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TheLight er resultatet av omfattende research og utvikling av flere ingeniører (elektronikk, mekanikk og 
lys) som har spesialisert seg i bruken av high-power LED, i samarbeid med en fotograf med over 15 års 
erfaring innen TV- og filmproduksjon. Den innovative teknologien som TheLight baserer seg på når det 
kommer til fargetemperatur kombinert med høy CRI og høyt lysutbytte, er også takket være deltagelsen 
fra forskningssentret til Universitetet i Catalonia - Spania (UPC).
Teknologien og produktet fra TheLight er laget spesielt for å møte de internasjonale standardene i 
henhold til lyskvalitet, korrekt fargetemperatur og presis fargekalibrering.
TheLight kommer i to hovedsegmenter, Studio og Location. Innenfor disse segmentene finnes det et 
stort utvalg av variasjoner.

Elektrik Solutions AS
Tollbugata 101, 3041 Drammen, tlf: 918 02 000

www.elektrik.no

Pris for et standard kit: 28.000,- eks mva.
Ved finansiering: fra 899,- pr. mnd eks mva. 

Spesifikasjoner: 
Fargetemperatur fra 2800K - 8500K 
Fokus fra 30gr til 56gr
Korigering av + - grønn og magenta 
Flikkerfri opp til 3000FPS / 1/6000sec 
Dimbar
2,4kg

Kitet inneholder:
4Light lampe
VCD kontrollenhet - Både batteri og kabel 
Ballastkabel - 3,5m
Låvedører
Softboks diffuser
Quick link swivel-ball med 3/8” pin
Baby stud 16mm - for oppheng av ballast på stativ 
Vann- og støtsikker transportkasse

Salg og installasjon av lys og sceneutstyr
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the future 
is in your 
hands

Live Production

New high performance Switcher range from Sony 
Get “hands on” with the world leading quality  

and reliability of our affordable MVS-3000,  
MVS-6520 and MVS-6530 switchers.

Visit our events site to find your 
nearest Roadshow and Masterclass 

events.pro.sony.eu
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innHOLD 1 - 2013

I dette nummeret
14 n fREMTIDENS foRLoKKENDE KINoLyD
Dolby Atmos er navnet på det lydsystemet som Dolby selv kaller et 
kvantesprang i kinolydens historie. Glem Dolby 5.1 og 7.1, lydsystemer 
som enhver kan ha hjemme i stua si, for nå skal Dolby Atmos for alvor 
lokke filmentusiaster til kinosalene. Og Sandvika Kino og Kristiansand 
Kino er blant de første kinoene i verden til å ha installert den teknolo-
giske nyvinningen. 

18 n LEKRE fARGER – MEN KoRREKT GJENGITT? 
Skjermen din kan vise seksten millioner farger. Minst. Legger du i noen 
ekstra kroner, stiger antallet drastisk. Du beveger deg fra fargeopplevel-
se over i abstrakt matematikk. Men hvordan vet du at fargegjengivelsen 
er korrekt? Det som røde på skjermen din kan bli lilla en TV-skjerm, 
og vakre overganger kan gå i svart på en filmvisning. Fargekalibrering 
er en vitenskap som langt overgår kapasiteten til billige kalibreringsin-
strumenter. Monitor inviterte skandinavias fremste fargespesialister på 
boller og frukt – i bytte mot en prat om hvordan de jobber.

24 n SyNChRo ARTS REVoICE PRo – EffEKTIV VoKALfIKSER 
Når vokalpåleggene ikke er helt i synk, er det bare en ting å gjøre: Å 
finne frem den virtuelle saksen og programtillegget for tonehøydekor-
rigering, og brette opp ermene. Med nye Revoice Pro har Synchro Arts 
tatt sikte på å forenkle det tidkrevende arbeidet.

28 n DICE – MED foRNEMMELSE foR DIGITALE REGNDRåPER 
En konkurranse i miksing av musikk ble avholdt av en plugin-produsent 
for noen år siden, med omkring 300 bidrag. Senere ble det holdt en 
lignende konkurranse for design av lyd for spill – med 400 bidrag. Om-
kring 2 500 personer jobber med spillproduksjon bare i Sverige. Dette 
er på størrelse med NRK. Det finnes noen større selskaper Avalanche, 
Starbreeze og Massive Entertainment, men overlegent størst er DICE, 
tidligere Digital Illusions. 

34 n CANoN C100 oG C500 - NyE KANoNER fRA CANoN 
Det føles en smule forslitt å innlede med fremtidsvisjoner, men hva pas-
ser vel bedre når Canons nye kameraer kommer i posten en vinterdag? 
Aluminiumsboksene i pakken er som krystallkuler for kjennere – nå var 
tiden inne for å pakke opp for å se hva Canon kan by på. Monitor har 
sjekket ut kameraene og ser på hva du kan få for pengene.

I hvert nummer
06 n LEDEREN

08 n PRoDUKTNyhETER

38 n BRANSJENyTT

42 n GALLERIET

DICE – Med fornemmelse for digitale regndråper, side 28

Canon C100 og C500 – Nye kanoner fra Canon, side 34

Lekre farger – men korrekt gjengitt?, side 18

Følg NAB 2013 på Web-TV 
www.monitormagasin.no



Telefonhybrider for POTS, ISDN og VoIP

➻ Talkshowsystem med database og screeningfunksjon

➻ To eller seks inkommende linjer 

➻ Digital ekkokansellering, AGC og expander 

➻ Telefonkonferanse

➻ Svar- og talefunksjoner styres fra valgfrie plasser

AVT Audio Video Technologies GmbH distribueres av Intersonic AS 
Nedre Vei 8, 3183 Horten | 33 03 53 20 | 97 05 53 20 | www.intersonic.no

Besøk www.avt-nbg.de
eller kontakt Intersonic
for mer informasjon.
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LEDER 1 - 2013

filmdirektoratet
Noen år etter murens fall hadde jeg gleden av å delta på kurs på den 
tidligere Øst-Tyske Filmskolen. Sammen med studenter fra tidligere 
Sovjet-republikker fikk jeg lære hvordan bekjentskaper var avgjørende 
for om du fikk lage film eller ikke. På filmskolen i Berlin tuslet fortsatt
lærere i marxisme rundt i gangene, målet deres hadde vært å sørge for at 
filmproduksjonen bygde sosialisme bak vakttårn og murer. Staten har 
brukt film til å oppnå politiske mål, slik bærer også norsk filmpolitikk 
preg av, hvis man studere norsk filmhistorie fra 1950-tallet og framover.
Heldigvis har den politiske styringen aldri hatt så groteske utslag som 
i tidligere DDR.

NFI-direktør Nina Refseth har sammen med filmkonsulent Thomas 
Robsahm tatt til orde for å avvikle etterhåndsstøtten. Argumentene de 
bruker er at dette fjerner penger fra konsulentvurderte filmer. Refseth 
og Robsahm argumenterer med at dette tapper filmfinansieringen når 
110 millioner eller 37 % av filmfinansieringen, skjer på denne måten. 
Avtroppende spillefilmkonsulent Thomas Robsahm er særlig skeptisk 
til etterhåndsstøtten fordi han mener det belønner filmprodusenters 
salg utenom kinosalen. Ordningen med etterhåndsstøtte gir produ-
senter som har solgt over 10.000 kinobilletter, muligheter til å hente 
ut inntil 7 millioner i etterhåndsstøtte basert på f.eks salg av film & 
TV-rettigheter til utlandet. Robsahm og Refseth mener at dette skrur 
opp kostnadsnivået for filmproduksjoner, og at private produsenter får 
en for stor andel av NFI sine budsjetter.

Norge trenger den smale filmen, og den trenger filmskapere som får 
utvikle en kunstnerisk stemme. Jeg ser ikke bort fra at en eller annen 
form for kurator arbeid fra NFI kan ha et element av fruktbarhet her. 
Men NFI-toppenes tro på at kvalitet kun skapes gjennom et offentlig 

filmdirektorats smak og behag, viser etter min mening en markant for-
akt for film som populærkultur. Å fjerne Norsk filmpolitikk ennå lengre 
vekk fra de etterspørselsstrukturer som er i blant filmpublikummet, vil 
bare føre til en avvikling av norsk filmbransje som en uavhengig næring. 
Når det er sagt bør man diskutere effekten av alle statlige virkemid-
delordninger, og dette gjelder også etterhåndsstøtten. Utfordringen 
er da ikke å fjerne ordninger som kan virke 
som markedsinsentiver, men heller se på 
hvordan norsk filmproduksjon i ster-
kere grad kan makte å konkurrere på 
et globalt marked. 
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Lær mer i dag på www.blackmagicdesign.com/UltraStudio3D*Prisene er eksklusive MVA

Bygget på revolusjonerende Thunderbolt™ teknologi, UltraStudio 3D har en lynrask 

10 Gb / s-forbindelse som er opp til 20 ganger raskere enn USB 2.0! Laget av et 

solid stykke aluminium er UltraStudio 3D en attraktiv robust enhet som er fullpakket 

med funksjoner som tidligere bare var tilgjengelig på en større arbeidsstasjon. 

Denne løsningen er perfekt for deg som er på farten, her får du en meget portabel 

koblingsboks for kamera, bærbare laptop og som spiller direkte sammen med ditt 

redigeringsverktøy.

Koble til en hvilken som helst Deck, kamera eller skjerm

UltraStudio 3D har et stort utvalg av video og lyd 
tilkoblinger. Dual Link 3 Gb / s SDI, HDMI, komponent 
analog, NTSC, PAL og S-video for opptak og avspilling 
i SD, HD eller 2K. Også inkludert er 2 lm XLR AES / EBU 

lyd og 2 kanaler balansert XLR analog lyd. Koble til HDCAM SR, HDCAM, Digital 
Betacam, Betacam SP, HDV-kameraer, storskjerm og mye mer. UltraStudio 3D 
støtter også to strømmer med video i full oppløsning opp til 1080p HD for å løse 
din nye stereoskopisk 3D-arbeidsfl yt!

Hardware Down Conversion

Hvis du noensinne har ønsket å overvåke både HD-og 
SD-mens du arbeider så vil du elske den innebygde i 
converteren. Her har du Dual Link SDI utganger samtidig 
med HD-og SD-utganger, eller du kan gå tilbake til Dual 

Link 04:04:04 når du arbeider i høyeste kvalitet med RGB arbeidsfl yt. Velg mellom 
letterbox, anamorfi sk 16:9 og even center cut 4:3 nedkonverterings stiler!

Avansert 3 Gb / s SDI Technology

Med spennende nye 3 Gb / s SDI-tilkoblinger kan UltraStudio 
3D yte dobbelt SDI datahastighet av hva som er normalt for 
HD-SDI, i tillegg kan du koble til alt ditt HD-SDI-og SD-SDI 
utstyr. Bruk 3 Gb / s SDI for 2K og rediger din siste spillefi lm 

med sanntid 2048 x 1556 2K oppløsning i opptak og avspilling!

Mer tredjeparts programvare kompatibilitet

UltraStudio 3D fungerer med programvaren du elsker å 
bruke! Bruk QuickTime™ programvare eller verdens mest 
populære redigeringprogramvare som Final Cut Pro™ og 
Premiere Pro™! Du får også Photoshop™ plug-ins for å grabbe 

og frame bilder, pluss sanntid forhåndsvisning i After Effects™ og Nuke™. Ingen 
andre redigeringsløsninger støtter mer programvare på Mac OS X, så nå har du 
frihet til å bygge ditt eget studio på din måte!

UltraStudio 3D
€835*

Verdens første Thunderbolt™ baserte capture og 
playback løsning for SD/HD-SDI, HDMI og analog video!

UltraStudio 3D
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Atomos Samurai – Kombinert field Monitor og Recorder
Atomos Samurai er Field Monitor og Recorder i et og samme produkt. 
Via HD-SDI fra kamera kan man ta opp i ProRes eller DNxHD, og 
lagre filene direkte på SSD- eller HDD-disker. Dermed unngår man 
tidkrevende konvertering i etterkant. I tillegg har du mulighet til å job-
be med filene direkte på Samuraien! Du kan sette inn- og utpunkter, 
skrive metadata, og dermed sette i gang med post-produksjon allerede 
på settet. Du har i tillegg muligheten til å slette klipp samt formatere 
diskene i enheten. 5’’ touch-monitoren på 800x400 gir funksjoner som 
Focus Peaking, Zebra og False Color. Den har også mini-jack-utgang for 
lydmonitorering. Man kan også bruke Samurai som en Playout enhet. 
Enten som en Regissør-monitor via Loop Through, eller som ren av-
spiller for påsyn av klipp. Her har man imidlertid også gode muligheter 
for å benytte seg av Atomos Connect, som er markedets minste SDI 
til HDMI Converter. Denne kan festes direkte på batterifeste bak på 
Samuraien, og vil da dele videostrøm med Samuraien pga av Atomos 
sin patenterte Continues Power løsning.

pris: 13.957 kr eks.mva
Forhandler: aVit-systems, www.avit-systems.no

Lydisolerende headset/øreplugger med høy ytelse for alle musikkspil-
lere med 3,5mm stereojack. Med Etymotics Accu Driver™ har du her en 
av de mest følsomme ørepluggene i sin klasse med en SPL på 105dB. 

Den imponerende lydisoleringen er den beste på markedet med en 
dempefaktor på opp til 42 dB. Flere ulike eartips følger med slik at 
du enkelt finner noen som passer deg. En velbygd konstruksjon med 
kevlar-forsterket kabel og Accu Filter™ – utbyttbare filter som beskyt-
ter mot voks og smuss – sørger for at dine HF-øreplugger holder i lang 
tid framover.

EtYmotiC HF3: 1.550,-
EtYmotiC HF5: 1.650,-
Distributør: XL audio, www.emnordic.no

ETyMoTIC hf Series

Danmon har tatt over all distribusjon av Vinten produkter i Norge, og 
leverer dermed hele rangen av Vinten-stativer – fra lette tripoder for 
ENG, via robuste stativer for OB, til avanserte pedestaler for studio-
produksjon og VR.

Vinten Vision blue5 har samme superbe funksjonalitet som det po-
pulære Vision blue systemet, men med høyere lastekapasitet – fra 5,5 
kg til 12 kg ved 100 mm CofG. Det gjør Vision blue5 ideell sammen 
med siste generasjon av større profesjonelle kameraopptakere.
Vintens ”Perfect Balance” teknologi gir deg markedets mest konsis-
tente bevegelser og enkel posisjonering av kameraet i enhver vinkel. 
”LF drag” teknologien sikrer fullstendig kontroll over kameraet under 
alle typer bevegelser.

pris: Kontakt distributør
Distributør: Danmon norge, www.danmon.no

Vinten Vision blue5 stativ



yellobrik C Dh 1811 SDI 
til hDMI Converter 
LYNXtechnik lanserer en robust SDI til HDMI konverter, designet for å løse utfordringer 
innen monitorering for Broadcast, Post-Produksjon og Pro-AV. Konverterer SDI video 
signaler til standard HDMI-signal for overvåking og monitorering av video. 

Et valgfritt fibergrensesnitt gjør at enheten kan brukes for å monitorere signaler som 
kommer på fiber og også fungere som en fiber Converter. HDMI-utgangen detekterer 
automatisk native input-format, og tilfører dermed ingen skalering.

To kanaler med lyd kan 
bli de-embedded fra det 
innkommende video-
signalet, og sendes ut 
igjen som digitale AES 
og analog lyd. Det ba-
lanserte lydsignalet har 
valgbart fullskalaom-
råde som preset. De 
to valgte lydkana-
lene kan også bli 
embedded inn i 
HDMI-signalet, eller 
som 8 kanaler valgt fra inng-
angssignalet (kanaler 1-8 eller 
9-16).

Mulighet for tidskode i bil-
det, gjør modulen ideell for 
redigeringsoppsett. Modulen har også egen modus for metadata overlay. 

All kontroll av brukerinnstillinger er plassert på toppen av modulen, tydelig merket 
og lett tilgjengelig. Dette forenkler endringer i modulens funksjon og konfigurasjon. Det 
kompakte, bærbare designet gjør den egnet for et bredt spekter av områder innen kring-
kasting og mobile produksjonsmiljøer.

Funksjoner:
• Støtter SDI videoinnganger opp til 3Gbit/s (1080p)
• Automatisk inngang standard og format detektor
• Automatisk inngang standard og format detektor
• Fiberopsjon
• Native HDMI videoutgang
• Analog og AES lydutganger
• Lyd fra 16 input-kanaler
• Balansert analog lyd eller ubalansert analog linjesignal
• Valgbar tidskode i bildet
• Valgbar metadata i bildet
• Input detektor med LED indikasjon
• Lyd detektor med LED indikasjon

Se alle Yellobrik modellene på http://lynxtechnik.com/.

pris: Kontakt forhandler
Forhandler: aVit-systems, www.avit-systems.no

Point source: the T-Series, 
innovation in a nutshell.

Line source: the T-Series, 
innovation in a nutshell.
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www.drammenlyd.no
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marantZ pmD661mk2
PMD661mk2 er en profesjonell portabel SD-kort-recorder 
i stereo med innebygde mikrofoner men også med 2 stk 
XLR-innganger for tilkobling av eksterne mikker. Den le-
veres med svenske menyer. 

Layout på kontrollene gjør det mulig å håndtere den med 
kun én hånd. PMD661mk2 har 2 stk balanserte XLR på mik/
linjeinngangene, en ekstra ubalansert 3,5 mm minijack linjeinngang i 
stereo, digital SPDIF-inngang samt ubalansert RCA-linje ut for å passe 
til alle profesjonelle formål. Med PMD661mk2 fins også muligheten til 
å spille inn i høyoppløst format om ønskelig (24-bit / 96 kHz PCM). 
Med de integrerte stereomikrofonene av kondensatormodell utloves 
høyest mulig kvalitet. PMD661mk2 spiller inn på SD-kort og er også 
kompatibel med SDHC hvilket innebærer støtte for dagens raskeste 
og kraftigste minnekort.

PMD661mk2 tilbyr opp til åtte timers kontinuerlig innspilling med 
fire AA-batterier og har drag & drop filoverføring via USB 2.0 port.

Nyhetene ved mk2 
gir bl a mulighet til kryptert 

innspilling, passordsperre av innstil-
linger og Card Check for å kontrollere egnet 

SD-kortmodell. Avspilling av kryptert materiale 
gjøres med PMD Mark Editor.

pris: 4.995,-
Distributør: XL audio, www.emnordic.no

Med Connect har Atomos produsert markedets minste HDMI->SDI 
og SDI->HDMI convertere. De er like store som et Sony NP batteri! 
Connect er det ultimate konverterings og testverktøyet. Med HDMI 
og SDI tilkobling, intern og ekstern batterimulighet, samt Atomos sin 
Continuous Power teknologi, kan du konvertere hvor du vil – når du 
vil. Den har samtidig også innebygget Test Pattern Generator og Audio 
Tone Generator, i tillegg til 3:2 Pulldown Remover. Enhetens intern-
batteri varer i ca. 2 timer, og sammen med et 2-cellsers batteri som 
medfølger, har du over 8 timers batteritid. Ved å kombinere den med 
et 6-cells batteri, kan enheten passere 32 timers batteritid i full bruk! 
Batterifeste gjør at den f.eks kan festes bak på Atomos sin Samurai og 
Ninja, men også andre enheter som har Sony-fester.

Modeller:
H2S: Konverterer HDMI til HD-SDI
S2H: Konverterer HD-SDI to HDMI

pris: 2.589 kr
Forhandler: aVit-systems, www.avit-systems.no

Atomos Connect 

Ross Robotics
Ross Videos oppkjøp av FX-Motion og Cambotics betyr at Ross Video 
nå også tilbyr både prisgunstig og avansert robotics. Dermed er Ross 
Video den eneste som kan tilby deg en total studio-løsning av egne 
produkter – med robotics, grafikk, produksjonsmiksere og automasjon.

Cambotics designet og produserte noen av verdens fineste auto-
matiserte kamerahoder og pe-

destaler. Under vingene 
til Ross Video er dette 

videreført som Cam-
Bot Series. Kjennete-
gnet er utmerket ro-
busthet, pålitelighet 
og presisjon.

Ross Furio Robo-
tic Camera System 
benytter et unikt sys-
tem for absolutt po-
sisjonering i rommet. 
Sammen med skin-
nebaserte kjøringer, 
presise bevegelser i 
vertikal-planet og av-
anserte PTZ kame-
rahoder, er systemet 

ideelt for alle typer 
automatiserte studioer.

pris: Kontakt distributør
Distributør: Danmon norge, 
www.danmon.no



www.monitormagasin.no FEBRUAR 2013  11

LiveU Smart – for smarttelefon og nettbrett
Ny revolusjon innen direktesending av levende bilder fra LiveU. LU-
Smart leverer sikker og høy kvalitet på direktesending av video – hvor 
som helst hvor det er 3G, 4G eller WiFi dekning. Ved å kombinere 
tilgjengelige nettverk og benytte to mobile nettverk på en smarttele-
fon samtidig, kombineres den interne 3G/4G med ekstern 3G/4G. 
Dermed styrkes båndbredden ytterligere og gir en svært rask signalo-
verføring.

Ved hjelp av LU-smart og en egenutviklet app, kobles videostrøm-
men fra smarttelefonen til eksisterende LiveU mottaksserver og blir 
umiddelbart tilgjengelig i LiveU Total kontrollsystem. Dette gjør at 
det enkelt og effektivt kan sendes direkte fra flere reportere ute i felten 
– direkte til kontrollrommet, uten videre konvertering eller oppsett av 
linjer. Signalet rutes så videre til den ønskede destinasjonen, enten det 
er direktesending på TV, mobil eller nett.

• Kombinerer 3G/4G og Wi-Fi nettverk for å sende opp til 5 Mbps 
profesjonell kvalitets på videosignalet, sub 2-second forsinkelse
• LiveU Center fjernstyrt management
• Tilkobling til CDN/SDI ut
• Forenklet GUI
• Switch kamera bilde

• Phone intern Flash-kontroll
• LiveU sikker videoprotokoll og avansert FEC

pris: på forespørsel
Forhandler: aVit-systems, www.avit-systems.no

König & Meyer introduserer nye smarte universal-holdere for både 
leseplater og mobiltelefoner. Som vanlig når de kommer fra K&M så 
er de velbygde og minst sagt praktiskte i alle mulige sammenhenger.
19740: Universell holder for lesebrett med klemfeste for stativ. 
Vridbar og passer stativrør mellom ø7-30mm. Passer alle lesebrett 
som er mellom 120-220 mm.

19745: Smartphone-holder med klemfeste for stativ. Vridbar 
90° og fleksibel svanehalsarm på 110 mm. Passer alle telefoner/
mp3-spillere som er 46-76mm brede.

K&m 19740: 520,-
K&m 19745: 260,-
Distributør: XL audio, www.emnordic.no

K&M Universal holders

Ikegami HDK-55 er det mest prisgunstige av de nye Unicam HD ka-
meraene. Tre 2/3-tommers 1080i 2.3 megapiksels AIT CCD’er gir deg 
utmerket bildekvalitet.

HDK-55 har 16-bit A/D konvertering og matchende 16-bit DSP for 
å maksimere fordelene med høy bit-kvantisering. Spesielt i de mørkere 
områdene av et bilde drar man nytte av finere gradering.

Funksjonalitet du finner i HDK-55 inkluderer Quick EZ Focus og 
korrigering for kromatisk abberasjon. Som de andre portable kamera-
ene i Unicam HD serien er HDK-55 kompakt med lav profil, og kan 
benyttes med dokking adapter for fiber eller triax kabel.

pris: Kontakt distributør
Distributør: Danmon norge, www.danmon.no

Ikegami hDK-55 hD-kamera



AKTUELT PRoDUKTNyhETER

Denon DBP-2012UDP er en allsidig profesjonell Blu-ray-spiller.
Musikk og videofiler kan spilles av direkte fra en datamaskin (via 
DLNA), Super Audio CD eller DVD-Audio plater og den gir dessuten 
tilgang til online-innehold som YouTube uten en datamaskin innko-
blet. Spiller også innhold som lagres på USB-minne. En USB-port er 
tilgjengelig på frontpanelet. 

High-precision video encoder og I/P Scaler for et renere bilde og fyl-
digere farger (1080p/24 video) inkludert ”Deep color” og ”x.v. Color” 
support. Dolby TrueHD og DTS-HD Master. Audio HDMI-utgang 
med høy kvalitet på 24-bit/192kHz D/A-konverter.

• 3D Ready Blu-ray-spiller
• Streamer musikk, foto og video-filer lagret på USB eller en nettverk-
stilkoblet enhet som en datamaskin eller NAS
• Viser distribusjonstjenester som YouTube uten datamaskin
• Støtter HDMI 1.4a med 3D, ”Deep Color”, ”x.v.Color”
• Høy bithastighet på 24-bit/192kHz
• 1 GB internt minne for BD Live innehold
• Videoutganger: HDMI, Komponentutgang, Komposittutgang
• Lydutganger: Koaxial digital utgang, Analog stereoutgang (RCA), 
Analog utgang i 7.1( RCA)
• Øvrige tilkoblinger: Ethernetport, USB-port på framsiden, RS-232C 
og fjernkontroll inn/ut
• 19” 3HE rackmonteringskit inkludert
(WxHxD) 434x107x319mm, 5,2 kg

DEnon DBp-2012UDp: 8.300,-
Distributør: XL audio, www.emnordic.no

DEnon DBp-2012UDp

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere

.no

ARRI PCA (Professional Camera Accessories) lanserer en serie spesi-
altilpasset tilleggsutstyr for de nye Sony F5/F55 kameraene. Tilleggs-
utstyret bedrer kameraets ergonometri og utvider kameraets profes-
jonelle bruksmuligheter. ARRI «Ready-to-shoot» Pro-kit LWS for 
Sony F5/F55 består av Adapter Plate med 15mm LWS støttestenger og 
ARRI rosetter for feste av håndgrep, ergometrisk skulder pute, viewfin-
der adapter som plasserer søkeren i en ergonometrisk riktig posisjon, 
topp plate for montering av ekstrautstyr som f.eks. monitorer m.m. 
Topp platen har feste for toppmonterte støttestenger, og kan brukes 
som Low Mode Bracket (for ekstremt lav kameramontering). 15mm 
LWS støttestenger gjør det mulig å montere matteboks og følge-fokus. 
ARRI Pro-kit LWS kan utvides med BP-8 eller BP-9 adapter for optisk 
sentrerte 15mm eller 19mm studio support. Dermed er det mulig å 
montere store zoomer som krever egen støttebro på F5/F55. Det gir 
også tilgang til ARRI sitt store utvalg av profesjonelle mattebokser, 
trådløse- og manuelle følge-fokus enheter. (ARRI 15mm LWS, 15 og 
19mm studio support og ARRI rosett er bransjestandard). ARRI spe-
sialtilpassede Ready-to-shoot kits finnes også for andre Sony kameraer, 
RED Epic/Scarlet, Canon EOS 100/300/500, Black Magic, Canon og 
Nikon DSLR m.fl. Se ARRI.com/camera

ARRI Ready-to-shoot kits for Sony F5/F55 er tilgjengelig fra uke 14 
og koster fra kr. 6325.- ex mva. 

pris: Kontakt distributør
Distributør: Deluxefilm, mail@deluxefilm.no, tlf. 91 14 05 30

ARRI Ready-to-Shoot kit 
for Sony f5/f55 



www.hydrophobic.no
Tlf. +47 901 77 070  •  mail@hydrophobic.no

• Yrkesdykker kl. 1 - tilfredsstiller alle sikkerhetskrav

Operatør: Amund Lie, FNF •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

• Komplette løsninger for opptak i basseng og sjø
• Opptak til 50 meter+ dybde

         • Splashbag/actionhus til ARRI Alexa, Phantom Flex, 35mm o.a.
• Undervannshus til RED Epic / Scarlet / M-X

FILME UNDER VANN?

Miranda LUMO – er markedets mest tettpakkede enhet for elektrisk-til-
optisk og optisk-til-elektrisk konvertering. LUMO pakker hele 36 inn- og 
utganger i en 1RU ramme. 

Med sitt modulære design kan hver enkelt konverter vedlikeholdes mens 
enheten er i drift. LUMO har doble redundante strømforsyninger, og kontrol-
lere med doble redundante IP-tilkoblinger for omfattende system-monitore-
ring og alarmering. 

LUMO benytter de samme SMPTE-compliante fiberoptiske SFP-modu-
lene som du finner i alle 3Gbps produktene i Mirandas portfolio.

pris: Kontakt distributør
Distributør: Danmon norge, www.danmon.no

Miranda LUMo konvertere

Etymotic er et utviklings- og forskningsdrevet foretak som ble 
startet av Mead Killion, pH.D. i 1983 og er nå verdensledende 
innen In-Ear-teknologi. Med dype røtter innen akustisk forsk-
ning og høreaparatindustrien fant Etymotic allerede i 1984 
grunnlaget for de fleste av dagens In-Ear øreplugger.

MP9-15 er aktive ørepropper som automatisk demper de høye 
lydnivåene. Den ultimate beskyttelsen når hørselen er i risiko-
sonen og man helst vil unngå å ta bort øreproppene for å høre 
lavere volum. Når lydnivåene øker gis en gradvis lyddempning 
på enten 9db eller 15dB. Ideell for så vel publikum, musikere, 
lydteknikere, sikkerhetsvakter som restaurant-/klubb-/event-
ansatte.

• Demper øyeblikkelig fra høye, raske ”lydsmell” (f. eks. cymbal)
• Bryter for 9dB eller 15dB demping
• Forsterker også svak lyd med 6db om det er ønskelig
• Innhold i esken: 7 stk. ulike øreplugger, fleksibel halsreim, filter 
og filterverktøy, rengjøringsverktøy, batterier, beskyttelsesetui 
og bruksanvisning

EtYmotiC Er125-mp9-15: 4.160,-
Distributør: XL audio, www.emnordic.no

EtYmotiC mp9-15

Ikke alle har plass til verdens heftigste miks-
ekonsoll - Neve 88RS. AMS Neve har derfor 
introdusert Neve 88RLB – med samme lyden 
av storhet, som modul for 500-serie formatet.

Den utrolig vellydende teknologien fra Ne-
ves to-tonns flaggskip 88RS konsoll kommer 
med ekstra funksjonaltet som REGenerate 
funksjon, sveipende høyt-pass filter, intelli-
gent fantommating og DI inngang. Neve-ma-
gien har aldri vært mer tilgjengelig og praktisk.

pris: Kontakt distributør
Distributør: soundware norge, 
www.soundware.no 

AMS Neve 88RLB

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere

.no
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Tekst: Per Olav Heimstad

Foto: Per Olav Heimstad (bilder med folk) og nadja Halvari (bilder uten folk) 

REPORTASJE DoLBy ATMoS

fremtidens forlokkende kinolyd

I desember inviterte SF Kino Sandvika filmpresse og filmfagfolk 
til å selv overvære en beta-test av hva Dolby Atmos yter. Her ble 
det vektlagt hvor stor innovatør Dolby har vært innen kinolyd i 
nærmere førti år, men at det nå, for første gang var snakk om mer 

enn bare oppgraderinger av tidligere systemer. Denne gang beskrev de 
lanseringen som en revolusjon.

Spenstig sprang
Der hvor mye utvikling har skjedd de siste årene innen kinobildeopp-
levelsen (3D og 4K), har kinolydutviklingen stått påfallende stille. Pre-
sentasjonens vert, Ivar Halstvedt, administrerende direktør i SF Kino 
AS, presenterte Atmos-effekten som ”3D-lyd”. Noe som i Sandvika 

Kinos tilfelle manifesterer seg gjennom intet mindre enn 64 lydkanaler, 
hvorav 32 går til høyttalere montert i taket.

Dolbys egen representant, britiske Tom Dodgson (Dolbys filmsalgs-
sjef i Nord-Europa) var ikke tilbakeholden med å beskrive Atmos som 
et etterlengtet produkt. – Først hadde vi mono kinolyd. Så stereo. De-
retter ble flere kanaler tilføyd, og vi kunne etter hvert på veien via 5.1 
til 7.1 omgi publikum helt med lyd. Var det nå naturlig å fortsette med 
9.1, 11.1 og 13.1? Nei, vi i Dolby skjønte at vi måtte gjøre et langt mer 
spenstig sprang. 

Omfattende høyttalersystem
Dodgson fremholder at den eksisterende kanalbaserte løsningen på god 

Dolby Atmos er navnet på det lydsystemet som Dolby selv kaller et kvantesprang 
i kinolydens historie. Glem Dolby 5.1 og 7.1, lydsystemer som enhver kan ha hje-
mme i stua si, for nå skal Dolby Atmos for alvor lokke filmentusiaster til kinosalene. 
Og Sandvika Kino og Kristiansand Kino er blant de første kinoene i verden til å ha 
installert den teknologiske nyvinningen. 



vei gjengir lyd fra objekter som beveger seg, men på langt nær flytende 
nok. – Vi ønsker å fjerne oss fra kanalstyrt lyd til den neste generasjon 
surround sound-format. Atmos-plattformen kan håndtere lyden fra 
128 objekter samtidig, noe som skulle være langt mer enn nødven-
dig. Nå er 5.1 primitivt, legger han til. (Man kan fortsatt kombinere 
Atmos med en 5.1 eller en 7.1-platform, som holder til å håndtere de 
atmosfæriske og statiske elementene i lydbildet.) 

En viktig del av Atmos er utnyttelsen av hele ”hemisfæren”, da det 
hele inkluderer plassering av et omfattende høyttalersystem i kino-
saltaket. Filmlydveteranen Rolf Gjestland, spesialrådgiver i kino-
design og kinoteknikk, er imponert. – I kinolydens historie har det 
stort sett bare vært snakk om oppgraderinger av allerede eksisterende 
lydsystemer. Men her er det snakk om et kjempehopp, forteller han 
i fra podiet. 

Dolbys talsmann: Tom Dodgson, Dolbys kinosalgssjef i Nord-Europa, kaller Atmos et
kvantesprang i kinolydens historie.

Pionerer: SF Kino i Sandvika er blant de første i verden til å tilby Dolby Atmos-lyd. 

Den 23-25 april är det äntligen dags igen: Stockholmsmässan öppnar sina portar för Sveriges alla proffs inom ljud-, 
ljus- och bildområdet. Här kan du se de senaste produkterna, träffa gamla och nya kollegor, få häftig inspiration 
och självklart göra riktigt bra affärer. Vill du uppleva den senaste tekniken från tillverkare över hela världen? Kom 
till LLB-mässan. Vill du höra spännande och aktuella föreläsningar där bransch-profiler delar med sig av senaste 
nytt? De finns på LLB-mässan.

Mässans öppettider är 10.00-18.00
Gå in på llbmassan.se och registrera dig så får du fri entré till mässan.

Välkommen till Ljud Ljus och Bildmässan
– Kunskap du inte kan vara utan!

VI SYNS OCH HÖRS!

2013

LJUD LJUS BILD
 Nordens ledande branschmässa

www.llbmassan.seLjud LjuS OCH BILd på StOCKHOLMSMäSSaN 23-25 apRIL 2013
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Hear the whole picture
Når det er sagt, i presentasjonene ble det gjentatt påfallende ofte hvilken 
genistrek det er å ha montert høyttalere over hodet på publikum. Imid-
lertid, hvis man ønsker å både kalle seg en fagmann innen lydteknikk 
og å gi publikum en illusjon av at helikoptre eller en regnstorm farer 
over hodene sine, så er jo ikke idéen om å plassere høyttalere i taket 
påfallende imponerende. Så det måtte jo komme. 

Uansett, i lydklippeksemplene som ble presentert registrerer salen 
riktignok en stor forbedring av flyten mellom de ulike høyttalerne. Med 
Dolby Atmos får man også en langt mer naturlig effekt av lyden fra 
objekter som beveger seg utenfor lerretet versus et surround-anlegg 
(7.1), som tross alt er grovere fordelt på ulike seksjoner langs kinoveg-
gene. Fra før er det jo ikke uvanlig at store kinosaler har opp til seksten 
høyttalere lang sideveggene og bakveggen, men disse mottar samme 
signal. Med Dolby Atmos blir signalene delt opp og de individuelle 
enhetene blir adressert presist og spesifikt. Hear the whole picture, er 
Dolbys lanseringsslagord. 

Spontan applaus
Et annet lydeksempel, designet av lydteknikker Erik Aadahl (kjent for 
filmer som bl.a. Transformers og Kung Fu Panda), fikk de største lyden-
tusiastene i salen til å bryte ut i spontan applaus og gledesrop. 

Blant de hengivne er lydmann Gisle Tveito (Knerten i knipe, Oslo 31. 
August, En Ganske Snill Mann, Halvbroren), fra Storyline Studios, som 

har vært med på å få anlegget i Sandvika Kino oppe å gå. Hans interesse 
er at fagfolk som jobber med lyd skal få et langt større spillerom når 
ønsket lydbilde skal konstrueres. Han beskriver tidligere lydsystem som 
problematiske da de i for stor grad gir publikum forskjellige opplevelser 
alt etter hvor i salen man sitter. – Vår utfordring er å skape komplekse 
lyddesign, uten at dette gir ulik effekt i salen. Vi lydteknikere ønsker å 
gjøre alt det vi har lyst til å gjøre, og ikke minst alt det regissørene ber 
oss om å gjøre. NÅ har vi det verktøyet som skal til! informerer Tveito 
fornøyd. 

Samme billettpris
Dolby Atmos tar også hensyn til at kinorom er forskjellige. Miksingen 
utføres i realtid, så på den måten tilpasses filmens lydspor hver enkelt 
kinosal. Dette kalles Pan Through Array, og innebærer også at hele 64 
høyttalere ikke er en nødvendighet, men at mindre kinoer kan nøye seg 
med en mindre rigg, men likevel nyttiggjøre seg teknikken. 

Spørsmålet er om det ressurskrevende Dolby Atmos-systemet er verdt 
investeringen. Ivar Halstvedt i SF Kino AS er ikke i tvil: – Ja, det er vi 
sikre på. Hvis ikke hadde vi ikke installert utstyret, bedyrer han. Podiet 
i Sandvika Kino fremholdt også at publikum ikke vil trenge å betale mer 
for kinobilletten sin til visninger i Atmos-saler. 

Bedre enn i stua
Og Dolbys og kinodrifternes mål er klart: De trenger å by sitt publikum 

Atmos-tilhengere: Ikke et vondt ord om Atmos her i gården. Fra venstre: Gisle Tveito, Rolf Gjestland, Ivar Halstvedt og Tom Dodgson.



på noe som er overlegent den opplevelsen teknologien kan by 
på hjemme i stua til folk. De ønsker ikke å selge dyrere billet-
ter, de ønsker å trekke flere folk. Hjemme-surround-anlegg 
finnes det mange av, men de færreste filmentusiaster klarer 
vel å forsvare overfor seg selv (… eller ektefellen) at det er 
forsvarlig å bekle samtlige vegger og tak i stua med dusinvis 
av høyttalere. 

 – Jo flere filmer, jo mer innhold, desto flere kinoeiere vil 
ønske dette lydsystemet på sin kino, understreker Dodgson. 
Rolf Gjestland tilføyer: – Interessen for Atmos våkner. Kinoer 
spør oss når systemet er tilgjengelig. Og de som skal bygge 
nye kinoer og saler legger Atmos inn i planene sine, også på 
små steder i Norge. 

Dolbys mål er 1000 Atmos-saler på verdensbasis i løpet av 
2013. Så langt, i betafasen, finnes det om lag tretti. De to salene 
vi har her i Norge utgjør derfor per i dag et eksklusivt tilbud. 
Det finnes konkurrerende 3D-lydsystemer, som ISONO og 
Barco Auro 3D, men de står hjelpeløse på siden av Dolbys 
markedskontroll innen kinolyd. 

Innbringende nok?
Men Dolby kommer altså ingen vei med dette lydsystemet 
om de ikke tilbys nok filmer som benytter Atmos. Pixars 
animasjonsfilm Brave var den første filmen ferdigstilt med 
Dolbys nye lydkodeks. Senere i 2012 kom Taken II, Chasing 
Mavericks, Rise of the Guardians, The Hobbit og til slutt, 
med romjulspremiere her til lands, Life of Pi. I 2013 er 28 
nye Atmos-opplevelser planlagt, deriblant A Good Day to Die 
Hard, Star Trek Into Darkness og Pasific Rim. 

Dette er store actionfylte filmer hvor flere garantert har ap-
pell til de som er godt over gjennomsnittet interessert i lyd-
kvaliteten – de som legger lydopplevelsen til grunn når de skal 
vurdere verdien av et kinobesøk eller ikke. Men vil investering 
i Dolby Atmos spille noen rolle fra eller til for den gjengse 
kinogjenger? Når vil den første romantiske komedien komme 
med Atmos-lyd, og vil i så fall målgruppa bry seg? 

Tiden vil vise om Dolby Atmos vil innbringe nok mynt fra 
mer enn kun lydentusiastenes lommer. n Lyd fra oven: Høyttalerne i taket teller like mye som de langs veggene. 

Ny digital Live Mixer
Best lyd, enkel betjening!

M-200

V-40HD
4-kanals Multi-Format Video Mixer

Best bilde, enkel betjening!

www.rolandsystemsgroup.no



Skjermen din kan vise seksten millioner farger. Minst. Legger 
du i noen ekstra kroner, stiger antallet drastisk. Du beveger deg 
fra fargeopplevelse over i abstrakt matematikk. Men hvordan vet du 
at fargegjengivelsen er korrekt? Det røde på skjermen din kan bli lilla på 
en annen TV-skjerm, og vakre overganger kan gå i svart på en filmvisning. 
Fargekalibrering er en vitenskap som langt overgår kapasiteten til billige kali-
breringsinstrumenter. Monitor inviterte skandinavias fremste fargespesialister på 
boller og frukt – i bytte mot en prat om hvordan de jobber.

Tekst: Jonatan Kruse

TEKnOLOGi   fARGEKALIBRERING

Lekre farger - 
men korrekt gjengitt? 
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Lekre farger - 
men korrekt gjengitt? 

T enk på lyd. En enstrøken A svinger med 440 slag i se-
kundet. Den samme konvensjonen gjelder i hele musik-
kverdenen. Et orkester som spiller ustemt mister raskt sine 
tilhørere, og av og til skapes overskrifter når man i felles-

skap stemmer seg opp noen svingninger over 440. Det hersker konsen-
sus i musikkverdenen: En A er en A. Nåde den som synger noe annet. 

Når det gjelder farge, er bildet mye mer komplisert. Synlig lys ligger 
i nanometerskalaen mellom ca. 380 nm - 720 nm, 

men hvitt lys har ingen bestemt bølgelengde. I 
stedet er det hvite lyset et samspill mellom 

rødt, blått og grønt. Svært enkelt forklart 
består hvitt av like deler av hver av de tre 

fargene. Reduserer man verdien på en 
kanal, trer en ny farge frem. Vil du 

teste det, kan du male en vegg 
hvit og belyse den med en 
grønn, en blå og en rød lam-

pe. Den røde lampen gir rødt 
lys, enkelt og greit. Tenner du 

den grønne, blir veggen gul. Dim-
mer du ned den gule, går fargen over 

til oransje. Skrur du alle tre lampene på 
maks, hvitner veggen, og slukker du dem 

går, går veggen i svart. Du har fått en aha-
opplevelse, men det er ikke det eneste. Ekspe-

rimentet ditt har også gitt deg et fargerom. Heter 
du Adobe eller Apple, kan du ta betalt for det. Du 

har ganske enkelt en matrise hvor du kan gjenskape 
samtlige synlige farger ved å justere mengden av 

rødt, grønt og blått. Fargerom som sRGB, ITU 
REC. 709 og Adobe RGB 1998 kjenner du 

kanskje til. Formodentlig jobber du med dem 
daglig. Så hva er egentlig problemet?

En pianostemmer for farger
Vi skal tilbake til eksempelet med veg-

gen, men denne gangen ringer du en 
venn. Dere vil dele fargene deres med 

hverandre. For enkelhets skyld, har dere begge gjort samme instal-
lasjon – men hvordan vet du at den vakre, rødgule fargen du har funnet 
stemmer overens med fargen på din venns vegg? Det holder ikke å 
forklare innstillingene på de tre dimmerne i omtrentlige termer. Dere 
blir nødt til å gradere dimmerne med tall. Velger du 8-bitsvarianten 
risser du inn 256 trinn på hver dimmer, og er du ambisiøs velger du 
16- bitsvarianten med 65 536 trinn. Det krever nøyaktighet, men beløn-
ningen kommer med gleden når du meddeler dine dimmerverdier og 
dere begge kan nyte samme, vakre farge. Eller – kan dere virkelig det? 
Her kommer våre artikkelhelter Thomas Ytterberg og Pär Hörnell inn 
i bildet. Mange av parametrene som påvirker en bildeopplevelse er 
nemlig utenfor lekmannens kontroll, og i tilfellet med de hvite veggene 
har du allerede tapt. Variabler som veggens nyanse av hvitt, eventuelt 
dagslys og lys i omgivelsene, status og alder på glødelamper samt lokale 
eltekniske parametre spiller stor rolle for gjengivelsen av en farge. I vårt 
lille tankeeksperiment er den eneste løsningen å ringe inn noen som 
kalibrerer rommet for dere, som en pianostemmer for farge. Det er på 
tide at våre to herrer med haukeblikk gjør sin entré.

Alle viser feil på hver sin måte
 – Min historie er enkel, forklarer Per Hörnell, som med årene har blitt 
en verdenskjendis innen fargefeltet. Jeg ville at projektoren min skulle 
gjengi vakre farger og lærte meg innstillingene. Så lærte jeg meg hva 
som ikke kunne stilles inn, men som burde kunne stilles inn. Til slutt 
lærte jeg meg hvordan farger egentlig fungerer. 

Thomas Ytterberg er frilansjournalisten hvis navn gjennom en rekke 
datatidsskrifter har blitt ensbetydende med fagekspertise. 

 – Skrivingen førte med seg utallige produkttester, forklarer han. Da 
jeg senere begynte å fotografere produktene som ble omtalt, sto proble-
met klart for meg. Fargematchingen vi måler i forbrukersammenheng, 
er vanskelig å håndtere, selv i produksjonssammenheng.

Problemstillingen er enkel: Hvordan kan man som profesjonell pro-
dusent være sikker på at man etterlater kunden med riktige farger? 

 – Du er på et innspillingssted med én fargerepresentasjon, foreslår 
Pär, men redigeringen viser en annen. Kollegaen din som lager grafik-
ken har en tredje nyanse, og når kunden ser sluttresultatet på sin bær-
bare maskin, trer en fjerde frem. Hvilken er korrekt?

I rommet ved siden av venter undertegnedes redigeringsrom med en 

Pär Hörnell kjemper med projektorens para-
metre. I følge ham, har ikke målerprogram-

met ord for hvor feilinnstilt den faktisk er.
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LCD-projektor, CRT-monitor, Spectraview-
skjerm, arbeidsmonitor samt en iMac LED 
27-tommer.

 – Jeg har allerede lagt merke til at samtlige 
skjermer viser feil, ler Hörnell, som har tittet 
inn i rommet. De viser dessuten feil på hver sin 
måte. Hvis du har å gjøre med en kunde som 
er nøye på det, får han spader når fargerom-
mene er ustemte. Hvordan skal dere sikre en 
leveranse når dere ikke vet hvilken skjerm dere 
skal se på for å få riktige farger?

Hörnell fingrer med kalibreringsverktøyet 
og lover å finne en løsning. Men først får far-
geduoen frukt og boller, slik de har blitt lovet. 

Villedende tallhysteri
– Lys- og fargematematikk er vanskelig og 
får lydlæren til å ligne barneskolematte, sier 
Hörnell. En farge måles i grunnparametrene 
nyanse, metning og lysstyrke. Det finnes imid-
lertid ingen lineære sammenhenger, og hvitt 
kan representeres på mange forskjellige måter. 

Hörnell illustrerer med en situasjon fra den 
svenske TV-stasjonen SVT, der man ikke klar-
te å få testskjermene til å vise de samme far-
gene på tross av måleutstyr i 200 000-kroners-
klassen. Hörnell tok problemet med seg hjem 
og kunne konstatere at apparatenes grunns-
trukturer hadde ulike sammensetninger for 
hvitt lys. CRT, LED og LCD oppførte seg 
forskjellig. Ultrafiolett og infrarødt lys spiller 
inn på opplevelsen av farger, noe teknologien 
per i dag ikke klarer å håndtere.

 – Det finnes en standard for D65, altså dags-
lyshvitt, som er nedfelt av The International 
Commission on Illumination (CIE), forklarer 
Ytterberg. Problemet er at fabrikantene ikke 
følger den.

Duoen sukker og henviser til forbruker-
paradokset som går igjen i alle teknologi og 
driver ekspertene til vanvidd. 

 – Forbrukerne er maksimalister som tror at 
80 megapiksler er bedre enn 40, sier Hörnell. 
Mange tror at 1080 er bedre enn 720 og at 200 
Hz er bedre enn 100, helt uavhengig av hva 
man har med å gjøre. Man tror at ekstremblå 
TV-skjermer med absurde farger er bedre enn 
naturtro. Når en ny TV tas ut av kartongen, 
er den ofte innstilt med fyrverkerifarger som 
ikke har noe som helst med naturtro farger å 
gjøre. Denne tankegangen tvinger produsen-
tene fra kvalitet til oppdiktet tallhysteri. Man 
driver bort fra standarden, og det begynner 
nærmest å bli umulig å vite hvordan mottake-
ren ser fargene man sender ut. Fargeforkjem-
perne jobber i motvind.

Duoen forsikrer oss om at samstemte farger 
fortsatt bør etterstrebes. For å illustrere pro-
blemet kommer de med et marerittseksempel: 

 – Mye av dramatikken i Ringenes herre-
trilogien ligger i skyggene og detaljarbeidet, 
minner Thomas om. Med en feilinnstilt TV 
kan du like gjerne se på en svart skjerm.

 – Filmen Matrix bygger på fargeforskjel-
lene mellom to forskjellige verdener, forklarer 
Hörnell videre. Men har du en TV som gjør 
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Fem gode fargetips
Røret er ikke noe orakel. Bruker du en 
bilderørsmonitor, må den kalibreres re-
gelmessig. Mange bruker flere år gamle 
modeller som aldri har blitt justert. Påfal-
lende ofte er de for grønne i bunnen og for 
blå i toppen, for å ta et eksempel. Ta aldri 
for gitt at CRT-monitoren automatisk er 
den mest korrekte skjermen.

Det normale finnes ikke. Går du inn i en 
TV-butikk i dag, vil du se femti modeller 
med femti forskjellige bildetyper. Ingen 
av dem er viser korrekte farger. Jeg får ofte 
spørsmål om jeg kan kalibrere en typisk 
norsk innstilling. Men hvilken av de femti 
ulike feilkalibreringene er mest "normal"? 
Det er bare én ting å gjøre, og det er å 
holde seg til de standardene som alltid har 
eksistert. For det meste vil dette være ITU 
Rec.709 og EBUs retningslinjer.

Kunden har ikke alltid rett. Moderne TV-
apparater har ofte veldig gode kalibrering-
smuligheter, men fabrikkinnstillingene er 
helt på jordet. Dette slår tilbake på deg når 
kunden klager over at det ser ”dårlig” ut på 
hans nye, dyre og, i egne øyne, vidunderlige 
55-tommers skjerm. Har du et visningsrom, 
bør du sørge for at skjermene viser korrekte 
farger og være beredt til å forklare situasjo-
nen for kundene.

Uendret skjerm. Måleinstrumenter og 
programmer som kjører på datamaskinen 
kalibrerer ikke skjermen din, men grafik-
kortet. Kortet kompenserer for feilene 
på skjermen. Dette løser problemet i den 
grafiske bransjen, men for deg som jobber 
med bilder som skal gjengis på skjerm, er 
effekten ofte misvisende. Faktisk kan den 
gjøre vondt verre.

Konsekvent miljø. For å få nøyaktig 
fargesetting og kontroll, trenger man også 
god kontroll over arbeidsrom og belysning. 
Mange er for eksempel nøye med å plas-
sere lamper med dagslystemperatur i taket, 
men har ikke gjort noe med vinduene og 
styrer lyset på slump med en dimmer.

Ingen datamaskin eller skjerm kan gjengi samt-
lige synlige farger i fargerommet. I stedet gjøres 
et utvalg. Dette plasseres i en matrise – som det 
populære fargerommet sRGB.

Måleinstrument, kalibreringsverktøy og måleprogram. Godt håndlag er 
også viktig, for kalibrering handler om å finne balansen i fargerommet. 
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grønt til blått, blir det en ganske annen film.

Feil som overgår måleverktøyet
Problemet er altså at farger skapes på for-
skjellige måter i forskjellige apparater, og 
at mulighetene for signalfeil er mange. En 
YouTube-film påvirkes av kodek, datamaskin-
innstillinger, grafikkort, skjerminnstillinger 
og omgivelsene den sees i. Det er ikke enkelt 
for produsenten å treffe riktig. Men hvordan 
går man frem hvis man virkelig vil gjøre sitt 
beste? Jeg inviterer produsentene inn i redi-
geringsrommet og viser dem rundt. Hva er 
det jeg har gått glipp av, men et trent øye ser? 

 – Arbeidsmonitoren kan du kaste i søpla, 
fastslår Hörnell umiddelbart. Den har ikke 
innstillingsmulighetene som trengs og har sett 
sine beste dager. iMacen mangler innstillinger, 
men er svært godt kalibrert fra fabrikken. Vet 
du ikke bedre, kan du stole på den. 

Thomas plukker opp et rørlignende instru-
ment fra utstyrsbagen, og Hörnell heiser ned 
projektorduken. Spectraview-skjermen fra 
NEC har alle innstillinger som trengs, men så 
stort fargerom at du må passe på at du ikke 
får overmettede farger, forklarer han. CRT-
monitoren og projektoren ser stusselige ut nå, 

men kan bli veldig bra etter en kalibrering. Her 
begynner vår reise.

Noen fargesterke filmklipp med hvit bak-
grunn gir et forferdelig inntrykk. Det som er 
grønt på én skjerm, blir gulaktig på en annen. 
Dessuten er projektoren grundig feilinnstilt, 
et partytriks Hörnells testprogram avslører 
med det samme.

 – Løsningen er å unngå å bruke datama-
skininnstillingene til kalibrering, forklarer 
Thomas, uten å plugge ut datamaskinene og 
optimalisere skjermene mot måleinstrumen-
tet. På den måten går ikke fargedynamikk og 
verdifulle bits fra grafikkortet med til å kom-
pensere for feil på skjermen, noe som er tilfel-
let for de billige, programvarebaserte kalibre-
ringssystemene. 

På under et kvarter sender Hörnells testin-
strument bilder til projektor og CRT-monitor, 
som så leses av til en PC via en lysmåler. Hvert 
testklikk gir 120 målesekvenser og skjermbil-
det vandrer over grå- og fargeskalaen i kontrol-
lerte intervaller. Pär Hörnell ler av projekto-
rens tafatte forsøk.

 – Du har en lampe som har gått over 2000 
timer, projektoren er feilinnstilt og rommet er 
opplyst av lamper, ler han. Mitt måleprogram 

har ikke kartleggingsspråk for slike kjempe-
feil! Slå av og still inn, så begynner vi på nytt. 

Om og om igjen
Kalibreringsprosessen er lett å forklare, men 
gjennomføringen krever profesjonell kunn-
skap. Et kalibreringsverktøy som fungerer som 
et øye plasseres inntil skjerm- eller lerretsfla-
ten som skal testes. Derretter velger man den 
lyssettingen man kommer til å jobbe med til 
vanlig. Pleier du å ha skrivebordslampen på, 
skal det legges inn i testen. Deretter sender et 
instrument et kontrollert farge- eller gråtone-
bilde til skjermen. Dette ser øyet, og videre-
sender det til målemaskinens program. Even-
tuelle avvik vises som grafer og diagrammer, 
og man stiller selv inn verdiene i skjermens 
menysystem til det blir riktig. Måleprosessen 
er lang og omfatter både gråskala, rødt, grønt 
og blått. 

For å få korrekt resultat, er det avgjørende 
at skjermen har samtlige innstillingsmuligeter 
og ikke bare justering av lysstyrke og kontrast. 
Når testsekvensen er avsluttet, begynner man 
på nytt. Drar man i bryterne for rødt, påvirkes 
naturligvis blått og grønt samtidig. Finjuste-
ringer i gråskalaen påvirker også gjengivelsen 

Thomas Ytterberg trives i lyskasterens skjær. Eller kanskje enda bedre rett bak den, 
med kontroll over alle detaljene i fargearbeidet. 

Voksne menn trekker lasset sammen. Her legges det tid og krefter i å få samtlige 
skjermer i rommet til å vise samstemte farger. 



av farge. Prosessen er rett og slett iterativ og krever en erfaren hånd 
for å balansere parameterne. Akkurat som et piano lett kan skjære 
ut under stemming, trengs profesjonelt håndlag for å balansere og 
samkjøre fargeparametrene.

 – Vi har for få konstanter i vårt arbeid, og for mange verdier i fri 
flyt, ler Thomas. En LCD-skjerm tar eksempelvis en stund å varme 
opp, og før den er varm er det meningsløst å kalibrere. En gammel 
projektorlampe kan godt kalibreres, men når den skiftes ut må pro-
sessen gjentas. 

Alle lyskilder merkes av tiden, og det råder ulike oppfatninger om 
hvor ofte arbeidet må gjentas for at man skal kunne garantere for re-
feransekvaliteten. 

 – Toppstudioene og postproduksjonshusene treffer vi flere ganger 
i året, forteller Thomas Ytterberg. De vil ha utstyret sitt i så god stand 
som mulig.

Eksisterende utstyr duger
Mens måleverktøyet sender bilder og målerrøret klikker, passer vi på 
å kommentere de forskjellige teknologiene vi har i rommet. IMacens 
LED-skjerm har allerede fått lovord, og i følge Ytterberg er søster-
maskinen med Retina-skjem det beste han har testet i datamaskin-
sammenheng. EPSON TW-3800-projektoren er av LCD-type og får 
godkjent karakter på grunn av de gode mulighetene for innstilling, 
men lampens 2200 timer er alt for mye. Med tiden har lysstyrken 
blitt halvert. Den gamle JVC TM-H1750 som vi bruker til SD-kom-
patiblitetstesting kan stilles inn og bli riktig god. Det samme gjel-
der NECs maskinvarekalibrerte LCD Spectraview 241. Pär Hörnell 
minner imidlertid om problemet med å få skjermer med forskjellig 
grunnarkitektur til å fungere i perfekt samspill. Han mener at det er 
et problem at jeg har både LCD, LED og CRT i samme studiomiljø. 
Videre drives skjermene vekselsvis av HD-SDI, HDMI og kompo-
nent - noe som i følge Pär kompliserer situasjonen ytterligere. Vi hadde 
hatt bedre forutsetninger for å få en perfekt fargekoordinasjon hvis 
alle skjermene var HD-SDI-drevne og av LED-type, for eksempel. 
Vi blir imidlertid enige om det menneskelige aspektet er viktig. Hver 
bruker bør lære sitt utstyr å kjenne. Akkurat som i musikksammen-

heng lærer man seg hvilken monitor som trekker mot rødt og hvilken 
som gir en anelse uskarphet i kantene – og skaper seg et totalbilde av 
bruttoinntrykket. 

En monitor må vekk
Etter to timers klikking, testing og bollespising er kalibreringen ferdig 
og skjermene kjøreklare. Skumringen utenfor gir en rolig atmosfære 
og når redigeringssystemet viser klippebilder, er det for et avslappet 
og tilbakelent publikum. Det som gjør størst inntrykk, er at iMacen og 
CRT-en plutselig er helt synkroniserte. De viser eksakt samme tone 
i høylyset og samme nyanser i kulørene. De kunne vært brødre. Pro-
jektoren ligger ikke langt etter, men den svake lampen orker ikke helt 
å drive opp luminansen mot duken. Den håpløse arbeidsmonitoren, 
som viser noe helt annet enn vi ber den om, skrur vi av.

Rens, rydd og les deg opp
Med flere og rimeligere Ytterberg-Hörnells der ute, ville fargeproble-
matikken snart vært utryddet. Ingen flere samtaler fra skuffede kun-
der med gulfargede filmer og utsvertede nattevandringer. Etter noen 
timers kalibrering begynte studiomonitorene helt klart å fungere i 
samspill! Men dette er langt fra virkeligheten og vi får noen verdifulle 
tips på veien:

 – Unngå innstillinger som "livlig" og "fargerik", lær deg hvordan 
skjermen din virker og still inn de optimale fabrikkinnstillingene, 
råder Thomas. Selv halvgode forhåndsinnstillinger er tusen ganger 
bedre en publikumsfrierer hvor man har kjørt fargepedalen til bunns.

Da kan ingen fargekalibrering i verden hjelpe deg. Farge er gøy, 
men vanskelig. Jo mer man lærer seg, jo morsommere blir det.

 – Programvarekalibrering spiser fargedynamikk, advarer Hörnell. 
Gjør de grunnleggende innstillingene på skjermen og la programva-
ren justere detaljene.

Til slutt blir rådet å investere i kvalitetsprodukter, holde produks-
jonskjedene rene og lese litt om fargeteknikk. Å jobbe i sRGB og 
Adobe RGB samtidig er å be om problemer. – Til slutt venter en 
vidunderlig opplevelse, ler Hörnell og tenker på sitt første møte med 
den uregjerlige projektoren. n
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Det finnes en bok, Dialogredigering , en guide 
til den skjulte kunstformen, der forfatteren 
gjennom 500 sider redegjør for hvordan 
redigering av dialoginnspillinger for film 
gjøres. Av og til stilles veldig spesielle krav 
til redigering av tale. For eksempel kan det 
være nødvendig å klippe et opptak slik at det 
er eksakt synkronisert med et annet opptak 
gjort på innspillingssted, såkalt ettersynk el-
ler Automatic Dialogue Replacement, ADR, 
på engelsk. Det tar tid, selv om skuespillerne 
klarer å snakke nesten likt i studio som under 
filminnspillingen. Og hvem har ikke sittet og 
klippet ulike dubbinger av poplåter for å få 

dem til å sitte? 
Da Synchro Arts slapp Vocalign for over 

tolv år siden, ble den en liten revolusjon blant 
postproduksjonsstudioene, ettersom dette 
programtillegget tar seg av den kjedelige delen 
av redigeringen, slik at man kan fokusere på 
morsommere ting. Snart begynte også pop-
produsenter å bruke det. 

Den nye versjonen av Vocalign har fått 
navnet Revoice Pro, for å symbolisere at man 
beveger seg ut over det gamle programmets 
ambisjoner. Der man før bare håndterte ti-
ming, kan man nå også håndtere tonehøyde 
og nivå i en prosess som kalles Automated 

når vokalpåleggene ikke er helt i synk, er det bare en ting å gjøre: Å finne frem den virtuelle saksen og pro-

gramtillegget for tonehøydekorrigering, og brette opp ermene. Med nye Revoice Pro har Synchro Arts tatt 

sikte på å forenkle det tidkrevende arbeidet.

Tekst: Johannes Oscarsson

TEST LyDBEARBEIDINGSPRoGRAM foR MAC 

Performance Transfer, APT. Dessuten kan 
man bruke motoren i programmet til å lage 
dubbing. Vi setter i gang! 

VI STARTER 
En lekende lett installasjon senere (man trek-
ker bare programmet inn i programmappen) 
og en lisens til studioets iLok-nøkkel lastet 
inn, så kan vi starte programmet. Mulighetene 
for å klikke rundt er noe begrensede før man 
har lagt inn noen lydfiler, så vi starter med dét. 
Det er to måter å legge inn lyder på. Enten kan 
man trekke dem inn fra Finder eller lenke dem 
over fra Pro Tools med et medfølgende tillegg. 

Synchro Arts Revoice Pro

Effektiv vokalfikser

TyPE Lydbearbeidingsprogram

fUNKSJoNER Synkronisering av lyd fra ulike 

tagninger, kunstig dubbing, overføring av 

uttrykk mellom tagninger 

foRMAT Frittstående plugin for Pro Tools

SySTEMKRAV intel-Mac, OS X 10.5 eller nyere, 

iLok-nøkkel

PRIS 6 695 kroner

DISTRIBUTøR Synchro Arts, 

www.synchroarts.com

revoice pro tar over fakkelen fra forløperen Vocalign, fullastet med nye funksjoner.
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voice Pro og prosedyren gjentas med lydfilen 
som skal behandles.

Men hva nå? Det finnes ingen tydelige sym-
boler eller knapper i programmet. Hva finner vi 
i menyene? Ikke mye, virker det som, men det 
finnes en hjelpeseksjon med en hurtigguide. 
Flaut for meg, som ikke vil bruke bruksanvis-
ningen den første timen med et nytt verktøy 
(eller flaut for produsenten). Jaha ja, man skal 
høyreklikke i det lille feltet nedenfor bølgefor-
men på sporet – "selvsagt".

OK, jeg høyreklikker og antar at det er ny 

Vi begynner med den Pro Tools-tilpassede 
metoden. 

Jeg åpner et musikkprosjekt med en mann-
lig vokalist, der noen av dubbene nok kunne 
vært mer presise – for eksempel i første re-
freng. Der markerer jeg et klipp i solostem-
men, som får fungere som referanse eller 
"guide", som det heter på Revoice-språk. Pro 
Tools-tillegget består bare av en stor flate med 
tydelige instruksjoner, og i henhold til disse 
velger jeg å sende guiden til spor én. Et trykk 
på Capture-knappen flytter lyden over til Re-

APT som gjelder. Programmet gjetter auto-
matisk at det er det første sporet som er guide 
og det andre som skal behandles, så vi kjører 
på med det. Da dukker det opp et tomt område 
på det tredje sporet, sammen med små, oran-
sjefargede knapper. Jeg klikker på en av dem. 
Endelig! Etter en runde gjemsel nærmer vi oss 
litt ordentlig bearbeiding. 

Hver APT kan gå inn og justere forskjellige 
ting: Timing, tonehøyde eller nivå. I mange 
tilfeller er det nettopp justeringen av timing 
man er ute etter for å erstatte dialog fra feltet 

for Pro Tools-brukere finnes en 
plugin som tar hånd om flytting 
av lyd mellom programmene.

Automated Performance Transfer gjør ikke bare 
tagningene skremmende nøyaktige. Det kan 
også bearbeide tonehøyde og nivå.

Energikurvene er inndelt i 
guide og dub, men programmet 
gir fenomenale resultater etter 
bearbeiding.

Plutselig forstår man 

artistenes tro på at data-

maskinen kan fikse alt. 
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med studioinnspilt, ettersynket dialog eller 
gjøre en dubbing mer presis enn artisten 
klarte. Men ettersom Revoice Pro nå kan 
håndtere tonehøyde også, kan man i større 
grad overføre hele "følelsen" fra en tagning 
til en annen – og for alle parametre kan man 
stille inn hvor pinlig nøyaktige justeringene 
skal være. 

I dette tilfellet har jeg en mannlig sanger og 
vil gjøre en dubbing tightere, så jeg krysser 
bare av ved Timing og lar de forhåndsvalgte 
verdiene bli stående – på maksimal presisjon. 
For å gjennomføre bearbeidingen, trykker 
man på det røde tannhjulet eller bruker hur-
tigkommandoen R. Nå dukker en bearbeidet 
versjon av dubben opp og den er unektelig 
oppjustert. De stemmene som ikke satt helt, 

er nå helt synkronisert og holder tonen eksakt 
like lenge.

Et strålende førsteinntrykk! For å få tilbake 
lyden på prosjektet veksler vi til Pro Tools, der 
Revoice Pro Link-programtillegget fortsatt er 
åpent. Trykker vi nå på Spot nede til høyre, 
skrives den bearbeidede lyden inn som et 
nytt klipp og legger seg pent på plass blant de 
andre lydfilene. 

Dette går langt smidigere enn med andre 
lydprogram som ikke har Link-tillegget. Ofte 
må man eksportere lyd som filer, trekke dem 
inn i Revoice Pro for bearbeiding og så lagre 
det bearbeidede resultatet som en ny fil og 
importere den til prosjektet. Mildt sagt mer 
tungvint, selv om det fungerer greit med 
dra-og-slipp av lydfiler. Her har imidlertid 

Synchro Arts gjort det slik at programmet 
kan lese av tidskoden i Wav-filene, plassere 
dem riktig sted på tidslinjen og eksportere 
dem med riktig tidskode. Synchro Arts lever 
opp til firmanavnet.

IDEELT foR DIALoGERSTATNING
Programmets forgjenger er et yndet verktøy 
i mange postproduksjonsstudioer, der det 
gir raskere redigering av nyinnspilt dialog 
som skal synkroniseres mot bilde. Dårlig 
innspilte lydspor fra opptaksstedet erstattes 
av studioinnspillinger, men hvor godt de fak-
tisk stemmer overens er opp til skuespilleren 
– og redigereren. Å lage små detaljer i fraser 
kan ta adskillige timer, og det er her det store 
markedet for SynchroArts ligger. Så hvordan 
fungerer det med tale? 

Samme korte tekst, innlest to ganger med 
ganske forskjellige uttrykk, tonefall og pau-
ser, kjøres igjennom Revoice Pros Timing-
koorigering. Plutselig forstår vi troen mange 
artister har på at datamaskinen kan fikse alt. 
Resultatet er utrolig korrekt. Med barnlig iver 
går jeg også løs på tonehøyde- og nivåjuste-
ringen, og lytter på originalen og resultatet 
samtidig. Det låter virkelig overraskende likt, 
med tanke på hvor forskjellige de to oppta-
kene ble lest inn. 

Men tanken med ADR er jo ikke at oppta-
kene skal spilles av samtidig. Hvordan høres 
så det ekstremt bearbeidede materialet ut på 
egen hånd? Det er ikke en like morsom opp-
levelse. Uten originalen, som skjuler en del 
skavanker, hører man flere feil og bieffekter 
som for det meste viser seg å komme av den 
harde tonehøydejusteringen. Så lenge jeg hol-
der meg til Timing og nivå, blir resultatene 

Doubler-funksjonen gir en fasepreget og kunstig lyd på solostemmer, men 
fungerer greit for koring.

PLUSS
• Fantastisk verktøy

• Raske resultater

• Rewire-støtte

MINUS
• Omstendelig arbeidsflyt, 

annerledes enn i Pro Tools 

• Lite intuitivt grensesnitt

• Doubler-funksjonen

For å minimere bieffekter eller bevare et uttrykk, kan man skjerme deler av 
materialet fra bearbeiding.



genlunde synkronisert avspilling.

fENoMENAL foR PoPKoRING
I neste test har vi flere korstemmer i en ty-
pisk poplåt. Jeg vil selvfølgelig at stemmene 
skal ligge som perler på en snor; mer synth-
lignende enn menneskelige, selv om vokalen 
er rytmisk og ikke består av så mange lange 
toner. Jeg eksperimenterte litt med bruk av 
metronom for å gjøre opptaket tightere, med 
svært uheldige (om enn ganske fornøyelige) 
resultater. Det gikk bedre etter litt leting etter 
en annen lyd som kunne spille samme rytme, 
men påvirker naturligvis ikke bare timingen 
på koret, men også envelopen. Det betyr at 
også attack, decay, sustain og release forand-
res, og det blir langdrygt å sitte og lete etter 
lyder som er passe lange. Å synkronisere dem 
etter en bestemt tagning går derimot raskt og 
smertefritt. Jeg la merke til at det kan hjelpe 
å beskjære materialet før bearbeidingen, for 
i blant oppstår bieffekter under nyttesignalet. 

Slik bearbeiding kan man selvfølgelig til en 
viss grad gjøre direkte i mange lydredigerings-
program, med Elastic Time eller tilsvarende, 
men det er vanskelig fordi attackene ikke alltid 
er så tydelige. Revoice Pro skuffer ikke. Det gir 
utrolig tighte korstemmer og sparer mye tid 
sammenlignet med å klippe for hånd. Men hva 
hvis man vil ha enda fetere koring?

DoBBELT Så Gøy
En nyhet i Revoice Pro er Doubler-funksjonen, 
som gjør det mulig å skape kunstige dubbinger 
ved å lage en kopi som til forveksling ligner origi-
nalstemmen. Arbeidsflyten ligner mye på APT, 
men gir naturligvis et annet resultat. Når man 
lager en ny Doubler i stedet for APT, kan man 
velge mono eller stereo som sluttprodukt og 
stille inn forskinkelse, forandring av formanter 

akseptable. Små justeringer i tonehøyde fung-
erer også greit. 

En annen fordel er at man kan gå løs på 
virkelig dårlige opptak av location-lyd med 
støyreduksjon og lignende. Resultatet kan 
selvfølgelig ikke brukes i selve produksjonen, 
men fungerer utmerket som guide i Revoice! 

BESKyTT foRSKJELLER SoM SKAL BEVARES
I ren musikkproduksjon jobber man imidler-
tid ikke mot et bilde som fasit. Der er det van-
ligere at man ønsker å erstatte en sanger eller 
sangtagning. I et prosjekt har den nye sangtag-
ningen – som vi skal få til å bli identisk med 
den gamle, bare bedre innspilt – et ekstra ord 
i seg, som vi vil bevare. Det er mulig å markere 
deler av innspillingen for å skjerme dem fra 
bearbeidingen. Man kan også velge om tone-
høyde, timing eller begge skal beskyttes. 

Dette krever en del nøyaktighetsarbeid for å 
bli helt riktig, særlig når det gjelder legatosang 
og strykere. Der har vi kommet til å endepunk-
tet for hva jeg klarer å få til med Revoice Pro for 
øyeblikket, og siden det ikke finnes så mange 
innstillinger å justere, mistenker jeg at det lig-
ger litt over programmets evne. Hvordan du 
lykkes, avhenger først og fremst på ditt eget 
kildemateriale. 

Det er også denne funksjonen man bruker 
når man støter på problemer med ord som 
svelges eller høres ut som de spoles raskt 
fremover når man bruker ADR med Revoi-
ce Pro. Ved å markere et område som ikke 
skal bearbeides, kan man få mer spillerom 
i bytte mot mindre eksakt synkronisering. 
Problemet er at man ikke har noen mulighet 
for å spille av video samtidig i programmet, 
og dermed redigerer man til en viss grad i 
blinde. Heldigvis har programmet støtte for 
Rewire. Med litt fiksing kan man få en no-

og vibrato. Deretter rendrer man, og …
Resultatet blir ganske flatt. Mannsstemmer, 

kvinnestemmer – funksjonen høres syntetisk 
ut, og blir ikke særlig bra på solo/lead-vokal. 
Her finnes det andre verktøy som er bedre. 
Ser vi derimot på kor og bakgrunnsstemmer, 
stiller det seg annerledes. Det låter fortsatt litt 
"fasete", men fungerer ganske bra når det ikke 
brukes for mye i miksen. 

hELhETSVURDERING
Når det gjelder lydkvalitet er Revoice Pro li-
kevel en blandet opplevelse. I mange tilfeller 
låter dubbingen helt fortreffelig, men av og 
til oppstår ganske brutale bieffekter. Jo bedre 
grunnmateriale, jo bedre resultat – selvfølgelig. 
Noen ganger ble resultatet bedre med bare Pro 
Tools Elastic Time, og andre ganger var kombi-
nasjonen av de to perfekt. Av og til er det best 
å bruke klipp-og-lim-metoden. Revoice Pro 
er ingen erstatning for god redigeringskom-
petanse, men kan spare mye tid. 

Doubler-funksjonen er ganske uintressant, 
selv om den ikke er helt ubrukelig. Saken er bare 
at den ikke når opp til kvalitetsnivået på resten 
av programmet. Det finnes andre verktøy som 
håndterer kunstig stemmedobling bedre, selv 
om Doubler fungerer bra på koring. 

Helhetsinntrykket av Revoice Pro er like-
vel overraskende godt. Det går ekstremt raskt 
å oppnå gode resultater, og med noen små 
finjusteringer er dette et utrolig godt verktøy. 
Særlig briljerer det på sitt opprinnelige virke-
område, ettersynket dialog for film. Men også 
musikkstudioer som jobber mye med rap, pop-
koring eller lignende, kan ha stor nytte av dette 
programmet.

For å parafrasere en kjent kredittkortre-
klame: Revoice Pro? 6 695 kroner. Slippe å 
bruke tid på mikroredigering? Uvurderlig. n

Revoice Pro gir utrolig tighte korstemmer. 

goldenagemusic www.goldenagemusic.se
mail@goldenageproaudio.eu

Channel - High Performance Channel Strip

Dominator 722  - Precision Multiband Peak Limiter

Compellor 320D - Stereo Audio Level Controller

1788A - 8 ch Remote Controlled Premium Mic Preamp

188A - 8 ch Remote Controlled Mic Preamp

We present Aphex that has been supplying quality products to the pro audio and broadcast 
industry for almost 40 years. Aphex’s industry standard Aural Exciter ®, Big Bottom ® and 
Compellor ® processors laid the foundation for Aphex’s Pro and MI products. Aphex prod-
ucts uses several patented technologies that deliver unique performance characteristics.

www.aphex.com

One of the most powerful products on the market. Using several patented technologies, it 
can apply even heavy compression without squeezing the life out of the audio material.

Dominator is the only product on the market that offers a 100% fool-proof brick-wall limiting. 
It is perfect for live sound, both on the main output and for in-ear monitoring.

Seven powerful technologies in a compact and great sounding unit, five of these are patent-
ed by Aphex, like Exciter och Big Bottom. Perfect for live sound, broadcast and recording.

Jensen Transformers, MicLim, Twin Outputs, Digital Output Option,  Avid & Yamaha remote. 



En konkurranse i miksing av musikk ble avholdt av en plugin-produsent for noen 
år siden, med omkring 300 bidrag. Senere ble det holdt en lignende konkurranse 
for design av lyd for spill – med 400 bidrag. Omkring 2 500 personer jobber med 
spillproduksjon bare i Sverige. Dette er på størrelse med hele NRK. Det finnes noen 
større selskaper Avalanche, Starbreeze og Massive Entertainment, men overlegent 
størst er DICE, tidligere Digital Illusions. Like ved Slussen med utsikt over Gamla 
stan og nordre Stockholm ligger DICEs kontorer, der man blant annet har laget spill 
som Battlefield og Mirror's Edge.

Tekst & foto: Johannes Oscarsson

www.monitormagasin.no

REPORTASJE  SPILLSTUDIo

DICE

Med fornemmelse for 
digitale regndråper 
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J
eg møter Ben Minto korridoren mens han er på vei ut for å 
ta en kaffe. Han er Audio Director og koordinerar lydtea-
met på åtte personer som jobber med Battlefield. Han gjør 
også praktisk arbeid med lyddesign. Dessuten har han et 

overordnet kunstnerisk ansvar for lyden – selv om alle medarbeidere 
står ganske fritt innenfor sine områder. Selv om deler av arbeidet med 
lyddesign for spill ligner lyddesign for film og kringkasting, blir det 
snart klart at arbeidsmåtene er svært forskjellige. 

– Til forskjell fra lydarbeid med en del andre medietyper, er vi 
med fra start til slutt. Samme person gjør opptak, redigerer og leg-
ger det i biblioteket. Så går vi gjennom biblioteket, velger ut lyder og 
implementerer dem, velger sanntidseffekter og så videre. Det er den 
samme personen som starter og avslutter en prosess, forklarer Ben. 
Men slik kan det se ut i mindre produksjonsselskaper også. Den store 
forskjellen er at alt er interaktivt og ikke løper etter en gitt tidslinje 
med faste hendelser. Lyden må knyttes til noe: et sted, et objekt eller 
en hendelse som spilleren kommer i kontakt med. Ben lover å gi oss 
en demonstrasjon etter at vi har tatt en rundtur i lokalene.

Hvordan ser et spillstudio ut? 
Etter den store og svært forretningsmessige entreen, kommer vi til 
en korridor der selskapets anseelige skjerv av utmerkelser og priser 
er stilt ut. Ben viser meg lengre inn, forbi flippermaskinene og perso-
nalkantinen, og én trapp ned finner vi gangen med studioer. Alle fem 
studiorommene skal være så godt som identiske. De er tradisjonelt 
utformet med dempet front og diffusjon bak ryggen på dem som 
jobber der. De fleste har et grunnoppsett for 5.1-lytting med Genelec-
høyttalere, eller Dynaudio, som i Bens rom. Flere av rommene har 
også andre alternativer for lytting. Hos Ben finner vi et system for 
forbrukersegmentet. Dette kan kanskje være bra for å teste hvordan 
lyden vil høres ut hos den typiske brukeren?

 – Nja, sier han og gjør en grimase. Det låter så ille at jeg bare bruker 
det når jeg skal høre på Radiohead. Lyttingen er det ikke eneste som 
er identisk i rommene, det gjelder også lydprogrammet.

 – Er det snakk om mer enn et enkelt spor eller mer komplisert 
redigering, hopper jeg rett inn Pro Tools. Men for ferdige masterfiler 
og alt arbeid som må være sampleeksakt er det SoundForge, eller 
kanskje Vegas, som gjelder, sier Ben. Han påpeker at de andre lyd-
designerne ikke nødvendigvis bruker det samme som ham: 

– Det verste vi kan gjøre, er å ansette noen som elsker Nuendo og 
tvinge ham eller henne til å bruke Vegas eller Pro Tools. Låter det 
bra, er vi fornøyde. Vi bytter ikke sesjoner innbyrdes så ofte. Felles-
nevneren er spillmotoren vi sender Wav-filer til.

Kunstneriske eller virkelige våpen 
Wav-filene som Ben og resten av DICE-teamet for for det meste job-
ber med er ikke så surrealistiske som i en del spill, siden spillene de 
lager er realistiske. – Vi gjør opptak av helt konkrete lyder: panser-
vogner, biler, skudd, eksplosjoner, hverdagslige lyder og kanskje noen 
spesialgreier. Vi jobber ikke med sci-fi, zombier eller monstre, selv 
om man av og til har lyst til å gjøre ting bare for moro skyld, sier Ben. 

Så hva er "moro" for en spill-lyddesigner?
– For fem år siden gjorde vi en innspilling av våpen, der vi hadde 

112 kanaler som vi gjorde opptak på. Vi brukte kontaktmikker, 
mygger, mikrofoner plassert ti kilometer unna, konsensatorer og 
dynamiske mikrofoner for å få så stor variasjon i lydene som mulig. 
Når man senere redigerer, kan man blande lydene og få frem en ny 
opplevelse av en pistol. Men den ble uansett innspilt fra en statisk 

Aspilling, miksing og module-
ring av lyd styres i sanntid av 
spillmotoren.

Spillstudioet DICE ble tildelt 
pransjeprisen BAFTA for 
Battlefield 3.
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kort. Ben demonstrerer hvordan lyden av et 
maskingevær som belgisk-amerikanske M240 
i spillet er mikset sammen av flere lydoppsett 
fra forskjellig avstand, med ulike mikronfoner 
og mikforsterkere. 

– Nå begynner jeg å tro på at dette er et 
ekte våpen. Men det høres ikke ut som om du 
skyter, og enda mindre som om det er jeg selv 
som avfyrer det. Det vi fokuserer på, er "hvor 
er våpenet?" og "hvilke omgivelser er det plas-
sert i?". Enda viktere er "hvem skyter?" og "hva 
betyr våpenet for meg?" Hvis det er kameraten 
min som skyter, er det ingen trussel, men er 
det en fiende som skyter så nære, er det de-
finitivt dét. Så her kommer designbiten inn. 

Den vanskeligste jobben 
Ben finner frem DICEs utviklingsmiljø, der 
han bygger hendelser for spillmotoren Frost-
bite. Det finnes et hav av signaler som kan 
sendes og mottas, og akkurat som i en modul-
synth eller et miljø som Max/MSP skiller man 
mellom lydsignaler og logikksignaler. Det 
starter enkelt med styresignaler som forteller 
når en lyd skal spilles av, hvilken lydfil som skal 

kjøres og om den skal spilles én gang eller flere. 
– Dette pleier praktikantene å få starte med, 

men så skremmer vi dem med noe sånt som 
dette, ler han og finner frem en innstilling 
med hundrevis av parametre, styresignaler 
om avstand, spillerens vinkel, fiende eller 
venn, innbakte programtillegg og parallell 
kompresjon.

I dette øyeblikket forstår undertegnede at 
det er her magien skjer. Og dette gjelder bare 
ett våpen – i spillet finnes det hundrevis. Hver 
lyd som avgis fra et våpen passerer gjennom 
20-30 forskjellige prosessorer, forteller Ben. 

– Vi ser det som pather for synther som vi 
bygger og deretter spilles av brukerne. I spillet 
kjøres mange tusen av disse samtidig, forkla-
rer Ben, og forteller hvordan man jobber med 
systemer som kan avgjøre hvilke lyder som er 
viktige til enhver tid. 

I praksis spilles kanskje tolv eller seksten 
objekter hos brukeren.

 – For å få en tydelig miks spiller vi av færre 
ting samtidig. Man programmerer heller 
ingen panoreringer eller miksinger ettersom 
det aldri er mulig å forutsi hvordan spilleren 

posisjon, klager Ben, som etterstreber så vir-
kelighetsnære opplevelser som mulig. 

Derfor prøver vi å få tak i opptak fra felt. Vi 
bruker alt fra militærøvelser i Sverige til filmer 
fra Afghanistan:

– Historiefortellingen tilføres så mye mer 
når alt beveger seg. Det gjelder både måten 
våpenet avfyres på og andre ting. Vi bruker det 
både for inspirasjonens skyld og som lydkilde.

Ben spiller av et opptak av en skuddveks-
ling fra Afghanistan. Opptaket inneholder 
mye smell og lite imponerende våpenlyd, men 
det er ingen designet fiksjon som Stallone- 
og Schwarzenegger-filmene Ben vokste opp 
med, der hver minste pistol er en kanon med 
innmiksede løvebrøl. Dette høres realistisk ut. 

– Dette er folks referanser til hvordan våpen 
høres ut i dag. Det er dessverre slik at det er 
krig i verden, og dette har påvirket folks vir-
kelighetsoppfatning av disse aspektene. Det 
meste av dette har skjedd etter Gulfkrigen, 
da mediene fikk større tilgang til krigens vir-
kelighet. Det må vi ta hensyn til. Avstanden 
mellom den faktiske konflikten og den me-
dialt ærlige tolkningen av den, er i dag svært 

All teknologien vi hAr i dAg vil være borte om fem år , 
sAmmen med Alle dAgens begrensninger . vi kommer til å 

jobbe innenfor helt nye rAmmer .
ben minto, diCe



vil agere. I stedet knyttes lyder til objekter, og når spilleren eller ob-
jektene beveger seg, kan spillmotoren filtrere bort diskant eller legge 
på mer reverb for å skape følelsen av avstand, panorere og legge på en 
dopplereffekt når spilleren rører på seg eller lignende. Så åpner Ben et 
program der de som jobber med spillet kan se hvordan verdenene ser 
ut rent funksjonelt. Hvert lite ikon symboliserer en bakgrunnslys som 
skaper miljøet, med et impulsreverb for lyd som spilleren frembringer 
i hvert miljø. Det sender også logisk informasjon til våpeninnstillingen 
om hvilken etterklang som skal spilles av når våpenet har sluttet å skyte 
– for skytingen kommer nærmest av seg selv i et spill som Battlefield. 

– Det er denne kompleksiteten som tillater lyden å formes etter hva 
spilleren gjør, på en måte som gjør inntrykk på folk. Ben poengterer 
hvor integrert alle deler av spillmotoren er, sammenlignet med andre 
løsninger hvor man for eksempel tar en grafikkmotor og deretter plug-
ger i en kunstig intelligens, en lydmotor og så videre, for så å prøve å 
sende signaler mellom alle bestanddeler. I Frostbite ligger alt i samme 
system og det er lett å bruke informasjon om når en fot berører gulvet 
eller hvilken eksplosjon som spilles av til å påvirke lyden. 

Tilpasset dynamikk forsterker opplevelsen 
Når Ben viser hvordan lyd legges inn i banene – han legger inn lyden 
av en buldrende heisekran – sier han i forbifarten at "den får ligge på 60 
desibel". Hva mener han? Finnes det et absolutt referansenivå å forholde 
seg til? Nei, ikke helt. 

– De svakeste og sterkeste lydene holder seg innefor et vindu; et visst 
dynamisk omfang. Vi lar brukeren endre størrelsen på dette vinduet. 
Spiller man på en TV, holder spillet seg mellom 35 og 60 desibel, og med 
et hjemmekinoanlegg ligger det på mellom 35 og 90. Bakgrunnslyd leg-

ges på 50 desibel og heisekranen på 60, men når jeg skyter ligger lyden 
på over 100 desibel. Da må vinduet flyttes opp så våpenet får plass, og 
gulvet havner så høyt at bakgrunnslyden ikke høres og dermed ikke spil-
les av. Vi bevarer det dynamiske forholdet mellom lydene, men tilpasser 
hele tiden omfanget, forklarer Ben. Han legger til at de bruker mye tid 
på å utforme attack- og release-tidene for denne dynamiske skaleringen 
som firmaet kaller High Dynamic Range (HDR). 

– Det er ikke snakk om kompresjon eller limitering. Dette bevarer den 
relative forskjellen mellom lyder for å passe inn i et fast vindu, avhengig 
av leveranseformat. 

Interaktiv miksing uten gitte svar 
Når man jobber med lineære medier, har man oversikt over alle hen-
delser og kan se akkurat hvilke lyder som trengs. Det er enkelt å teste 
hvordan miksen fungerer, ettersom det bare finnes en brukersituasjon. 
Hvordan ser det ut for dere? 

– Vi testspiller mye og ser hva som fungerer, sier Ben, og forteller at så 
nær som alle i firmaet er spillere selv, slik at man kan få tilbakemeldinger 
fra mange hold. Hver dag på et gitt tidspunkt logger alle inn og spiller 
(og får betalt for det, legger Ben til), noe som både stresstester spillet 
og gir alle mulighet til å se hvordan de ulike elementene fungerer – ikke 
bare innenfor deres eget ansvarsområde. Riktignok jobber jeg med lyd, 
men det finnes ingen klare grenser for hva vi skal eller ikke skal gjøre. Det 
handler om opplevelser og helhetsinntrykk, ikke bare om hvilke lyder 
vi spiller av. Det betyr at når Ben legger inn en lyd, kan det hende han 
samtidig gir spillet beskjed om å kaste litt skrot rundt i omgivelsene eller 
riste på skjermen etter en eksplosjon. I stedet for å prøve å øke volumet 
når noen ber Ben om å gjøre en eksplosjon dobbelt så kraftig, er trinn 
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Mobil video studio, video mikser med 5 innganger (2 x DVI-D 

og 3 x HD-SDI eller1 x DVI-D og 4 x HD-SDI), logo store, 17 ”

multiview monitor, lydmikser og intercom / tally system. 

Støtte for 12 volt, Vekt 9 kilo.

C a .  4 9 . 5 0 0 : -  N O K

All in one cable SD/HD 
med tilkoblinger for tally, 
intercom, video og retur 
video. Fra Ca. 2.500:- NOK

Pan Tilt Zoom kamera med 
HD-SDI Ca. 18.800:- NOK 

Audio Delay Box forsinke 
lyd til lyd og video havner i 
sync. Ca. 3.500:- NOK 

Mobile Video Studios • Mixers/Switchers  Chroma-

keyers • Converters • LCD-Montors •  Recorders 

• Character Generators • Teleprompters • Dist-

ribution Amplifiers • Intercom Systems • Time 

Base Correctors • Media Presenters • Cables and 

Repeaters • PTZ Camera and Control  •  Test Equip-

ment and more..      

Teleprompter TP-300
Bruker iPad eller Android tablet som en skjerm. 

Kan også plasseres under linsen for bruk med 

Chroma Key ring. Plass for CF-Opptaker DN-60.

C a .  3 . 9 9 0 : -  N O K

Distributør av Datavideo i Norge og Sverige  -  Produktene finner du på vår hjemmeside og fra profesjonelle forhandlere  -  Pris eks mva varierer litt avhengig av valutakurser 

draco_2013-01-25.indd   1 2013-01-25   13:00:37



én å be spillmotoren bevege på bildet. 
– Vi tenker på å skape en helhetlig, engasjerende opplevelse, sna-

rere enn å bare øke volumet, påpeker Ben. Samtidig snakker han med 
de visuelt ansvarlige for å unngå å trampe noen på tærne.

Lidenskap for bakgrunnslyd 
Marie Saastamoinen, Bens kollega og etterhvert kone, jobber med 
å designe atmosfærer og bakgrunnslyder, og Ben viser oss hva som 
skiller kunst fra håndverk. Han fører spillkarakteren vår ned i en mørk 
tunnelgang, opplyst av en form for nødbluss og med sprinklersys-
temet i gang. Lyden av vann fra sprinklersystemet blir sterkere jo 
lenger inn vi kommer, men så skjer det noe når vi står rett under det. 
Da hører vi plutselig lyden av vanndråper som preller av på hjelmen 
– en effekt som normalt kanskje høres i mindre enn et halvt sekunds 
spilltid, men tar en god stund å implementere i lydbildet. 

– Dette overgår alle forventninger. Det er ekte lidenskap, sier Ben. 
Han beskriver hvordan de fleste spillere vil til å løpe gjennom kor-
ridoren mens de avfyrer et skytevåpen. De vil ikke sannsynligvis ikke 
ofre vanndråpene som faller mot hjelpen et øyeblikks oppmerksom-
het. Én og annen vil kanskje tenke "hm, noe falt ned på hodet mitt". 

Ny kunnskap hvert sjette år 
Spillbransjen har endret seg dramatisk siden sine unge år, i takt med 
økende ressurser. For 20 år siden hadde man ikke mer enn noen 
hundre kilobyte å spille lyd fra. Ben konstaterer at dette ga prosessen 
et svært teknisk preg og fikk det hele til å høres klinisk og livløst ut. 

 – I dag prøver vi å bruke mer levende opptak, med mindre spraking 
og støy, sier Ben, med klare ambisjoner om å drive utviklingen videre. 

Er det noe han frykter?
 – Gubbesyndromet: å alltid gå frem på samme måte. De unge gjør 

kanskje feil eller blir forvirret på veien, men de har så mange ville 
ideer. Det verste er å havne i gamle lydspor. Heldivis skifter spill-
bransjen ut teknikken hvert sjette år. Tenk deg selv: Hvor mange 
spillkonsoller tror du er like i dag som for seks år siden? Med flere 
ressurser blir produsentenes forutsetninger helt annerledes.

 – Da jeg begynte, jobbet jeg med kassetter til Nintendo 64. Svært 
lite av det jeg lærte da, kan brukes i dag. All teknologi vi har i dag vil 
være borte om fem år, sammen med alle dagens begrensninger. Vi 
kommer til å jobbe innfor helt nye rammer. Er ikke det frustrerende, 
lurer jeg på? – Nei, det er fantastisk! n
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Ben viser frem utviklingsmiljøet Frostbite.

Man føler seg sjelden så hjemme med 
shotgun-mikrofoner som i et pansret 

kjøretøy.

Tre tips til lyddesign 
• Ha en klar idé om hva du vil skape. 
• Kopiér, imitér, mutér og ekspermentér frem noe nytt, og blås 
i gamle forestillinger om hvordan man gjør ting. 
• Kildematerialet er alfa og omega. Gå ut og ta opp lyder. 

Tre tanker om å jobbe med spillprosjekter 
• Ikke jobb i et avstengt rom. Involvér deg i prosessen sammen 
med de andre disiplinene fra start. Da sikrer dere at alle spiller 
på samme lag.
• Samarbeid med de beste. Det spiller ingen rolle hvor flink du 
er. Alt avhenger av teamet.
• Hvis du ikke lærer noe nytt hver uke og kvitter deg med minst 
én gammel idé, er det noe som er galt. 



1D C
Enestående fi lmkvalitet 
og stillbilder i super-
høy hastighet fra et 
hybridkamera med ren 
HDMI-utgang. Perfekt 
for multimediajournalis-
tikk og dokumentarfi lm.

• 4K Full HD
• 18.1MP CMOS sensor
• EF-fatning

C300
Kompakt og fl eksibelt 
kamera for krevende 
profesjonelle fi lmopptak 
som dokumentarer,  TV 
og kommersiell video. 
C300 kan du leie hos 
Interfoto.

• Full HD
• MPEG-2 4:2:2
• MXF 50Mbps
• EF- og PL-fatning

C100 

Skreddersydd for å 
dekke behovene til 
fotografer som jobber 
alene, som bryllups- 
og nyhetsfotografer, 
samt til fotografer som 
jobber med bedriftsfi lm-
er og videoprofi lering.

• Full HD AVCHD
• EF-fatning

C500
High-end kamera ideelt 
for fi lmindustrien og 
andre høyoppløselige 
fi lm- og videoproduks-
joner. C500 kan du leie 
hos Interfoto.

• 4K / 2K Full HD 
• Mpeg-2 4:2:2 
• MXF 50Mbps
• CinemaRAW
• EF- og PL-fatning

EN

Power to
tell stories
Versatile and powerful, Cinema EOS 
System cameras are designed with 
fi lmmakers in mind, in a package so 
easy to use you can tell any story.

you can

0169W277

CANON CINEMA EOS INTERFOTO HAR UTLEIE AV PROFESJONELT FOTO- OG VIDEOUTSTYR
Vi har det du trenger, når du trenger det

interfoto.no
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I går mottok jeg en e-post fra en ung kvinne. Hun kommenterte en formu-
lering i en tekst jeg har publisert tidligere, og det fikk meg til å tenke over 
hvem som leser artiklene mine – og hvor dere i livet dere befinner dere. 
Enten står dere midt i det digitale veiskillet, som meg, og synes den digi-
tale teknologien er en befrielse fra den analoge galskapen. Eller kanskje 
dere er som min unge leser, som kan lese og lære om C-serien uten å høre 
ekkoet fra Arriflex og Aaton runge. Det er også en tredje mulighet: Kan-
skje tilhører dere dem som lærte seg å elske den analoge tidens verktøy 
og synes de nye grensesnittene føles fremmede? Vi har alle våre filtre å 
se verden gjennom, og med C-serien blir tidligere referanser tydelige.

C500 – tilbake til filmen
Canon C500 leverer 12-bits 4K 4:4:4 materiale fra en 8.85 megapiksel 
super-35 sensor og fortjener dermed tittelen "filmkamera". Canon selv 
bruker uttrykket "video". Det er helt misvisende, ettersom C500 egentlig 
bare har fire konkurrenter: Red, Alexa, Arriflex – og gammeldags film. 
Chassiset ligner lillebror C300s på grensen til det identiske, men i stedet 
for håndtak på høyre side, har det doble 3G-SDI-kontakter for datao-
verføring. Det har også to ventilasjonskanaler for lufting, noe vi skal se 
nærmere på i avsnittet om varmeutvikling senere i artikkelen. Kort sagt er 
C500 et C300 med kraftige motorer, klart til å produsere kompromissløs 
kinofilm. Men hva betyr denne sjargongen på norsk? Forstår den unge 
kvinnen, den eldre leseren og jeg hva dette egentlig dreier seg om?

Det føles en smule forslitt å innlede med fremtids-

visjoner, men hva passer vel bedre når Canons nye 

kameraer kommer i posten en vinterdag? Alumi-

niumsboksene i pakken er som krystallkuler for 

kjennere – her får vi svar på alt vi har lurt på. Mor-

gendagen nærmer seg med stormskritt, det vet alle 

som er koblet opp mot internett. For undertegnede 

skribent, med en Canon-eske mellom hendene, er 

saken klar: Først kommer fremtiden til Monitor!

Tekst & foto: Jonatan Kruse

Canon C100 og C500

Nye kanoner
fra Canon 

C500: Du vil ha rede på ISO, tidskode og lukker / blender. Rolig, informasjon er på plass. Skru 
på lyset hvis det er mørkt. Trygt og lekkert.

TEST fILMKAMERA
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12-bits betyr at avstanden mellom kullsvart 
og hvitt er 2 opphøyd i 12., det vil si 4096 trinn. 
De fleste videokameraer jobber i åtte bits, som 
betyr 256 trinn. 12 bits er ren utklassing. Fo-
restill deg en pizzeria som har 4096 pizzaer på 
menyen i stedet for 256. Du finner et tilsva-
rende utvalg av farger (pr. kanal ganger tre) 
i dette kameraet. Vi snakker om et vanvittig 
antall nyanser – eller pizzasorter, hvis vi holder 
oss til analogien. 4K gir en oppløsning på 4096 
x 2160 piksler og knuser dermed full-HD. Vi 
nærmer oss det gamle filmnegativet som jeg 
har lagt bak meg, den unge kvinnen slipper å 
befatte seg med og den eldre leseren savner. 

4:4:4 betyr i korte trekk at verken infor-
masjonen om luminans (lys) eller chroma 
(farge) er redusert – hver enkelt piksel får en 
eksakt verdi innen parametrene Y, Cr og Cb. 
Super-35 vil si at sensorens størrelse er iden-
tisk med de gamle filmkameraene, og dermed 
også bransjestandardens arbeidsmetode. En 
PL 50 mm optikk vil gi samme brennvidde 
og følelse som denne typen optikk alltid har 

gjort, uten omregninger eller forvrengninger. 
Vi tilbake der vi startet. Den digitale videoen 
har blitt film!

Villdyr i forkledning
Taster man inn 4096x2160 på kalkulatoren, får 
man 8,85 millioner piksler. Det er det eksakte 
antallet punkter som må fylles på sensorfla-
ten og de lenger etter lys. Legger man til reg-
nestykket at hver piksel skal ha lys- og fargein-
formasjon (Y, Cb, Cr) med en oppløsning på 
4096 trinn pr. kanal, snakker vi om eksplosiv 
dataflyt. Det nye 3G-SDI-formatet håndterer 
2,970 Gbit/sekund, noe som er nødvendig for 
å transportere de enorme datamengdene ka-
meraet produserer. Bånn gass på C500 koster 
370 MB harddiskplass pr. innspilt sekund. Du 
får med andre ord plass til knappe to sekun-
ders materiale på en CD-plate! Dette kame-
raet gjør opptak i en helt annen liga enn det vi 
er vant til. Det nytter ikke å ta en halv testdag 
i byen og gå hjem og snakke om rødstikk og 
dårlig kantskarphet etterpå. Dette er en om-

vendt strålemaskin som leverer flere fotoner til 
postprosessen enn det fantes i opptakøyeblik-
ket – på godt og vondt. Får du problemer med 
bildekvaliteten, blir du nødt til å lete etter fei-
len hos deg selv eller i postproduksjonskjeden, 
og det kan være smertefullt. C500 er nemlig 
et dataeksplosivt villdyr i forkledning. Her er 
den i godt selskap med nettopp Red, Alexa og 
gamle Arriflex.

Bildemessig slagkraft
Canon C500 altså en bildemessig slagkraft 
det krever ingeniørkunnskap å kunne vur-
dere opp mot konkurrentene. Vi har forres-
ten lovt Canon at vi ikke skal gjøre en sam-
menlignende test, siden eksemplaret ikke er 
ferdigutviklet enda. Men hvordan er det å 
jobbe med? Kamerakroppen veier det samme 
som på C300, den har samme kontroller med 
innstillingsbar søker og et LCD-display som 
peker mot brukeren. To CF-kortplasser tar 
seg av lagring av materiale opp til full HD. Ut 
over dette må man bruke eksterne lagrings-

se vår

fILM 
om denne reportasjen på 
www.monitormagasin.no
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medier. Løsningen er grei nok, men på dette 
punktet trekker Red Scarlet vinnerstrået med 
sine SSD-disker. Batteriet sitter trygt plassert 
bak en luke og er av typen er BP-9, som for 
de øvrige modellene i C-serien. Kamerahu-
set har et analogt 3-trinns ND-filter (0, 2, 4 
og 6 stopp), og monitor- og XLR-innganger 
er plassert på håndtaket. På høyre side fin-
ner man alle kontakter man kan ønske seg: 
HDMI, HD-SDI, Time Code, Genlock og 
hodetelefonuttak. Skrur man av dekselet for 
høyhastighetstilkobling, får man også tilgang 
til 2 x 3G-SDI og to ekstra monitorutganger 
via BNC. Kameraet har luftehull for kjøling – 
det blir varmt når tempoet blir høyt! Som lovt 
kommer et avsnitt om varmeutviklingen, som 
er en konsekvens av høy prosessorhastighet 
og store mengder data. Kameraet i seg selv 
blir ikke varmt, men kjølingssystemet krever 
sitt, både av plass i kamerahuset og av vifter 
– det blåser en del når kameraet går varmt. 
Hviskende sovromsdialog med nærlyd kan 
bli vanskelig. På toppen av apparatet sitter en 
blitssko som brukes til alt annet enn blits – 
i stedet er det her man kobler monitor eller 
håndtak til kameraet. 

Gjennomtenkt del av rotete byggeplass
Vi gir oss ende over for bildekvaliteten, byg-
geteknikken og grensesnittet på C500. Noen 
vil sikkert påpeke de små, nesten for lett til-
gjengelige knappene. Undertegnede ser dem 
som en forlengelse av den linjen Canon har 
kjørt i årevis. Men hvordan fungerer C500 

når man skyter skarpt? Vi forestiller oss at 
kameraet brukes i et rent reklamestudio, på 
stødig stativ med en superdatamaskin tilko-
blet. I denne situasjonen er ergonomien per-
fekt. Tilkoblede kabler er ikke i veien, viften 
trenger ikke kobles fra og problemer med 
håndholdt kamera er en saga blott. Kame-
raet får være i sitt ess! Men med skuespillere 
på opptakssted er huset en konstant del av en 
byggeplass. Håndkamerarigg er en forutset-
ning for stabiliteten, og ekstra monitor må 
bøyes rundt kamerahuset med en magic-arm 
for å finne rett posisjon. Følgefokus krever sin 
flate og spiller man inn med full oppløsning, 
trenger man enten en tung enhet på riggen 
eller kabler til datamaskin. Pedanten Canon 
har plutselig overlatt ergonomien til tred-
jepartsprodusenter som gjetter seg til løs-
ningene. Tagningene veksler stadig mellom 
stativ, høyt og lavt kamera, og mellom hvert 
moment må riggen justeres litt. Canons egen 
søker er utmerket, men sitter rett og slett feil 
med de fleste håndrigger og løsningen blir lett 
fotografens fiende i arbeidet. På en moderne 
filminnspilling må det ofte fikses og trikses før 
hver tagning. Det er ikke som i gamle dager, 
da kameraene var utformet for innspilling!

C100 – den minste bukkene Bruse
C500 spiller i tohundretusenkronersligaen. 
Lillebroren koster drøyt halvparten. Men er 
det ingen liten bukk Bruse, som kan minne 
om 5D Mark II? Svaret er C100. Dette er 
Canons hilsen til dem som synes 300-ka-

meraet blir for dyrt. Chassiset er av samme 
utsøkte kvalitet som på de større modellene, 
men er 30 prosent mindre. Utgangene er slan-
ket og funksjonene neddempede. Data lagres 
på doble SD i stedet for CF, LCD-displayet 
er omplassert og søkeren er nedjustert til en 
liten parodi av det den burde være. Batteriet 
har ikke beskyttelsesdeksel og kontrollene for 
menyhåndtering er fjernet.

Jevnt over har man slanket kameraet, men 
uten egentlig å gi avkall på kvalitet og bruker-
vennlighet. Så hva er haken? C100 sampler 
farge i 4:2:0, altså merkbart dårligere enn 
sine storebrødre. Videre mangler HD-SDI-
utgangen, så du kan ikke sende data til ekstern 
lagringsenhet via annet enn HDMI. Kame-
raet har EF-fatning, men C500 super35-chip. 
Det vil si at samtlige linser må ganges med 
1,5. En 24-70 blir plutselig 36-105 og du kan 
zoome inn til månen. Bra? Kanskje hvis du er 
astronom, men ikke hvis du misliker hodereg-
ning ute i felt. Til slutt har C100 viftekjøling, 
noe som gir en svak surring når det blir varmt. 
Er det en suksess? Muligens, men det er en 
liten ting som gjenstår.

C-serien – flotte bilder, men dårlig grep
Hvordan holder man kameraene? C500 
er jo direkte upassende som håndkamera 
uten rigg. Canon har selv fjernet håndtaket. 
Sammenhenger som krever denne typen 
høyprestasjonskameraer er nesten uløselig 
forbundet med tonnevis av annet utstyr. Her 
blir C500 en del av et større maskineri. Men 

C500: Stråling. Hvis data var vann, ville du vært klissvåt. 
Dataflyten fortærer en CD-plate annenhvert sekund. 

C100: Det er stort, tydlig og godt – men hva med nærgrensen? Du må holde kameraet et godt stykke fra deg, og da blir det 
fortungt.



C100 vil visst heller stå på egne ben? Hvordan har man tenkt her? 
Holder du kameraet foran deg, blir bildet ustøtt. Monterer du det på 
en rigg uten ekstra søker, havner kameraet så langt fra øynene dine 
at riggen blir fortung. Stabiliteten de gamle skulderkameraene ga 
nekter å innfinne seg i de nye systemene, som hele tiden famler etter 
ergonomiske løsninger. Som C500-kjøper er du klar til å bevæpne 
kamerahuset til tennene, gjerne med utstyr som koster mer enn huset 
selv. Men som C100-kjøper har du sannsynligvis lyst til å kaste deg 
rett ut i felten. Resultatet vil bli verkende armer og skjelvende bilder.

C-serien blottstilt
Starter man på det nederste trappetrinnet, er C100 kameraet for 
deg som har slitt ut 5D-kameraet ditt. Barnesykdommene er kurert, 
Canon-følelsen er på topp og bildekvaliteten er strålende, til tross for 
4:2:0-samplingen. Prislappen på rundt 50 000 kroner pluss moms vir-
ker lav sett i forhold til bilde- og kamerakvalitet og er ikke urimelig høy 
sett i forhold til hva et 5D koster. Men problemene med ergonomi og 
fortunghet må løses og loddet er ditt å bære. Om det blir stativ, rigg 
eller magefeste er avhengig av hvordan du jobber. Noe finner du nok 
på. Dobler du prislappen, nærmer du deg C300. Da får du et større ka-
mera med 4:2:2-sampling og fullvoksne utganger. Kontrollene virker 
gjennomtenkte, og her er ingenting slanket bort. Du lagrer på CF, kan 
bruke riktig søker og velger selv hvor du vil ha ekstraskjermen montert. 

Dobler du enda en gang, er du på tohundretusenkronersnivå og 
møter Canons flaggskip. Kameraet gir 12-bits 4K 4:4:4-materiale. Du 
får et kamera som fungerer som en viktig del av et større puslespill i 
tyngre produksjoner, selv om det også kan brukes som bryllupska-
mera og gjøre opptak med halv effekt hvis man ønsker det. Dermed 
ligger Canons C-serie blottstilt. 

Monitor kan bare ønske hell og lykke. Det er opp til brukerne å 
finne veien: Det rette kameraet finnes der ute. Og når samtlige C-
modeller har forlatt fabrikken, er sjansene store for at det rette kom-
mer fra Canon. n
Se filmen om testen på våre nettsider www.monitormagasin.no.

C100: Jo da, en noe rimeligere mekanisk variant gjør jobben like godt som storebrødrene. 

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

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

Support - følgefokus - m
attebokser - for Sony F5/F55 

D
SLR

 - C
300/C

500 - Black M
agic - Epic - A

rri A
lexa m

.fl.



www.monitormagasin.no38  FEBRUAR 2013

AKTUELT BRANSJENyTT

Ny medarbeider i 
Infigo Broadcast
Yngve Moberg (24) er ny mann hos Infigo. Yngve blir å finne i selska-
pets nye lokaler på Kleppe. Han kommer fra Universitetet i Stavanger 
hvor han frem til våren 2012 studerte Fjernsyns- og multimediepro-
duksjon, og siden sommeren har jobbet som teknisk veileder i for-
bindelse med produksjoner og forelesninger.

Yngve er i tillegg utdannet produksjonselektroniker, har vært lag-
leder for sambandstroppen i forsvaret og tatt filmfoto utdanning ved 
Academy of Arts University, San Fransisco, USA. Han har praktisk er-
faring fra profesjonell TV og videoproduksjon som fotograf, redigerer 
og kamerakontroll, og har jobbet som lydtekniker gjennom flere år.

Fra nyttår vil Yngve tre inn i rollen som ”Leder produksjonstek-
nikk” og vil ha ansvar for alt av produksjonsutstyr; salg, utleie og 
gjennomføring av produksjoner. I tillegg vil han naturligvis også 
jobbe med installasjon og salg av Infigo sine produkter ovenfor nye 
og eksisterende kunder.

For å få kontakt med Yngve, send en e-post til: yngve@infigo.no 
eller ring Infigo, tlf: 4000 4994.

Tilbake til Grass Valley
Tim Thorsteinson har vært en uortodoks sjef i Harris, nå skal han 
snu Grass Valley for investeringsselskapet som har tatt over GV. Tim 
Thorsteinson starter som konsernsjef med umiddelbar virkning. Han 
er spesielt egnet til å lede Grass Valley gjennom neste fase av sin ut-
vikling påstår GV, og forteller at han har hatt en rekke ledende rol-
ler innen teknologi industrien, inkludert president og CEO i Grass 
Valley, president i Broadcast Communications avdelingen av Harris 
Corp, og konsernsjef i Leitch. Nå kommer han fra en jobb som kon-
sernsjef i Enablence Technologies Inc.

Etter å ha ledet GV fram til å bli overtatt av nye eiere så skal Alain 
Andreoli trappe ned og han forlater GV for godt. Alain etterlater seg 
et sterkt uavhengig selskap med global administrasjon og en god in-
frastruktur over hele kloden sies det i en pressemeldingen.

Yngve Moberg starter som leder for produksjonsteknikk i Infigo. Ny selger i 
AVIT-Systems Norge
Rogeir Omvik (34) er ansatt som 
ny selger i AVIT-Systems Norge i 
Stavanger. Han er en trivelig kar 
fra Karmøy i Rogaland som har 
drevet Sony Center i Stavanger og 
nettbutikken Satellitt1.no siden 
2001. Rogeir skal være med i grup-
pen selgere med ansvar for AVIT-
Systems sine egne agenturer, som 
blant annet Miller, PortaBrace og 
AntonBauer. I tillegg vil han bruke 
sin erfaring fra Sony til å formidle 
om alt nytt innen kamera og mo-
nitorer. Kontakt Rogeir på ro@
avit-systems.no

Rogeir Omvik.

Effekter for film og 
fotobransjen
FX Norge AS åpner opp i Oslo, med flere spennende europeiske leve-
randører av effektmaskiner og tilbehør. Den 1. Februar kan du møte 
flere nye tilbud for potensielle nye kunder. Mannen bak selskapet er 
Thomas Dalby.

Selskapet lanserer nye nettsider på www.fxnorge.no, her vil du finne 
gode priser på utvalgte produkter som du kan få til en redusert pris 
om du er rask nok.

BEST CONTACTS FOR YOUR SUCCESS

Higher,
faster,
further…

Tlf: 4000 4994 - post@infigo.no - www.infigo.no
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Adobe After Effects 
feirer 20 år 
Jurassic Park var årets store filmsuksess i 1993. Ut over å lære oss om 
kjøttetende dinosaurers enorme glupskhet var det den første filmen 
som benyttet seg av teknologien som senere ble kjent som Adobe 
After Effects.

Siden dette har After Effects vært blant verktøyene bak en lang 
rekke storfilmer, eksempelvis Spiderman, Avatar og Menn som hater 
kvinner. I motsetning til dinosaurene lever After Effects fortsatt i beste 
velgående, og brukes flittig i de fleste filmstudioer i Norden.

For å markere teknologiens første 20 år inviterer Adobe brukere og 
entusiaster til å dele sine erfaringer og røverhistorier om utviklingen 
innenfor filmatisk etterproduksjon. Du kan blant annet se en gjen-
nomgang av ulike effekter som filmfolk og andre hadde til rådighet 
i tiden før smarttelefonene, Instagram og høyhastighetsprosessorer. 
http://blogs.adobe.com/aftereffects/

www.arri.com 

Support - følgefokus - mattebokser.
Billigere enn du tror. Laget for å vare. År etter År.

For ditt nåværende og alle dine framtidige kameraer.
DSLR - C300 - Black Magic - Epic - Alexa - m.fl.

Deluxefilm
tlf. 23 69 11 20, thomas@deluxefilm.no

En nordisk TV-stasjon?
Konsernsjef Jonas Bonnier i svenske Bonnier tror ikke planene om en 
nordisk TV-gigant er lagt døde for alltid. Det til tross for at Bonnier 
og Egmont ikke lykkes med å opprette et felles nordisk TV-konsern 
i fjor. Den svenske mediesjefen tror et eventuelt salg av danske TV2 
vil på nytt sette fart i de nordiske TV-planene om en samordning av 
de kommersielle allmennkringkasterne i Norden. – Før eller siden 
kommer danske TV2 til å selges og da kommer sikkert de nordiske 
aktørene som har interesse, Bonnier, Egmont og finske Sanoma som 
alle er nordiske, til å vise sin interesse for å delta i en diskusjon rundt 
TV2 i Danmark, nettopp fordi det så mange synergier, sier Bonnier. 
Den svenske konsernsjefen mener det samme kan sies om det nord-
iske betal-TV-markedet. – Det er for mange aktører i dette markedet 
i dag. Ser du på de enormt store markedene i Tyskland og England 
så har dem færre aktører i Sverige og Norge og det er klart det er ikke 
optimalt, sier Bonnier. Men det kommer til å ta tid, tror mediesjefen. 
– De nordiske mediekonsernene er drevet av langsiktighet. Jeg tror 
ikke det kommer til å skje noe raskt, men på sikt som kommer det til 
å skje en eller annen form for synergi, sier han.

Norsk sushi-suksess 
på Youtube
Nytt år er høytid for sunn mat og Norges sjømatråd håper flere vil 
bruke anledningen til å lage sin egen sushi. For å hjelpe nordmenn 
på vei har Norges sjømatråd lansert tre videoer med dansende sushi-
biter på YouTube. Målet var å nå 220.000 visninger. Nå har filmene 
til sammen blitt sett over 350.000 ganger. Det er første gang Norges 
sjømatråd satser på viral spredning av filmene sine. Filmene er laget 
av Apt og er rettet mot det norske markedet, men har vakt like stor 
oppmerksomhet i Japan. 87.000 japanere og 89.000 nordmenn har 
sett filmene. Filmen har også spredt seg til seere i USA og Frankrike, 
og en del av visningene kommer trolig som følge av eksponering i 
Time Magazine, BuzzFeed og Creativity Online. Gå på Youtube og 
søk: The Human Sushi – Nigiri.

1,7 millioner for paris Hilton
Paris Hilton fikk ikke min-
dre enn $ 300,000 (litt over 
1,7 millioner.) For hennes 
jobboppdraget i TV3-pro-
grammet ”Paradise Hotel”. 
Den 31-år gamle kjendi-
sen, modellen, skuespille-
ren og mangemillionæren 
Paris Hilton, var der da 
TV3 tok opp den niende 
sesongen av reality show 
”Paradise Hotel” på et 
fem-stjerners luksushotell 
i Mexico. Filmingen fant 
sted for flere måneder si-
den, men oppmerksomhe-
ten hos avisene var likevel 
markant, så kanskje det var 
verdt det.
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AKTUELT BRANSJENyTT

satellite award
Baard H. Ingebretsen og Tormod Ringes var nominert for sitt lydar-
beid på Kon Tiki-filmen. De hadde sammen ansvaret for lyd på den 
norske storsatsingen Kon Tiki og var blant de nominerte i kategorien 
Sound Editing and Mixing. Satellite Awards ble arrangert for 17. gang 
i 2012. Vinneren ble en ubetydelig film basert på et fransk syngespill.

nexo + Bright = sant!
Bright AS er stolte av å meddele at de fra 
januar er ny distributør av Nexo i Norge. 
Selskapet besluttet i 2012 å styrke lydsats-
ningen, og øke sortimentet til å innbefatte 
mer enn DiGiCo.

Nexo er et anerkjent, høykvalitets høytta-
lermerke med god historikk internasjonalt 
og i Norge. Nexo har et produktsortiment 
som strekker seg fra den mindre PS-serien, 
Geo serien og ikke minst den nye STM se-
rien!

For å ivareta Nexo sitt kvalitetsstempel, 
ansatte Bright AS høsten 2012 Asle I Skå-
rslette som produktansvarlig. Han startet 
med Nexo, med en betydelig Nexo Alpha investering.

De siste 6 år har Asle jobbet med Nexo salg og support hos tidligere 
Nexo distributør i Norge, og blant annet levert Stavanger Konserthus, 
Rockheim, Oppdal kulturhus og Frontlite sin Geo-T. Asle vil videre-
føre Nexo salg og support med den kunnskapen han har opparbeidet 
seg. Mer informasjon om Nexo på: http://nexo-sa.com/en/

Discovery klar for TV-krig
Den nordiske sjefen i Discovery Communica-
tions, Jan W. Andreassen, er klar for ny TV-krig. 
For fem-seks år siden var vi fornøyd med rundt 
20 mennesker på en pressebriefing. Nå var det 
påmeldt over 100, sa Spelmann på vårpresen-
tasjonen i januar. Interessen rundt det ameri-
kanske mediekonsernet Discovery Communi-

cations skjøt kanonfart rett før jul. Da ble det klart at Discovery bladde 
opp nesten ti milliarder kroner for ProSiebens nordiske TV-kanaler, 
blant andre TVNorge. Timilliarders kjøpet omfattet 12 TV-selskap 
og andre medievirksomheter i Norge, Sverige, Danmark og Finland, 
deriblant TVNorge og SBS Radio. Saken ligger fortsatt inne til be-
handling i flere konkurranserettslige instanser. Men å kommentere 
strategi og markedsutvikling avventes, saken er fortsatt til vurdering 
i konkurransetilsynet, sier Andreassen i Discovery.

DiGiCo SD5 til oslo Konserthus
Bright gratulerer Oslo Konserthus med to nye DiGiCo SD5! Bright 
har levert utstyret til oppgraderingen. Hovedsal har blitt oppgradert 
med SD5 både til FOH og monitor. Et system med 124 innganger og 
56 fritt konfigurerbare utganger, alle tilgjengelig fra alle miksere. Rack 
med inn og utganger kan benyttes ved FOH, monitor og på scene. 
2Gb optisk fiber sørger for at alle enheter snakker med hverandre og 
kan dele resurser. 24 dynamiske Eq, 24 multiband kompressorer, 24 
stereo FX, 32 Grafiske Eq, 40 RGB makroer, og Waves Sound Grid 
på begge miksere. Optisk tie-lines mellom miksere. DiGiCo UBMadi 
for opptak. Rett og slett full pakke. En fin utvidelse av DiGiCo SD9 
som allerede er i lillesal. Mer informasjon om DiGiCo finner du på: 
http://www.digico.biz/sd5/

Endring i Danmark
SC SOUND overtar salgs aktiviteter for Benum NORDIC. Benum 
og SC SOUND er fortsatt to uavhengige selskaper, men har inngått 
et strategisk samarbeid om innkjøp og distribusjon. Vi har etablert 
dette samarbeidet for å styrke en felles posisjon i Skandinavia, sier 
Lars Bruun Jensen i SC SOUND. Salgsansatte ved Benum flyttet til SC 
SOUND salgskontor på Glostrup, mens all service og lagring samles 
på et sted. Alle de kjente merkevarene fra Benum i Danmark fortset-
ter hos SC SOUND: Ableton, Allen & Heath, Ampeg, Bricasti, EAW, 
grunnarbeider, Fostex, Funksjon-One, Hosa, JoeCo, Kill Noise, Lynx, 
MC2, Mackie, Native Instruments, SMRT, Syntax, XTA og Solid State. 
I tillegg Neutrik og K & M, byråer som SC SOUND har fra før av.

Content Marketing øker mest
700 digitale fagfolk har talt. Content Marketing øker mest og scorer 
høyest blant prioriterte områder i 2013. Tett på følger økt konverte-
ringsfrekvens. Mulighetene ved mobiloptimalisering er mer spennen-
de enn fjorårets store hit – aktivering i sosiale medier. Dette fremgår 
av en undersøkelse gjort av Adobe og Econsultancy.

På spørsmål om hvilke områder som vil prioriteres mest, svarer nær 
fire av 10 (39) prosent – og betydelig flere enn i fjor, Content Marke-
ting, eller innholdsfokusert markedsføring i digitale kanaler. Et annet 
høyt prioritert område er optimalisering av konverteringsfrekvens, i 
form av å øke andelen besøkende som foretar seg handlinger som for 
eksempel kjøp. 

Oslo Konserthus.
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Rubicon i minus
Dette er første gang på mange år selskapet har negativ bunnlinje, skri-
ver Finansavisen. Rubicon ble i 2009 solgt til britiske Shine Group, 
som igjen ble kjøpt opp av amerikanske News Corporation i 2011. 
Det er omlegginger i sammenheng med det siste eierskapsskiftet som 
oppgis som forklaring på underskuddet i selskapets årsberetning. I 
sammenheng med at selskapet ble oppkjøpt av News Corp. oppsto 
en del forandringer som påvirket kostnadssiden, skriver Rubicon. 
Søsterselskapet til Rubicon, Metronome Spartacus, er imidlertid 
lønnsomt for News Corporation. Selskapet, hvis eneste virksomhet 
er såpeserien Hotel Cæsar, hadde i 2011/2012 en resultatgrad på 14 
prosent, ifølge Finansavisen.

netflix legger ut alt
Netflix satser 100 millioner 
dollar på Kevin Spacey-
dramaet ”House of Cards” 
og slipper alle episodene 
samtidig. Dette er et avgjø-
rende øyeblikk i utviklingen 
av internett-TV sier brans-
jeanalytikere. Kampen om 
de norske nett-TV-kundene 
skjøt for alvor fart i fjor høst, 
da både Netflix og HBO an-
nonserte nordiske lanse-
ringer. Denne uken ble det 
kjent at også Bonnier-eide 
C More kaster seg inn i kam-
pen med Filmnet, og går inn i 
en arena der også MTG, TV 
2 og Telenor er representert 
med hver sin løsning. Net-
flix’ nye våpen i kampen heter ”House of Cards”, og er den første av 
fem Netflix-eksklusive TV-serier i 2013. ”House of Cards” kostet 550 
millioner kroner å produsere. Netflix’ første flørt med eksklusivt TV-
innhold – ”Lilyhammer” – kostet 47 millioner kroner. Krim-serien 
fra Lillehammer var en av de første TV-seriene som kom på Netflix i 
USA. Denne gangen deler Netflix hele produksjonskostnaden på 62 
millioner kroner med NRK. – Jeg vil påstå at det blir en andre sesong 
på grunn av oss. Netflix-penger gjorde første sesong bedre og andre 
sesong mulig sier Netflix sjef Evers til Kampanje.

Bonnier og filmnet
Nå kaster også Bonnier-eide C More seg inn på markedet for strøm-
metjenester. Vekker til live gammel film-merkevare. Markedet anslås 
til 300-500 millioner kroner. Bonnier og TV4, C More Entertain-
ment, er nå klare til å lansere sin nye tjeneste og det skjer ved å vekke 
til live den gamle 
merkevaren Filmnet. 
– Vi er veldig stolte 
av å kunne lansere 
en underholdnings-
tjeneste som tilbyr 
Norges beste utvalg 
av film og serier. Tjenesten vil daglig lansere nytt innhold, samt bli 
løpende oppdatert med flere funksjoner, sier Erlend Wathne, Film-
net-ansvarlig i C More, til Kampanje. Dermed tar den svenske med-
iegiganten opp kampen med selskaper som Netflix, HBO Nordic og 
Viaplay, som alle har lansert tilsvarende tjenester. Det Bonnier-eide 
selskapet tror markedet for abonnementsbaserte strømmetjenester 
på film kommer til å øke kraftig fremover og anslår markedet til å 
ligge på mellom 300-500 millioner kroner allerede innen utgangen 
av inneværende år.

hBo Nordic-sjef
Den tidligere markedssjefen i C More, Rune Espedalen, slutter i sel-
skapet for å gå til konkurrenten HBO Nordic. Espedalen forlater der-
med betal-TV, fotball og filmer til fordel for internett og amerikanske 
dramaserier. Det skjer etter nærmere ti år i C More Entertainment.

Jeg kom til et punkt der jeg fant ut at jeg har vært med på det jeg 
kunne i C More. Det har vært spennende tider i selskapet, men etter 
å ha vært med på rebrandingen fra Canal+ til C More og lanseringen 
av den nye merkevaren oppsto det et naturlig veiskille. Når sjansen 
bød seg hos HBO Nordic var det ikke tvil om hva jeg skulle velge. Det 
har vært morsomme år i Canal+ og C More, men det er på tide å bli 
mindre lineær og mer ”on demand”, sier Espedalen. Espedalen blir blir 
ansvarlig for markedsføring og distribusjon i Norge og skal bygge opp 
et lokalt HBO-kontor. – Jeg skal være med å bygge opp norgeskonto-
ret og etablere HBO Nordic i det norske markedet. Første prioritet 
vil være å sikre oss en stabil abonnentbase og skape oppmerksomhet 
rundt tjenesten vår og HBO-merkevaren. Jeg vil rapportere direkte 
til ledelsen i Stockholm. – I første omgang vil vi ansette en person 
til og er i disse dager på jakt etter en dyktig og selvgående person på 
PR-siden sier Espedalen til Kampanje.
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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, konverte-
ring, CD/DVD Prod & kopiering.

Navn: TV-Team 
Adresse: Sandakerveien 72, 
0483 Oslo
Telefon: 22 11 12 58 
E-post: tv-team@tv-team.no 
Internett: www.tvteam.no
Tjenester: Utleie prod. utstyr.

Navn: Deluxefilm 
Adresse: Enebakkveien 69,
0192 Oslo
Telefon: 22 11 12 13
Mobil: 91 14 05 30
E-post: mail@deluxefilm.no
Internett: www.deluxefilm.no
Produkter: Dedolight (lyskas-
tere), Chimera (softbokser), 
FilmGear, Photoflex, Schneider 
Optics.

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

Apriori as
Alt av opptaksmedia, harddisker, 

minnekort, batterier og cover. 
Leverandør av opptaksmedia 

siden 1986.

www.monitormagasin.no

Navn: Danmon Norge AS
Adresse: Hans Nielsen Hauges 
gate 50 B, 0481 Oslo
Telefon: 23 400 400
Telefaks: 23 400 401
E-post: info@danmon.no
Internett: www.danmon.no
Totalleverandør av utstyr til 
det profesjonelle produk-
sjonsmiljøet.
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Navn: Soundware Norge 
Adresse: Hans Nielsen Hauges 
gate 50 B, 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 annonse i galleriet
RING 48 03 41 83

- Kabel og materiell for lyd og bilde
- System design og installasjon 
 
Tlf: 4000 4994 - post@infigo.no - www.infigo.no

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

.no

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere
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Vil du skrive i Monitor?
Vi trenger frilansskribenter med 

bransjekunnskap fra Tromsø i nord 
til Kristiansand i syd.

Ta kontakt: 
Geir Bergersen, Mob: 48 03 41 83,

e-post: g.bergersen@gmail.com

Spørsmål om stillingene kan rettes til Daglig leder Øivind Iversen hos Danmon AS tlf. 23 40 04 20 eller vår rådgiver 

Richard Wicklund-Hansen tlf.  21 92 69 28.            Wicklund-Hansen International as, et selskap i  

Markedssjef
som ønsker en lederkarriere

Prosjektansvarlig
systemdesign og prosjektledelse

for full utlysningstekst se www.wicklund-hansen.no / www.danmon.no

Du skal coache salgsteamet i selskapet, drive 
kontinuerlig forretningsutvikling og ta del i den daglige 
driften. Tett samarbeid med leverandører og konsernet. 

Prosjektansvarlig skal designe og utarbeide system-
tekniske løsninger, samt koordinere og ha lederansvar 
for selskapets prosjekter. 

Danmon Norge AS er en ledende leverandør av utstyr og systemer for kringkasting og studioproduksjon, 
samt transport av medieinnhold. Våre kunder er foruten de riksdekkende kanalene og de største 
produksjonsselskaper, også mindre lokal TV- og radiostasjoner.Våre ambisjoner er å være kundens 
partner på alle nivåer; fra enkeltprodukter til leveranse av "nøkkelen-i-døra" løsninger. Ut over dette er 
konsulent-tjenester, kursvirksomhet, support og service viktige komponenter for oss som en norsk total-
leverandør. Danmon Norge AS holder til i moderne lokaler ved Sinsen/Sandaker i Oslo.
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