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CHR. QUARTZ TAR 
OVER FORNEBU

50 ÅR 
MED NORDIC SOUND SYMPOSIUM

QUINEBOX 
FORENKLER LOGGING
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I dette nummeret

8 HDR - NESTE GENERASJON TV
HDR, som står for High Dynamic Range, er en del av blant annet WCG, 
Wide Color Gamut, i ITU Recommendation BT.2100. I prinsippet er 
dett e en standard som defi nerer en ny teknologi, og fremfor alt en ny 
kreativ verktøykasse for opptak og distribusjon av tv.

12 3D-EFFEKTEN FRA ØYNENE TIL SKJERMEN
3D er noe de fl este har opplevd ved å ta på seg et par med briller for å 
se på fi lm eller tv.  Men det amerikanske selskapet Exceptional 3D har 
raskt gjort seg bemerket for 3D uten dett e tilbehøret. 

18 SONY PXW-Z90 MOT CANON XF400
I høst slapp Sony et nytt  kamera, PXW-Z90, som er identisk med PXW-
Z70.I samme segment fi nner vi også nye kameraer fra Canon, XF400 
og XF405. Vi har testet kameraene opp i mot hverandre.

22 LYD GJENNOM 50 ÅR 
Nordic Sound Symposium har vokst seg til å bli en institusjon siden 
de startet opp for første gang i 1968. I år, 50 år senere er de fortsatt  i 
drift . Tidligere har de hatt  tilhold på Bolkesjø, men de siste årene har 
de vært å fi nne på Sundvolden hotell rett  utenfor Hønefoss. 

26 NYE LOKALER FOR CHR.QUARTZ
Chr. Quartz har lenge vært en kjent navn innen lysverdenen ganske ny-
lig fl ytt et de til toppetasjen på en gammel hangar på Fornebu. I samme 
forbindelse har neste generasjon Berrum tatt  over ledelsen av fi rmaet. 

3O NORSK BOKS
Filmfotograf Gunnleik Groven ville eff ektivisere logging løsningen 
ble en ny boks, vi har sett  på løsningen.

36 ENGSTRÖMS LEGGER OM
Svenske Engströms legger om satsingen sin i Norge, vi har møtt  dem 
for å høre hvordan de satser framover.

I hvert nummer
  6  LEDEREN

10 PRODUKTNYHETER

22  GALLERIET

40 BRANSJENYTT

Sony PXW-Z90 og Canon sitt XF400 er to nye spennende 4K-kameraer vi har sett på de opp 

i mot hverandre.  Hvilket kamera fungerer best?

Man fester QuineBox enkelt bak på kamera og så er loggingen klar til å starte.

Det var jubileum for Nordic Sound Symposium, i over 50  år har de holdt på, nå var tiden 

inne for fornyelse.  Vi var på besøk for å fi nne ut framtidens lydtrender.

Coverfoto: Anders Olsen



www.neumann.com

The Neumann BCM Series: Dedicated broadcast microphones for  
radio announcers and DJs. The entire construction is functionally  

optimized to convey emotion with technical perfection.  
Internal shock mount and pop filter minimize extraneous noises. 

Available with cardioid condenser capule (BCM 104) and  
with hypercardioid dynamic capsule (BCM 705).

RADIO NEEDS  
CHARACTERS

BROADCAST MICROPHONES
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AKTUELT PRODUKTNYHETER Tipse om produktnyheter? 
Epost: geir@monitormagasin.no

Panasonic blir trådløst ved 
hjelp av IMT Vislink k

Gjennom partnerskapet integrerer IMT 
Vislinks eksterne trådløse sys-

temer med Panasonics studio-
kameraer, og gir en total 
arbeidsf lyt av videoopptak, 

kringkasting og mottak for 
ulike kringkastingsprogrammer.

Panasonics AK-UC4000 får en soft wareoppgra-
dering i september 2018 som inkluderer en 4K-utgang 

via en av 12G-SDI-utgangene fra kamerahodet. I sammen med 
HCAM-senderen får kameraene AK-UC3000, AK-HC5000 og 
AK-UC4000 trådløs videooverføring i full HD och UC4000, med 
trådløs overføring av 4K-material via UC4000.
HCAM har utskift bare, doble SFP-moduler som støtt er quad 3/6 / 12G 
SDI / HDMI / Fiber Optic / SMPTE 2022-6 HD-SDI over IP-gren-
sesnitt  og også Wi-Fi og Bluetooth-kontroll via en dedikert Android og 
iOS -App. IMT Vislink begynte å levere sine AK-HC5000, AK-UC3000 
og AK-UC4000 trådløse systemer fra slutt en av mai 2018. Den er basert 
på den eksisterende HCAM-senderenheten, som støtt er valgbar HD og 
UHD. Pris: Ikke tilgjengelig.

Produsent: Panasonic, www.panasonic.no

NTi Audios XL2 får ny funksjonalitet
Et nytt  vibrasjonsalternativ gjør XL2 støymåleren til en vibrasjons-
måler, som igjen gir deg bredbåndsmålinger i 1/3- eller oktavspek-
tralanalyser. XL2 kan måle akselerasjon, hastighet og forskyvninger 
/svingninger) i vibrasjoner innen frekvensområdet 0,8 Hz – 2,5 
kHz, skriver Sennberg. 
Med detaljerte opptak av måledata og lydfi ler kan du gjøre omfat-
tende evalueringer og få gode rapporter, hevdes det. I tillegg kom-
mer vibrasjonsmåleren XL2 med FFT-analyse og oscilloskopfunk-
sjon. Med et FFT-frekvensområde mellom 1 Hz og 1,69 kHz får du 
detaljert informasjon om de målte vibrasjonene. Pris: Ikke tilgjen-
gelig.

Produsent: NTI Audio, www.nti-audio.com

Yamaha lover komplett 
konferanseløsning med YAI-1
Når man skal holde større konferanser eller kalle inn til det årlige 
styremøtet er YAI-1 en god løsning, hevder Yamaha i dag har intro-
dusert den komplett e pakken for verden. 
Det som følger med i denne pakken, er en ått e-kanals mikrofon-
pakke, to høytt alerarray av den 16 driver sterke modellen VXL 1-16 
(PoE), en forhåndskonfi gurert digital signalprosessor, en fempo-
orts PoE-bryter, et Dante Avio USB-adapter og inkluderte kabler. 

Når alt er rigget og klart er sett et klart til å kobles 
til UC-platt formen (Skype for Business, Cisco 

Webex eller lignende) via en (1) USB-kabel. 
VIdere kan systemet justeres av eget teknolo-

gisk personale ved hjelp av de innebygde 
AEC-algoritmerne. 
Hvis du foretrekker svanehalsmi-

krofoner, er det ått e å velge i stedet 
for de ått e bord-mikrofonene.
Viktig merknad: Yamaha YAI-1 
er bare tilgjengelig i USA. Vi 
håper at det kommer til Europa og 
Skandinavia ett er hvert. 

Pris: Ikke tilgjengelig.

Produsent: Yamaha, www.yamaha.com

Arris nya utgave av Unit Bag er
mer tilpasningsdyktig enn før
Selv om Unit Bag Small er den minste i trioen, kan man få plass til en 
hel del i  det 470x265x265 store rommet (B, H och D). Alt kommer 
an på hvordan du velger å plassere de tre veggene som festes med 
borrelås (to mindre og en stor). Om man vil ha fl ere vegger går det 
an å klemme inn et par til. 
Enda mer får du plass til i Unit Bag Medium II (600x290x330) 
och Large II (670x300x365). Begge inkluderer holder for vann-
f laske, justerbare tilbehørslommer på inn-
siden og ekstra lagringsplass i form av en 
dokumentmappe med glidelås, som også 
har rom for  nett brett . Seriens premium-
variant er likevel Large-modellen med 
ytt erligere to drikkevarebeholdere. 
Samtlige er vannavstøtende og har 
elastiske snorer og snorlås på lok-
kets øvre del.
 Pris: Ikke tilgjengelig.

Produsent: 
Arri, www.arri.com
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Korriger høyttalerne med Waves
Tract er en plugin som 
sammen med Audio 
Analyzer-programva-
ren, Smaart fra Ratio-
nal Acoustics, blir et 
komplett  system for å 
analysere og korrigere 
lyd, både for studio og 
live. Helt enkelt tar 
man et øyeblikksbilde 
av lyden, og derett er 
beregner Tract automa-
tisk ut en korrekt FIR EQ-kurve. 
Du kan bruke forhåndsdefi nerte frekvenskurver, og du kan også 
lage dine egne forhåndsinnstillinger. Tract har kort forsinkelse 
mellom forstyrrelser og støy, samt lineær fase med lav forvrengning.

Produsent: Waves, www.waves.com

Allen & Heaths nye fl aggskipmikser 
i SQ-serien er her
Ett er å ha sluppet 16 og 24 konsollene SQ-5 og SQ-6, kommer se-
rien nå med en maskin som sies å være designet for de mer krevende 
applikasjonene for live- og AV-bruk: 33-linjers SQ-7.
I likhet med sine søskenmodeller, er den utstyrt med 96 kHz-motor 
XCVI FGPA og har en ventetid så lav som <0,7 millisekunder. Om-
bord er det også 32 innebygde mikrofonforsterkere, ått e stereofx-
motorer med dedikerte returkanaler (stereo) og eff ektbiblioteket 
RackExtra
Den er også egnet som monitormikser med sitt  utvalg av tolv stereo-
mikser, som alle kan konfi gureres som grupper eller aux. Automat-
mikseren var den som for eksempel fant paneldiskusjoner. 
Pris:  44.995,- 

Produsent: Allen & Heath, www.allen-heath.com

Forenkler 
lydplassering
ved presentasjoner
Radial Engineering Presenter sies å 
være løsningen for å raskt og enkelt legge 
til lyd til presentasjoner. Derfor har den nye mikseren alle innganger 
og utganger som normalt kreves ved disse tilfelleen, mens mikseren 
hevder å være enkel å betjene med få og tydelige kontroller.  
Presenter kommer med en mikrofonforsterker med balansert XLR-
inngang og 48-volts fantommating, USB som leverer "høykvalitets 
lyd" direkte fra bærbar PC, 3,5 millimeter inngang for telefon og 
balanserte XLR-utganger, slik at mikseren kan koble til aktive høyt-
talere eller PA-systemer.
Det fi nnes en separat volumkontroll for mikrofon, hvor inngangen 
har low-cut-fi lter, samt en enkel eq med bass og diskant for å mikse 
tale eller sang. Pris: 299 dollar.

Produsent: Radial Engineering, www.radialeng.com

Batteriløs versjon av Xirium Pro
Ett ersom Xirium Pro ikke bare brukes til midlertidige arrangem-
nent, men også til faste installerte systemer, lanserer Neutrik nå en 
ny batt eriløs versjon av lydoverføringssystemet, skriver Sennberg 
på sin hjemmeside. Produsenten anbefaler nå at de batt eriløse mo-
dulene brukes når et Xirium Pro-system skal installeres permanent.
Før de nye modulene kom, kunne det oppstå ladeproblemer i faste 
installerte systemer, sier distributøren. For eksempel, hvis et helt 
lydsystem ble slått  av fredag kveld og gjenopprett et på mandag, kun-
ne batt eriet være for dårlig og mått e lades opp før bruk. Noe som nå 
er løst, ifølge Sennberg. 
Alle XIRIUM PRO-moduler er nå tilgjengelig uten batt erier. Artik-
kelnummeret for de batt eriløse modulene avslutt es med PI som i 
"Permanent installasjon". Pris: Ikke tilgjengelig.

Produsent: Neutrik, www.neutrik.com
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All data om seerne
I 2021 forventes video å omfatt e 82 prosent av all verdensom-
spennende internett rafi kk. For Internett -publikum øker forvent-
ningene til høy kvalitet, personlig innhold også.

Mange streaming-videoselskaper har sett  på kunstig intelligens AI 
som en måte  å møte de skift ende behovene til publikum. Og ifølge 
David Kulczar, senior produktleder for Watson Video Analytics hos 
IBM Watson Media, vil denne trenden fortsett e å  forme trenden for 
streaming framover.  

Men som mang en middels Netfl ix-kunde kan erfare: - at et selskap 
vet alt om dine seerpreferanser, gjør ikke at man nødvendigvis har 
lys til å se det som big data foreslår.  

Store konserner sitt er på enomre datamengder om sine brukere, det 
betyr ikke nødvendigvis at de vet noe mer om hva kundene vil ha. 
Det kan være vel så relevant å forenkle ting. Hva er det som står i veien 
for den brukeropplevelsen man vil ha, er det vanskelige grensesnitt , 
er brukeropplevelsen optimal eller sperrer propritære løsninger for 
ønsket bruk?   

Det  er  mulig at det første og fremst handler om å være på lag med 
kunden.  Skape opplevelser som pirrer nysgjerrighet, endringsvilje og 
nye opplevelser.  Det kan jo tenkes at seerne rett  og slett  er i ferd med 
å bli litt  matleie, av alle automatiserte valg.  

Vi som forbrukere er lært opp til 
å tro på at det vi som gjør kjøps-
beslutningen.  Jeg tror vi fortsatt  vil 
ønske å leve i den troen.  Å tro blindt 
på at big data skal styre alle seer-
preferanser, kan vise seg som en 
strategisk feil for medieutviklingen 
framover.
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MONITOR 
ROADSHOW

monitorroadshow.no

Trondheim

Bergen
Oslo

Registrer deg på 
www.monitorroadshow.no 

for fri entre.

Monitor RoadShow er et  roadshow 
for  leverandører og aktører i AV- bransjen. 
Vi vil som i 2017 reise  mellom  Norges tre 
største byer,  Bergen, Trondheim og Oslo 

15 - 19. OKTOBER 2018.

I løpet av en uke reiser roadshowet rundt med 
en rekke utstillere og deres mest interessante 

produkter og tjenester. Dette skal være mer enn 
en salgs arena. Vår visjon er at Monitor RoadShow 

er et kontaktpunkt for mennesker i AV-bransjen 
slik at avstanden mellom  kompetansen minimeres, 

i vårt langstrakte, og til dels ufremkommelige land.



Tekst: Michael Dee
Foto: Michael Dee & MinaLima

REPORTASJE   MINALIMA

Tekst: Johan Skaneby
Foto: Johan Skaneby & AJA Video Systems

HDR, som står for High Dynamic Range, er en 

del av blant annet WCG, Wide Color Gamut, i ITU 

Recommendation BT.2100. I prinsippet er dette 

en standard som definerer en ny teknologi, og 

fremfor alt en ny kreativ verktøykasse for opptak og 

distribusjon av tv.

BENNY NORLINGINTERVJU
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HDR – neste
generasjons tv
Ingen har vel unngått å se og lese om den nyeste teknologien i tv-verden. HDR og 4K. Her fi nnes ingen enkle svar 

- men spørsmålene er mange og interessante. Derfor har jeg møtt Benny Norling som har jobbet i en tv-bransje i 

forandring siden 70-tallet fram til i dag, for å høre hvordan han ser på utviklingen.

Man kan dele inn utviklingen 
av moderne tv-teknologi i 
to forskjellige grunner. Den 
første grunnen er tett  koblet 

til den kommersielle delen: Hvordan kan vi 
sende fl ere program i samme båndbredde? 
Hvordan kan vi nå ut til ikke bare tv-en i 
stuen, men samtlige enheter som kunden 
har med seg? Hvordan kan vi enkelt kunne 
starte en egen tv-kanal? Hvordan kan vi 
gjøre ting enklere for våre annonsører? Når 
teknologien er tett  knytt et til forretning på 
denne måten synes jeg vi kan se en ganske 
rask utvikling. Her har teknologi som OTT -
standard, SSAI samt nye codecar som blant 
annet AVC, HEVC blitt  viktige komponen-
ter.

Den andre grunnen har en mer kunstnerisk 
natur: Hvordan kan vi gi seerne en bedre 
bildeopplevelse? Og hvordan måler vi det? 
Som økonom er det ganske åpenbart hva 
denne type utvikling koster – men hvordan 
ser vi inntekter? Hvordan blir vår tv-tjene-
ste så att raktiv på grunn av bildekvalitet at 
kundene velger denne teknologien og net-
topp vår tv-tjeneste?

Benny Norling

Det er nesten lett ere å si hvor Benny Norling 
ikke har jobbet innen tv-industrien, men jeg 

gjør et forsøk likevel. Benny Norling er opp-
rinnelig sivilingeniør fra Kungliga tekniska 
högskolan og har arbeidet med produkter 
og tjenester relatert til satellittkommu-
nikasjon i nærmere 30 år.  ”Fremst innen 
tv-distribusjon og telekom – ny teknologi 
og nye tjenester”, kan vi blant annet lese 
på Bennys selskap Boresights hjemme-
side. Distribusjonsteknolog for tv har 
Benny Norling jobbet med siden 80-tallet 
og listen med oppdragsgivere og arbeids-
givere er derfor lang. Sveriges Radio, Nokia 
Consumer Electronics, Ericsson Mobile 
Communications, Televerket Radio, SES 
ASTRA , for å nevne noen. Ja, jag tror at jeg 
har funnet rett  person for å svare på hvor-
dan det står til med vår tv-utvikling i 2018 
og fremover.

Benny, nå får vi i bransjen og alle forbrukere 
en ny teknologi og en ny forkortelse for å 
forholde oss til: HDR. Er det et godt navn 
på teknologien.

– Ja, haha, jeg vet faktisk ikke, alle forkor-
telser er jo faktisk brukt allerede nå til dags. 
Men det er en viktig parameter, kanskje vik-
tigere enn man tror. Da vi gikk fra SD-tv til 
HD-tv kunne jo selv et utrent øye se at det 
var et merkbart bedre bilde. Da vi senere 
gikk fra HD-tv til UHD-tv (4K) opplevde 

man ikke den samme store forskjellen. For å 
se en høy oppløsning må man befi nne seg på 
en spesiell avstand fra tv-en. Jo mindre tv, 
jo nærmere må du sitt e. Eller kanskje ha en 
gigantisk tv som tar opp hele veggen.

Det er jo blant annet derfor DVT har valgt 
å sende 720p50 i stedet for 1080i. Benny 
forteller videre at bransjen innså at fl ere 
piksler ikke nødvendigvis innebærer en 
bedre bildeopplevelse.

–  Vi trenger i stedet fl ere farger og større 
spekter, fortsett er Benny. Det er en sånn 
opplevelse som skal gi samme wow-følelsen 
som tidligere. Netfl ix vd, Reed Hastings, ut-
talte ved et tilfelle at selv om Netfl ix  sender 
i 4K er HDR mye viktigere enn oppløsning-
en. Man kan enkelt beskrive den nye stand-
arden som mer svart og mer hvitt .

En ”teknisk feil”

HDR, som står for High Dynamic Range, 
er en del sammen med blant annet WCG, 
Wide Color Gamut, i ITU sin standard 
BT.2100. I prinsipp er dett e ikke bare en 
standard som defi nerer en ny teknologi, men 
en ny kreativ verktøykasse for bildegjen-
givelse, som er mye nærmere det øynene 
våre oppfatt er til daglig. Og det er ikke bare 
piksler vi snakker om, men også farge og   

3 – 2018  9www.monitormagasin.no



www.monitormagasin.no10  3 – 2018

lysstyrke. Det er nett opp disse delene av bildet 
som den nye BT.2100-standarden defi nerer 
og selv om vi selvfølgelig ikke trenger å 
ha solbriller på oss når vi sitt er i sofaen, er 
eksempelet likevel viktig for å vise at et bilde 
med denne nye standarden skal kunne kom-
munisere veldig mye mer opplevd kvalitet 
enn dagens tv.

Det beste eksempelet nå for tiden er kanskje 

fotballkampen som spilles i stekende sol-
skinn. Den ene banehalvdelen er bekmørk i 
skyggen og spillerne med hvite klær brenner 
totalt ut i bildet når de løper inn i solskinnet. 
Slik opplever selvsagt ikke tilskuerne på tri-
bunen kampen. Det beror kun på våre øynes 
spekter - og det er det som er poenget vårt.
– Samtlige 64 kamper i fotball-VM kom-
mer til å sendes i HDR, og da i HLG som 
er enklest å få til å fungere for kringkasting 
og OTT  i livesammenheng forteller Benny 
Norling. Men det er kanskje ikke det beste 
bildet man skulle kunne ha.

”We love standards, that’s why we have 
so many of them” 

Sitatet over kommer fra David Wood, EBU, 
noe som fører oss inn på selve standarden. 
Skulle det ikke bare være en standard nå, 
da? Benny Norling nevner HLG, hvilket 
er en av de fi re standardene som konkurrer 
om å bli den mest populære for øyeblikket. 
De øvrige er Dolby, HDR10, HDR10+ og 
Technicolor. Samtlige følger grunnspesifi -
kasjonen i ITU-anbefalingen BT.2100, men 
bruker litt  ulike teknikker for å oppnå farge 
og spekter i henhold til spesifi kasjonen. 
Detaljene er ganske omfatt ende og får dess-
verre ikke plass i denne artikkelen, men 
noen grunnleggende deler kan jeg forsøke 
å beskrive.

Metadata

Tidligere har vi hatt  en fast kringkasting-
standard når det kommer til spekter og 
fargerom som utsending og programvare 

spekter mellom det mørkeste mørke, opptil 
det lyseste lyse. Spekteret i bildet beskrives 
oft e i nits eller candela/kvm. Jo mer nits/
candela, desto sterkere  lyser solen på skjer-
men der hjemme.

Noen føler seg kanskje mer komfortable 
med blenderåpninger. I slike tilfeller kan 
vi si at de 14 åpningene som dagens fi lm-
kameraer kan ta opp på opptaksstedet, må 
trykkes ned til fem blender i rekkevidde når 
bildet derett er vises på tv. Det er selvsagt en 
visuell utfordring. 

Dagens tv-standard, med det begrensede 
fargerommet Rec. 709, er en del av en 
”teknisk feil” vi har tatt  med oss siden tv-
teknologiens oppstart. Dett e fargespekteret 

Da vi gikk fra SD-tv til HD-tv kunne jo selv et utrent øye se at det var 

et merkbart bedre bilde. Da vi senere gikk fra HD-tv til UHD-tv (4K) 

opplevde man ikke den samme store forskjellen.

Benny Norling har jobbet siden 80-tallet, og listen over 

klienter og arbeidsgivere er derfor lang. Sveriges Radio, 

Nokia Consumer Electronics, Ericsson Mobile Communications, 

Telecom Radio, SES ASTRA, for å nevne noen.

Bildet illustrerer hvordan vi med vår nye kreative verktøykasse (BT2100) kan vise betydelig mer realistiske bilder. Hvis vi, i stedet for å snakke nits og candela / m2, tenker på blenderåpning, tror 

jeg det blir tydeligere hva BT2100-spesifi kasjonen søker ovenfor.

er kraftig begrenset sammenlignet med 
hvordan vi opplever omgivelsene med 
øynene våre. Tilsvarende spekter – og med  
spekter mener jeg altså HDR. Kort fortalt 
blir vi blendet av en billykt eller solned-
gang sammen med et hvitt papir om vi 
ser disse objektene foran oss i virkelig-
heten. Men spiller vi av samme scene på 
en tv har dett e hvite papiret, solnedgang-
en og bilens frontlykter omtrent samme 
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skal tilpasses. Fordelene har vært at vi 
kunne anta at alle komponenter i produk-
sjonskjeden fungerte i henhold til denne 
standarden. Ulempen har derimot vært at 
fj ernsynsmediet ikke kunne videreutvikles. 
Slik som standarden er skrevet nå, er det 
både fargerom og spekter for produsenter 
å ”utvikle” i lang tid fremover, og ytelsen vi 
for tiden ser på våre HDR-tv på markedet, 
er i mange tilfeller kanskje bare ti prosent 
av hva spesifi kasjonen tillater. Det som er 
utfordringen nå er i stedet at ulike HR-tv-
apparater på markedet kan ha forskjellig 
ytelse når det gjelder farge og fremfor alt 
dynamisk rekkevidde.

For å adressere disse forskjellene i ytelsen 
sendes metadata med i HDR-bildene når 
HDR10, HDR10+ og Dolby brukes. Denne 
metadataen beskriver blant annet nivåer for 
dynamisk rekkevidde og hvordan disse skal 
vises. Denne metadataen kan være dyna-
misk scene for scene (Dolby och HDR10+), 
statisk for hele fi lmen (HDR10/Panasonic), 
eller helt ikke-eksisterende (HLG). 

SDR og HDR

Bakoverkompabilitet er også en utfordring. 
Det er en stor byrde å mått e sende en vide-
ostrøm for SDR(Standard Dynamic Range) 
og ytt erligere en for HDR. Her har HLG, 
som er utviklet av BBC og NHK, tilpasset 
for å kunne vises både på en SDR- og en 
HDR-tv. Tilpasningen har skjedde ved å 
”blande” ny og gammel teknologi i samme 
signal, derav navnet HLG (Hybrid Log 
Gamma). 

Fargerommet har man i imidlertid ikke 
løst. Signalet må være enten WCG (P3) el-
ler Rec.709. Hvilken man velger i kringkas-
tingen, vil selvfølgelig få konsekvenser for 
den respektive tv-en.

Du, Benny, som for tiden jobber for de store 
aktørene i tv-bransjen, hva kan man vente 
oss? Når ser vi et stort gjennombrudd for 
HDR? Er det hønen og egget?

– Tv-produsentene vil jo selge nye modeller, 
og forhandlerne klarer knapt å henge med, 
sier Benny. Samtidig som HDR-teknologien
sammen med UHD/4K innebærer veldig 
store investeringer for kringkastere gene-
relt. Et studiomiljø kan kreve så mye som 
12 gigabit per sekund i intern bråndbredde, 
og det klarer ikke de fl este studioer i dag. 
Vi er sikre på at et eller fl ere store tv-selskaper 

vil begynne å gjenoppbygge sin playout: om 
noen år for å takle de høye kravene til bånd-
bredde. Men selv om distribusjonen av 4K 
ikke skjer som en direkte følge av det, fi nnes 
det fortsatt  muligheter for at vi kan begynne 
å distribuere HDR (BT.2100).

Her kommer Benny Norling inn på et veldig 
interessant og kanskje oversett  spor. HDR 
og 4K er noe som snakkes om hverandre nå 
til dags, men disse teknologiene forutsett er 
egentlig ikke hverandre i det hele tatt .

– Jeg tror at det fi nnes gode forutsetninger for 
å ganske enkelt kunne fortsett e å sende i HD 
og 720p50 i HDR i stedet for 4K, sier Benny. 
Det fi nnes jo ikke en hertz igjen i markedet 
å sende mer data på, og HDR trenger ingen 
ekstra båndbredde, fortsett er Benny. Et an-
net interessant moment er at det i dag faktisk 
er strømmetjenester som Netfl ix og Amazon 
som virkelig driver utviklingen fremover. 
Før var det jo faktisk satellitt jenester som 
først introduserte HD. Jeg tror vi kommer til 
å nå nye høyder rundt 2020, da vi, om vi ikke 

har 4K, i alle fall har begynt å sende HDR på 
ordentlig avslutt er Benny.

Må rope ”wow!” i sofaen igjen

Jeg er enig med Benny i hans antakelser så 
langt. Vi kan konstatere at det selges fl ere 
HDR-tv-apparater enn nogen gang og bare 
det kan være en oppmuntring for en opera-
tør til å stedet og tilby HDR-distribusjon. 

Samtidig har jeg, når jeg har gjort research 
i produksjonsbransjen også kunnet konsta-
tere at HDR og den nye kreative retningen 
i bildet, der for eksempel frontlyktene skal 
lyse mye sterkere enn det refl ekterte papiret, 
er en kreativ utfordring som må håndteres. 
Fotografer må ta nye beslutninger på opp-
taksted, ett erproduksjon må tilpasses og 
trolig må individuelle lyssett inger  og leve-
ranser for både kino, HDR og SDR leveres. 
Vi må selvsagt også få en rimelig ytelse på de 
tv-ene som kjøpes og installeres i hjemmet. 
Sist men ikke minst må folk rope ”wow!” i 
sofaen igjen. Det er da det skjer.  

Bildet viser grafi sk hvordan vi kan oppdage fargerom og omfanget eller standarden som er tillatt. ITU-R BT Rec.709 er fargeplassen 

vi for øyeblikket ser på et SDR-TV. DCI-P3 er fargerommet til dagens HDR-TV-skjermer som er i stand til å reprodusere. ITU-R BT.2020 

representerer fargerommet defi nert av ITU-R BT.2100. Vi kan derfor forvente enda bedre fargegjengivelse i fremtiden takket være 

denne spesifi kasjonen.
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Tekst: Michael Dee
Foto: Exceptional 3D

Tar 3D-effekten
fra øynene til skjermen
3D er noe de fl este har opplevd ved å ta på seg et par med briller for å se på fi lm eller tv. 

Men det amerikanske selskapet Exceptional 3D har raskt gjort seg bemerket for 3D uten dette tilbehøret.

Kort oppsummert var vår første opplevelse av dette mildt sagt fantastisk.

EXCEPTIONAL 3DREPORTASJE

12  3 – 2018 www.monitormagasin.no
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Kostnadsmessig er det mest effektivt å ta 2D 

og gjøre det om til 3D, mener Mike, men forteller 

at deres ni visninger byr på en utfordring.

3 – 2018  13www.monitormagasin.no
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Når du ser til høyre og venstre ser du to vis-
ninger. 
– Vi skaper ni ”viewing zones”, altså ni vis-
ninger, for å skape en  3D-effekt. Du merker 
dem ikke, men de er der. På skjermen spiller 
vi senere av innhold i disse ni visningene, 
og det skaper 3D-effekten av å se bilder 
som hopper ut av skjermen. Det er et triks 
vi utfører med linsen og programvaren der 
vi plasserer en linse på hver piksel. Så på en 
4K-skjerm med oppløsning på 3840 x 2160 
piksler, vil vi ha like mange linser på linse-
bladet. Det er magien med det hele

Ikke bare et spørsmål om timing

Tidligere kunne du lese om problematikken 
i forbindelse med timing ved lanseringen av 
3D-briller og autostereoskopiske løsninger. 
Men dette har ikke vært alt, ifølge Mike, 
fordi selv det tekniske aspektet har betydd 
andre typer hindringer. Når vi så på auto-
stereoskopi for 14 år siden, handlet det om 
plasmaskjermer med 300 nits. Det var rett 
og slett, for lav kvalitet.

– Teknologien har blitt bedre og i dag har vi 
skjermer med lysstyrke på 500 til 700 nits. 
Men vi har også skjermer for utendørsbruk 
med 3 000 nits. Dette gjør at 3D-effekten 
blir mye bedre.

Og fra  at det har handlet om skjermer med 
oppløsning på 1366 x 768, har man i dag 4K 
till rådighet.

Digitale skilt der bildene plutse-
lig stikker ut av skjermen. Tele-
foner og nettbrett med 3D-fil-
mer som kan sees uten briller. 

I skrivende stund erobrer et amerikansk 
selskap allerede store territorier verden over 
innen dette området: Exceptional 3D. Og 
bak dette ligger hardt arbeid og lidenskap, 
sier Mike Egan som i 2011 grunnla selska-
pet sammen med to forretningspartnere. 
 
Mike er en ekte veteran og har arbeidet 
med teknologi i 17 år, hvor nisjens hans har 
vært stereoskopisk 3D. Tidligere jobbet han 
for et oppstartselskap ved navn X3D, som 
fokuserte på 3D-briller. Dette var rett før 
James Camerons film Avatar gikk på kino, 
filmen som virkelig dro i gang 3D-trenden 
for alvor. 
– De [X3D] ville etablere seg på markedet, 
men var for tidlig ute, forteller Mike som 
deretter var vitne til et marked invadert av 
nettopp brille-basert 3D. 

X3D kjøpte senere et tysk selskap som foku-
serte på autostereoskopi, 3D uten briller,  
og det var det selskapet fokuserte på mot 
slutten.  

– Problemet var at de prøvde å føre produktet  
direkte fra laben og ut på markedet, sier 
Mike. 
Så, hvordan fungerer den brillefrie 3D tekno- 
logien i Mikes nåværende bedrift? 

Man kan si at vi tar 3D-brillene fra 

øynene og plasserer de på skjermen.

Det vi gjør er å plassere en lentikulær linse på skjermen. Man kan si at vi tar 3D-brillene fra øynene og plasserer dem på skjermen.

Mike Egan er en ekte veteran og har arbeidet med teknologi 

i 17 år. 

Fra øynene til skjermen

Innledningsvis snakket vi om den fantast-
iske opplevelsen vi hadde i møte med  
Exceptional 3D:s brillefrie opplevelse. Jeg  
ber Mike forklare den underliggende tek-
nologien.
– Man må nok se det i virkeligheten for å 
kunne oppleve hvor fantastisk det er. Det 
vi gjør er å plassere en lentikulær linse på 
skjermen. Man kan si at vi tar 3D-brillene 
fra øynene og plasserer dem på skjermen.   
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– Dette i kombinasjon med høyere lysstyrke 
har gjort den brillefrie 3D-teknologien mye 
bedre. Linsene våre har blitt tynnere og det 
har blitt mye lettere å skape innhold i form 
av reklame eller vareinformasjon for eks-
empel.

Dessuten har man i dag tatt steget med å 
lage egne skjermer, noe som i følge Mike har 
vært kostnadseffektivt. 
– Inntil for tre år siden tok vi vanligvis en 
skjerm fra LG eller Samsung, modifiserte 
den og plasserte linsen vår på den. I dag  
lager vi våre egne skjermer, og det har gjort 
at vi kan senke kostnadene våre.

Det første produktet ble lansert i 2011 og 
var en 46-tommersskjerm, forteller Mike.
– Dagligvarekjeden var den første som  
kjøpte og den første bestillingen gikk til en 
kjede med 150 supermarkeder i California.
Coca Cola var raske med å henge seg på 
med å forsyne matbutikker med reklame 
for skjermene. Deretter hadde vi et reise-
selskap som plasserte ut skjermer på 378 
hurtigmastrestauranter langs motorveiene.

Konkurransen med 2D

Nå hevder man seg også sterkt i konkur-
ransen med 2D, i følge Mike. Før kostet 
skjermene tre ganger så mye som vanlige 
2D-skjermer, men nå har man kuttet kost-
nadene såpass mye at det eneste som koster 
ekstra er linsen. I snitt koster skjermene ti 
prosent mer enn 2D-skjermene.
– Pluss, våre skjermer kan også spille av 2D-
basert innhold, og både 2D og 3D samtidig 
på splitteskjermer. Og når man ser på skjer-
men synes det ikke at den er utrustet med 
en linse.

Vi bombarderes med 2D-skjermer overalt, 
forteller Mike som anser at gleden av nyhe-
ten har gått over. 
– Folk går forbi, men titter ikke engang. 
Undersøkelse viser at folk ser på skjermene 
våre i snitt 10,3 sekunder, og det sammen-
lignet med 2D-skjermer hvor folk i snitt ser 
0,9 sekunder.

Og da festes budskapet mye bedre. I klien-
tellet handler det ikke bare om skjermer, 
men også om å gi dem innhold i form av 
reklame eller informasjon. Mike forteller 

at de laget to forretningsmodeller for dette.

– I den ene modellen skaper vi innhold for 
kunden. I den andre lærer vi opp kunden 
og forsyner dem med den nødvendige pro-
gramvaren. I den første kan vi ta kundens 
2D-innhold og 3D-fisere det som vi sier. For 
eksempel ga McDonald’s oss en 30 sekun-
ders spot hvor det ble vist hvordan en Big 
Mac-meny lages. Da bestemte de selv hvilke 
elementer som skulle hoppe ut av skjermen. 
Kostnadsmessig er det mest effektivt å ta 
2D og forvandle det til 3D, mener Mike, 
men forteller at deres ni visninger byr på en 
utfordring. 

– Det innebærer at alt innhold må lages 
som data-genererte bilder ni ganger. Mange 
grafiske designere har jobbet med 3D før, 
men ikke i denne formen, med ni visninger. 
Så det inngår i avtalen at de ansvarlige må 
gjennomgå ti timers opplæring over tre  
dager hos oss. Dersom designerne kommer 
utenfra selskapet og ansettes på frilans- 
basis er det i prinsipp en lisens for dem etter-
som de da har kunnskapen og kan ta betalt  
per jobb . 

Skjermene kan brukes til andre formål enn reklame og informasjon. Her har en videovegg erstattet dekoren under en konsert.

 



www.monitormagasin.no16  3 – 2018

Er USA det største markedet? 
– Nei,  og det var der faktisk bare helt i star-
ten at det bare var amerikanske kunder. Vi 
følger pengene, for å si det sånn, og akkurat 
nå er det veldig stor ett erspørsel på vår 3D-
teknologi på det asiatiske markedet. 3D er 
veldig stort i Kina og der er folk fortsatt  vil-
lige til å se på 3D-tv med briller, noe som 
aldri skjøt ordentlig fart her i vest. 

Nå har også Midtøsten kommet på banen: 
Qatar, Saudi-Arabia, Dubai og Egypt, vil ha 
det nyeste. India kommer nok til å være det 
største markedet det kommende året takket 
være alle satsningene statsminister Modi 
har gjort. India har ikke hatt  så mye digi-
tal skilting tidligere, men nå vil de ha det 
nyeste og beste.

Utover dett e fi nnes det mange andre om-
råder der deres teknologi har kommet til 
nytt e, slik som vitenskap, medisinteknologi 
og det militære. 

Videovegger er en utfordring

I produktkatalogen fi nnes også skjermer fra 
15,6 til 84 tommer, samt videovegger, sier 
Mike og forteller at det er en utfordring å 
markedsføre. – Grunnen til dett e er at vi selger våre pro-

dukter over hela verden og folk må kunne 
håndtere en videovegg før de kjøper den. 
Da er det vanskelig om vi ikke har noen 
som kan vise i det landet kunden befi nner 
seg i. Om en kunde i for eksempel Singa-
pore er interessert i en vegg er kanskje den 
nærmeste i Tyskland. Folk vil gjerne se 
produktene i virkeligheten før de kjøper. 

Pluss at kunden vil ha en sømløs skjerm 
og det var først i 2017 vi løste problemet 
med å kunne feste linsen på skjermen uten 
å holde den fast med en ramme.

Tar opp kampen med Samsung og Apple

Exceptional 3D har også begitt  seg inn i 
andre sektorer og utvikler 3D-skjermer for 
spill samt et nett brett  og en telefon.
– Vi har nylig inngått  en avtale med en 
håndfull spillselskap som kommer til å 
bruke vår programvare slik at deres spill 
kan spilles i 3D. Det er en sektor vi ikke har 

hatt  tid til å utforske tidligere, men det er 
et enormt stort marked. Spesielt nå når 
vi har kommet i gang med salg av våre 
nett brett  og telefoner. På denne måten tar 

Exceptional 3D opp kampen med giganter 
som Samsung og Apple. 

Hvordan skal dere kunne hevde dere mot 
dem? 
– Vi har sett  på kinesiske telefonmodeller 
utviklet av blant andre Vivo, Oppo og Hua-
wei. De gjør store fremskritt  i hjemlandet, 
men nå også i mange andre land rundt om i 
verden. Deres telefoner tilbyr stort sett  sam-
me fi nesser. Så vår pitch er: ”Hvorfor ikke 
kjøpe til samme pris – og i tillegg få 3D?” 

Mange grafi ske designere har 

jobbet med 3D før, men ikke i denne 

formen, med ni visninger.

Salget av nettbrett og telefoner er i gang. Her har de sett på kinesiske telefonmodeller 

utviklet av blant andre Vivo, Oppo og Huawei.

Exceptional 3D har inngått avtale med fl ere spillselskap.  Egan ser stort potensial i spillsektoren. 
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I høst slapp Sony et nytt kamera, PXW-Z90, som er identisk med PXW-Z70.I samme segment fi nner vi også nye kameraer fra Canon, 
XF400 og XF405. Etter en jevn kamp mellom kameraene, kan vi konstatere at det ikke er noen taper her, men at den ene trekker det 
lengste strået når det kommer til design, mens den andre er hakket raskere når man navigerer rundt funksjonene.

Tekst & foto: Jonas Nimmersjö

TEST VIDEOKAMERA

Sony PXW-Z90 & Canon XF400 

Rimelige 4K-kameraer med 
brede applikasjonsområder

onon.nwww.monitormagasin18 3 – 20181188 3 –– 2200188 wwwwwwww.w.mmononitnitoormrmamaggasasinin.n.noo

SONY PXW-Z90

Kategorien til disse kameraene er noe 
vanskelig å defi nere. Kameraene i testen er 
såkalte semi-profesjonelle håndkameraer, 
i dett e tilfellet har de avtakbare topphånd-
tak. Det lille formatet gjør at du i mange til-
feller mangler mulighetene du kan få med 
større kameraer når det gjelder å raskt lage 
manuelle innstillinger. Men selvsagt kan de  
brukes til profesjonelle produksjoner, og 
resultatet trenger ikke å være ”halvgodt” bare 
fordi kameraet kalles semi-profesjonelt.

En stor fordel er at disse mindre kameraene 
er enkle å pakke. Når topphåndtaket er av 
tar de ikke mye mer plass i en kameraveske 
enn en 70-200mm linse med blender 2,8. Av 
de to kameraene vi testet, Sony PXW-Z90 
og Canon XF400, er det Sony-kameraet 
som vinner i størrelse. Et lite videokamera 
er ikke alltid en fordel, men ingen av de to 
kameraene er mindre enn at det fi nt går an å 
håndtere alle knapper og kontroller.  Noen 
ganger er mindre kameraer vanskeligere å 
holde stødig og det kan til og med være mer 
slitsomt holde et lite kamera i hånden, enn 
å ha et tyngre kamera på skulderen over en 
lengre periode.

MULTI-KAMERAPRODUKSJON

Sony PXW-Z90 har SDI-utgang for å bruke 
ved for eksempel f lerkameraproduksjo-
ner. Canon XF400, kameraet vi testet, har 
det ikke. Canon XF405 er akkurat samme 
kamera som XF400 men med SDI-utgang. 
Siden vi bare hadde tilgang til et eksemplar 
av hver modell testet vi ikke noen av kame-
raene i en f lerkameraproduksjon. Begge 
kameraene er relativt billige og egner seg 
for mindre produksjonbyråer, eventbyråer 

TYPE Semi-profesjonelt videokamera/

håndkamera

SENSOR En-tommers Exmor RS CMOS-sensor

OPPLØSNING Cirka 14,2M piksler (16:9) / cirka 

12,0M piksler (3:2)

VIDEO AVCHD, XAVC QFHD, XAVC HD, (MPEG 

HD/HD420/HD422 med betalt oppgradering) 

1920x1080/50p, 3840x2160/25p

SLOW MOTION Super Slow Motion 1080p 50i, 

opptil 1000 bilder per sekund

LYD 2 x XLR, innebygd stereomikrofon

OBJEKTIV 12x optisk zoom Zeiss Vario-Sonnar 

(motsvarende 29–348mm), blender f2,8–f4,5, 

fi lterdiameter 62mm

WI-FI IEEE 802.11 b/g/n, NFC

HODETELEFONUTGANG Ja, stereo 2,5 mm

HDMI Typ A

USB Mini-B

SDI-UTGANG BNC 3G/HD/SD

STRØMKILDE Batteri 7,4 volt, DC in 8,4 volt

GAIN -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30, 33dB, AGC

LUKKERTID 1/8 till 1/10 000 sekund

SKJERM/SØKER Skjerm (touch) 3,5 tommer, 

cirka 1 560 000 punkter. Søker OLED 1,0 cm, 

cirka 2 360 000 punkter

MINNEKORTPLASSER 1x SD/SDHC/SDXC og 

minnepinne Pro Duo, 1x SD/SDHC/SDXC 

STØRRELSE OG VEKT 121 x 104 x 274 mm (med 

motlysbeskyttelse og stor øyemusling).  Cirka 

1 390 gram (med tilbehør og batteri)

PRIS 32 400 kr eksklusiv moms.

Produsent Sony, pro.sony.no

uten en sky på himmelen. Til tross for dett e, 
vil vi prøve og tro at vi kan gi begge kame-
raer en rett ferdig vurdering. Og vi håper at 
været og minnet ikke hindrer oss i å formid-
le hvordan vi opplevde kameraene. Canon 
XF400 har ingen SDI-utgang. Det har Sony 
PXW-Z90 og vil du ha et Canon-kamera 
med det, kan du se på Canon XF405, som 
er identisk med XF400, bortsett  fra at den 
også har SDI-utgang.

I denne testen hadde vi tenkt å 
sett e disse kameraene opp mot 
hverandre. Men det som opp-
rinnelig var ment å være en ekte 
”shootout”, ble på grunn av for-
skjellige omstendigheter, to tes-
ter med omtrent fi re måneders 

mellomrom. Da vi testet Sony PXW-Z90 var 
det vinter, snø og kulde. Da vi testet Canon 
XF400, var det vår med høy sommervarme 
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og foreninger/organisasjoner som trenger 
kameraer for konferanser og fl erkamera-
produksjoner. Formatet på kameraene gjør 
deg også egnet for nyhetsredaksjoner eller 
frilans nyhetsfotografer. 

Kvaliteten på innspillingen holder høy 
kvalitet og har høy oppløsning. Sony 
PX W-Z90 har innbygd wi-fi  for å live-
sende uten mikser, laste opp klipp til en 
FTP-server eller fj ernstyre kamera med 
en telefon eller nett brett . Du kan laste ned 
applikasjonen Content Browser Mobile i 
App Store eller Google Play Store. PXW-
Z90 har i tillegg en Ethernet-kontakt som 
med tilbehør muliggjør strømning eller 
overføring av fi ler. Om du vil gjøre en 
multikamerainnspilling eller sending kan 
du via oppdateringen, CBKZ-WTCL, få 
applikasjonen Content Browser Mobile 
til å synkronisere tidskoden i fl ere kame-
raer. Canon XF400/405 har både tråd-
løst og trådbundet (RJ45 1000Mbit base) 
nett verkstøtt e hvilket muliggjør deling og 
sending av innspilt material via FTP.

Kameraet kan også styres fra en vanlig  
nett leser via en data eller smartenhet. Man 
kan styre start/stopp, autofokus, manuell 
fokus, eksponering, zoom og hvitbalanse. I 
bakgrunnen kan man også sende MP4-fi ler 
via FTP-lenker for å for eksempel raskere 
kunne sende over nyhetsklipp til redaksjo-
nen via Internett .

4K I HÅNDEN

Begge testkameraene tar opp video i 4K-
oppløsning (UHD / QFHD, 3840x2160) på 
entommerssensorer. Sony PXW-Z90 har 

stor dynamisk rekkevidde (HDR), Hybrid 
Log Gamma og S-Log 3-støtte. Canon 
XF400/405 har noe som Canon kaller Wide 
DR, som gir et dynamisk utvalg på 800 
prosent. Både Sony-kameraet og Canon-
kameret vi testet kan spille inn med lav støy 
selv i veldig svakt lys. (1,7 lux). 

Canon XF400/405 har dessuten et IR-
modus der du kan velge om et skal være 
grønt eller grått  IR-bilde. Dersom det ikke 

fi nnes lys i det hele tatt  kan du skru på IR-
lampen som er plassert på håndtaket. En 
medvirkende årsak til at Canon XF400 / 
405 er større enn Sony PXW-Z90 er at 
Canon har et zoomobjektiv med 15x zoom 
(tilsvarende 25,5–382,5mm), mens Sony 
har 12x zoom (tilsvarende 29-248mm). Til 
XF400 fi nnes både vidvinkel- og telekon-
verter som tilbehør.    
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CANON XF-400/405
TYPE Semi-profesjonelt videokamera/

håndkamera

SENSOR Entommers CMOS-sensor

OPPLØSNING Cirka 13,4 megapiksel

VIDEO MP4 1920x1080/50p, 3840x2160/25p, 

XF-AVC 1920x1080/50/25p, 3840x2160/50p/25p

SLOW MOTION 1080p 25p x 0.5

LYD 2 x XLR, innebygd stereomikrofon

OBJEKTIV 15x optisk zoom (motsvarende 

25,5 till 382,5 mm), Blender f2,8 till f11, 

fi lterdiameter 58 mm

WI-FI IEEE 802.11 b/g/n, NFC, fjernstyring via 

data eller mobil

HODETELEFONUTGANG Ja, stereo 3,5 mm

HDMI Type C

USB Mini-B

SDI-UTGANG Endast XF-405

STRØMKILDE Batteri 7,4 volt, DC in 8,4 volt

GAIN 0–39 dB (i steg om 1 dB)

LUKKERTID 1/2 til 1/2 000 sekund

IR Ja, IR-lampe innbygd i håndtaket.

SKJERM/SØKER Skjerm(touch) 3,5 tommer, 

1 560 000 punkter. Søker 0,24 tommer, 1 560 

000 punkter

MINNEKORTPLASSER 2x SD/SDHC/SDXC 

STØRRELSE OG VEKT 150 x 216 x 267 mm 

(med motlysbeskyttelse mikrofonholder og 

håndtak).  XF400 cirka 1 665 gram, XF405 1 670 

gram (med tilbehør og batteri), 

PRIS XF400: 25 952 kr eksklusiv moms,

XF405 30 000 kr eksklusiv moms

PRODUSENT Canon Norge AS, www.canon.no
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LETTERE MED AUTOFOKUS

Når det gjelder kameraer med bare en ring 
på optikken, som i denne testen, finner vi  
det vanskelig å få den rette følelsen ved  
manuell fokusering. Selv om skjermene har 
godt lys og høy oppløsning, er det vanske-
lig å se hvor fokuset er. Vi brukte nesten 
utelukkende autofokus når vi testet disse 
kameraene. Vi syns at både Sony og Canon 
har bra autofokus. Med berøringsskjermen 
velger du enkelt hvor du vil at fokuset skal 

ligge. Med riktig fokusinnstilling i Canon 
XF400 stopper fokuspunktet på det objek-
tet du har valgt selv om du flytter kameraet 
litt eller om objektet flytter seg litt i bildet, 
såkalt følgefokus. Når vi testet dette stoppet 
fokuset på riktig objekt selv når vår objekt 
tilfeldigvis forsvant bak et tre. Begge kame-
raene har såpass intelligent autofokus at du 
ikke trenger å risikere uskarphet om moti-
vet ikke ligger i sentrum av bildet.

Canon XF400 / 405 har arvet Canons Dual 
Pixel CMOS AF-fokusering med fasede-
teksjon som dekker omtrent 80 prosent av 
bildet vertikalt og horisontalt. Sony PXW-
Z90 har også et fase-sensing fokus system 
med 273 fokuspunkter som dekker nesten 
84 prosent av bildet. Autofokuset i begge 
kameraene har ansiktsgjenkjenning og  
objektlås / følgefokus.

Med Canon XF400/405 kan du angi  

hastigheten for endring av skarphet og 
følsomheten for eventuelle ”hinder” som 
kommer mellom kameraet og motivet. 
Dersom du vil endre fokuset manuelt vil 
Canon XF400/405 vise deg hvilken side du 
får best fokus fra, noe som de har arvet fra 
Cinema EOS-kameraer. Dessverre testet 
vi ikke stabiliseringen på samme måte med 
begge kameraene. Med Canon XF400 tes-
tet vi stabiliseringen (IS)  dels ved å flytte 

kameraet med stabilisering på og av, og dels 
der vi uten stativ forsøkte å holde et bilde 
stødig fullt innzoomet. Uten stabilisering 
var bildet helt ubrukelig, men med stabilise-
ringen slått på, er det ikke lenger nødvendig 
å skamme seg som fotograf. Og da vi holdt 
inne knappen for Powered IS, var bildet 
riktig stødig. Canon XF400 har fem akslers 
stabilisering som kan settes i tre moduser. 
En standardmodus, dynamisk modus og et 
modus Canon kaller Powered IS.

Å bruke

Om vi sammenligner hvordan begge kame-
raene er å bruke er det ikke så mye som skil-
ler dem. Begge er små og lette. Begge har 
(når håndgrepet sitter på) to XLR-inngang-
er for lyd med +48 volts strøm og bruker-
vennlige lydkontroller. En fordel med Sony 
når det gjelder lyd er at den er utrustet med 
Sony multi-interface. Da kan du lett koble 
til Sonys trådløse system med mottakerne 
URX-P03D direkte inn i kameraet. Har du 
håndtaket på er det koblet via denne multi-
interfacen. På Sony-kameraet tar du lett av 
håndgrepet gjennom  å skru på to skruer 
med fingrene.

På Canon-kameraet løser du tre skruer, en 
større skrue lenger framme på håndtaket og 

Sony-kameraet vinner med tanke på design og kvalitet, den lille størrelsen og hvor 

lett det er å fjerne håndtaket. Canon vinner på at det var lett å begynne å bruke og 

det gikk raskt for oss å finne rett innstillinger i menyen.

www.monitormagasin.no
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PLUSS

•  Lett å fi lme med

•  Powered IS

•  Touch

MINUS

•  Ingen C-LOG

to mindre skruer lenger bak. Vi prøvde aldri 
å løse håndtaket på Canon XF400 siden 
kameravesken vi fi kk låne var tilstrekkelig 
stor nok for kamera, håndtak og vår øde 
NTG2-mikrofon. Vi liker når det er lett  å 
ta av. Når håndtaket er av er det betydelig 
lett ere å pakke kameraene i en mindre foto-
veske. Det gikk raskere for oss å komme 
igang å fi lme med Canon XF400. Hva det 
kommer av er vanskelig å si ett ersom det 
var såpass lang tid mellom testene. Men vi 
tror at Canon har en fordel når det kom-
mer til menyene. Det gikk raskere for oss å 
fi nne innstillinger for fokus, slow motion og 
annet.

Begge kameraene leveres med strømadap-
ter. Det vi syns er litt  gjerrig er at det ikke 
følger med en batt erilader. Du må lade bat-
teriet i kameraet med strømtilførselen ko-
blet til. Det som er bra med kameraet er at 
det har to kortplasser for SD-kort. På Sony-
kameraet er en av plassene SD/minnepinne. 
På Canon XF400/405 sitt er kortplassene på 
kameraets høyre side og på Sony PXW-Z90 
sitt er de på kameraets venstre side skjult bak 
skjermen når den er lukket.

OPPSUMMERING

Om vi med denne testen har lykkes i å 

avgjøre hvilket kamera som er best er 
tvilsomt. Ingen av kameraene skilles seg ut 
på en negativ måte så vi har ingen taper. Om 
vi hadde klart å fi nne en vinner om vi hadde 
stilt kameraene ved siden av hverandre vet 
vi ikke. Begge kameraene leverer det vi for-
venter oss av dem. Og siden vi ikke hadde 
kameraene samtidig under likeverdige for-
hold kan vi umulig si hvilket av dem som gir 
best bilde. Sony PXW-Z90 har muligheter 
for S-Log, men begge kameraene har et stort 
dynamisk omfang. Autofokusen fungerer 
bra i begge kameraene, men når vi styrte 
kameraet manuelt syntes vi at fokusringen 
på Sony-kameraet var litt  bedre å håndtere.
Sony-kameraet vinner når det gjelder de-
sign og kvalitetfølelse, det lille formatet 
og hvor enkelt det var å fj erne håndtaket. 
Canon vinner på at det var lett  å begynne 
å bruke og det gikk rask for oss å fi nne rett  
innstillinger i menyen. Canons Powered IS 
er også et stort pluss med tanke på at man i 
stressede situasjoner ikke trenger å ta fram 
et stativ. Bare hold inne knappen for Powe-
red IS og så der det ikke mange som vil legge 
merket til at du fi lmer uten stativ. 

Er du på jakt ett er et billig kamera som 
passer for erfarne fotografer såvel som ny-
begynnere er begge disse to et alternativ. 

CANON XF400

PLUSS

•  Multi-interface i 

   hot-shoe

•  S-Log

•  Berøringsskjerm

MINUS

•  Kronglete meny

SONY PXW-Z90

www.monitormagasin.no

Hvilket kamera vi selv ville valgt om vi 
skulle investere i et tør vi ikke avsløre. Ser 
vi på hvordan vi har resonert tidligere når vi 
ikke har sett  store forskjeller når det kom-
mer til ytelse er det designet som det design 
som har vært avgjørende. 
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Nordic Sound Symposium har vokst seg 
til å bli en institusjon siden de startet opp 
for første gang i 1968. I år, 50 år senere 
er de fortsatt i drift. Tidligere har de hatt 
tilhold på Bolkesjø, men de siste årene har 
de vært å fi nne på Sundvolden hotell rett 
utenfor Hønefoss. Tanken har vært å legge 
til rette for at fl est mulig blir værende på 
konferansen fra start til slutt, så det sosiale 
og det faglige sys sammen. Markedet har 
endret seg. Kontakten mellom aktørene i 
bransjen har blitt annerledes, men det er 
likevel behov for et møtested for de som 
jobber med lyd i Norden. Monitor tok turen 
for å få med oss hva lydfolketer opptatt av 
i dag, og i fremtiden.

Femti år 
med lyd i Norden

påvirker annen, og viktig kommunikasjon. 
Blant annet kunne man høre hvordan LED-
lysene på toppen av Rockheimbygget for-
styrret tårnet på Værnes. Det var mengden 
lys, konsentrert på et sted, samt den frie 
linjen til fl yplassen som var utfordringen, 
og den lot seg ikke løse på annen måte enn 
at strømmen til lysene ble kutt et helt. Det 
hjalp ikke med å dimme, eller skru av anleg-
get på vanlig måte.

Overgangen til DAB har også gitt  NKOM 
økning på et nytt  arbeidsområde. Der de 
tidligere hadde 3-4 tilfeller av piratradioer, 
har de ett er omlegging jaktet mellom 20-
30 slike. Det dreier seg hovedsakelig om 
videreformidling av vanlig radio, som 
NRKs sending, via en FM-sender, og i liten 
grad egenprodusert innhold. Det kan være 
sender plassert i biler, som har større rekke-
vidde enn man tror. Noe har kanskje også 
satt  opp slike sender som en slags protest, 
mens det også handler om utstyr som ved 
en feil sender på feil frekvens.

Hovedfokus på NSS er å bidra 
til spredning av kompetanse, 
og nye løsninger innen lydtek-
nikk. Programmet er velfylt 

med aktører i bransjen som deler sine er-
faringer med et sultent, nordisk publikum. 
Samtidig har de en egen avdeling der leve-
randører er representert med sine produk-
ter. Det er ikke tvil om at også innen lyd-
bransjen har det skjedd en utvikling som 
har bidratt  til å gjøre hverdagen til lydarbei-
dere enklere i fl ere ledd. Og det er ikke bare 
fantastiske nyvinninger som blir presentert, 
men mange områder innen lydproduksjon 
gis plass på denne konferansen. 

Frekvens i fremtiden

Per Eirik Heimdal, som er sjef for frekvens-
avdelingen hos NKOM, var på plass for å 
snakke om hvilke utfordringer, og hvilke 
muligheter som fi nnes når det gjelder frek-
vens. Vi har tidligere skrevet om endring 
av frekvensområde for trådløse mikrofo-
ner, men det er bare en del av utstyr som 

Tekst & foto: Anders Olsen

REPORTASJE LYDTEKNOLOGI

Storsalen huset de fl este foredragene, selv 

om også noen ble avviklet i mindre lokaler.
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En smarthus-landsby har også opplevd 
problemer med forstyrrelse, som har vært 
vanskelig å forklare. Lys blinket, uten mu-
lighet til kontroll, persienner og støpsler 
virket ikke. Det ble rettet mistanke om en 
ekstern støysender, men fem minutter før 
NKOM var på plass for inspeksjon forsvant 
problemet. Så tankene til bevisst sabotasje  
var naturlig, uten at det lot seg gjøre å  
bevise det.

Fortsatt statlig støtte til musikk

Musikkutstyrs-ordingen (MUO) var repre-
sentert ved Ketil Havgar og Nina Popperud, 
som fortalt hvordan de jobbet for å sikre 
gode tekniske løsninger for øvingsrom, 
konsertlokaler og arrangører. Det fokusert 
like mye på nyetablering som rehabilitering 
av eksisterende anlegg, og har flere sats-
ningsområder. Tallene viser at størrelsen 
på tilskudd har ligget mellom 25 til 30 mil-
lioner de siste fire årene. Et område som har 
fått mye tilskudd er tiltak rettet mot aku- 
stikk.

Deres lydfornuftkonspet har allerede blitt 
implementert på mer enn 50 spillesteder og 

overvåker lyden i lokalet. Basert på denne 
informasjon kan det innføres praktiske og 
tekniske tiltak som vil bedre musikkopp-
levelsene, samtidig som det også reduserer  
risikoen for skade, både for ansatte og  
besøkende.

MUO fortalte også at de ikke bare bidrar 
økonomisk, men også står bak en rekke 
kurs og konferanser, og annen teknisk vei-
ledning, for å øke kompetansen blant lan-
dets lydarbeidere. Det var også mulighet for 
møter med MUO gjennom alle dagene for å 
diskutere hvordan man skulle gå frem med 
eventuelle søknader.

Ny teknologi lar deg ta kontroll over 
lyden selv

Ingeniør Andreas Silzle ledet presentasjo-
nen om objektbasert lyd, Orpheus som pro-
gramvarene heter. Denne teknologien er på 

vei inn hos de store kringkasterne i Europa, 
og gir ikke bare mulighet for 3d-lyd, men lar 
deg i større grad kontrollere hvordan du lyt-
ter selv. Både ved enklere måter å navigere 
i programmene, eller ved å fremheve f.eks. 
tale på en sending du følger. Det skal også 
være mulighet for valg av språk, og tilgang 
på en større mengde metadata knyttet til 
hvert program. Silzle, som er forsknings-
leder ved AudioLabs ISS, i Munchen i Tysk-
land, forteller hvordan de har jobbet med to 
piloter av konseptet, og hva de tenker om 
bruken i fremtiden. I tillegg til å gi mulig-
heter for forbrukerne, innebærer det også 
en utfordring for produsenter av lydinn- 
hold, men en utfordring som samtidig byr 
på mange muligheter. På sett og vis kan man 
si at hver lytter blir sin egen lydmikser, og 
kan justere nivåene til de forskjellige spore-
ne i et musikkstykke. Det kommer selvsagt 
ferdig mikset, men man kan endre nivåene 
selv i etterkant, når man lytter. Det påstås at 
dette vil endre måten vi hører på radio, og 
bidra til å styrke dens posisjon i konkurran-
se med andre underholdnings- og  nyhets-
formidlere.

”På sett og vis kan man si at hver 

lytter blir sin egen lydmikser”

Utstillingsområdet rommet ca. 10 utstillere med et bredt utvalg av lydutstyr.
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ødelegge en hel konsert, for ikke å si sin 
egen gryende karriere  Nå kan man trene på 
live-lyd når som helst, og stille tryggere og 
mer erfaren når man skal stå foran et band, i 
et lokal fylt med mennesker for første gang.
Robert Scovill stod også for flere andre fore-
drag i løpet av helgen, og delt med alle som 
ville høre, det han kunne om lyd og lydar-
beid.

Enklere lydhverdag

Det var også en flere andre foredragsholder i 
løpet av de fire dagene som var satt til rådig-
het for lydinteresserte på Sundvolden. Fra 
Danmark kom blant annet Eddy B. Brixen 
og snakket om stemmegjenkjenning i kring-
kasting, til hjelp for de med nedsatt hørsel. 
Florian Camerer fra OR F (Østerriksk 
kringkasting) var på plass og snakket om 
forventningene og praktisk bruk av 3D-lyd. 
Jonas Neasby, fra Sennheiser, var på plass og 
holdt et innlegg om utfordringene knyttet 
til frekvensendring for trådløse mikrofoner. 
johan Boqvist og Jim Eld fra Sveriges Radio 
kom og snakket om hvilke utfordringer 
som er knyttet til å produsere radio i dag, og 
hvordan de tilpasser seg den nye hverdagen 
der folk stadig oftere benytter telefonen som 
eneste underholdningsapparat.

Selv om Nordic Sound Symposium først og 
fremst handler om å være en kontaktflate 
og en kompetanseformidler for det nord-
iske markedet, har de også et utstilling hvor 
leverandører kan vise frem det siste innen 
utstyr. De første lydmikserne til NRK ble 
levert av Kongsberg våpenfabrikk, kan 
vi lese på NSS sine nettsider. De var ikke  
representert i år, men mange andre var det. 

når man selv jobber under tidspress. Med 
VENUE kan man fokusere kun på lyd, og 
slippe å avbrytes av gitaristen som for tredje 
gang på to minutter er usikker på om gitaren 
er riktig stemt. Scovill har jobbet på denne 
måten i lang tid, og i starten tok de opp 
hvert sport på tape, som de dro med seg. 
Det ble en absurd mengde flightcaser fylt 
med kassetter. Når dette kan gjøres digitalt 
sparer man ikke bare plass, men har også en 
rekke andre muligheter som gjør hverdagen 
for reisende lydteknikere mange ganger 
enklere. En annen fordel med VENUE er 
at det gir mulighet for lydteknikere til å 
trene på lyd, uten å faktisk måtte være på 
en konsert. Tidligere har eneste måten å 
få erfaring på vært å faktisk jobbe, og med 
det risikere å gjøre feil som potensielt kan 

Virtual soundcheck 

Robert Scovill har jobbet som lydtekniker 
og vært på turne med en rekke store artister  
gjennom sin karriere. Han har også jobbet  
som spesialist for liv lyd for Avid siden   
2009 og på NSS forteller han om fordelene 
ved å bruke VENUE, et system for virtual 
soundcheck, og hvordan han har bidratt 
til å utvikle dette verktøyet. Det hele er 
egentlig ganske enkelt. Man gjør et opptak 
av hver mikrofon som tar opp lyd, og lagrer 
settingene fra første konsert. Når turneen 
så går videre, tar man med seg opptakene, 
og spiller disse i de nye lokalene. Dermed 
har man mulighet til å justere best mulig lyd 
for hvert sted, uten å måtte dra musikerne 
på scenen. For er det noe man helst skal 
unngå så er det å gi musikere et instrument, 

Nå kan man trene på live-lyd når som 

helst, og stille tryggere og mer erfaren 

når man skal stå foran et band.

Robert Scovill har nesten 40 års erfaring som lydtekniker, og 

jobber også for Avid. På NSS hadde han flere foredrag, blant 

annet om Venue, programvare for virtual coundcheck.

Danmon var representert av flere, her ved daglig leder Øivind Iversen.
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Introducing

 Avid DNxIV

 Avid Artist | DNxIV offers extensive HD and high-res format. This flexibility future-proofs your production,  

enabling you to work with today’s high-res formats, while supporting yesterday’s lower ones. You can also  

work with 2K or 4K media and deliver in HD with the onboard real-time down-converter, enabling you to  

transition to high-res at your own pace.

ca. 10 utstiller hadde stands i en egen avde-
ling, og vi tok runden og fikk både tilbake-
meldinger om innholdet på foredragene, 
samtidig som flere var interessert i å vise 
frem det de har av nye og spennende pro-
dukter. 

Den største utfordringen for NSS må det 
sies at de har bidratt til selv, til en viss grad. 
I en verden der informasjon er konstant 
tilgjengelig, er det kanskje vanskeligere å 
lokke folk til å reise til et hotell og tilbringen 
en hel helg for å få med seg det nyeste innen 
egen bransje, når man kan se mange tilsva-
rende foredrag på Youtube. Arrangørene 
har vært flinke å legge til rette for unik til-
gang til eksperter, og relevante aktører som 
MUO, som bidrar til å fortsatt gjøre denne 
typen konferanser interessante. Vi er spent 
på hva som skjer om to år. 

Morten Juvkam er leder for NSS, mens Tor Vidar Fosse sitter i arrangementskomitéen. de er svært fornøyd med årets utgave.
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Tekst og Foto: Anders Olsen

LYSTEKNIKKREPORTASJE

Nye lokaler 
og neste generasjon for Chr. Quartz
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Chr. Quartz har lenge vært en kjent navn innen lysverdenen, og Christian Berrum har ledet selskapet som har solgt, leid ut og bidratt 
som lysmestre til en rekke norske fi lm- og TV-produksjoner. Ganske nylig fl yttet de fra sine gamle lokaler i Kværnerbyen til topp-
etasjen på en gammel hangar på Fornebu. I samme forbindelse har neste generasjon Berrum tatt over ledelsen av fi rmaet. Daniel 
Vaz Berrum går inn som ny daglig leder etter sin far, som likevel ikke klarer å slippe helt taket, og fortsetter som styreleder i selskapet 
han har drevet i fra den spede begynnelse.

oppdrag, mens Christian håndterer hoved-
sakelig utleie og salg, samt har et våkent øye 
på det administrative. 

Fascinasjon for godt lys

Daniel trekker fram at deres suksessfaktor 
er at de ikke er et stort konsern, som har 
hovedfokus på bunnlinjen, men at de er le-
vende engasjerte i lysarbeid og fi lm i Norge 
generelt. - Vi kan nås på telefon nestene 
døgnet rundt, og vi strekker oss veldig langt 
for å imøtekomme våre kunders behov og 
ønsker, forteller han. Det handler også om å 
tilpasse seg trange budsjett er, om de har til-
strekkelig tro på prosjektet de samarbeider 
med. i mellom seg besitt er de stor kompe-
tanse, og til forskjell fra andre utleiefi rmaer 
har de et eget verksted der de reparerer 
egne, og noen ganger andres lysutstyr. - Vi 
har tatt  vare på en del reservedeler som ikke 
fi nnes å kjøpe fortsatt , så folk   

Drift en av fi rmaet, med salg og utleie som 
ekstra inntekt har blitt  holdt gående i ca. 30 
år. Det startet i det små, i egen garasje, og 
ble sakte men sikkert bygget opp til dagens 
format. Når kontrakten i Kværnerbyen gikk 
ut, og Christian så pensjonsalderen nærme 
seg, ble plutselig fremtiden for bedrift en et 
tema som mått e tas opp til vurdering. - En 
kort periode vurderte jeg å selge bedrift en 
i forbindelse med at vi mått e fl ytt e lokaler, 
forteller Christian Berrum, men siden Da-
niel viste interesse for å ta over, fant vi ut 
at det var en god løsning. Man kan jo kalle 
Chr. Quartz for en familiebedrift , selv om 
den består av færrest mulig medlemmer for 
en sådan. 

Tonen mellom far og sønn er likevel upå-
klagelig, og det virker som om de har fun-
net en arbeidsfordeling som fungerer dem 
imellom. Daniel er den som er ut på aktive 

Christian Berrum har lang farts-
tid, og har lyst opp produks-
joner som Star Wars - Empire 
Strikes Back, Elling-filmene, 

veiviseren, og en rekke andre, mens Daniel 
har titler som Gjengangere og Knerten på 
sin CV. Sammen har de altså hatt  en fi nger 
med i spillet i en lang periode i norsk (og in-
ternasjonal) fi lmhistorie. 

Daniel har gode minner fra oppveksten på 
fi lmsett . - Det var stort for en liten pjokk å 
være med å se hvordan pappa satt e lys på de 
store, norske stjernene, forteller han entusi-
astisk. Det var ikke nødvendigvis gitt  at han 
skulle fortsett e i samme fotspor som sin far, 
og han hadde noen runder i tenkeboksen. 
Samtidig fortsatt  han i bransjen, og ett erh-
vert som han begynte å jobbe stadig mer, 
ble det mer og mer naturlig at fremtiden lå 
i lysbransjen. 

Forholdet mellom to generasjoner  bærer preg av å være 

oppriktig kollegialt, med felles interesse for lys og fi lm.
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som alltid leverer, fra helt små jobber, til de 
virkelig kraftige lyskildene. Opp til 18.000 
watt, kan de skilte med på sine nettsider, noe 
som sikkert gjøre hverdagen lysere for en-
hver filmarbeider.

Fortsatt samboerskap med Zone 5

Vegg i vegg med Chr. Quartz lokaler ligger 
studioene til Zone 5. Akkurat som de siste 
ti årene deler de lokaler med fotostudioet, 
som er drevet av fotograf Morten Qvale og 
hans to sønner, Truls og Thomas. Det er 
et samarbeid som begge parter nyter godt 
av. - Zone 5 har tre studioer som de leier ut  
til små og store produksjoner inne film og 
foto, og mye av vårt utleie går til kunder som 
samtidig bruker studioene, forteller Daniel. 

har utstyret som skal til for å få jobben gjort. 
En titt på det velfylte lageret avdekker at det 
er få lysbehov Chr. Quartz ikke kan dekke. 
- Vi mener å ha det største utvalget av lysut-
styr i Norge om man tenker på mangfold, og 
har det lyset som skal til for de fleste behov. 
Vi har også en del forskjellige spesiallam-
per, som vi er ganske alene om, kan Daniel 
fortelle. Ved en raskt titt på lageret kjenner 
man igjen kjente merkevarer som Arri, Ki-
noflo, BBS, Manfrotto og flere til. - Vi ser at 
det blir mer og mer vanlig med LED-lys,og 
vi forhandler lys fra en koreansk produsent, 
TGL, som vi mener holder svært høy stan-
dard, til en meget overkommelig pris, kan 
Daniel fortelle, mens vi tar en gjennomgang 
i deres lager. Ellers er jo Arri en produsent 

kan få gammelt utstyr til å vare i flere år til. 
Det er kanskje helst Christian som er den 
store teknikeren, og den innsikten bruker 
han også når det handler om hvilke produk-
ter de skal ta inn for salg og utleie. elv er han 
litt taus om det, men Daniel skryter av sin 
far. - Det er han som vet hva som fungerer 
og ikke, og han har vist at han er god til å 
forutse hvilke typer lamper som vil bli brukt 
i fremtiden. Det har også vist seg å stemme, 
og har lagt grunnlaget for at vi har det utval-
get vi har i dag. 

Et velfylt lager for salg og utleie

Det virker fornuftig å kombinere profes-
jonell lysvirksomhet med salg og utleie, så 
man ikke behøver å bekymre seg om man 

Som et av få utleiefirmaer har de eget verksted der de reparerer og vedlikeholder eget og noen ganger andres utstyr.
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Det er romslige studioer, det største på hele 
200 kvm, og alle har den fordelen at de har 
naturlig lys på en vegg. Det kan selvsagt 
blendes, men er selvsagt en fordel som an-
dre studioer ikke kan skilte med. I tillegg 
til utleie av studioplass for eksterne, er det 
mye egen aktivitet for de tre fotografene. - 
Alle tre er respekterte og aktive fotografer, 
og det er positivt å kunne samarbeid med 
anerkjente navn, forteller Daniel. I tillegg 
er det bra folk, og mye av grunnen til at vi 
valgte å satse videre med Chr. Quartz, når 
vi alle måtte flytte ut av de gamle lokalene. - 
Det har en viss synergieffekt med en studio 
i samme lokale, når det kommer til utleie, 
men det meste av det utstyret vi leier ut går 
til eksterne kunder, forklarer Daniel. Men 
han understreker at samboerskapet har vært 
såpass vellykket både profesjonelt og sosi-
alt, i over ti år, så det er noe de ikke kunne 
tenke seg å være foruten.

Lokalene i den nedlagte hangaren på For-
nebu er både praktiske, og stilige. det er 
jo også fint å se at gammel bygningsmasse 
blir beholdt, og ikke bare revet til fordel for 
boligblokker, slik tilfelle er veldig mange 
andre steder. Med tanke på at de nettopp 
har flyttet inn og at at det er en langsiktig 
leieavtale som har blitt inngått, og vi ønsker 
derfor Christian og Daniel i Chr. Quartz en 
lysende fremtid i mange år fremover. 

Det er en priviligert jobb å ta bilder når intervjuobjektene 

har både utstyret og kompetansen til å sett godt lys.

Det er viktig å holde orden på utstyr på 

lageret, og en stor del av jobben går med 

til å plassere tilbake lys og stativer på sine 

respektive plasser, så de er lett tilgjengelig 

til neste gang.
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Gunleik Groven er en erfaren filmfotograf. 
Men det er noe erfaring han gjerne skulle 
vært foruten. Derfor har han utviklet,  
sammen med andre, en boks som  
effektiviserer hele arbeidsflyten, og som  
gjør at de timene som tidligere ble brukt  
til logging og sortering av filmet materiale,  
nå gjøres 100% automatisk. Men boksen  
er også et kommunikasjonsverktøy og  
samtidig en måte å knytte alle produk- 
sjonsledd sammen fra første opptaksdag 
frem til premieren.

Norsk boks revolusjonerer 
arbeidsflyten

en sjelden gang sniker seg forbi alles øyne, 
har større sjanse for å bli avverget. Selv om 
akkurat det siste er et mindre problem vil 
systemet føre til at hele produksjonen føler 
seg mye mer inkludert fra start til slutt, enn 
hva som tidligere har vært tilfelle.

Markedet får noe helt nytt

Alt av tekniske data fra kamera loggføres og 
legges til hvert klipp, slik at det er umiddel-
bart tilgjengelig for de som driver med post-
produksjon. Alt av metadata som egentlig 
ikke er relevant under opptak registreres og 
legges på rett plass i databasen. Videre kan 
alt av notater som er relevant for alle klipp, 
legges til av alle med tilgang. Og det kan selv- 
sagt gjøres fra telefon eller pad, så man kan 
få noe fornuftig ut av tiden man sitter rundt 
på sett og venter på at noe skal skje, som 
ikke er helt ukjent for folk i filmbransjen.

Utgangspunktet vi arbeidet med var 
å lage et produkt som bedre hånd-
terte de eksalerende filstørrelsene 

som vi ser som følge av stadig høyere opp-
løsning på kameraene. Sony, Arri og flere 
andre leverer kameraer som tar opp i 6K, 
forklarer Groven. Men det skulle raskt vise 
seg at systemet og boksen de utviklet har 
flere bruksområder. Boksen er i realiteten en 
lokal webserver som alle i produksjonen kan 
ha tilgang til. Samtidig blir innholdet syn-
kronisert mot en skyløsning. Med en gang 
man har gjort et opptak kan alle se det opp-
taket, uansett hvor de befinner seg. Fra øver-
ste produsent til rekvisitør, kostymeavde-
ling og sminkører. Synkroniseringen skjer 
også begge veier, så eventuelle notater etc. 
som gjøres i skyen blir ført tilbake til klip-
pene som lagres i boksen. Det gjør at småfeil 
som mic i kamera, og annet småplukk som 

Tekst & foto: Anders Olsen

REPORTASJE ETTERARBEID

Boksen som er utviklet i Norge får 

mye oppmerksomhet verden over.
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i Los Angeles. Der har har Quine funnet en 
produsent som oppfyller de kravene de har, 
og som også forstår deres behov.

Ikke bare en boks

Quine bidrar også med gratis program-
vare som kan lastes ned uavhengig av bok-
sen som kan lastes ned via deres nettsider, 
Qi Ingest håndtere allerede back-end for 
f lere avdelinger hos NRK. Programmet 
gjenkjenner magasinene som skal lastes 
opp, og henter inn metadata, samtidig som 
det beregner plassbehov, og eventuelt plass-
mangel umiddelbart. Det gir en automa-
tisert struktur på disken, slik at du slipper 
å skape en god filstruktur selv i etterkant. 
I tillegg lages klippefiler, slik at postpro-
duksjon i realiteten kan starte klipping 
med det sammen.Prosessen tar noen mi-
nutter. TIdligere tok dette 3-4 timer. Hele 
opptaksdagen kan legges rett inn i ditt fore-
trukne klippeprogram. Så lenge boksen har 

grunnlagt av disse tre, og ganske raskt etter,  
i januar ble Simula Research Laboratory  
med på laget, og siden har de utviklet boksen  
i fellesskap. Simula er en norsk organisasjon.  
De holder til på Fornebu og bidrar til utvik-
ling av teknologi som skal gagne flest mu-
lig, og de ser tydeligvis potensialet i Quines 
boks og teknologi. For de virkelig nerdete 
kan det legges til at navnet er lånt fra den 
amerikanske filosofen, matematikeren og 
logikeren Willard Van Orman Quine, som 
også har gitt sitt navn til en type program-
vare som kopierer sine egne kilde som ene-
ste output, men dypere i det skal vi ikke gå. 
Avansert er det om ikke annet.

På to korte år har de utviklet flere prototy-
per, og i januar 2018 ble de første enhetene 
levert til kunder på tre kontinenter. I første 
omgang bokser som gjør arbeidsflyten ras-
kere, siden har boksens bruksområde blitt 
utviklet videre. Selve boksen blir produsert 

Lanseres på IBC

Selv om løsningen hadde en aldri så liten 
førpremiere på NAB i våres, er det først på 
IBC 2018 at Quine lanserer muligheten for 
alle de forskjellige rollene som kan gis til de 
med tilgang til skyen, selvsagt med forskjel-
lige nivåer. Og det er i grunn denne funks-
jonen som man må kunne sie å være det  
virkelig revolusjonerende.  

Men for å skru litt tilbake, Gunleik Groven 
er ikke alene om å stå bak denne boksen, 
selv om det er han som har den praktiske er-
faringen til å forstå hvilke behov filmfoto-
grafer har for et slikt verktøy. Som mange- 
årig fotograf, blant annet i NRKs tjeneste,  
har hele tiden sett etter løsninger som gjør  
sin egen og andres arbeidshverdag enklere.  
Selve teknologien er utviklet av Stian 
Vrba og Kristian Skarseth, som begge har  
bakgrunn innen programmering og sys-
temutvikling. I desember 2016 ble Quine  

Man fester QuineBox enkelt bak på kamera
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eneforhandler. Alexander Kvæstad forkla-
rer at det er naturlig at de, som del av sin 
satsning mot det profesjonelle videomarke-
det, knytter til seg denne typen produkter, 
og klarer ikke å skjule veldig godt at de er 
ganske stolte over å ha hanket inn denne 
nyvinningen. Først ut var likevel Kina og 
USA, selv om Quine er et helnorsk produkt. 
- Så det er der vi har fått testet boksene i 
virkelige produksjoner. VI tenkte som så at 
det var enklere å prøve oss på de store mar-
kedene først, så fikk de små heller komme 
senere, forteller Groven entusiastisk, og  
avslører at han ikke er en mann som er 
redd for å ha store ambisjoner. I Sverige og  
Danmark distribueres denne av Engstöms.

Veien videre handler om fortsatt 
utvikling

I skrivende stund er Quine involvert i et 
samarbeid med NRK og Microsoft hvor

Selv om boksen er utviklet primært for de  
som lager drama og dokumentar, ser Groven  
mulighetene for at dette også er et verktøy 
som nyhetsleverandører og sportsprodu-
senter kan dra nytte av i fremtiden. - Boksen 
kan stream, men vi ønsker ikke å konkur-
rere med det markedet, for da er vi redd for 
å bli en av mengden av leverandører. Det er 
derfor vi fokuserer på filbaserte produksjo-
ner, sier Groven. - Men hvordan boksen bru-
kes om noen år vil tiden vise, og vi er opptatt 
av å utvikle den etter brukernes behov, leg-
ger han til. Livestreaming har jo en del løs-
ninger på markedet, men Quine påstår seg å 
være eneste løsning som gjør akkurat det de 
gjør. Den internasjonale responsen skulle 
tilsi at de snakker sant.

Samarbeid med Foto.no

Quine har distributører over hele verden, 
nær sagt, men i Norge er det Foto.no som er 

nett-tilgang legges klippefiler, inkludert 
metadata, direkte til klipp. - Dette er blant 
de tingene som har gjort at vi har fått mye 
oppmerksomhet rundt boksen, fordi dette 
er noe alle bruker mye tid på, og det er til 
nytte for alle som driver med film, ikke bare 
high-end produksjoner. Klippene sorteres 
logisk, og man kan legge til den informasjo-
nen man vil at de i postproduksjon skal få 
med seg, forklarer Groven videre. Dette  
betyr at boksen bidrar til økt internkommu-
nikasjon og sørger for at hva som blir gitt av 
beskjeder også lagres, slik at man er sikre på 
at beskjedene er gitt. Om folk så ikke leser 
notatene er en annen sak, men det skal ikke 
være mulig å ikke få med seg dette. Ingest 
er anbefalt programvare, men boksen kan 
også brukes med andre typer programmer.  
- Likevel fungerer ting bedre når de bruker 
Ingest, fordi det er de samme utviklerne 
som står bak software og hardware. Likevel 
er vi opptatt av å ikke binde folk til å bruke 
oss, da det kan oppfattes som negativt, og 
mange har et særlig forhold til sin foretruk-
ne programvare, forsikre Groven. 

Kontroll på toppen

Produsentene er ofte de som sitter i dagevis 
å venter på å få med seg hva som skjer på 
opptak. Quines boks løser dette, og de kan 
også følge med fra start til slutt i produksjo-
nen. Det er disse som sitter på budsjettene, 
og når de kan følge med i real-time kan de gi 
beskjed til produksjonen at det ikke er nød-
vendig med flere enn de 42 tagningene de 
allerede har av mannen som går ut av døra. 
Regi og foto kan lett henge seg opp i det 
perfekte bilde, selv om de allerede har flere 
som fungerer mer enn godt nok. At noen 
ikke greier å komme seg videre er oftere enn 
man skulle tro årsak til sprukne budsjetter. 
Boksen sørger også for sikkerhetskopier, slik 
at man ikke risikerer at en prod.ass. ved et 
uhell klarer å slette en hel dags opptak når 
diskene skal logges. Råfilene bruker litt len-
gre tid for å logges, men preview-filene kan 
settes i arbeid nesten med det samme.

Klippene sorteres logisk, og man 

kan legge til informasjonen man vil 

postproduksjon skal få med seg.

QuineBOx har flere tilkoblingsmuligheter

Gunleik Groven er en av tre gründere bak QuineBox. Det er han som har praktisk erfaring som filmfotograf, og drømt frem 

boksen han alltid har ønsket seg.
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er helt avhengig av å ha en base før man set-
ter i gang, og bygge videre på den, forteller 
Groven. 

Teknologi & kompetanse

Quine består med andre ord av mennes-
ker som ser fremover. En modig øvelse for 
en bedrift som fortsatt ikke har befestet en 
markedsposisjon. De har utvilsomt fun-
net en ledig plass i markedet, og lansert et 
produkt som både fyller et tidligere ikke 

oppfylt behov, og som enn så lenge ikke har 
konkurrenter, og det kan tenkes at idéen om 
å stadig utvikles vil bidra til at de befester 
en posisjon innen det markedet de har skapt 
for seg selv. Groven er likevel klar på at de 
også har fokus på et steg av gangen. Først 
må de få på plass boksen og programvaren, 
sørge for at den er innarbeidet i markedet, 
og forhåpentligvis etablere Quine som en 
merkevare som kan tilby løsninger for små 
og store produksjoner. 

 sistnevntes kognitive tjenester skal integre-
res. Det vil si ansiktsgjenkjenning, tekst- og 
språkgjenkjenning. Dette blir ikke klart 
med det første, men skal bidra til ytterli-
gere forbedring av tjenestene som leveres 
i forbindelse med produksjon. F.eks. ved 
transkribering av dialog i forbindelse med 
teksting, og en hel del annet, så skal dette 
om få år også kunne automatiseres via bok-
sen. I realityprouksjoner er transkribering 
en hovedkostnad, og krever en stor stab 
som må jobbe under tidspress. Om dette 
kan gjøres automatisk vil denne typen pro-
duksjoner spare flere årsverk. En utfordring, 
særlig i Norge, er jo at språket har så mange 
dialektvarianter. Foreløpig er det ca. 10 - 15 
språk som fungerer bra i denne sammen-
hengen, men det jobbes hele tiden med å ut-
vide utvalget av språk slik at dette kan bli en 
global tjeneste. Videre vil ansiktsgjenkjen-
ning kunne gjøre at klipp der den enkelte 
deltaker er med blir tagget automatisk, uten 
at noen behøver å gjøre dette manuelt. Det 
Quine bidrar med er å strukturere denne 
teknologien inn i en produksjonslogikk. En 
løsning som gjør akkurat dette finnes ikke, 
og derfor er Microsoft involvert, nettopp 
fordi de ønsker å kunne tilby en slik løsning 
til sine enteprisekunder. Så det er ingen un-
derdrivelse at norske Quine skal bidra til 
å revolusjonere verden, om enn ikke helt 
alene. Teknologien finnes jo allerede, men 
ikke satt i system. NRKs rolle er blant an-
net å bidra med en definert ordbase, slik at 
man har noe å bygge på når man skal utvikle 
teknologien for det norske markedet. - Man 

Alexander Kvæstad fra Foto.no ser frem til å formidle QuineBox til norske filmfotografer. Her får han mer info fra Gunleik Groven.

Boksen har vært igjennom flere stadier i utviklingen. Dette er første prototype. Etter testing og videre utvikling be dette prototype nr. 2.
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Svenske Engströms har lenge regnet Norge som sitt virkeområde. Blant har de mange norske kunder blant utleieselskaper. Vi har 
tidligere dekket deres egne Sony Venice-Buss, som de har fyllt med redigeringsutstyr og kamera, for å forenkle presentasjon av Sony 
Venice.den har de reist Skandinavia rundt med, og vært flere ganger i Norge. Denne gangen var det vi som tok turen til Sverige og 
Engströms kontorer, knappe 20 minutter utenfor Göteborg. Der tas vi i mot av en uthvilt Andreas Eliasson.

Engströms legger 
om satsingen i Norge

Tekst og Foto: Anders Olsen

BRANSJEUTVIKLINGREPORTASJE

Andreas Eliasson er daglig leder 

i Engströms, og ser positivt på 

hvordan de stadig tilpasser seg 

bransjens behov og ønsker.

Tiltas filmcart er et av de 

produktene Engströms har 

mest tro på i tiden fremover.
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produktene fra Tilta, og deres brede sorti- 
ment innen rigg, gimballs og annet utstyr  
som forenkler kameraoperasjon er nok  
kjent stoff for mange. Mulighetene og varia-
sjonene som kommer med disse vognene 
er egentlig bare begrenset av fantasien. De 
kommer i tre størrelser, og for de spesielt 
interesserte kan de leveres med duk med 
selskapets egen logo, som en ekstra touch. 
Prisen er heller ikke til å klage på. Mellom 
21.560 og 23.590 (Svenske kroner) tilsier 
at de ligger på nesten halve prisen av hva 
konkurrerende leverandører presterer pris-
messig. - Det er en veldig bra pris med tanke 
på hva man får for pengene, og det er nok 
noe av grunnen til at den blir så godt mottatt 
blant våre kunder, forteller Eliasson. Særlig 
utleiebyråer ser potensialet i disse vognene 
blir vi fortalt.  

å trekke frem et større sortiment. – Det er 
klart den nye bilen har vært litt som et nytt 
leketøy, og vi har hatt fokus også på andre 
leverandører som Arri, TIlta, Blackmagic og 
flere andre. Men utad har vi kanskje virket 
litt ensrettet, kan Eliasson fortelle. I rom-
met ved siden av viser han frem en pimpet 
cart fra Tilta, som han kan fortelle at har fått 
veldig god respons blant de han har vist den 
frem til. Det handler både om pris, kvalitet 
og funksjonalitet. - Denne riggen gir veldig 
mange muligheter på settet, blant annet  
fordi kantene har gjengede hull som gjør det 
mulig feste mye forskjellig på vognen.  Det 
er selvfølgelig også feste til kamerahode (så 
vognen kan brukes som en dolly), sving-
bar monitor og mye annet, som gjøre livet  
enklere på et filmsett. Engströms har tid- 
l igere vært entusiastisk opptatt av  

Lokalene i Kungsbacka er relativt 
nye for Engströms del. De flyttet 
inn noen få måneder før sommer-
en - Tidligere holdt vi til i etasjen 

under, forteller Eliasson. Så vi har ikke flyt-
tet langt, men vi har ikke rukket å innrede 
fullstendig enda. Vi finner oss til rette i so-
fagruppen i Entréen, der Eliasson forteller  
videre om hvordan de jobber mot det Norske  
markedet. - Vi har prøvd oss frem på litt for-
skjellige måter, i flere omganger har jeg vært 
den som har reist til og fra Oslo for å følge 
opp våre kunder. Det sier seg selv at det er 
krevende å dekke alle hele Skandinavia, og 
vi blir fortalt at fremover får de en dedikert 
ansatt som skal ha Norge som eget område. 
- Chris Wessterström starter hos oss den  
3. september. Han er opprinnelig amerika-
ner med svenske aner, og har bodd en lengre 
tid i Oslo, så vi får internasjonal tyngde med 
denne ansettelsen. Westerström har også 
praktisk erfaring som filmskaper, og har 
jobbet hands-on i flere år. Et rent googlesøk 
gir første inntrykk av at det vil være en del 
surfevideoer på hans Vimeo-kanal, men det 
er et variert og interessant utvalg av arbeid. 
Det er altså denne praktiske erfaring han tar 
med seg når han nå skal representere Eng-
ströms i Norge, og langs Sveriges vestkyst.

Ikke bare Venice

Det siste man har hørt fra Engströms har 
handlet mye om Sony Venice, men Elias-
son forteller at de fremover skal bli flinke til 

Det er lagt opp til plassering for 

monitor på svingarm på vognen.
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bilen i markedsføring, men når det er så 
mange som ønsker å bruke den aktivt, blir 
det vanskelig for oss å si nei. Eliasson legger 
ikke skjul på at de er litt stolte av at så mange 
ønsker å bruke deres bil, og det er sikkert 
også god pr. å ha bilen med Engströms logo 
stående på forskjellige filmsett. - Men det er 
ikke vårt hovedfokus, for øyeblikket, selv 
om vi ser etter muligheter for å finne en løs-
ning for at flere enn oss skal kunne bruke 
bilen, legges det avslutnngsvis.

40 år i bransjen

Engströms har eksistert som firma i 40 år i 
2018. Det startet med kassettbånd, og har 
over tid utviklet seg til å bli en leverandør til 
film- og TV-bransjen med stor bredde og so-
lid faglig kunnskap. Andreas Eliasson star-
tet som ansatt for ca. 20 år siden, men kjøpte 
opp firmaet, når gamle Engström hadde fått 
nok og ville pensjoneres. - Det var naturlig 
å tre inn som eier, når muligheten bød seg, 
forteller Eliasson. Jeg hadde allerede til-
brakte størstedelen av mitt yrkesliv i bedrif-
ten, og det virket som en god mulighet til å 
kunne videreutvikle det jeg allerede hadde 
vært med å bygget opp over mange år.      

er populær over hele Skandinavia. – Våre 
kunder liker å jobbe med utstyr de kjen-
ner, så det er viktig for oss å kunne levere 
markedsledende redigeringsutstyr. I tillegg 
har Blackmagic gode løsninger for moni-
torering og kringkasting, og vi er glade for 
å kunne leverer produkter som holder høy 
kvalitet i en bransje med mange konkurren-
ter og et økende utvalg av produsenter.

Ikke til å komme utenom

Vi lovte innledningsvis å ikke snakke om 
Sony Venice, og Engströms egen Venice-
buss. Men det er vanskelig å la være, når 
Andreas Eliasson avslører hvilken motta-
kelse de har fått mens de har vært på veien 
siden nyttår. - Det har vært så stor interesse 
for bussen, at vi vurderer å finne en løsning 
for hvordan vi kan leie ut den, slik at den 
kan brukes i forbindelse med reelle pro-
duksjoner, og ikke bare til demonstrasjon. 
Det sier seg selv at det er luksus å ha med 
seg en egen redigeringsavdeling når man er 
ute og filmer, og det er nok bare et spørsmål 
om tid før bussen befinner seg i veikanten, 
mens et hektisk team lager film i det fri. 
– Vi er jo først og fremst ute etter å bruke 

Om man ser på hvilke andre kameraer Eng-
ströms forhandler, er Arris Amira naturlig 
å trekke frem. Kvalitet og brukervennlig-
het er upåklagelig, og det er litt snillere mot 
budsjettet enn flaggskipet Venice. - Vi har 
mye henvendelser på kameraer fra Arri, og 
vi vet at veldig mange fotografer i Norden 
har et nært forhold til Amira, kan Eliasson 
avsløre. Kanskje fordi dette er første profes-
jonelle kamera mange får muligheten til å 
jobbe med. Det er et ergonomisk kamera, 
som fungerer like godt til dokumentar som 
drama. - Man kan nok si at Arri er en ve-
sentlig del av vår ryggrad, forteller Eliasson. 
Amira er et kamera som har mange brukere, 
og både utleiefirmaer og selvstendige selska-
per trenger oppfølging, service og ekstraut-
styr, så dette er en av de produktgruppene vi 
alltid har i bakhode.

En annen produktgruppe er redigeringsut-
styr. Engströms har lenge vært leverandør 
av Blackmagic Designs produkter. - Det er 
spennende med Blackmagic, for de har en 
stor spennvidde på hvilke typer produk-
ter de leverer, og det er alltid noe nytt fra 
den kanten. Eliasson forteller at Resolve 

Tiltas filmcart kommer i tre størrelser, og kan 

tilpasses et hvert filmsetts behov.

Kantene på Tilta har gjengede hull, som gjør at 

man kan feste nær sagt hva som helst på vognen.
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Vi har testet de største 
redigeringsprogrammene

SEBASTIAN SYLWAN 
Digital Storytelling    

MEDIARENA
Samlokalisering gir løft

ÅRETS STORE TEST

SONY DWX – Trådløst og problemfritt

ROLAND R-26 – En multitracker i hånden

IBC 2012 – Nyheter og trender
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MONITOR UTGIS AV FORLAGET NYE MEDIER

NIKON D800
Nikon tar opp kampen
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KRYPTON
Fra opptak til ferdig film

LED-LAMPER 
Monitor undersøker 
lyseffekten

MONITOR UTGIS AV FORLAGET NYE MEDIER

ARENA-
PRODUKSJON

med Black Magic

Styrer filmen med app
HALVBROREN

Kraftpakken Nucleus
Nytt fra SSL

LLB 2012
Stor messe i Spektrum
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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

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
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CATO 
JOHANSEN 

BOSE
RoomMatch med 
kontrollert spredning

alle skjermene

Zentropa forsterker
filmens farge

GRADING

Soundcraft Vi1
Finslipt lydverktøy

Stødige bilder
Stab C Compact 
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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
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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
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AKTUELT BRANSJENYTT

Kavhe Tehrani er en norsk fi lmskaper med iranske røtt er. Han har blant 
annet funnet Amandaprisen for kortfi lmen VIctor, og fi lmen 1994, som 
handler om en iransk innvandrer møte med et Norge i ekstase under 
vinter-OL på Lillehammer. Også denne fi lmen har fått  mye oppmerk-
somhet, blant annet i utlandet.

I disse dager holder Tehrani på  fullføre sitt  siste prosjekt, og dansk/
norske In-stiv har bidratt  med en Avid Suit for å hjelpe den entusiastiske 
fi lmskaperen med klipp av fi lmen. Produksjonen gjøres av Ape&Bjørn 

i Oslo, og det er her klippestasjonen er installert. Filmen har blitt  spilt 
inn i blant annet Berlin og Teheran, og det er en viss mystikk knytt et 
til fi lmens innhold, om man forstår fi lmskaperen riktig. - Vi er utrolig 
taknemlige for den hjelpen vi har fått  av In-site. Dett e er et bidrag som 
hjelper oss veldig, både praktisk og økonomisk, kan Tehrani fortelle. 
Tim Pett ersen, som er den som har hatt  tett est kontakt med fi lmska-
perne, kan fortelle at det er hyggelig å kunne bidra til at det lages norsk 
fi lm, også i kortfi lm format, og at det var Tehranis ett ertrykkelig ønske 
om å bruke Avid som gjorde det ekstra hyggelig å kunne hjelpe.

In-site hjelper norsk fi lmproduksjon

Kaveh Tehrani er en prisbelønnet fi lmskaper Her er regissør i full gang med instruksjoner under innspilling i Berlin

Canon Europa utvider sitt  ambassadørprogram med 17 nye profesjo-
nelle fotografer og fi lmskapere i anledning programmets 10-jubileum. 
Blant de siste tilskuddene til programmet fi nner vi marinbiolog og 
naturfotograf Audun Rikardsen fra Norge. De nye medlemmene får 
selskap av de 60 eksisterende ambassadørene i Europa, Midtøsten og 
Afrika (EMEA). Disse ble presentert i september i fj or ett er en omfat-
tende relansering av programmet.

Ett er en grundig gjennomgang av 104 profesjonelle aktører, valgte 
juryen, bestående av interne og eksterne eksperter, ut 14 nye kandidater 
til programmet. Tre av deltakerne på Joop Swart Masterclass 2018, som 
organiseres av World Press Photo og støtt es av Canon, er også tildelt et 
års deltakelse i programmet.

Richard Shepherd, Pro Marketing Manager hos Canon EMEA, sier: 
– Når Canon Europas ambassadørprogram ble lansert i 2008, satt e 
det en standard for bransjen. Programmet har siden starten sett  

Canon Europas 
ambassadørprogram 
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ambassadørene gå aktivt og engasjert inn i rollen. Mange har også 
brakt noen av de viktigste sakene og hendelsene i vår tid, frem i 
lyset. Vi er stolte over alt som er oppnådd gjennom samarbeidet 
med tidligere og nåværende ambassadører i løpet av disse årene. 
I tillegg til å bevare den verdifulle relasjonen med eksisterende 
ambassadører, sett er vi stor pris på å kunne ønske nye ansikter 
velkommen i programmet – Nye ambassadører har med seg nye 
ideér og er klare til å takle utfordringene i bransjen på strak arm.

– Om det er gjennom inspirerende og lærerike historier, arrange-
menter og opplevelser, eller den kontinuerlige støtt en vi tilbyr 
gjennom Canon Professional Services (CPS), så er fotografer 
og fi lmskapere alltid i fokus hos Canon. Vi ser frem til å fortsett e 
samarbeidet med profesjonelle fotografer og fi lmskapere i Europa, 
Midtøsten og Afrika, understreker Sheperd.
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Mediability har annonsert at en Diamond Partner-avtale med Grass Valley er signert 
for Mediability’s Nordics-virksomhet. Avtalen sikrer Mediabilitys kunder over hele 
Norden tilgang til hele produktporteføljen av Grass Valley, inkludert tidligere Snell 
Advanced Media (SAM) produktlinjer.

-Vi i Grass Valley er stolte over å ha en partner som Mediability med slik teknisk evne 
og profesjonalitet i kundeservice, Sier Greg de Bressac, leder av Global Channel Sales 
- Grass Valley.

Vårt langsiktige forhold til SAM har vært en viktig faktor i Mediabiitys suksess i Norden, 
og vi er veldig glade for å sikre vår posisjon med Grass Valley, som deres utvalgte partner 
i Norden, sier Håvard Myklebust, CEO, Mediability Group. -Vi kan nå tilby det beste 
av racerprodukter og løsninger til våre kunder for liveproduksjon, nyheter, spill og 
nett verk, i samarbeid med en av medieindustrien mest kjente leverandør.

-Vi i Grass Valley er stolte over å ha en partner som Mediability med så teknisk evne og 
profesjonalitet i kundeservice. I en tid med industrien fl ux og teknologi overgang, hvor 
våre kunder er på utkikk ett er en pålitelig rådgiver, har SAMs langsiktige partnerskap 
med Mediability i Norden vist oss at de er der for å hjelpe sine kunder gjennom deres 
beslutningsprosess. Vi gleder oss til en fl ott  fremtid som jobber med Mediability og våre 
nordiske kunder, sier Greg de Bressac, leder av Global Channel Sales - Grass Valley.

Mediability i strategisk partnerskap 

Longsys kjøpte merkevaren nå forteller de om framtiden. Ett er at 
Lexars morselskap, Micron dumpet merkevaren i juni i fj or, tok den 
kinesiske minnebrikkeprodusenten  over og kjøpte fra produsenten 
Longsys alle rett ighetene. Nå, litt  over et år ett er å ha tatt  over, har 
Lexars CEO Huabo Cai kommet med opplysninger om veien videre.

-Jeg er veldig spent på å introdusere Lexar-merket til våre kunder 
over hele verden. Lexar er dynamisk, har en overlegen forskning og 
utvikling, og har en dyp forståelse av våre kunders behov. Samtidig 
er vi overbevist om at vi med suksess kan utvide Lexar-operasjonene 
i ulike markeder globalt.

- I over tyve år har Lexar 
vært et verdensberømt 
fl ashminnemerke og 
maktet å skape uover-
truff en lagringserfaring 
og skape en unik verdi 
for bedrift seiere og for-
brukere.

På IBC i september viser Sennheiser fram Memory Mic - en helt ny 
trådløs mikrofon for Android og iOS.

Memory Mic er utviklet for journalister og andre som bruker mobilen 
til opptak, men der lyden som de innebygde mikrofonene i telefonen 
leverer ikke er god nok. Den nye mikrofonen fra Sennheiser er en 
liten og lett  trådløs mikrofon med svært god lydkvalitet. Mikrofonen 
fortsett er å ta opp uavhengig av hvor langt unna du er telefonen, og tar 
opp opptil fi re timer lyd som synkroniseres automatisk med videoen 
du har tatt  opp samtidig.

Memory Mic er enkel i bruk og styres med Memory Mic App som, i 
tillegg til å synkronisere lyd- og videoopptak, kan benytt es til å redi-
gere lydopptaket i ett erkant. Når man bruker Memory Mic til opptak 
aktiveres også den integrerte mikrofonen i mobilen som bidrar med å 
ta opp omslutt ende lyd. I redigeringen kan man enkelt justere nivået 
på de to mikrofonene for å få en fi n balanse mellom de to lydspor-
ene. Fordi mikrofonen er trådløs kan man enkelt kombinere den med 
andre mikrofoner, for eksempel til intervjusituasjoner.

Lexar kommer ut på nye hender

Trådløs 
mikrofon for 

smarttelefoner
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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 vide-
oproduksjon.

www.monitormagasin.no

Navn: Danmon Norge AS
Adresse: Brynsveien 16, 0667 Oslo
Telefon: 23 400 400
Telefaks: 23 400 401
E-post: info@danmon.no
Internett: www.danmon.no
Totalleverandør av utstyr til 
det profesjonelle produksjons-
miljøet.

Navn: Soundware Norge 
Adresse: Brynsveien 16, 0667 Oslo, 
0481 Oslo
Telefon: 23 400 390
Telefaks: 23 400 399
E-post: info@soundware.no
Internett: www.soundware.no
Totalleverandør av lydutstyr 
til profesjonelle brukere.

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag
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Levende bilder med vakker uskarp bakgrunn. 

Enestående balanse mellom bildekvalitet, lav 

vekt og kompakt størrelse.

Setter en ny trend for speilløst

Portray the world beautifully

Brennvidde: 75mm Eksponering: F/2.8 1/160sek ISO: 400

For Sony E-fatning Di III: For speilløse kameraer med utskiftbare objektiv

for SONY speilløse fullformatkameraer (modell A036)
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