter å ha lært hvor-
dan et av Sonys speilreflekskameraer fungerer, 
er det enkelt å bruke Sony A7R III. Det at vi 
har brukt og testet både Sony A7R II og A9 
tidligere gjorde at vi enkelt kunne begynne å 
bruke dette kameraet. Menyen er gjenkjenn-
bar fra de  andre kameraene, men etter vår 
mening er menyen vanskeligere å forstå enn 
Nikon-menyene. 

For en Nikon-fotograf, føles Nikon Z7 kjent  
med det samme du tar det i hånden. Grepet  
har samme følelse, knappene er der de
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Den større fatningen og den korte avstanden 
til sensoren gir Nikon fordeler ved utformingen 
av ny optikk.

Kameraene har mange porter. De vanlige er lyd inn (mikrofon) og ut (hodetelefon) og USB-C. Sony A7R III har også HDMI-mikrokontakt (type D), USB-mikrofon (kameraet kan drives 
av en av de forskjellige USB-inngangene), blitssynk-terminal og ikke minst blitssko med kontakter for mange Sony-tilbehør. Z7 har i tillegg til de nevnte kontaktene HDMI (type C) og 
tilbehørskontakt.

Introducing

Avid NEXIS™

The world’s first software-defined
storage platform for media

© 2016 Avid Technology, Inc. All rights reserved. Avid, the Avid logo, and Avid NEXIS are either registered  
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 vanligvis sitter og menyen har samme kjente 
utseende. Med 24-70 f/4 objektivet på Nikon 
Z7 var det betydelig jevnere enn Sony A7R 
III var med 24-70 f/2.8 objektivet vi hadde 
tilgjengelig. Men da savnet vi også den større 
blenderåpningen. Nikon-objektivet har en  
låsemekanisme i zoom-ringen som vi tror 

fungerer bra, og gjør objektivet svært kompakt 
når den er låst for transport. 

Når det gjelder stabilisering i kameraene, er 
det bra i begge. Med Nikon Z7 og objektiv 
24-70 klarte vi å ta skarpe bilder håndholdt 
med en hånd, ved 70 mm, med en ekspone-
ringstid på 1/4 sekund. Ved 24 mm og begge 
hender på kameraet klarte vi enda flere lukker-
hastigheter.

Begge kameraene kan lades via USB-C, men  
bare Sony-kameraet kan drives med strøm fra  
USB-C. Sony-kameraet kan også ha et batteri- 
grep med kontroller for fotografering i portrett-
modus. Nikon har lovet å lansere et batterigrep 
for sin Z-serie, men kommer ikke til å ha kon-
troller. Sony har to kortplasser, mens Nikon Z7 
bare har ett. Men vi er takknemlige for at denne 
kortplassen er for XQD-kort og ikke SD-kort. 

OPPSUMMERING
Vi klarer ikke å kåre en vinner i denne duellen. 
Vi vet hvilket kamera vi helst skulle beholde, 
men det ønsket beror mer på det vi har fra før, 
enn på kameraets egenskaper.

Når det gjelder byggekvalitet, er Nikon en vin-
ner. Det føles like robust som vår Nikon D850, 
og både kameraet og den nye optikken skal 
opprettholde samme standard for værbeskyt-
telse. Vi var ikke bekymret da det begynte å 
regne under testen.

Grepet til Nikon Z7 får også poeng fra oss. 
Sony A7R III har ikke samme følelse i grepet, 
og da kameraet hang på fingrene, så det ut som 
om det kunne gli løs.

Med hensyn til fokus er Sony vinneren. At  
Sony-kameraet hadde et raskere objektiv spil-
ler ingen rolle i dette tilfellet.

Som Nikon-fotograf i mange år er det ingen 
tvil om hvilket system vi vil velge. Men hvis 
vi skulle velge et kamera å anbefale for andre 
som ikke tidligere har like mange Nikon-
objektiver, blir det vanskeligere. Vi vil råde 
dem til å teste dem selv. Det er ingen store 
forskjeller i sluttresultatet. Det er forskjeller i 
funksjoner. Men angående detaljene, handler 
mye om smak og behag. Det vi vet er at begge 
kameraene er veldig gode. Det vi ikke vet er 
om Nikon mener at Z7 er deres toppmodell 
for å konkurrere med Sony A7R III. Prisen og 
oppløsningen til Nikon D850 taler for det. At 
den bare har en kortplass og ikke har  funk-
sjonsgrep kan tale i mot. At Nikon planlegger 

å frigjøre flere Z-kameraer, er det ingen tvil 
om. Og at Sony planlegger flere kameraer, er 
like sikkert. Og med Canons nye R-serie og 
Panasonic med L-mount, er fremtiden spen-
nende for alle som ønsker et speilfritt kamera 
med fullformatssensor. Så, den speilløse duel-
len fortsetter. n

PLUSS

•  Multi-interface i hot shoe

•  S-Log

•  Berøringsskjerm

•  Øyeføljefokus

•  To kortplasser

MINUS

• Vrien meny

• Dårligere grep

SENSOR 35 mm Exmor R CMOS-sensor, 

35,9 mm x 24,0 mm 

OPPLØSNING 42,4 millioner piksler

ISO 100–32000 (kan økes til 

ISO 50–102400)

STILLBILDE JPEG, RAW (Sony ARW, 14 biter 

ukomprimert RAW)

VIDEO 4K XAVC S/AVCHD-format Version 

2.0-kompatibel. Komprimering XAVC S: MPEG-

4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264, 

Bildeprofil, bland annet S-log2, S-Log3.  

OBJEKTIV Sony E-fatning (Sony A-fatning 

med adapter) 

BILDESTABILISERING 5-akser i sensoren. 5,5 

lukkertrinn 

SKJERM Vridbar berøringsskjerm, 7,5 cm (3,0 

tum). TFT-skjerm, 1 440 000 punkter

LYD INN 3,5 mm stereo-mikrofoninngang, 

innebygd stereomikrofon eller XLR-K2M/

XLR-K1M/ECM-XYST1M (selges separat)

PRIS 28.000 NOK eksklusive moms 

(kamerahus)

DISTRIBUTØR Sony, www.sony.no

SONY A7R III

PLUSS

•  10-bits dyp

•  N-log

•  Berøringsskjerm

•  Bra værbeskyttelse

•  XDQ-kort

MINUS

•  Bare 10 bits via HDMI

•  Ingen øyeføljefokus

SENSOR 35 mm CMOS, 

35,9 mm x 23,9 mm 

OPPLØSNING  45,7 millioner piksler

ISO 64–25 600 (kan økes til 

ISO 32–102 400) 

STILLBILDE JPEG, TIFF, RAW (Nikon NEF 14 og 

12 biter ukomprimert eller komprimert)

VIDEO 4K MOV, MP4. Komprimering H.264/

MPEG-4, Bildeprofil, bland annet Flat 

(i kameraet), N-LOG (kun via HDMI, 10 bits)

OBJEKTIV Z-fating (Nikon F-fatning med 

FTZ-adapter) 

BILDESTABILISERING 5-akser i sensoren.. 5,5 

lukkertrinn

SKJERM Vridbar berøringsskjerm, 7,8 cm  

(3,2 tommer). TFT-LCD-berøringsskjerm, 

2 100 000 punkter

LYD INN 3,5 mm diameter, 

støtte for strømforsyning via plug-in

PRIS 31.000 NOK eksklusive moms 

(kamerahus) 

DISTRIBUTØR Nikon Europe BV, 

www.europe-nikon.com

NIKON Z7
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Tenk deg at det eneste transportmiddelet som finnes tilgjengelig, er ulike fly med all den kunnskapen som kreves 
for å operere disse. Den eneste måten å komme seg rundt er å leie en person med pilotkunnskaper som sjåfør. 
Nå har det kommet et enklere transportmiddel - Adobe Rush.

Tekst & foto: Johan Skaneby

ADOBE RUSH

Redigering for alle

De databaserte videoredigerings-
programmene så dagens lys i 
begynnelsen av 90-tallet. I faglig 
sammenheng tar Avid raskt le-

delsen, etterfulgt av Media 100 samt et par til. 
Men da DV-formatet blir et nytt folkeformat 
for digital video, økte antall brukere for pro-
dukter som Adobe Premiere og After Effects.

Mot slutten av 1990-tallet kommer  Apple 
på alvor inn i spillet med programvaren Final 
Cut Pro 1.0, med en prislapp på mindre enn en 
tiendedel av de laveste prislappene for Avids 
og Media 100s produkttilbud. Problemet blir 
spesielt klart når det viser seg at Final Cut Pro 
1.0 heller ikke har noen begrensninger på ver-
ken SD eller HD. Fordi Quicktime-motoren 
på dette tidspunktet støtter det meste av pro-
fesjonelle markedets brukte videokodekser, 
gjør Final Cut Pro 1.0 også det.

Dette var revolusjonerende og dramatiske 
tider for alle store og små aktører innen tv- 
og filmproduksjon. Demokratisering av pro-
duksjonsmidler skulle etterhvert bli etterfulgt 
av en demokratisert distribusjon. Alle kan nå 
lage eget film- og TV-innhold og distribuere 
det over hele verden. Men det finnes en hake.

Ikke ment for den vanlige personen
Utviklingen av grensesnitt og funksjoner i de 
ovennevnte redigeringsprogrammene har i 

stor grad blitt styrt av brukere som samtlige 
mer eller mindre tilpasset sin kunnskap til for-
skriftene i de digitale arbeidsflytene. Kort sagt 
består disse brukerne derfor hovedsakelig av 
profesjonelle fagfolk. Amatører bryr seg ikke.
Men nå står en ny virkelighet for døren hvor 
gårsdagens kunder og forbrukere nå selv må 
bli dagens skapere. Selvfølgelig er det ikke 
vanskelig å forstå at et slikt nytt marked av 
brukere er mye større enn markedet så langt 
for videoredigeringsprogrammer.

Her kommer vil til haken: De profesjonelle og 
svært dyktige videoredigeringsprogrammene 

som var tilgjengelige, var aldri ment å bli brukt 
uten grunnleggende kunnskaper om digital  
video med alle de tilgjengelige funksjonene og 
verktøyene. Og dem er det mange av. 

Og nå over til den folkekjære bilmetaforen. 
Tenk deg at det eneste transportmiddelet 
som finnes tilgjengelig er ulike fly med all den 
kunnskapen som kreves for å operere disse. 
Den eneste måten å komme seg rundt er å leie 
en person med pilotkunnskaper som sjåfør.
Da må vi finne opp et nytt transportmiddel 
som er mye enklere. Jeg tenker ratt, automat-
gir og nøkler til å begynne med. Noe sånt. Og 

Erin Norton, produktleder for Rush på Adobe, og 
teamet hennes har brukt de siste fem årene til å utvi-
kle programvaren.

PROGRAMVARE

Max Hagelstam, er Solutions Consultant hos Adobe 
og jobber til hverdags mye med den profesjonelle 
kundebasen i TV- og filmsegmentet.
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om den kunne fylle tanken selv ville det være 
fantastisk. Er dette mulig?

Hvem trenger Rush?
Den 13. september tar jeg heisen opp til eta-
sje 5 i Elicium Center på årets store film- og 
TV-messe i Amsterdam - IBC. Jeg skal møte 
Erin Norton, produktleder for Rush i Adobe 
og hennes svenske kollega Max Hagelstam. 
Erin og hennes team har faktisk tenkt på pro-
blemet de siste fem årene. Nå er det på tide 
å se resultatet - det siste tilskuddet i Adobe 
Creative Cloud-serien: videoredigeringspro-
grammet Rush.

– Når det gjelder vår Creative Cloud-samling, 
som inkluderer Adobe Premiere, har vi alltid 
hatt et nært forhold til brukerne og samar-
beidspartnerene i mange år og har visst hvor-
dan produktene må utvikles basert på tilbake-
meldingen vi mottar. Men med Rush var det 
ikke slik, sier Erin.

Rent teknisk har Adobe en lang historie med 
å gjenbruke teknologi mellom sine produkter, 
og det gjelder selvsagt også Rush. Så teknisk 
sett har utfordringen kanskje ikke vært like 

stor. Verktøyene og arkitekturen er der, men 
spørsmålet er hvilke deler som skal ekspone-
res og brukes? 
–Vi søkte lenge etter en målgruppe innenfor  
enterprise broadcast, men innså fort at det 
var behov for betydelig flere typer brukere, 
fortsetter Erin. Markedsavdelinger uten fak-
tisk erfaring med videoproduksjon forventes 

i dag å kunne håndtere hele arbeidsflyten, fra 
opptak til levering. Vi ser også behovet for å 
kunne jobbe på og mellom flere forskjellige 
enheter parallelt.

Max Hagelstam, som jobber mye med den 
profesjonelle kundebasen i TV- og filmseg-
mentet, har gjennom årene sett utfordringene 
både for Adobe og Adobes kunder.

– Adobe Premiere er faktisk et produkt som 

kan være så mange forskjellige verktøy sam-
tidig, og det passer ikke alle uvante brukere. 
Listen ligger for høyt for mange. For oss har 
det derfor vært viktig at med versjon 1.0 av 
Rush kunne tilfredsstille videoskaperne som 
trenger å produsere materiale online før vi 
ser på hvordan vi utvikler programmet med 
funksjoner, sier Max.

Erin er enig og fortsetter:
– Det er jo selvsagt en utfordring å slå sammen 
flere forskjellige brukers behov i en og samme  
opplevelse her. Plutselig får man et slags  
Frankensteins monster av funksjoner.

Adobe Rush og produktplanen
Rent funksjonelt har vi i Rush et tidlig pro-
dukt. Som med alle 1,0-produktene, vil det 
selvsagt være funksjoner som mange savner, 
men da finnes jo faktisk program som Adobe 

Vi søkte lenge etter en målgruppe innenfor  enterprise broadcast, 
men innså fort at det var behov for betydelig flere typer brukere.   

ERIN NORTON, ADOBE

For øyeblikket er det bare støtte for Rush på iOS-enheter, men en Android-versjon vil etter planen komme i andre kvartal av 2019, sier Max Hagelstam.
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Premiere allerede tilgjengelig. Tross alt er 
Adobes produktplan ganske vanntett, i mot-
setning til Apples lansering av FCP X, som to-
talt drepte FCP 7 samtidig som man erstattet 
den med en FCP 1.0 rent funksjonsmessig. Vis 
av min egen erfaring, tror jeg fortsatt at Adobe 
vil få mye tilbakemeldinger fra brukerne, hvor 
mange mennesker krever å se rene Adobe  
Premiere-funksjoner i Rush.

Derfor er det viktig å holde tungen rett i mun-
nen. Hvem er brukeren nå, og hvem er bru-
keren i et lengre perspektiv? At Adobe har 
større ambisjoner med Rush enn Apple har 
med iMovie er ganske åpenbart.

En journalist kan begynne å spille inn mate-
rialet og klippe på feltet  for å så enkelt kunne 
fortsette med ett og samme identiske prosjekt 
på datamaskinen - alt synkronisert over Crea-
tive Cloud. Hvis du jobber med tyngre filer 
på den andre siden, sørger Creative Cloud 
for at disse filene er tilpasset mobilen. Her 
har Adobe rett og slett gjenbrukt allerede ut-
viklet arkitektur fra Adobe-lag som brukes i 
Adobe Premiere.

Andre funksjoner som vitner om Adobes am-
bisjoner med Rush, er selvfølgelig hvordan 
Motion Graphic Templates kan opprettes i 
Adobe Premiere for bruk i Rush. 

– For mange online videokunder er selvføl-
gelig bedriftsprofilen alltid veldig viktig, sier 
Max Hagelstam. Derfor er det viktig at Rush 
også har en funksjonalitet der grafikkavde-
lingens arbeid også kan brukes av alle Rush-
brukere som justerbare maler.

De som allerede jobber i Adobes Creative Sui-
te, vet at dette er en viktig funksjon for Adobe 
og deres kunder. Å kunne dele avansert grafikk 
mellom After Effects og Adobe Premiere er 
ekstremt praktisk - og det er derfor naturlig 
å utvide deler av denne funksjonaliteten til 
Rush også. Helt likt virker det imidlertid ikke 
- for øyeblikket lager man Motion Graphics i  
 

Adobe Premiere som er lagret som en kom-
patibel mal for Rush. I Rush navigerer du bare 
til denne nye malen som nå kan brukes med 
tilpasset tekst.

Ettersom det er den samme motoren som dri-
ver både Rush og Adobe Premiere, kan faktisk 
Rush-prosjektene også åpnes i Adobe Premie-
re for de arbeidsflytene som krever det. Så jo 
dypere du graver, jo mer ambisjoner synes jeg 
man kan se med Rush. Det er sannsynligvis 
ikke bare enkel videoblogging produktet vil 
bli utviklet for.  Det virker som om Rush også 
er forberedt på å imøtekomme mange profes-
jonelle arbeidsflyter der ute.

En ting jeg lurer på er hvordan du gjør det 
for å anbefale riktig produkt til brukerne 
dine? Rush eller Adobe Premiere? Er ikke 
det vanskelig?
– Nei, jeg synes ikke det, sier Erin. Det er så 
stor forskjell mellom brukerne som er trente 
til å klippe video med behov for den fleksibi-
litete som Adobe Premiere tilbyr, og de bru-
kerne som trenger en enklere innføring med 
effektive verktøy slik som Rush tilbyr.

Jeg synes det er interessant hvordan Adobe 
ser et marked for online video både paral-
lelt og i samarbeid med det mer tradisjonelle 
profesjonelle markedet og kunden du allerede 
har i dag. For meg er dette faktisk nesten mer 
interessant enn alle funksjonene som Rush 
inneholder i dagens 1.0 versjon. Men vi må 
fortsatt velge og se på de bruksområdene der 
en bruker som jobber med markedsføring for 
et firma eller en videoblogger kan bruke Rush.

Funksjon og grensesnitt - en første titt
Til å begynne med er Rush inkludert i Adobe 
Creative Cloud-pakken, noe som betyr at alle 
som allerede har hele programvaren, nå også 
har Rush. Ellers finnes også en prøveversjon 
tilgjengelig.

Allerede ved importeringen av klipp, blir 
det interessant. Noe så enkelt som å velge et 
klippealternativ allerede her - som da lander 
direkte i tidslinjen - tror jeg for mange er en 
ganske god måte å starte sin historie på. Men 
det er ikke en funksjon som langfilmklippere 
ville sette pris på.

Jeg synes Rush-teamet har funnet en god ba-
lanse mellom FCP Xs magnetiske tidslinje og 
de kanskje mer åpenbare klassiske grepene 
som mange brukere allerede kjenner igjen. 
Det er enkelt å forkorte eller utvide klippene 
direkte i tidslinjen. Men sørg for å ha zoomet 
tilstrekkelig inn, ellers vil verktøyene noen 
ganger forsvinne i hver ende av klippene. (En 
versjon av 1.0-funksjon?).

Rush kommer også med et stort antall ferdige 
tekstmaler, og direkte integrasjon med Adobe 
Stock hvor du kan finne og tilpasse enda mer 
stilige maler. Imidlertid vil den viktige delen 
for mange bedrifter være muligheten til å in-
stallere egne bedriftsprofillogoer og tekstma-
ler. Det er også verdt å merke seg at Rush ser 
en ferdig PSD-fil som media som skal brukes 
i tidslinjen.

En journalist kan begynne å spille inn materialet og klippe på feltet  for å så 
enkelt kunne fortsette med ett og samme identiske prosjekt på datamaskinen 
- alt synkronisert over Creative Cloud.    JOHAN SKANEBY

Legg merke til hvordan tekstblokkene er festet til hvert klipp og er inkludert når du flytter klippet.



www.monitormagasin.no 1 – 2019  55

Når klippene blir importert, legges de pent i den rekkefølgen vi valgte fra starten.

Vi kan umiddelbart se at den gamle tidslinjen fra Adobe Premiere har blitt erstattet med en tidslinje som er betydelig påvirket av FCP X.
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Noe som skiller den tradisjonelle kringkas-
tingsverden fra sosiale medier og video blog-
ger er i hvilken høyde og bredde et klipp er 
filmet. Det er jo veldig vanlig at mobilvideoer 
blir filmet i portrettmodus, altså stående, el-
ler at man vil eksportere filmen i et kvadratisk 
format. 

Det store problemet oppstår når det originale 
liggende 16:9-film (landskap) med grafikk 
skal tilpasses til nettopp et kvadratisk format, 
eller for den saks skyld stående, portrettmo-
dus. I et konvensjonelt tradisjonelt videore-
digeringsprogram vil dette kreve litt overle-
vering og grafisk tilpasning. Men ikke i Rush 
– her har man nemlig tenkt på og forenklet 
dette betraktelig.

Rush på datamaskinen tilbyr de nødvendige 
verktøyene for å effektivt lage enkle blogger, 
rapporter og intervjuer allerede i versjon 1.0 
- noe som lover veldig bra for fremtiden. Men 
det er også viktig å ikke forveksle forventnin-
gene sine med Adobe Premiere - det er ganske 
enkelt en helt annen målgruppe akkurat nå. 
Adobe vil, som jeg skrev tidligere, sortere 
veldig mye ut i sine tilbakemeldinger fra kun-
der bare for å skille ut disse forventningene. 
Jeg savner kanskje et annet klippeverktøy på 
tidslinjen, men alt avhenger egentlig av hvor-
dan du trenger å jobbe. Derfor er det viktig å 
teste programmet ganske ubetinget. Jeg tror at 
mange markedsavdelinger faktisk kan ha stor 
nytte av Rush allerede i versjon 1.0.

Å klippe i mobilen
Ja, hvordan gjør man det? Jeg har selv gjort 
ganske gode, små intervjuer på mobiltelefon 
i iMovie. Kanskje ikke fordi øyeblikket krevde 
det, men fordi jeg syntes det var kult. Men sel-
vfølgelig er det ekstremt praktisk å ha samme 
redigering og status tilgjengelig mellom for-
skjellige enheter via Adobe Creative Cloud. 
For deg som trenger det. Som journalist i feltet 
ville man også kunne gjøre de faktiske opp-
takene på telefonen og importere på samme 
måte hvor klippene settes i rekkefølge, for å så 
la noen på redaksjonen logge inn og fortsette 
klippearbeidet mens journalisten i feltet lager 
neste reportasje.

Den ferdige filmen kan enkelt tilpasses de ulike formatene Landskap, portrett og kvadrat.

Det er også verdt å merke seg at Rush-brukere 
ikke trenger å være spesielt bekymret for hvilke 
videoformater og kodekser som støttes fordi  

Rush bruker samme videomotor som Adobe 
Premiere, der de fleste formater allerede støt-
tes på samme tidslinje. Det kan være verdt 
å merke seg at mobiler i sin grunnleggende 
versjon ikke tar opp i 25/50 fps. Dette krever 
spesielle kameraprogrammer, for eksempel 
Filmic Pro.

–For øyeblikket er det bare støtte for Rush på 
iOS-enheter, men en Android-versjon blir et-
ter planen lansert innen andre kvartal av 2019, 
sier Max Hagelstam.

Så ja, det ser faktisk ut som vi har et kjøretøy 
her som alle kan bruken uten å måtte ansette 
en profesjonell pilot. n

Teksten tilpasser seg de ulike formatene. Det er også superenkelt å eksportere til de vanligste plattformene.

Fra i dag å være iOS-eksklusiv, forventes Android-
versjonen å komme i andre kvartal neste år.

Å kunne dele avansert grafikk mellom After Effects og Adobe Premiere 
er ekstremt praktisk - og det er derfor naturlig å utvide deler av denne 
funksjonaliteten til og med til Rush.   JOHAN SKANEBY
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MONITOR 
ROADSHOW

monitorroadshow.no

for tredje gang høs
ten 2019

Les mer på 
www.monitorroadshow.no 
eller se mer fra Roadshow på www.youtube.com/monitormagasin

Monitor RoadShow er et  roadshow for  leverandører og aktører i 
AV- bransjen. Vi har i 2017 og 2018 reist  mellom  Norges tre største byer, 
 Bergen, Trondheim og Oslo. Nå planlegger vi MonitorRoadShow 2019 
– bli med på en tredje rundtur høsten 2019.

I løpet av en uke reiser roadshowet rundt med en rekke utstillere og 
deres mest interessante produkter og tjenester. Dette er langt mer enn en 
salgs arena. Vår visjon er at MonitorRoadShow skal være et kontaktpunkt 
for mennesker i AV-bransjen slik at avstanden mellom  kompetansen 
minimeres, i vårt langstrakte og til dels ufremkommelige land.



www.monitormagasin.no58  1 – 2019

Tekst og foto: Anders Olsen

AVONREPORTASJE
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 Edgar Andraa Lien hos Avon
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Vi tok turen til Avons distriktskontor, som i siste halvdel av 2018 flyttet fra utkanten av Oslo, til 

mer sentralt beliggende lokaler på Hasle.  Edgar Andraa Lien tar oss i mot, og etter en kjapp 

kopp kaffe får vi en omvisning av så vel verksted og lager, som administarsjonsrommene.

1 – 2019  59www.monitormagasin.no

HOS AVON
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digvis god rotasjon i produkthyllene, så det 
er en luksus vi tar oss råd til, forteller Lien. 
Produktene de leverer holder høy kvalitet, og 
i kombinasjon med tilgjengelighet gjør det at 
kunder har enklere for å velge et noe dyrere 
alternativ. For to år siden kunne Avon feire sitt 
10-årsjubileum, og siden de går varsomt, men 
strategisk frem er det ikke utenkelig at de får 
behov for enda større lokaler innen neste ju-
bileum. - Det er selvsagt viktig for oss å vokse, 
men viktigere er det å vokse ansvarlig. Det er 
derfor vi ikke tar for store risikoer, men foku-
serer på å være leveringsdyktige, og levere høy 
kvalitet, til de kundene vi knytter oss til.

Flaggskipet fra Amerika
Når man snakker med Avon er det nesten umu-
lig å ikke komme inn på høyttalere fra VUE 
Audiotechnik. Som eneste bedrift i Skandina-
via som forhandler dette systemet kan Lien 
stolt fortelle at det Avon gjør for å fremme og 
distribuere VUE. - Vi blir invitert til å delta på 
VUEs stand på de store, internasjonale mes-
sene, og det er kult at vi får den anerkjennelsen 
for det vi gjør med VUEs høytalersystemer. 
På ISE i Amsterdam, i begynnelsen av februar 
var Lien på plass og representerte Avon i den 
store verden. - Det handler ikke bare om å være 
ambassadør for VUE. For vår egen del får vi et 

innblikk og tilgang til en del av bransjen som 
ikke ellers hadde vært like enkelt for et relativt 
lite selskap far Norge. På Avons nyrenoverte 
nettside beskrives Lien som internasjonalt 
anerkjent nettverksbygger, og det er vel disse 
egenskapene som har vært døråpner. - Å være 
tett på den internasjonale delen av bransjen 
gir oss en fordel når det gjlder å kunne ligge 
i forkant av hva som skjer av innovasjoner, 
forteller Lien, og fortsetter med å forklare at 
det på mange måter var slik de kom i kontakt 
med VUE. Bare 6 måneder etter at det ameri-
kanske selskapet ble etablert var Avon offisiell 
leverandør av deres produkter. Og det er det 
flere steder i Norge som har hatt glede av. De 
har blitt “avonized” som de litt spøkfullt kaller 
det, i lokalene på Hasle.

Ikke alle eggene i en kurv
Det er ikke bare VUE å finne i Avons pro-
duktkatalog. - Vi leverer scenemikrofoner til 
show og teater fra Point Source Audio. De er 
ganske unike, i den forstand at de ikke bare 
er nærmest usynlig, og fleksible, men de tåler 
neste all slags vær. Og vann selsagt. Det gjør at 
de kan brukes i de fleste omgivelser, både ute 
og  inne. Avon har også høytalere og lydutstyr 
fra andre leverandører, som SE Audiotechnik, 
NST Audio og ikke minst Funktion-One. 

Vi følte lenge at vi lå litt i ut-
kanten av byen, og det var 
upraktisk å ta i mot besøken-
de i våre tidligere lokaler, kan 
Lien fortelle. Noen fordeler, 

som lav pris og godt med plass var det, men 
sikkerheten er betydelig bedre i de nye loka-
lene, og mulighetene til å ta i mot kunder i mye 
triveligere omgivelser veier tungt. For Avon 
er det også viktig at de har tilstrekkelig med 
lagerplass. - Vi er en uavhengig organisasjon, 
men vi er opptatt av å kunne levere kjapt til 
våre kunder. Derfor lagerfører vi ganske mye 
mer produkter, enn hva er naturlig for tilsva-
rende firmaer. Lien forklarer at dette er noe de 
gjør for å unngå for lang leveringstid, og fordi 
mange av deres kunder tar avgjørelser etter 
lange prosesser. Når avgjørelsen først er tatt, 
ønsker de at det skal gå kjapt. - Da er det en 
fordel å kunne levere umiddelbart. Må vi be-
stille kan leveringstiden variere fra 2 til 8 uker, 
og prisen for kunden er omvendt proposjonal 
med leveringstiden.

Et skritt ad gangen
Det har tatt tid for Avon å komme dit de er i 
dag, men de har arbeidet målrettet og bygget 
bedriften stein for stein. - Å ha mye produkter 
på lager låser en del kapital, men det er hel-

Vue er det fremste produktet til 
Avon med en rekke installasjoner.
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I tillegg leverer de utstyr fra mer etablerte 
merkenavn som Sennheiser og Yamaha. - Vi 
har stor bredde på det vi kan tilby vår kunder, 
og med eget verksted kan vi også produsere 
spesialtilpassedde kabler og koblinger, for-
teller Lien foran arbeisbenken. Verkstedet 
ligger i forbindelse med lageret. Der produ-
serer de også egne oppheng til høytalerne de 
leverer. Mye av plassen på lagret går med til 
varebeholdningen, som vi allerede har omtalt. 
Men det er også en ikke ubetydelig mengde 
utleieutstyr. - Vi har et eget firma, Avon Live 
Oslo, som styres av kollega Tor Erik Johansen. 
Der leverer vi live lyd til de som måtte ønske 
det, og har blant annet stått for anlegget som  
benytttes på konsertene på Sukkerbiten i Oslo, 
om sommeren.

Praktisk erfaring
Alle de ansatte i Avon har praktisk erfaring 
som lydteknikkere, innen scene, konsert og 
broadcast, og det er dermed enkelt for de å 
sette seg inn i kunders utfordringer og behov. 
- Vi selger produkter vi gjerne skulle jobbet 
med selv, fordi vi vet hvor viktig god lyd er for 
å både trives på jobb, og for å levere en god 
tjeneste. Lien har selv erfaring fra flere områ-
der innen lydproduksjon, både live og studio, 
og er levende opptatt av god lyd. Det skinner 
igjennom at han likevel trives godt i livet som 
forretningsmann, men det er ikke dermed sagt 
at det er pengene som er drivkraften. - Som det 
går frem av måten vi driver på, er det kvalitet 
og fornøyde kunder som gjør at vi gleder oss 
til å gå på jobben hver dag. Han legger til at det 
har vært spennende å følge med på utviklingen 
i en bransje der alt går veldig fort. På spørsmål 
om Avons 20-årsjubileum vil foregå i disse nye 
lokalene svarer Lien diplomatisk. - Det vik-
tigste for oss er at vi fortsetter å vokse i samme 
takt som nå, og at vi er et like solid selskap i 
fremtiden, som vi er i dag. Med sunn økonomi, 
gode produkter og fornøyde kunder.

n

Høyttaler i alle størrelser i
forskjellige miljøer er hva Avon kan.

Vi selger produkter vi gjerne skulle 
jobbet med selv.
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Saramonic produsere et rikholdig utvalg av mikrofoner og opptaksutstyr til bruk 
i videoproduksjon. Produktlisten inkluderer mikrofoner som kan brukes til alt fra 
smarttelefoner til vanlige videokameraer, i tillegg til lydmixere i flere størrelser. 
Det er bredden på utvalget, og en solid beholdning av reservedeler (som hos andre  
produsenter må bestilles med lang ventetid) som gjør Saramonics produkter  
interessante. I tillegg til at det er høy kvalitet til en veldig gunstig pris, sammenliknet 
med tilsvarende produkter.

Tekst & foto: Anders Olsen

SEREMONIC

Levende lyd

I Norge distribueres Saramonic av  
Focus Nordic, og vi har tatt en prat 
med Helge Rose, som entusiastisk gir 
oss en gjennomgang av de forskjellige 
systemene. - Dette er lydutstyr som 

dekker nesten alle behov, og som passer for iv-
rige amatører like godt som profesjonelle film-
arbeidere, kan Rose fortelle. Den første han 
trekker frem er en enkel, men god direksjonell 
kondensatormikrofon som kan plasseres på 
toppen av kameraet. Et ganske standard pro-
dukt, men med en kjekk hodetelefonutgang, 
om man selv ikke har en slik. I tillegg kan man 
koble en ekstra mikrofon til mikrofonen gjen-
nom ekstra mini-jack inngang. SR-M3 har 200 
hz high-pass filter og man kan stille opptaks-
volumet i to forskjellige nivåer, 0 og +10db. 

Videre har de SR-NV5, som også er en di-
reksjonell kondensatormikrofon, men med 
litt bredere bruksområde. Den kan brukes til 
DSLR-videoopptak, filmopptak, feltopptak, 
lyddesign og kringkastingsprogrammer. Den 
har lav støy og høy følsomhet, og trenger 48 
volt strømkilde. Den er en pratisk shotgun-
mic, som kanskje skiller seg mest ut med den 
klare røde metallic-fargen.- Vi synes det er 
spennende at Saramonic velger å gi noen av 
produktene litt spenstige farger, forteller Rose. 
En uttalelse det er lett å være enig i. Det kan 

være en hårfin balanse mellom elegant og glo-
rete, men det er på rett side. Disse to mikro-
fonene er to, av flere som finnes i Saramonics 
sortiment.

Trådløse tendenser
De har også trådløse sendere og mottakere, 
først og fremst to forskjellige typer, som kan 
kjøpes enkeltvis, eller som forskjellige kit. Uw-
Mic9 RX-XLR9 trådløs UHF mikrofonmot-
taker som kan plugges direkte inn i kameraets 
XLR-lydport, eller med mini-jack tilpasset til 
en hvilken som helst lydforbindelse. Den støt-
ter Saramonic UwMic9-sendere som LAV- 
pakken, XLR eller Håndmic. Får strøm via 
AA-batterier eller med USB-type C-tilko-
bling. Enkel- eller dobbel-mottakermodus kan 
støtte opptil to sendere, men med fast mono 
XLR-utgang. Det store kittet kommer med 
to sendere, men det er også mulig å kjøpe et 
mindre med en sender og en mottaker. Disse 
er enkle å bruke - det fikk vi testet, og er nær-
mest plugg and play. De kan selvsagt kobles 
på de aller fleste typer mikrofoner, men det 
er vel først og fremst mygger disse brukes til. 
Mottakeren plasseres i blits-skoen, og er helt 
uproblematisk å bruke med en DSLR, om 
man ønsker det.

VmicLink5 HiFi Systemet kan kalles neste 

generasjons digitale trådløse systemer. Det 
utnytter den nye 5.8 GHz-overføringstek-
nologien til å overføre lyd av høy kvalitet. 
Det er i stand til å konstant monitorere og 
hoppe mellom frekvenser for å opprettholde 
det sterkeste signalnivået på opptil 30 meter. 
En mottaker kan arbeide med opptil tre sen-
dere samtidig, noe som gjør det til et nyttig 
og fleksibelt verktøy for lydopptak, DSLR-
video, feltopptak, filmskaping, broadcast og 
TV, elektronisk nyhetsinnsamling (ENG), 
intervjuer, lyddesign og mer.

Videre har Saramonic også forskjellige lyd-
miksere. En vi får se er SR-PAX2 som er en to-
kanals aktiv audiomikser med forforsterker og 
phantom power, spesielt designet for speilløst 
digitalkamera, Blackmagic Design pocket ci-
nema kamera eller DSLR kamera med mikro-
fon jack. Det festes i kameraets stativfeste, og 
har selsagt gjenger under så det hele kan set-
tes på stativ. Det er en kompakt og lett mikser 
som er i stand til å ta opp lyd i profesjonell 
kvalitet fra to kilder og mikse dem inn i ka-
meraet. Det har to sett med innganger, og kan 
dermed ta i mot signaler fra et bredt spekter av 
mikrofon- eller linjenivåkilder som balansert 
XLR-mikrofoner, 3,5 mm mikrofoner, tråd-
løse mikrofoner og eksterne lydmiksere. Mini-
jack inngangene er også ideelle for tilkobling 

LYD
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av lydenheter med tilsvarende utgang som en 
smarttelefon, en MP3-spiller, eller liknende. 
Inngangsnivåene på hver kanal kan enkelt  
styres med egne nivåbrytere.

God lyd, også til enkle produksjoner
Saramonic har også utstyr til å gjøre opptak 
med smartelefon, og få utmerket lyd. Deres 
SmartMixer er en komplett løsning for å ta 
opp god stereolyd til smarttelefon. Det er også 
mulig å koble på profesjonelle mikrofoner via 
XLR-kontakt. Den leveres med to kondensa-
tormikrofoner som sammen gir stereo-lyd. De 
kan roteres fritt for lydopptak i den retningen 
lyden befinner seg, og er utstyrt med et pop-
filter for å øke lydkvaliteten. I tillegg kommer 
den også med en Mini-XLR-XLR-adapter slik 
at du kan koble profesjonelle mikrofoner til, 
både trådløse og kablede. Disse kan phantom-
mates med 48 volt takket være 9 volts-batteriet 
som driver mikseren. Det er også volumkon-
troll, og du ser hele tiden lydnivåene på LCD-
skjerm. Det er to mini-jack kontakter, en for 
lyd til telefonen og en for hodetelefon. Smart-
Mixer leveres med et håndtak og holdere som 
tar alle telefoner, også de største modellene. 
Denne bidrar til å gjøre videoopptakene enda 
mer stabile, og hele kan settes på stativ om det 
er behov for det. Telefonen skrus inn i me-
tallklemmen, og på toppen av SmartMixern 
finner du en blitzsko for montering av mikro-
fonholder eller mottaker for trådløse mikro-
foner. Det finnes også mulighet til å montere 
ekstrautstyr i telefonholderen ettersom den er 
utstyrt med to ekstra 1/4”-20 gjenger. Alt i alt 
kan dette utstyret gjøre at telefonen kan bli et 
godt ekstraverktøy, for journalister og andre 
innholdsprodusenter, som trenger god lyd til 
gode bilder.

Det vi får demonstrert er et lite utvalg av hva 
Saramonic har å tilby. En rask titt på siden 
deres viser at det også finnes trådløse, hånd-
holdte mikrofoner, håndholdte lydopptakere, 
lyd til GoPro og veldig mye mer. Focus Nordic 
lagerfører mer enn 130 produkter, og en del av 
dette er smådeler, som det kan være kjedelig å 
miste, og som ofte er tidkrevende å erstatte. At 
de finnes på lager gjør dette enklere. Saramo-
nic virker å ha det som skal til for å konkur-
rere med etablerte merkevarer, og for enhver 
bruker, er de snillere mot lommeboken også.  

 n

Slik ser den nye 
mikrofonen til Saramonic ut.

Senderen sikrer 
kvalitetsopptak.

Det svakeste leddet for 
mobilopptak er ofte lyden.
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Kringskastningssjef Thor Gjermund Eriksen har lagt fram et nytt plan-
program for NRK.  I dette planprogrammet foreslår NRK å avvikle sin 
virksomhet på Marienlyst og starte jakten på et annet sted for hove-
dkontoret. NRK foreslår å legge opp til en boligandel på 65 prosent 
av tomtearealet, noe Oslos plan- og bygningssjef Ellen de Vibe anslår 
til å være 1200 boliger eller mer. Samtidig foreslås det å gjøre plass 
til næringsbygg i den nordlige delen av tomta, nærmest campus for 
Universitetet i Oslo. NRK har også laget et alternativt forslag, basert på 
kommuneplanen, med 20 prosent boliger og betydelig mer næringsa-
real.

Dermed er den offentlige prosessen for en framtid NRK-flytting i gang, 
selv om kringkastingssjefen altså sier at NRK-ansatte kan vente med å 
pakke eskene helt ennå.
I løpet av våren begynner NRK å innhente alternativer til potensiel-
le områder for et nytt bygg på rundt 50.000 kvadratmeter. I dag har 
rikskringkasteren 115.000 kvadratmeter bygg på Marienlyst.  Et sånt 
bygg er det plass til mange steder i byen. Det viktigste med et nytt om-
råde er at det ligger nært et knutepunkt, at det er lett å komme seg dit, 
og at det nye bygget kan ivareta behov for sikkerhet og vårt ønske om 
å ha et moderne, miljøvennlig bygg forteller NRK-sjefen.

Kringkastingssjefen utelukker foreløpig ingen alternativer. Heller ikke 
utenfor bygrensen.   Vi tenker at vi skal finne et sentralt sted, og det 
finnes mange forslag om steder i Oslo, og så har det dukket opp forslag 
om steder som Lysaker, Fornebu eller Lillestrøm. Akkurat nå vil jeg 
verken utelukke eller bekrefte at jeg vil et spesifikt sted, sier Eriksen, 
som kan ha en sjanse til å se prosessen over målstreken forteller han på 
presentasjonen NRK-planen.

Tale Maria Krohn Engvik når ut til opptil 150.000 seere på Snap- 
chat daglig. I januar prøvde hun seg i en ny rolle, og dukket opp som 
seg selv i ungdomsfilmen «Psychobitch», hittil sett av over 70.000  
publikummere.

Nå er det duket for en TV-serie for og med, der vanskelige og tabu-
belagte tema som sex, kropp, nakenbilder, selvmordstanker og kjær-
lighetssorg blir tatt opp på det pressemeldingen kaller «en enkel og 
ufarlig måte».

Krohn Engvik skal hver uke ha med seg ungdommer som forteller 
sine historier og byr på seg selv, melder TV 2.

– Jeg er utrolig takknemlig og glad for å få muligheten til å spre mitt 
viktige budskap, vise hvordan jeg møter ungdom på en ny måte og 
nå ut til et enda større publikum gjennom tv-serien, heter det fra Tale 
Maria Krohn Engvik, som imidlertid sier at det viktigste for henne er 
å fortsette den frivillige jobben som helsesøster på Snapchat.

Bary AS og Spekter Lys & Scene AS fusjonerer med virkning fra 1. 
januar 2019, og befester med det posisjonen som landets største 
norskeide selskap innen sceneteknisk produksjon.

– Vi gleder oss til å vise Norge hvor mange flinke mennesker med 
høy ekspertise som nå er samlet under ett og samme tak, sier Morten 
Bakke fra Bary. Fusjonen vil gi utfyllende kompetanse og en enorm 
utstyrspark som alle våre kunder vil nyte godt av, i en tid der kravene til 
innovative og nye løsninger er økende. - Vi vil samle de administrative 
tjenestene, og dra nytte av Barys fremtidsrettede løsninger som følge 
av denne fusjonen. Dette vil frigjøre kapasitet til å drive med det vi er 
best på, sier Geir K. Johansen fra Spekter. Vi fortsetter under navnet 
Bary, og vil styrke og opprettholde solide leveranser av teknikk til TV, 
turné, konserter, festivaler, event og andre arrangementer. Vi vil også 

NRK planlegger exit Marienlyst.

Bary + Spekter = Sant

Helsesista til TV2
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KAMERAUTLEIE
www.tv-team.no  tv-team@tv-team.no  tlf: +47 22111258  Ny adresse: Sandakerveien 24, 0473 Oslo

- Webbasert booking av frilansere og ansatte
- Fordeling av utstyr og ressurser
- Få oversikt over hele produksjoner
- Gi involverte tillgang till oppdatert info
- Lag rapporter, få ekonomisk status
- Enkelt, effektivt og økonomiskt fornuftig

contact@qrew.org

Kabler - Konnektorer - Infrastruktur - Systemdesign - Installasjon

Tlf: 4000 4994 – post@infigo.no – www-infigo.no

Vi er svært stolt av å presentere siste nyheter innen Dante 
produkter fra CTP Systems UK. For mer informasjon og tilbud 

ta kontakt med oss.

fokusere på å supplere utstyr og løsninger til andre produksjonssel-
skaper som tidligere. Merkenavnet Spekter vil bestå gjennom gode 
forretningsmodeller som bransjen vil høre mer om i månedene 
som kommer. Selskapet vil samles i Barys lager- og kontorlokaler 
på Heia i Fet kommune. Samlokaliseringen antas å være utført i 
løpet av andre kvartal 2019. Lokalene vil utvides betraktelig for å 
gi plass til alle våre medarbeidere og den store utstyrsparken. Dette 
vil ikke påvirke våre kunder og leverandører, annet enn at de kan 
glede seg over de fordelene denne fusjonen vil medføre. Eierne i 
Bary ønsker at selskapet ikke primært skal fremstå som konkurren-
ter for andre i bransjen, men som inkluderende venner og kolleger. 
Er det noen som trenger vår hjelp, vil Barys medarbeidere alltid 
være tilgjengelige og bidra til å styrke hele bransjens renommé.  
Fusjonen forventes rent selskapsteknisk å bli gjennomført i mars/
april 2019.
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Kulturdepartementet sender snart på høring et lovforslag som forbyr 
distribusjon av reklame for utenlandske spillselskaper på norsk TV.

Forslaget har i utgangspunktet gode intensjoner. Hensikten er å be-
grense avhengighet knyttet til pengespill. Men dessverre er det lite 
som tyder på at sensur av TV-reklame er det som skal til.

De siste ti årene har markedet for slik reklame gått fra 0 til en halv 
milliard kroner. Men den eksplosive veksten har hatt liten innvirkning 
på omfanget av spillavhengighet. Nivået har ligget stabilt, og en fersk 
rapport fra Rambøll publisert i februar 2018, på bestilling fra Lotte-
ritilsynet, viser at TV-reklame i liten grad fører til at flere spiller – og 
at TV i liten grad påvirker risikospilling.  TV-selskapene i Discovery 
og NENT Group henter  inn rundt en halv milliard kroner i året på 
spillreklame.   Dette vil i følge sentrale aktører i produksjonsselskaper 
og TV-stasjonene føre til stopp i produksjoner.    Resultatet kan være 
at over 1000 arbeidsplasser innen TV-industrien forsvinner. 

Stopp i spillreklame – produksjonskrise

Det er et enormt potensial i Hypefactors, da den tekniske løsningen 
er helt unik og ligger i forkant. Verktøyet ivaretar og forenkler hele 
PR-prosessen, med en stort fokus på brukervennlighet, sier Nicolay 
Frimann, Country Manager i Norge, i pressemeldingen. 
 
Norge blir det tiende landet der Hypefactors, som er basert på 
maskinlæring og kunstig intelligens, lanseres. Ansvarlig i Norge blir 
Nicolay Frimann, som tidligere har jobbet i MyNewsdesk.
 
I pressemeldingen skriver de: «Hypefactors er en totalløsning der 
man kan distribuere sitt materiale fra PR og sosiale medier, men 
også overvåke det». 
 
Hypefactors ble grunnlagt i Danmark 2013 av Casper Janns. Han er 
i dag CEO i selskapet. 
 
Etter å ha jobbet med PR i mange år har jeg god kjennskap til 
potensielle utfordringer knyttet til daglig håndtering av PR. Målet 
med Hypefactors er å eliminere disse utfordringene én etter én; fra 
unødvendige møter og telefonsamtaler til bryet knyttet til å samle 
og måle resultater, sier Casper Janns, CEO i Hypefactors.

TVNorge-eier Discovery, som også står bak en rekke norske kanaler, 
har sendt lisenssøknader i Tyskland med et ønske om å flytte kanalene 
fra Storbritannia, hvor de nå sendes fra.

Regler i Storbritannia tillater nemlig, i motsetning til i Norge, å kring-
kaste tv-reklame for utenlandske spillselskaper.   – På grunn av usik-
kerheten i Storbritannia vurderer vi Tyskland som et alternativ for li-
sensiering av noen av våre store europeiske tv-kringkastingsnettverk. 
Vi har søkt om lisenser, men vil fortsette å følge med på situasjonen i 
Storbritannia, sier Espen Skoland, nordisk kommunikasjons-direktør 
i Discovery Networks, til DN.   Broadband TV News lister opp 19 
Discovery-kanaler det er søkt om linsenser til. Seks av disse er norske.

Hyperfactors til Norge

Brexit flukt 
til Tyskland
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Navn: Digital Video Produksjon AS
Adresse: Eivind Lychesvei 6,
1338 Sandvika
Telefon: 67 80 57 80
E-post: digital@digitalvideo.no
Internett: www.digitalvideo.no 
Tjenester: Redigering, konvertering, 
CD/DVD Prod & kopiering.

Navn: TV-Team 
Adresse:  Sandakerveien 24, 0473 
Oslo
Telefon: 22 11 12 58 
E-post: tv-team@tv-team.no 
Internett: www.tv-team.no
Tjenester: Utleie prod. utstyr.

Navn: Deluxefilm AS
Adresse: Wedel Jarlsberg vei 36 
(Filmparken), 1358 JAR
Mobil: 91 14 05 30
E-post: mail@deluxefilm.no
Internett: www.deluxefilm.no
Produkter: Totalleverandør av 
lys- og kamera relaterte produkter til 
profesjonell film- digital- TV- og video-
produksjon.

Apriori AS • Hedmarksgt. 15, 0658 Oslo
Tlf: 22 68 73 83 • Fax: 22 68 30 03 
post@apriori.no • www.apriori.no

Apriori as
Alt av opptaksmedia, harddisker, 

minnekort, batterier og cover. 
Leverandør av opptaksmedia 

siden 1986.

www.monitormagasin.no

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

.no

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere

GALLERIET FOR ANNONSERING KONTAKT GEIR BERGERSEN GEIR@MONITORMAGASIN.NO

Forhandler av kabel og installasjonsmateriell

Tlf: 4000 4994 - post@infigo.no - www.infigo.no
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