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Skavlan 
Teknikken bak showet

Blackmagic Design
4K-kamera som overrasker

LLB 2015 
Oversikt over alle utstillere 



Følg               på nett

Over 50 web-tv innslag fra IBC, NAB & LLB. 
Se       www.youtube.com/monitormagasin

Tekniske oppdateringer fra Monitor alle dager, året rundt www.monitormagasin.no

Følg oss også på

         www.facebook.com/MonitorNorge             www.twitter.com/monitormagasin 
*Ansiktsgjenkjenning AF er tilgjengelig med Canon EF-S STM-objektiver

Canons nye EOS C100 Mark II er perfekt for en 
profesjonell videokunstner på farten!

Enten du jobber alene eller i et team vil du finne at 
EOS C100 Mark II er fullpakket med forbedringer 
som gir deg enda større fleksibilitet. Dual Pixel CMOS 
AF gir raskere autofokus på alle objekter, mens 
Ansiktsgjenkjenning AF er nyttig når du intervjuer 
ivrige naboer som vil få med seg alt som skjer.

Inn og ut av skygger – Canon EOS C100 Mark II har 
forbedret ISO-spekter og tilpasser seg enda bedre ved lav 
belysning. Og skulle objektet plutselig ta et byks, er det 
kompakte og lette kamerahuset perfekt for å følge.

Dual Format AVCHC og MP4-innstillinger gir deg 
effektene du ønsker, og med to separate SD-kortlesere 
for HD- og SD-kopier, har du fleksibiliteten du trenger for 
å dele raskt og enkelt.

SENTRALE FUNKSJONER: 

• 8,3 MP Super 35 mm CMOS-sensor; Full HD

• Dual Pixel CMOS Autofokus, Ansiktsgjenkjenning AF*

• Dual Format AVCHD/MP4-opptak opp til 1080/60p

• ISO 102,400; low noise

• OLED display; forbedret EVF

• Innebygd WiFi og alternativer for fjernkontroll

SØK DET 
UFORUTSIGBARE 
– OG FØLG NØYE MED!

CPS - programmet gir profesjonelle Canon-brukere 

mange fordeler:

• CPN Nyhetsbrev

• Låneutstyr ved reparasjon ved tilgjengelighet

• Preferert i servicekø

• Invitasjon til Canon - arrangementer

Les mer på: canon.no/cpn

C100 Mark II  har veiledende pris ink mva 48.000,-
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I dette nummeret
10 n TEKNIKKEN BAK SKAVLAN
Fredrik Skavlan har bygget opp produksjonsselskapet Monkberry  
rundt TV-serien sin i Sverige og Norge.  Vi var med bak kulissene og 
pratet med folkene som leverer ”Skavlan” hver uke. 

16 n ILLUSTRATØR MED SCENOGRAFI
Fredrik Skavlan har en skarp penn som har resultert i flere bøker og 
tegneserier.  Monitor har pratet med TV-profilen og hørt på hans filosofi 
rundt seersuksessen. 

18 n KUNNSKAPSLØFT I TELENOR ARENA
LLB 2015 starter opp på Telenor Arena på Fornebu Onsdag 25.februar.  
Unikt for dette årets messe er et omfattende seminarprogram.

20 n STOR LLB 2015 GUIDE
Vi gir deg oversikten over alle utstillere på LLB 2015, samt messekart 
og informasjon om messen.

34 n 4-K KAMERA SOM LIKER Å OVERRASKE
Monitor har lagt nye Blackmagic Cinema 4K kamera under lupen, og 
lover spennende testresultater.  Men holder kamera hva det lover ? 

36 n DA VINIC RESOLVE 11
Vi har undersøkt om Da Vinci Resolve 11 duger som et redigeringspro-
gram i tillegg til å være fargekorrigering av klasse.

40 n HURTIGHET UTEN EN MASSE TASTING
 Lyden er halve filmen, å sikre lydopptak gjennom trådløs lyd er hva de 
fleste fotografer vil ha.  Vi har sett på Sony UWP-D11  

43 n ULIKE LØSNINGER 
Hva tenker de forskjellige brukerne om hva som er den rette løsningen 
for arkivering og lagring.  

I hvert nummer
06 n LEDEREN

08 n PRODUKTNYHETER

48 n BRANSJENYTT

50 n GALLERIET

Max Hagenstam fra Adobe Nordic er tilstede på LLB 2015 for å holde Adobe Premiere Pro kurs.

Sony med trådløs lyd med enkelt oppsett, vi sjekker hva det er godt for.

DaVinci Resolve 11 et fullgodt redigerings og fargekorrigeringsalternativ.

Coverfoto: Martin Leisborn

Focus Nordic Norway as, www.focusnordic.no, info@focusnordic.no

Du velger motivet og det kameraet du trenger, 
og ikke det kameraet som ditt objektiv krever.
Slike tilfeller elsker vi.

Zeiss Compact Prime CP.2 
Unik allsidighet: Zeiss Compact Prime CP.2-objektiv er verdens første Cine-objektiv som passer til alle 
typer kameraer. Objektivene dekker sensor/film-størrelser opp til 24x36mm. Takket være de unike utskift-
bare fatningene kan CP.2-objektivene brukes på flere ulike plattformer (PL, EF, F, Micro 4/3 og E-fatning). 
Det gir alle filmskapere stor fleksibilitet og kreativ frihet.

www.zeiss.com/cine/cp2 

// FLEXIBILITY
    MADE BY ZEISS

Monitor_03-14_ZeissCP2.indd   1 25.06.2014   13:03:34

I dette nummeret
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Skal telekom betale
Når over 65 % av netttrafikken er audio-visuelt innhold, så skulle man 
tro at denne etterspørselen skulle øke investeringslysten også i norsk
medieinnhold. Men at bredbåndsaktørene skal være med på å betale for
VOD-vekst, blir møtt med protester særlig fra Forbrukerrådet og IKT
Norge.  Kostnadene ved digitalt innhold må ikke belastes forbrukerne
og økte priser vil føre til at adgangen til internett blir
vanskeligere for de med dårlig råd.

Den retoriske troen på at innhold for enhver pris skal være gratis vil
fortsette å undergrave veksten innenfor digital økonomi.  Jeg har
likevel ikke noen tro på at økt skattelegging er veien å gå.  Det må
være en sammenheng mellom hva folk etterspør, og hvilke kostnader de
får på sitt mediebruk.  Utfordringene innen for både musikk og
filmbransjen har til nå vært at prisen man kan oppnå for digital
distribusjon er markant lavere enn i den tradisjonelle verden.  Det er
derfor prisverdig at Kulturminister Thorild Widvey velger å tenke nytt
her blant annet innen filmfinansiering.

Vi står i dag ved et veiskille der norsk innholdsindustri både innen
film, medier og musikk, vil møte en markant større global konkurranse
år for år.  I tillegg viser all statistikk at TV-seere, kinopublikum
og musikkelskere etterspørr norsk innhold.

Det bør da være et mål både for bredbåndsaktørene og regjeringen at
det investeres mer i nasjonalt innhold.  En modell slik som Belgia der
VOD-tilbydere med over 300.000,- Euro i omsetning er pålagt å
investere i filmfond eller bestille produksjoner synes som en
fornuftig vei å gå.

Alle bredbåndsaktører baserer seg på en 
infrastruktur som er opparbeidet 
gjennom tiår via norske skattepenger. 
At aktørene derfor også må 
forplikte seg til å handle lokalt, 
virker rimelig.   Jeg er overbevist 
om at telekom næringen greier 
å utvikle forretningsmodeller 
her, som ikke vil føre til markante 
kostnadsøkninger for forbrukerne.

Ta kontakt så  nner vi løsningen som passer ditt behov!

Vi har kompetansen til å svare på dine spørsmål og leverer 
utstyret du trenger til din profesjonelle videoproduksjon.

Telefon: 22804000   info@videoutstyr.no www.videoutstyr.no VideoUtstyr Norge AS, Stanseveien 4, 0975 Oslo

Vi har utstyret for profesjonelle utfordringer!

Videoprodukter for profesjonelle i 15 år
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AKTUELT PRODUKTNYHETER

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?Donglefri Soundtoys i versjon 5
Soundtoys oppdaterer sin plugin-pakke til versjon 5, samtidig som de 
også presenterer nyheter blant effektene. En av nyhetene er en ny retro-
delay ved navnet PrimalTap og en egen rackmodul der brukeren kan 
lagre kombinasjoner av ulike Soundtoys-plugins. Selskapet forteller 
også at versjon 5 har en ny lisenshåndtering som også skal fungere uten 
fysisk hardwarenøkkel. 

Pris:Ikke bestemt.
Leverandør: Soundtoys, www.soundtoys.com

SSL XL 9000 K-Series 
til Console 1
Softube kommer nå med et alternativ til SL 4000 E Channel som følger 
med Console 1; Solid State Logic XL 9000 K. Denne representerer en 
annen approach og kommer ikke med noen egen distorsion i hele tatt, 
men gir deg et  bredt, stort og mykt sound. Her finnes også en model-
lering av SSL:s berømte VHD-krets (Variable Harmonic Drive) med 
økt gate- og kompressorfunksjoner. 

Pris: 329 dollar. 
Leverandør: Softube, www.softube.seSharps nye PN-Y-serie er en samling med kantbelyste LED-bildeskjer-

mer i fire ulike størrelser, fra 32" til 55", skjermene er tenkt å fungere som 
digitale reklamskilt. Skjermene kan vise både video og stillbilder fra 
spilleliste uten noen som helst tilkobling til nettverk, derfor er de prak-
tiske for ulike skiltløsninger. Alle skjermene kommer med innebygget 
USB-mediespiller samt data- og videotilkobling slik som HDMI, DV-I 
og D-Sub. Ved hjelp av DV-I-utgangen er det også mulig å seriekoble 
bildeskjermene slik at innholdet fra en kilde kan vises samtidig på opp 
til fem andre skjermer. PN-Y-seriens modeller, som også kan integreres 
med reklamevisninger, har full HD-oppløsning (1920 x 1080) med 
høy lysstyrke og kontrast. Takket være antirefleksbehandling gjengies 
høy og jevn fargekvalitet, selv ved store betraktningsvinkler. Bildeskjer-
mene er konstruert med tanke på systemintegrasjon og med en rekke  
signalinnganger, nettverkstilkobling, RS232C-port og profesjonelle 
funksjoner som delt skjerm, bildekloning og innebygget høytaler er 
de lette å installere. 

Pris: Ikke bestemt.
Leverandør: Sharp, www.sharp.no

Sharp lanserer HD-reklameskjermer

Filmisk tromme 
lyd til Groove 
Agent 4/SE 4
Metronomic Cinema er Steinbergs 
siste ekspansjon for trommeplugin 
Groove Agent 4/SE 4. Her serveres 
akustiske, elektroniske og percus-
sionorienterte tromme- og slag-
verkslyder med filmkomposisjon 
som tenkt bruksområde. Pakken 
inneholder 30 kit og over 750 nye samplinger som, i følge leverandøren, 
inkluderer ambient-, heavy- og epic-stiler.  I tilegg til rene trommelyder 
av ulik karakter tilbys også ulike effekter og melodiske lydsegmenter. 

Pris: 39,99 euro.
Leverandør: Steinberg, www.steinberg.net

Ny generasjon digitale 
miksebord fra Yamaha
Rivage PM10 er den første i Yamahas nye serie digitale miksebord 
med A/D-veksler som jobber i 96 kHz og 24 bits samt Yamaha VCM-
modellering av Rupert Neve Designs Rupert EQ773, Rupert Comp 
754, Rupert EQ810 og Rupert Comp 830. Yamaha har ikke bare sam-
arbeidet med Neve uten her finnes  det også to TC Electronic-reverb 
og en Eventide H3000-Live UltraHarmonizer. Rivage PM10 baserer 

Bose ekspanderer sin RoomMatch Utility-serie med tre nye høytalere 
av det mindre formatet. RMU206, RMU108 og RMU105. Disse kom-
plementerer nå RMU208, som forgjengeren i serien heter. Bruksom-
rådet for disse er enten å komplementere en fullskalert RoomMatch 
array-løsning eller som frittstående enheter ved monitorlytting, for-
grunnsmusik, offentlige miljøer, undervisningslokaler og mye mere.

Samtlige modeller levereres i både svart og hvitt  og i størrelser mellom 
doble 8"- til enkle 5"-woofers. Høyttalerne i RoomMatch Utility-sorti-

seg på Yamahas nye TWINLANe-nettverksteknikk som fikser opp til 
400 kanaler i 96 kHz. Systemet har to 15" touch-skjermer og du kan 
også koble til en tredje via DVI. 

Pris: Ikke bestemt. 
Leverandør: Yamaha, www.yamaha.com

Tipse oss om produktnyheter? 
geir@monitormagasin.no

mentet kommer med samme Bose EMB2-komprimering som full range-
modulene og ikke som mindre varianter som er vanlig for denne typen 
med høyttalere. Denne metoden skal, i følge Bose, gi  lavere crossover-
frekvens og bedre tydlighet på vokalavspillinger.

Pris: Ikke bestemt. 
Leverandør: Bose, pro.bose.com
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Det er en av Skandinavias største programsuksesser, og hver fredag trekker programmet omtrent 2,5 millioner 

seere fra Norge, Sverige, Finland og, fra tid til annen, også fra Danmark. Andre ser programmet i ettertid på 

nett-TV, enten på NRK.no eller SVT-play. Så hva skjer bak kulissene i dette vellykkede talkshowet? Monitor er 

med på en produksjonsdag med Skavlan.

Tekst & foto: Martin Leisborn

REPORTASJE SKAVLAN

Det er en kald vinterdag når Moni-
tors utsendte retter blikket mot 
Stockholm, og drar på besøk til 
studio. Program nummer fem 

skal spilles inn. På en torsdag. Programmet 
sendes nemlig ikke live på fredag, men lages 
i opptak dagen før. Denne detaljen kan virke 
forvirrende på enkelte siden programmets 
stil har en live følelse, som om det var direk-
tesendt, men om man har et blikk for detaljer 
forstår man lett at programmet er tatt opp på 
forhånd. Særlig siden det vises previews på TV 
i forkant av programmet på fredag, og det at 
programmet sendes tekstet burde også gi et 
hint til den årvåkne TV-titter. Disse to tingene 
er vanskelig, for ikke å si umulig å få til, om 
man sender live. 

Programmet er en felles satsing gjort av 
NRK og SVT der der begge de nordiske ka-

som er i gang med å juster lysene i forkant av 
kveldens innspilling. Åke har jobbet med lys-
setting siden 1990 og har vært med i Skavlan-
teamet siden starten i Sverige, og han forteller 
oss hvordan han har tenkt med sitt lysdesign.
– Det som er litt spesielt for Skavlan er at vi fil-
mer fra stort sett hele studio, så det nytter ikke 
å bare lyssette fra en kant, men vi må skape et 
lysdesign som fungerer over det hele. Dessu-
ten vil vi ha lysstråler i alle bildene, noe som 
er litt vrient å få til siden de medvirkende ikke 
sitter stille som dukker, men de beveger seg, 
litt, hele tiden. Det er forskjellig hver uke og 
vi jobber tett med fotografene og tilpasser oss 
enhver situasjon.

Bildeteknisk
Skavlan benytter seg av seks forskjellige  
kameraer, fem studiokameraer av typen Grass 
Valley LKD 8000 på hjulstativ og et steadicam. 
Det er Tomas Antonsson som styrer Steadica-
men og han forklarer at det er et nytt innslag 
i år.
– Det er som et lite eksperiment i år, det har 
ikke vært brukt tidligere. Med Steadicamen 
kan jeg prøve meg frem og finne et annet bil-
ledspråk og andre vinkler siden jeg er mer fri 
og fleksibel. Vi begynner for eksempel å finne 
nye varianter på entréer og prøver stort sett 
hver uke og finne på noe nytt.

Tomas forklarer at har for noen år siden var 
med på et fem-dagers kurs i Steadicam på DI, 
i regi av Hoffman i Gøteborg, der han lærte 
seg det grunnleggende, samtidig som han 
fikk innblikk i forskjellige scenarioer, som å 
gå i trapper og lignende, men at det likevel tar 
lang tid før man blir ordentlig god til å bruke 
Steadicam.
– Det kreves mye trening. Jeg jobbet allerede 
som TV-fotograf, men lånte med meg kamera 
hjem og løp rundt i leiligheten og gjorde opp-
tak fra kjøkkenet til soverommet, inn på badet 
og videre ut i bakgården.

Når bildesignalet forlater Steadicamen 
går det videre til kontrollrommet via trådløs  
link, som styres av link-teknikker Tomas  
Hermansson.
– Det er en Wislink, som også er vanligst innen 
broadcast. Jeg sørger for at det fungerer som 
det skal. Signalet fra kamera går til mottakeren 
og videre kontrollrommet, slik at det kan bru-
kes som et vanlig kamera, forklarer han.

Vi går opp en trapp som leder til kontroll-
rommet for bildeproduksjon. Bildemikser 
foregår i real-time, men det tas også opp sepa-
rat om det skulle være behov for justeringer i 
etterkant. Men hensikten er at det ikke skal 
være behov for etterarbeid fordi programmet 

skal fremstå som en liveproduksjon. Bildepro-
dusenten hete Daniel Jelinek og når Monitor 
kommer inn er det gjennomgang av kamera-
vinkler og opptaksplan for programmet, med 
resten av bilde teamet. Dagens artist er First 
Aid Kit og både artister og bildeteam går igjen-
nom musikkinnslaget med lyd og bilde i løpet 
av et par timer tidlig på ettermiddagen.

Lydteknisk
Vi går videre og ser nærmere på lydproduksjo-
nen. Nede på studiogulvet er det slik at lyden 
tas opp av flere forskjellige mikrofoner, for så 
å gå gjennom en spiller som leder et signal til 
studiolyd og et til sendingslyd. Studiolyden 
styres i dag av Torbjørn “Tobbe” Friberg som 
bruker et DiGiCo SD5-mixerbord som han 
styrer både monitorlyd for artistene og PA-lyd 
til publikum. Bobby Valerie håndterer mik-
rofonene som stort sett består av et utvalg av 
Sennheiser-mikrofoner. Nytt denne sesongen 
er at man har begynt å bruke retningsstyrte 
mygger, DPA 4080, i stedet for kulemygger. 
Det bidrar til å dempe studiobruset.

Sendingslyden går videre opp til andre 
etasje igjen, til kontrollrommet der Yvonne 
Sedman jobber som A-lyd. Hun bruker blant 
annet et Studer Vista 9-bord og Genlec-høyta-
lere. Yvonne kom selv inn i lydteknikkeryrket 
som musiker i et band, men det ble en naturlig 
utvikling å drive mer og mer med teknikken. 
Etterhvert tok hun lydinginørutdanning i Pi-
teå og etter det fikk hun jobb i SVT med en 
gang. Hun beskriver sin jobb i kontrollrom-
met slik.  
– Vi mixer programlyden ut til TV. Jeg jobber 
jo på liveavdelingen og med slike produksjo-

nalene for først gang går sammen om å bestille 
et program av denne typen. Skavlans eget 
produksjonsselskap, Monkberry AS, står bak 
programmet som er en naturlig forlengelse av 
hans populære program, Først & sist som gikk 
flere sesonger på NRK. I Skavlan treffes kjente 
og ukjente mennesker fra hele verden til dis-
kusjon og samtale om alt og ingenting, og pro-
grammet sendes omtrent samtidig i Norge og 
Sverige, i beste sendetid på fredag. Prosessen 
begynner med at Skavlan-redaksjonen, som 
består av Skavlan selv og et titalls medarbei-
dere møtes for å diskutere potensielle gjester, 
gjerne artister som er aktuelle med et nytt 
album, forfattere med en ny bok eller andre 
mennesker som er aktuelle i samfunnsdebat-
ten. Gjestene bookes inn i skjemaet og til sist 
kommer innspillingsdagen, som oftest er på 
torsdag, selv om det gjøres endringer med 

hensyn til gjestenes tilgjengelighet og andre 
faktorer.

Produksjonsteamet
Stedet for dagens innspilling er SVTs studio 
2 i Stockholm, en detalj som ikke kan tas for 
gitt. En del programmer spilles nemlig inn i 
London, i The London Studios. Men i dag 
forgår produksjonen altså i den svenske ho-
vedstaden. Produksjonsleder Josefine Rosen-
gren Karpinske tar imot oss i resepsjonen og 
guider oss rundt i lokalet. For Josefine er det 
første sesongen med Skavlan, og hun beskriver 
sin jobb:
– Det er veldig varierte oppgaver, men likevel 
strukturert. Jeg har mine spesifikke oppgaver 
som jeg må utføre, men det hender en gang 
i blant at man får trå til å gjøre andre ting, 
gjerne mye problemløsing. Det er ikke ofte 

det oppstår store problemer, men noen ganger 
må man ha litt ekstra fantasi. I Sverige har vi 
ikke like stor redaksjon som i London. Der har 
vi et menneske for hver oppgave, mens her må 
alle bidra litt der det trengs.

Det er tydelig, selv etter kort tid i studio at 
Skavlan-gjengen har bra lagånd og at stem-
ningen er god. Som Josefine uttrykker det:
– Det er koslig, varmt og ikke minst morsomt 
å komme hit.

Musikkredaktøren i Skavlan heter Annika 
Forsberg og når hun har tatt kontakt med ar-
tisten eller bandet tar Josefine over og ordner 
med logistikken, når de skal være på plass, 
når det er lydprøver, kameragjennomgang og 
liknende.
– Jeg blir som en sambandssentral for alle  
de forskjellige postene under innspillingen. I 
tiden rett før innspilling blir det mye kontakt 
frem og tilbake, og etter det gjør jeg i stand 
dagsplan for hvordan ting skal være under 
innspillingdagen.

Andre som jobber med sammensetningen 
og gjennomføring av showet er Alexandra 
Nilsson, TOM-assistent og studioassistent 
som hjelper til litt overalt med innspillingen 
der det er behov. Hun sørger for at studio fun-
gerer som det skal, rigger kameraer og moni-
torer på morgenen, og bytter ut det som ikke 
fungerer. Vi har også Johan Meling, produks-
jonskoordinator, som jobber med Skavlan på 
tiende sesongen, og hjelper til med skjemaet, 
logistikk, bevertning av gjester og sørger for 
at all får den informasjonen de trenger. I til-
legg har vi Jakob Vastamäki, content mana-
ger for sosiale medier, som er med i sin først 
Skavlan-sesong. Han håndterer YouTube-
kanalen, tar noen behind-the-scene klipp 
med gjestene, sørger for at Niklas og Fredrik 
instagrammer og twittrer ut i cyberspace, i til-
legg til at han er med på å produsere podcasten 
Skavlan&Källner.

Lysteknisk
Det første man tenker på når man kommer 
inn i Skavlan-studio er den behagelige lysset-
tingen, med denne dempende belysningen på 
lydbølgedekoren som man kjenner igjen fra 
TV-ruten. Lampene som benyttes er stort sett 
vanlige glødelamper, fresneller og en blanding 
av spotter og mykt lys for å skape en så dempet 
og behagelig stemning som mulig, samtidig 
som den har karakter. I tillegg benyttes også 
bevegelige lys og på musikkscenen er det også 
LED-armaturer. Rundt omkring i studio er det 
også mørke områder som bidrar til å skape 
stemningen.

Vi prater litt med lysmester Åke Enbom 

Skavlan – en nordisk 
samproduksjon

Sittegruppen er klar for Fredrik Skavlan og hans gjester.
Åke Enbom er lysmester 
og har jobbet med 
Skavlan siden starten i 
Sverige.
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ner som dette, selv om det tas opp i forkant og 
sendes senere, så er det live til opptak. Dermed 
er det en ferdig og klar livemix som ikke endres 
i ettertid. Dette til forskjell fra produksjoner 
som klippes mye i etterkant. Det eneste som 
skjer med Skavlan er at det klippes kortere, 
men det påvirker ikke hvordan vi jobber med 
lyd, for der må alt sitte på første forsøk.

Det som kommer ut av mixeren er en ste-
reomix, ikke en 5.1, fordi programmet etter-
behandles og for de som gjør den jobben ikke 
skal behøve å få den kompliserte oppgaven det 
er å håndtere seks forskjellige lydkanaler. 
– Ellers, om det hadde vært en livesending, 
hadde det vært letter å gjøre en 5.1 mix man 
kjører det ut direkte. Men siden klippes i et-
terkant blir det for tungt for Avid å håndtere så 
mange lydkanaler. Dessverre, mener Yvonne.

På spørsmål om hva som er den største ut-
fordringen med jobbe ler Yvonne og sier:
– Det er et vanskelig spørsmål, jeg vet ikke, 

men jeg vil heller snu på det. Det er veldig gøy, 
særlig med ekte livemusikk. Det er hyggelig at 
det er musikk på ordentlig.

Sminke og oppvarming
I løpet av ettermiddagen på innspillingsda-
gen begynner flere gjester å dukke opp, en 
etter en. Da starter arbeidsdagen for Zusanne  
Kylander, som har vært sminkør i for SVT 
siden 1972.
– Den gangen visste vi ikke helt hva sminke var 
og mente at det ikke var så viktig å ta hensyn 
til. Men tidene har forandret seg. I Skavlan har 
vi vanligvis to sminkører.

TV-sminkørenes oppgave er ikke bare å sty-
le og forskjønne, men også å tilpasse personen 
til TV-mediet begrensninger.
– Ved at vi gjør en såkalt teknisk sminke, en 
sminke som fungerer på TV, der vi tar bor alt 
rødt, skjeggstubber, eller om det er kviser og 
små sår som skal skjules. Dette gjør vi fordi 

røde og blå toner forsterkes i TV, og som seer 
legger man merke til slike ting i stedet for å få 
med seg hva personen sier. Derfor forsøker vi 
å få folk til å se så naturlig som mulig ut i TV. 
Det sier seg selv at det er en variert jobb, og vi 
spør om det er noen hun har sminket som hun 
husker spesielt godt.
– Åh, det kan jeg svare på direkte, kommer det 
fra Zusanne. Det er Mick Jagger. Det var ikke 
vanskelig, men jeg var nervøs.

Når klokken nærmer seg 17 slippes publi-
kum inn i studio og begynner å ta plass. Ikke 
lenge etterpå kommer Pernille Isedal, inns-
pillingsleder, inn og varmer entusiastisk opp 
publikum. Hun får i gang applaus og latter som 
blir tatt opp, i tilfelle man skulle få behov for 
å legge det på i mixen i ettertid. Det er hennes 
først Skavlan-sesong, som ellers jobber som 
teaterregissør og frilanser som innspillingsle-
der for andre TV-selskap. Vi spør hva hennes 
oppgaver er.
– Som innspillingsleder i Skavlan er jeg en 
slags arbeidsleder på studiogulvet og prøver å 
sørge for at alt skjer når det skal skje. Jeg gjør 
så godt jeg kan for å holde meg utenfor TV-
bildet, og prøver å ikke være synlig. Som of-
test fungerer det. Det er jo også en plan vi skal 
holde oss til, og det jeg som er edderkoppen 
i nettet og ser til at folk er der de skal være, og 
forhåpentligvis gjør det de skal. Jeg har hele 
tiden kontrollrommet på øret, med bildepro-
dusenten og andre, og forsøker og sørge for at 
det vil skal skje, faktisk skjer, kan man si.

Snart kommer programlederen selv ut på 
studioscenen og bruker litt tid på å gjøre seg 
kjent med publikum. Fredrik Skavlan er rolig 

andre får puste ut og får frisket opp pudderet 
i pannen.

Redigering
Under innspillingen jobber noen i teamet med 
å merke seg hva som skjer og noterer seg de 

beste poengene i showet. Når det hele er over 
kan gjestene dra hjem mens redaksjonen set-
ter i gang med et såkalt klipp-møte. Når det er 
over får teamet dra hjem og hvile, med unn-
tak redigererne, som nå setter i gang med sitt 
arbeid og får svette i noen timer til. Vi prater 
med en av dem, Håkan Lahger, Skavlans et-
terarbeidsprodusent. Han er med i kontroll-
rommet under innspillingen og sitter allerede i 
redigeringsrommet med Martin Hedman som 
klipper programmet.
– På klippmøtet går vi igjennom hva som var 
mest interessant. Da er hele redaksjonen med, 
alle reasearchere, og Skavlan selv. Vi resonne-
rer oss frem til en slags konsensus om hva som 
skal med og hva som dessverre må tas ut. Det 
er ikke alltid like lett, vi skulle gjerne hatt mer 
tid og fri programslutt, slik som noen hadde i 
gamle dager, ler Håkan.

Programmet klippes altså om natten, men 
fargekorrigering og grading er ikke ført opp 
på skjemaet.
– Det finnes det bare tid til unntaksvis, men 
det pleier ikke å være noe problem i kvalitets-
kontrollen. Det eneste som hender er at mate-
riale vi bruker for å presenter vår gjester vurde-
res som for dårlig, da det kan være hentet fra 
YouTube eller andre lignende kilder. Men på 

og jordnær, og får bra kontakt med de rundt 
200 tilskuerne. Så begynner programmet. Pass 
på, innspillingen er i gang! Og på i underkant 
av to timer diskuterer gjestene, artistene spil-
ler og publikum nyter det hele. Mellom hver 
gjest gjøres et kort opphold, der Fredrik og de 

Alle som har sett Skavlan kjenner igjen lydbølgen i 
scenografien. Designet ble  skapt etter en idé som Fredrik 
Skavlan selv tegnet.

Lydbordet, en DiGiCo 
SD5, og lydteknikker 
Torbjørn "Tobbe" Fri-
berg. Her mikses 
monitorlyd og PA-lyd.

Yvonne Sedman sitter i lydkontrollrommet og mikser 
lyden som går ut på TV.

Interfoto har utleie og salg av LED lyspaneler fra

Lupoled 1120 DMX Dual-Color gjør 
det mulig å tilpasse lysstyrke og 
fargetemperatur til enhver situasjon.

Den er den mest avanserte løsningen 
for foto, video og TV. Med Color 
Rendering Index på over 94 unngås 
grønt lysskjær, og lyset er stabilt og 
avgir lite varme ved bruk. 

• Fargetemperatur: 3200-5600 kelvin 

• Lysutbytte: Tilsvarende 650 watt

• Strømforbruk: 38 watt

• Strømforsyning: Batteri / AC-adapter

• Levetid: 50.000 timer

• Integrert filterholder

Lupoled 
1120 DMX Dual-Color

interfoto.no
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de siste fem-seks årene har jeg merket at man 
også i SVT begynner å vende seg til materiale 
fra alt fra iPhone til profesjonelle kameraer i 
HD, også seerne er ganske vandt med dette. 
Så det er større aksept for vekslende kvalitet 
nå enn da vi startet.

Skavlans klipper, Martin Hedman, jobber 
også med dokumentarfilm og fargekorrigerer 
på frilansbasis. Han har jobbet med Skavlan 
siden begynnelsen, og forklarer oss sin opp-
gave under innspillingsdagen.
– Allerede før innspillingsdagen redigerer jeg 
all de små innslagene med Niklas og presen-
tasjonene av artister eller gjester. Jeg begyn-
ner 10.30 med å fikse de siste innslagene og 
er også med på gjennomgangsmøtet. Senere 
leverer jeg innslagene til studio via ftp og jeg 
bruker  OP1a som går rett inn i EVS´en. Etter 
det sitter jeg og venter i omtrent to timer, da 
det kan dukke om småting de behøver hjelp 
med, som jeg fikser direkte. Under innspilling 
sitter jeg i redigeringsrommet og gjør teksting 
og grafikk som skal med. Jeg begynner å klippe 
30 sekunder etter innspillingen er ferdig, og 
er som regel klar til å levere det fra meg i  to-
tretiden på natten.

Og Martin må virkelig henge i for å klippe, 
noen ganger ganske mye materiale. Vi spiller 
inn omtrent en og halvtime med materiale, 
som skal bli 58 minutter, og det er ganske lite 

som kan tas ut. Etterpå skal det eksporteres til 
Norge, som tar en time, og det skal legges opp 
på ftp som også tar en time. Jeg jeg er hjemme 
omtrent klokken 5 om morgen. 

Martin jobber med Avid Media Composer 
for klippingen, noen ganger på Monkberrys 
redigeringsrom på Filmhuset, noen ganger i 
SVTs studio.
– Hjemme på Monkberry har jeg versjon 8, 
men her på SVT har vi nettopp oppgradert 
til MC 7. Tidligere var det bare MC 5.5, som 
er 32 bits. Det var tregt, men stabilt selv om 
det manglet en del funksjoner, som foreksem-
pel OP1a-eksportering, som vi har mulighet 
til nå. Når vi er i London derimot, spilles alt 
inn på EVS-disker som flys hjem til Sverige så 
snart det er mulig og da klipper jeg på Film-
huset, med MC 8.

Redigeringen er altså en maraton hver ene-
ste torsdag, og det må være en sann glede å ha 
fri på fredagene.
– Ja, ler Martin, men jeg må gjerne tidlig opp 
uansett siden jeg har småbarn, så etter inns-
pilling er man litt adrenalintrøtt. Det virkelige 
trøttheten kommer først på lørdag. 

Når klippen er ferdig og avlevert begynner 
SVT å tekste programmet med det samme på 
norsk, svensk og finsk. Om det er andre språk 
enn engelsk eller de skandinaviske språkene i 
programmet, bestiller vi en tolk som hjelper 

til. En gang i løpet av fredag formiddag er alt 
klart, med teasere og det hele, og leveres til 
sendings avdelingene i NRK og SVT. På kvel-
den, klokken 21.00 er så dags å slenge seg i 
sofaen og skru på TV´en, for da sendes pro-
grammet. Selv Martin, som har klippet showet 
noen timer tidligere ser programmet når det 
sendes, men er ikke like avslappet som den 
vanlige TV-titter.
– Det hender jeg små ler for meg selv under 
selve klippingen når det kommer et morsomt 
innslag, men ikke når jeg ser på TV hjemme. 
Da bedømmer jeg min egen innsats, sier Mar-
tin. Men jeg ser alltid på, og lærer av eventuelle 
feil. Jeg smugtitter ofte over på min samboer 
når det kommer kritiske punkter i program-
met, for å fange opp hvordan hun reagerer. 
Men det har ikke vært så mange tabber i løpet 
av de seks årene jeg har jobbet med Skavlan. 

Niklas – på byen og i bilen
Vi må ikke glemme Skavlans sidekick, Niklas 
Källner, som lager Niklas på byen-innslage-
ne, i tillegg til ”Niklas kjører” der han kjører 
gjestene til flyet etter showet, som er et eget 
lite program som sendes på nett-TV. Niklas 
har vært med som reporter og idéutvikler si-
den Skavlan startet i Sverige. Hvilke tekniske 
innretninger benyttes i Niklas innslag, undrer 
Monitor.

Hemmeligheten bak suksessen
Skavlan har blitt en suksess i hele Norden og 
har godt rykte internasjonalt også. Få andre 
nordiske produksjoner har så mange seere. 
Hva  er hemmeligheten bak suksessen? Mo-
nitor spør noen utvalgte fra teamet.

- Det er et bra team, med en unik programle-
der, sier Håkan Lahger. Jeg har sett rundt 150 
program, men har ennå ikke helt kommet 
frem til hva Fredrik har som er hans spesielle 
trick, hans ting. Han er en god allrounder, kan 
håndtere alle typer gjester og er mester i å få 
en gruppe til å snakke sammen uhindret. Og 
han gjør det uten å tilsynelatende styre det 
hele, selv om han også har kontroll. Han er 
totalt tilstede, med total kontroll uten at det 
kommer til syne på skjermen, og det er veldig 
vanskelig å gjennomføre.

Marianne Torp Kierulf er produsent for 
Skavlan og daglig leder for Monkberry. Hun 
har jobbet med Fredrik Skavlan siden tiden 
med Først & sist.

- Vi har holdt på lenge, Fredrik er veldig flink 
og vi har bygget opp et stort nettverk som gjør 
at vi får artister som ingen andre får. Vi har 
også en kjempedyktig redaksjon som lever og 
ånder for showet, jobber dag og natt og helger 
for at de hele tiden skal lage et bedre program.

Fredrik er alltid på plass uansett vær, virker 
det som. Er han aldri syk?
– Han har vært litt skrall noen ganger, og en 
gang ordentlig forkjølet. Men han ble frisk nok 
innen vi startet kameraene, ler Marianne.

Om han skulle bli virkelig syk, hva gjør dere 
da? Har dere en stand-in?
– Vi har jo en vikar, Niklas, ler Marianne.

Det har vært en lang dag, både for produks-
jonsteamet og Monitorreporteren. Innspil-
lingen er ferdig, gjestene drar hjem og repor-
teren vender snuten hjemover. Det er over 
midnatt før man kan legge hodet på en pute, 
men det vil fortsatt gå flere timer før neste ut-
gave av Skavlan er i boks. I morgen kveld, er 
både nordmenn og svensker benket foran TV.

– En retningsmikrofon! utbryter Niklas, som 
først og fremst er reporter og ikke teknikker, 
selv om han har merket at teknologien utgjør 
en forskjell.
– Mange ganger gjøre vi på-byen-intervjuer 
sånn, forklarer Niklas, og viser med armen 
hvordan man flytter den håndholdte mikro-
fonen frem og tilbake.
– Men nå om dagen bruker jeg alltid en ret-
ningsstyrt mikrofon, en Sennheiser, og en 
mygg til meg selv, for det er bedre når man 
skal komme innpå mennesker. En håndholdt 
mikrofon har en tendens til å støte bort men-
nesker. Med kamera på avstand og en mikro-
fon i knehøyde kjenner de seg friere til å prate.

Jonas Hermansson er den som produserer 
Niklas Kjører-innslagene og er med på turene 
krøket sammen i baksetet. Han forklarer at de 
bruker GoPro-kameraer, fire mygger og spil-
ler inn på en seks-kanals Zoom. Myggene sit-
ter på fører og gjest, men det er også en i hver 
solskjerm som backup. Grunnen til at det er 
så mange GoPro-kameraer er at de ikke føles 
veldig pålitelige, så det er noen det er dobbelt 
opp av.
– Ting skjer, batterier dør. Vi stoler ikke helt på 
de, og skal jeg være fullstendig ærlig, sier Jonas.
Niklas, Fredrik og resten av redaksjonen job-
ber veldig tett sammen og over årene har man 
kultivert frem hverandres roller ganske be-
traktelig, noe som kjennetegner samarbeidet 
i teamet. Spesielt nære er Niklas og Fredrik.
–  Kvelden før innspilling lager vi nå en pod-
cast sammen, så vi har veldig godt utbytte 
av hverandres egenskaper, forklarer Niklas 
videre.

Pappa og lydteknikker på én gang
First Aid Kit var gjester i studio da Monitor 
var på besøk. Vi benyttet oss av sjansen til å 
ta en prat deres pappa, og lydtekniker, Bengt 
Sundberg.

Du er lydteknikker for dine døtre, hva  
innebærer det?
– Det innebærer at jeg forsøker å få til så bra 
lyd som overhodet mulig på konsertene og 
har med et eget mixebord så jeg vet hva som 
kommer ut av om ikke annet, så jeg har forhå-
pentligvis litt kontroll.

Hvordan gjøres det når dere er  på TV?
– Her hører jeg etter på den mixen som går 
ut i TV så den blir bra, og det satt nesten på 

første forsøk i dag, så det var ikke noe problem. 
Ellers pleier jeg å komme med innspill, oftest 
når det gjelder små justeringer som man kan-
skje ikke tenker på om man ikke har jobbet 
med sangen tidligere. En tromme skal være en 
anelse høyere eller noe slikt. Gjerne småting.

Hvilke mikrofonpreferanser har der i for-
bindelse med et TV-show som dette?
– Vi fikk tilbud om å bruke en Shure Beta 57 
og det sa vi ja til. Vi ber om spesifikke mikro-
foner, enten vanlige, gamle 58´ere eller Beta 
57, eller når vi spiller live bruker vi Sennheiser 
965 som er en kondensatormikrofon, for den 
er lettere å filtrere nå man kommer opp i litt 
høyere nivåer. Man vil ikke at det skal gjøre 

vondt i ørene. Beta 57 kan lett bli for skarp.

Og jentene selv, er de nøye på hvilke type 
mikrofoner de bruker eller hvilken tekno-
logi som benyttes?

– Johanna som spiller keyboard er litt mer 
kresen. Hun styrer bass med den ene hånda, 
og resten med den andre. Ofte bruker vi lyd 
fra plata, et ganske komplisert lager av lyd, 
mellotroner som skal ha en viss sound, kan-
skje med pålagte piano og så videre. Det gjør 
Johanna og jeg sammen før vi drar på turne. 
Johanna har to laptoper på scenen som ikke 
syntes, en for redundans, som er et system vi 
har bygget opp.

TV-fotograf Cecilia Svensson.

– Fredrik er veldig flink og vi har bygget opp et stort 
nettverk som gjør at vi får artister som ingen andre får tak 
i. Vi har  en kjempeflink redaksjon som lever og dør for 
showet, sier Marianne Torp Kierulf, produsent for Skavlan 
og VD for Monkberry.
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Hvilken gjest har gjort mest inntrykk på deg?
– Det er vanskelig å liste opp, siden jeg har holdt 
på med talkshow i over tyve år. Alt fra Malala, som 
gjorde enormt inntrykk på meg, til Bill Gates. Og 
Robbie Williams, som har vært med fem ganger 
og alltid er morsom og ha i studio. Nei, det har 
vært så mange at det er ganske umulig å svare på.

Har du noen drømmegjest?
– Putin kanskje, men det kan nok bli vanskelig

Det tekniske bak produksjonen, hvor delaktig 
er du i det?
– Heldigvis har jeg ikke særlig mye innflytelse på 
det, noe vi alle skal være glade for, men jeg har 
derimot kanskje mer enn andre programledere 
involvert meg i programmets visuelle uttrykk, 
hvordan det fremstår, og det avhenger jo litt av 
det tekniske.

Scenografien er veldig fin, og ser påkostet ut.
– Ja, jeg mener at vi bør legge ganske mye penger 
i programmets visuelle fremtoning, selv om det 
er enkelt så skal det føles som at det er i en klasse 

for seg selv. Dette gjelder både for lys og lyd, noe som betyr at gjestene 
skal reise fra Skavlan med følelsen, “Jeg ser bedre ut i dette program-
met enn i noe annet” Og det er jo avhengig av at vi har både rett lys og 
riktig mengde lys, men også rett lysteknikker, som Åke som gjør en 
helt utrolig jobb. Videre, om man har musikere med, så er det ekstremt 
viktig, mener jeg, at de reiser herfra og tenker at det var perfekt lyd, at 
produksjonen har helt optimal. Grunnen til at vil legger så mye resurser 
i dette er at det er viktig for gjestene vår. Og det er veldig viktig for oss 
at gjestene vil komme tilbake til oss i fremtiden.

Gjør dere flere slike satsinger nå enn tidligere?
– Vi gjorde for eksempel et veldig spesielt musikknummer denne se-
songen da Ylvis skulle lage en slags oppfølger til The Fox, live i studio. 
Det var en stor produksjon å gjennomføre, en hel uke med mye sceno-
grafi og annet, men det var gøy og det ble veldig bra. Og jeg syntes det 
er viktig at vi gjør sånne ting. 

Har du selv tatt en aktiv del i lysdesignet?
– Nei, ikke direkte, men det jeg har gjort siden Først & Sist er at jeg 
har laget en skisse for scenografien. For eksempel tegnet jeg den første 
lydbølgen som baserte seg på en idé om at jeg ville ha en lydbølge som 
gikk rundt en sittegruppe. Jeg er jo i utgangspunktet tegner, og det har 
vært veldig gøy for meg å få jobbe med scenografene og utvikle mitt 
eget studio. På den måten har jeg vært veldig involvert, og pratet mye 
bildeprodusent og lystekniker, men jeg kan ikke ta æren for det utrolige 
arbeidet de gjør, for det ligger langt over mitt kompetansenivå. 

Teamet er veldig sammensveiset. Har du lagt mye vekt på å sørge 
for det?
– Ja. Å komme hit og være gjest skal være en positiv opplevelse, fra 
første telefon til programmet har vært på luften. Det er jo mange som 
er involvert i produksjonen underveis, og jeg vil at opplevelsen skal ha 
en gjennomgående god tone. Den følelsen som forhåpentligvis finnes 
i programmet skal også finnes på bakrommet og i produksjonsteamet. I 
redaksjonen er vi en gjeng som har jobbet sammen i mange år, det fleste 
har vært med siden begynnelsen i Norge, så det skulle bli 13 år. Det er 
jo med på å skape et arbeidsmiljø der man kjenner hverandre godt, og 
vi viser hverandre varme og omtanke. Dessuten omgås vi privat også, 
er en veldig fin gjeng.

Er det en av nøklene til suksess?
– Jeg tror gjestenes opplevelse er veldig viktig. Om gjestene reiser her-
fra og føler at det har vært en veldig fin kveld i sitt liv, er det lettere for 
at de kommer tilbake eller anbefaler andre å være med “fordi det var 
morsomt”. En annen side av det er at nå har jeg brukt store deler av mitt 
voksne liv på dette, og det har andre også, og da er det viktig at vi har 
det hyggelig sammen, så man ikke behøver å grue seg til å gå på jobb. 
Vi syntes det er gøy og interessant å utfordre hverandre. Vi våger å ta 
diskusjoner, og til og med krangle om det er nødvendig, men det er en 
ekte, varme og gjensidig respekt som ligger til grunn, og som er veldig 
viktig syntes jeg.

Hva er det hyggeligste og hva er det vanskeligste med din jobb?
– Det hyggeligste er i sittegruppen på studioscenen. Men det er også det 
vanskeligste, noen ganger. Det kan også være vrient å få rett sammen-
setning av gruppen, at det ikke blir riktig kombinasjon av mennesker. 
Det kan være det er en mann for lite, eller en kvinne. Kanskje skulle 
det vært en nordmann, eller en svenske i en av stolene. Det kan være 

Tekst & foto: Martin Leisborn

INTERVJU FREDRIK SKAVLAN

Monitor fikk et intervju med Fredrik Skavlan, programleder for talkshowet som han låner navnet sitt til, og 

muligheten til å snakke med han om tekniske ting og hva som er suksessoppskriften for programmet.

Tegner egen scenografi 

komplisert noen ganger.

Marianne, produsenten, sa du ikke hadde vært syk enn så lenge.
– Nei, ikke som hun vet om , sier Fredrik og ler.

Om du blir syk, hva gjør du da?
– Det tør jeg ikke tenke på. Jeg må være veldig syk om jeg ikke sitter i 
stolen. Jeg har jo vært småsyk, en gang brakk jeg benet, og satt der med 
gips, men jeg gjennomførte likevel. Noen ganger har jeg vært så syk at 
jeg har vurdert å avlyse, og sette inn en vikar. Men så har jeg plutselig 
blitt frisk!. Så vi får se hva som skjer om jeg skulle bli så syk at jeg ikke 
kan gjennomføre programmet, men forhåpentligvis holder jeg meg i 
form. Og det er jo ikke en jobb som er veldig fysisk krevende.

Man man må likevel ha et kvikt hode?
– Javisst. Det er sant. Man må være opplagt og uthvilt, for å gjøre jobben.

Hvor lenge kommer du til å holde på med dette?
– Det er et spørsmål som jeg ikke bare får ofte, men som jeg ofte stil-
ler meg selv. Noen ganger tenker jeg for meg selv, “ok, nå begynner vi 
kanskje å øyne siste program en gang i nær fremtid” og at man burde få 
gjort andre ting i livet også. Men samtidig er det så utrolig gøy å få jobbe 
med dette, og det er vel det som er problemet. Så jeg kan ikke svare på 
det, for enn så lenge så syntes jeg dette er interessant. Jeg føler meg 
veldig privilegert med en så fantastisk jobb og så fantastiske kolleger.

FREDRIK SKAVLAN

Fredrik Skavlan ble født i Oslo i 1966. I 1987 begynte 
han mediekarriere i Morgenbladet, og fortsatte siden i 
Aftenposten og Dagbladet. I ti år jobbet han som jour-
nalist, kommentator og serietegner før han lot seg verve 
til NRK i 1996 for å bli programleder i talkshowet Absolutt, 
som gikk hver dag. I 1998 hadde Fredriks eget show, Først & 
sist, premiere og ble sent i 17 sesonger. Programmet som ble et av 
Skandinavias største, lokket tilseg milioner av seere i Norge, og ble også 
sendt i reprise i Sverige.

I årene som fulgte ledet Fredrik blant annet TV-aksjonen, Krafttak mot kreft, 
lørdagsprogrammet Underholdningsmaskinen for NRK1, samt kronprinsbryl-
lupet, før han tok pause fra TV-ruten mellom 2007 og 2009.

I januar 2009 hadde Skavlan premiere i Sverige også, og allerede første sesong 
mottok serien priser i Norge og Sverige, i Gullruten og Kristallene, for blant 
annet “Beste programleder” og “Beste program”. Det er ikke bare prisene 
som vitner om Skavlans suksess, men hver fredag ser opp mot 3 millioner 
skandinaver på programmet, som er et av Europas største talkshow.

At Fredrik er en god tegner er kanskje ukjent for mange, men han har il-
lustrert flere bøker for både voksne og barn, blant annet Fredrik Skavlans 
100 ting å gjøre før du dør, Skavlans Ark og, han har sammen med forfatter 
Unni Lindell laget serien om Nifse Nella som har blitt solgt til et ti-talls land.
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Kunskapsløft i Telenor Arena
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5 – Slik det er nå er planen at alle kursene og seminarene skal settes 

opp, selv om ikke kurs/seminar-leder ikke er annonsert ennå, sier 
Paulsen. I utgangspunktet blir alle temaene som er listet opp gjen-
nomført, om ikke noe uforutsett skulle skje. At ikke alle navn og all 
informasjon er offentliggjort har forskjellige grunner, men det jobbes 
intenst med å få alle detaljer på plass.

– Vi har allerede en del påmeldinger, og vi både tror og håper at 
dette blir et vellykket tiltak for besøkende til messa, forteller Paulsen 
entusiastisk. Det er påmelding og eventuelt betaling via nett, men i 
teorien kan man stille opp på dagen om det er ledige plasser.

– Men vi satser på at det blir fullt før den tid, ler en optimistisk og 
engasjert Paulsen.

Det er uansett ikke tvil om at det er en unik mulighet til å sette seg 
inn i deler av bransjen man ikke har god nok oversikt over, samtidig 
som man får anledning til å stille de spørsmål man kan tenkes å ha. 

Her er en oversikt over temaene. Full oversikt og informasjon om 
påmelding finns på LLBs nettsider (www.llb.no). 

ONSDAG 25.2.2015
• Kurs: Tenk redigering under opptak
• Seminar: Akustiske etterklangssystemer
• Seminar: Arbeidsflyt i dramaproduksjon hos NRK
• Kurs: Nettverk for dummies
• Seminar: Droner i film og tv-produksjon

TORSDAG 26.2.2015
• Seminar: Projeksjon
• Seminar: Adobe, Lyd og bilde. Workflow fra A til Å
• Kurs: Sikkerhet-planlegging og gjennomføring
• Seminar: 3D Mapping
• Seminar: Dokumentarproduksjon i utilgjengelige områder.  

Sør-Sudan, Burma, Gaza

FREDAG 27.2.2015
• Seminar: SDI eller IP? Hva nå? Baseband over IP
• Seminar: Avid, lyd og bilde. Workflow fra A til Å
• Kurs: Scenesikkerhet

LLB´15
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Nytt av året på LLBs messe er at de tilbyr kurs og 
seminarer til publikum. – Vi ønsker å skape en 
felles arena for fagutveksling for våre besøkenede, 
forklarer Vegard Paulsen. – Samtidig som vi øker 

tilbudet på messen er vi med på å styrke kompetansen i bransjen.

Det skilles mellom kurs og seminar, og det viktigste med 
det skillet er at kursene koster penger, mens seminarene er 
gratis. Selv om ikke alle foredragsholderne er spikret, er likevel 
temaen avklart. Hvis du vil lære mer om akustiske etterklang 
systemet, Arbeidsflyt i NRKs dramaproduksjoner, droner i film 
og tv-produksjon eller 3D-mapping er det muligheter på Telenor 
Arena i slutten av februar.

– Vi har også seminarer om enkelte programvare, som Adobe 
og Avid. Det er ikke fordi vi tar stilling til disse programmene 
kontra andre på markedet, men fordi vi mente det var mest 
relevant i år. Neste år kan det være vi inviterer andre software-
produsenter, utdyper Paulsen.

Dette nye tiltaket er er en kombinasjon av muligheten som 
har dukket opp med mer plass på Fornebu, og et initiativ fra 
foreningen om å bli en mer aktiv og inkluderende bransjefo-
rening. Kurs og seminarprogrammet er i skrivende stund fortsatt 
under utarbeidelse, men det blir publisert informasjon og artikler 
fortløpende på LLBs nye nettsider og på facebook.

I forkant av årets messe har LLB tatt noen grep for å fornye seg selv. Det første 

man legger merke til er at de har fått nye nettsider og er i mye større grad aktive 

på sosiale medier.
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LJUD LJUS BILD
 Nordens ledande branschmässa

www.llbmassan.se

Registrera dig på 
www.llbmassan.se  

och ladda ner mässans  
app för full koll på  

hela eventet!

Kunskap du inte vill vara utan    •    Öppettider: 10.00–18.00 Android

Iphone
Den 17–19 mars ses vi äntligen igen när Ljud, Ljus och Bildmässan samlar Sveriges 
branschproffs för tre intensiva dagar på Stockholmsmässan. Här kan du se de senaste 
produkterna, träffa gamla och nya kollegor, få häftig inspiration och göra riktigt bra affärer.

LJUD LJUS OCH BILDMÄSSAN 17–19 MARS

VI SYNS OCH HÖRS!

•    4K    •    LED    •    LJUDDESIGN    •    LIGHTING    •    ULTRA HD    •    BELYSNING    •    AUDIO    •    NEWSROOM    •    GOBOS    •
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  Stagelab                                         Stand 29

Kontaktperson: Per Sjømoen
Adresse: Brenneriveien 11, 0182 Oslo
Telefon: 22 98 22 22
E-post: post@stagelab.no
Internett: www.stagelab.no

Nyheter og agenturer: Stagelab har produkter som lys fra ADB 
lighting, høyttalere fra Nexo, Custom In-Ear propper fra Ultimate 
Ears, LED-profiler fra Coemar, dimmere fra Okero, lys fra De Sisti, 
dimmere fra Okero, LED-lyskastere fra Nila, Easyrig for kamera og 
produkter fra Manfrotto,Eurotruss og Chimera. 

WWW.BENUM.NO

ABLETON, ALLEN&HEATH, AMBIENT RE-
CORDING, AMPEG, ARGOSY,  AUDIO & DESIGN, 
AVID, BOSCH, BRICASTI, CEDAR, CLEARONE, 
DIGIGRAM, DOLBY, FOSTEX, FUNKTION ONE, 
GECHIC, GENELEC, GHIELMETTI, GORGY 
TIMING, HOSA, JOECO, KILLNOISE, KLOTZ, 
KÖNIG & MEYER, LA AUDIO, MACKIE, MC AU-
DIO, MILAB, NATIVE INSTRUMENTS, NEUTRIK, 
NTI AUDIO, PEAVEY, RAMI, RENKUS-HEINZ, 
RTW, SHURE, SIBELIUS, SIEL, SMRT, SOLID 
STATE LOGIC, SONIFEX, SYNTAX, THERMION-
IC CULTURE, UNIVERSAL AUDIO, XTA, YEL-
LOWTEC OG ZOOM.

TA TUREN INNOM VÅR STAND!

IMPORTØR AV:

Untitled-1   1 22.01.2015   14:27:21

LLB´15

  AVIT-Systems Norge AS                 Stand 4   Benum AS                                     Stand 40  BISON AB                    Stand 8

Kontaktperson: Lennart Bryntesson
Adresse: Högelian, S-672 91 Årjäng Sverige
Telefon: +46(0)573-510 10
E-post: till@bison.se
Internett: www.bison.se

Et svenskt selskap ca 12 mil fra Oslo produserer kvalitets produk-
ter innen “Musikinnredning”. STOLER, NOTESTATIV, VOGNER, 
MOBILE PODIESYSTEMER. Veletablert selskap med lang erfaring 
som er markedsledende i Skandinavia.

   White Productions                     Stand 15

Kontaktperson: Jarle Eriksen
Adresse: PB 4034, 5506 Haugesund
Telefon: 90 56 64 80
E-post: post@whiteproduction.no
Internett: www.whiteproduction.no

Salg ADSSystems og iFlex-series.

Nyheter og agenturer
White Production er et lite firma på vestlandet som fører høytaler 
merket AD-Systems, se gjerne www.ad-systems.com
Det er flere nye produkter som ”Touring Infra” og ”Touring Stick” 
disse er nye og vil bli vist på messen. Det mest interesante 
produktet er ”Touringline Compact” eller ”TLC” som det kalles. 
Denne lille line arrayen har stor kapasitet til en fornuftig pris.

Kontaktperson: Morten Egil Paulsen
Telefon: 55243000
E-post: morten.paulsen@nordicrock.no
Internett: www.nordicrock.no
 
Nyheter og agenturer: 
Adamson Systems (CAN)
Powersoft (IT)
Void Acoustics (UK)
Syntax (IT)
Work (ES)
Guil (ES)
MeTrao (NL)

  Nordic Rock                          Stand 30

Kim Gaardvik, 

kg@avit-systems.no 

Harald Halvorsen, 

hh@avit-systems.no 

Knut Vegard Fosse,

kvf@avit-systems.no 

Rolf Ravndal, 

rr@avit-systems.no 

LiveU – Livestream - Quantel | Live Touch  - JVC 
Lynx - Panasonic – Canon – Anton/Bauer

Miller – Portabrace – Elemental
Paralinx - Apantac – Blackmagic Design

Autoscript – TELEX RTS – Canare – Lowel
Fieldcast - VISLINK – Sennheiser - Ateme

Disse møter du på LLB:

Rogeir Omvik, 

ro@avit-systems.no 

Peter Lund, 

pl@avit-systems.no 

Kontaktperson: Annenita Bakker Schøyen
Adresse: Auglendsmyrå 6, 4016 Stavanger
Telefon: +47 51 53 77 70
E-post: post@avit-systems.no
Internett: www.avit-systems.no  
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Kontaktperson: Thomas Diseth
Adresse: Wedel Jarlsbergs vei 36 (Filmparken), 1358 Jar
Telefon: 91 14  05 30
Telefaks: 23 69 11 21
E-post: mail@deluxefilm.no
Internett: www. deluxefilm.no

Vi viser blant annet :
SUMOlight LED - Max power - rå kraft
CARTONI high-end camera support
BLUESHAPE batterier - for LED 
og andre strømslukende applikasjoner.  Vanntette (IP67)
DoPchoice Grid´er og Softbokser for LED.
BrightTangerine mattebokser
LiteRibbon - LED strips for ”umulige” lyssettinger.

  Deluxefilm                            Stand 2

Kontaktperson: Per-Erik Evensen
Adresse: Hans Nielsen Hauges gate 50B
Telefon: 23 400 400
Telefaks: 23 400 401
E-post: info@danmon.no
Internett: www.danmon.no

Danmon inviterer til en serie seminarer i tilknytning til messen. 
Se www.danmon.no for påmelding til seminarene. 

Agenturer: Abekas, Alperman Velte, Barnfind, Bridge Technolo-
gies, Camera Corps, ClearCom, Cobalt, Cobham, DAVID, DHD 
Audio, DK Technologies, EVS, Fairlight, Grass Valley, Gunterman & 
Drunk, Hiltron, Ikegami, Imagine Communications, L-S-B, Micron, 
Omnia, Optocore, Pixel Power, Plura, Prodys, Quested, Ross, 
Sanken, TSL, ViDiGo, Vinten, Vinten Radamec.

  Danmon Norge AS     Stand 31

  Capro as                         Stand 35

Kontaktperson: Peder Rosmo
Adresse: Boks 11, Bergljots vei 2, 7224 Melhus
Telefon: 7285 7400
E-post: post@capro.no
Internett:www.capro.no, www.youtube.com/CaproCases

Capro tilbyr spesialtilpasset emballasje for å beskytte følsomt 
utstyr under transport, lagring og operativ bruk.

Etablert i 1989, lang erfaring og gode referanser.

  Bright Norway AS                Stand 26

Kontaktperson: Ole Herman Larsen
Adresse: Brenneriveien 11
Telefon: 22 11 30 30
E-post: post@brightgroup.no
Internett: www.brightgroup.no

Nyheter og agenturer:  Bright Norway AS vil vise mange spen-
nende nyheter.  Vi nevner bla:  Midas, Filmgear, VARI*LITE 4000, 
Barco, Kinesys, Meyer Sound, SGM, MA Lighting, ELC Lighting, 
LAB Gruppen, Turbosound, Sennheiser, Robert Juliat, Nivtec.  

Velkommen til vår stand.

Smakebiter fra LLB messen

I slutten av februar åpner dørene for LLBs messe, for første gang i Telenor Arena. Etter 

noen år uten messe har vi tatt en prat med noen av utstillerne for å høre om hvilke 

tanker de har om messen, foreningen og ikke minst hvilke produkter de gleder seg til 

å vise frem til de besøkende og til kolleger i bransjen.

Videoutstyr med Sony og Canon
Hos Videoutstyr AS pratet vi med Andre Austvoll. Han forteller at de 
vil fokusere på bredden i sortemente deres og er litt tilbakeholden 
med å trekke frem enkeltprodukter i første omgang. Men vi gir oss 
ikke, og han avslører at de har veldig tror på at bransjen har behov 
for streamingsløsninger i tiden fremover. Han trekker frem AviWests 
produkter som spesielt spennende.
– Vi levere utstyr til flere som produserer live nett-TV, og ser for 
oss at behovet for denne typen utstyr kommer til å være økende.
Austvoll trekker også frem Sonys PXW-FS7K og Canons EOS C100 
Mark II, blant kameraene de vil vise frem til de besøkende, i tillegg 
til et rikt utvalg av ekstrautstyr som Manfrotto bagger og mye annet.

Monitor vil være markant til stedet på Telenor Arena og vi vil ha en 
bemannet stand der du kan møte oss, og gi feedback på vårt arbeid.  
Vi jobber også med å publisere nyheter i løpet av messen på nett, 
via web-tv og sosiale medier. Messen er større enn noen gang, med 

tanke på kvadratmeter, men vi var nysgjerrig på hva slags nyheter 
du kan vente på messen?  Hvilke forventninger har utstillerne til LLB 
2015 og hva synes de du som besøkende bør være informert om?  

Rufo
Knut Steines i Rufo forteller at de gleder seg veldig til å ta turen fra 
Sunnmøre til Oslo for å treffe kunder og andre i bransjen.
– Det er fint å holde til her, men vi er jo litt isolert, avslører Steines 
muntert. Han legger til at det blir spennende med nye omgivelser 
for messen, og han har lagt merke til at det er flere nye aktører 
som stiller ut i år. Rufo kommer til å ta med seg et utvalg av sine 
produkter, både egenproduserte og det de forhandler. Det er ikke 
noen spesielle nyheter innen profesjonell emballasje som han vil 
trekke frem, men vektlegger at de er stolte av å kunne dekke de 
fleste behov for trygg oppbevaring og transport for musikere og 
andre aktører i lyd, lys og bilde-industrien.

Infigo
Hos Infigo ser de frem til å ta i bruk sine 35 kvadratmeter på messen, 
og de er som nytt medlem av foreningen nysgjerrig på hva de vil få 
ut av medlemskapet. Det de har erfart så langt er positivt forteller 
Helge Fjogstad, daglig leder. De ser frem til å vise frem det de kan 
tilby av kabelløsninger og infrastruktur for bransjen og legger stor 
vekt på at de tror på gode fiberløsninger for fremtiden, som har ka-
pasitet til å håndtere den stadig økende datamengde man opplever 
med utviklingen av formater som hele tiden forbedres. Han trekker 
ikke frem spesielle produkter, men forteller at de har et godt utvalg 
med på messen som kan dekke de flests behov.
– Jeg ser også frem til å finne ut hva vi kan få ut av medlemskap 
i LLB og er positiv til å engasjerere meg for å bidra til at dette blir 
en bransjeforening som på flere måter kan bidra til å løfte bransjen 
i Norge.

Lawo fra Tyskland til Norge
Jarle Felin hos Lawo forteller at de fokuserer på IP baserte audio, 
video og kontrollsystemer og standard protokoller som SMPTE 
2022, AES 67 og EmBer+ på LLB. De kommer til å ta med seg 
små og store lydsystemer, samt video prosessering og video over 
IP løsninger som de vil vise frem i Telenor Arena. Sammen med en 
spesialist fra LSB Broadcast vil de også demonstrere VSM (Virtual 
Studio Manager) kontrollsystem.

KAMERAUTLEIE
www.tv-team.no  tv-team@tv-team.no  tlf: +47 22111258  Sandakerveien 72, 0484 Oslo
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Kontaktperson: Rasmus Eide
Adresse: PB 911, Brakerøya Drammen
Telefon: 32220790
E-post: post@drammenlyd.no
Internett: www.drammenlyd.no

Agenturer: d&b audiotechnik, Radial, Audix, Primacoustic, TTA, 
Sony Wireless, Cable label

Nyheter: d&b audiotechnik Y-Series.

  DrammenLyd AS                            Stand 9

 

Kontaktperson: x
Adresse: x
Telefon: x
E-post: x
Internett: x

x

   Pyroteknikk                                   Stand 44

Kontaktperson: Tommy Thoresen
Adresse: Hans Kiærs gate 2, Drammen
Telefon: 91802000
E-post: post@elektrik.no
Internett: www.elektrik.no
Facebook: www.facebook.com/elektriksolutions

Agenturer: ARRI, BARCO, CAPTURE, CLAY PAKY, CITY THEA-
TRICAL, CLS, DB TECHNOLOGIES, DEDOLIGHT, DOUGHTY, EA-
SYRIG, ETC, GDS, HPRC, KINO FLO, LDDE, LITEC, MATTHEWS, 
MDG, RVE, SENNHEISER, THELIGHT, WIRELESS SOLUTION, 
YAMAHA PRO AUDIO

  Elektrik Solutions A/S                 Stand 45

Kontaktperson: Håkon Rønning
Adresse: Trollåsveien 6, Kolbotn
Telefon: 66 81 27 00
E-post: post@scandec.no
Internett: www.scandec.no

Vi har seminarer på stand hver dag. Kom innom for program og 
en hyggelig fagprat!

Hovedmerker på stand: Audio Technica, Aviom, Ampetronic, 
AMX, Biamp, DiGiCo, Electro Voice, L - acoustics, Promethean, 
TOA, Voice Technology og Williams Sound

 Scandec Systemer AS                   Stand 13    Hofmann Teknik AS                    Stand 12

Kontaktperson: Michael Hofmann
Telefon: +46 31 19 20 20
Telefaks: +46 31 19 20 25
E-post: norge@hofmann.se
Internett: www.hofmann.se

Nyheter: 
- TVLogic: location monitorer fra 5,6” -17” og Grade 1 & OLED 
24- 32”  
- SHAPE kamera rigger for DSLR & HDV kameraer
-Cineroid kraftfulle LED-kameraer, med belysning og EVF
-Steadicam Solo  -  Steadicam og monopod i étt 
-ORCA kamera & lydvesker
-beobob batterier og kameratilbehør
-Zeiss Compact Primes & Compact Zoom

Øvrige agenturer:
BOXX: trådløst link system,  DSC LABS: test karte, EGRIPMENT: 
kran, grip, remote hode, LENTEQUIP: kabeltrommel, m.m POLE-
CAM: ultralett portable kran, NOGA:  armer og festeanordninger,  
CamRanger:  DSLR kontroll,  CHROSZIEL: mattebox og support, 
CREAMSOURCE:  location LED belysning.

Kontaktperson: Dag B. Dippner
Adresse: Østerveien 11, 4631 Kristiansand
Telefon: +4738092960
Telefaks: +4738092626
E-post: dag@idmusikk.no
Internett: www.idmusikk.no

Nyheter og agenturer: 
Montarbo Pro Audio, Montarbo Commercial Audio, FiveO, Icon 
Professional Audio Equipment, Beta Three Sound Systems og 
RCH Cases.

Nyheter i år er bla.: Icon Qcon Pro DAW controller med motori-
serte fadere. Montarbo Earth, Wind and Fire høyttalerserie med 
digitale forsterkere og FIR filtre. Montarbo Commercial Audio 
DVA 1000 Matriseløsning EN54-16 godkjent. Beta Three Thunder 
serien; de kraftigste aktive høyttalerne i sin prisklasse.

 ID Musikk AS                        Stand 19

Kontaktperson: Erling Nielsen
Adresse: Akersbakken 10, 0172 Oslo
Telefon: +47 22 26 53 23
E-post: post@pyroteknikk.no
Internett: www.pyroteknikk.no  

Film & TV

Teater

Event

Konsert

Din leverandør innen
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Kontaktperson: 
Bjørn Erik Hexeberg, m: 95795086
Einar Ytrelid, m: 90115636
John Bjaaland, m: +46 733872504
Johan Norgren, m: +46 705209090
Adresse: Kongsvinger Festning, 2213 Kongsvinger
Telefon: 62821560
E-post: pro_no@bose.com
Internett:  www.pro.bose.com
Nyheter og agenturer: Besøk vår stand for å se de mest inno-
vative høyttalersystemer til live musikk og faste installasjoner.  
La oss vise deg hvordan vi kan skreddersy et lydsystem for dine 
behov og ditt budsjett.  BOSE har både symetriske og asyme-
triske høyttalere til alle typer lokaler, uavhengig av størrelse og 
form.  Vi er her med våre nyeste produkter, gode artister, trivelige 
medarbeidere og den beste kaffen.

  Bose                                              Stand 41    Infigo Systems AS                Stand 5
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Kontaktperson: Terje Engedahl
Adresse: Ensjøveien 22 A, 0661 Oslo
Telefon: 23 24 44 50
Telefaks: 23 24 44 60
E-post: info@lydsystemer.no
Internett: www.lydsystemer.no
Agenturer: DPA Microphones – Mikrofoner
EAW – Høyttalere og høyttalersystemer
TC Electronic – Signalprosessorer og metere for kringkasting og 
produksjon
Bubblebee Industries – Vindbeskyttelse til myggmikrofoner
Countryman – DI-bokser
Kling & Freitag – Høyttalere og høyttalersystemer
König & Meyer – Stativer og tilbehør
Link – Kabel og kabelsystemer
Tannoy – Studiomonitorer
TC-Helicon – Vokalprosessorer
Tube-Tech – Rørprosessorer
Yamaha – Profesjonelle lydprodukter

Utstillere på LLB 2015

Kontaktperson: Tom Roger Veslum
Adresse: Skippergaten 9, 0152 Oslo
Telefon: 24022202
E-post: post@roadcrew.as
Internett: www.roadcrew.as

Road Crew AS er et freelancemanagement for landets  
profesjonelle teknikere og riggere. Vårt mål er å gi freelancere 
innen den scenetekniske verden en tryggere hverdag ved å  
kunne tilby en helhetlig håndtering av alle bookinger, hyrer,  
opplæring og kontrakter på alle oppdrag.

Mulighet til å melde seg inn i freelance basen under messen.

   Road Crew                Stand 20

  Livecom Europe AS              Stand 43

Adresse: Stiklestadvegen 2, 7041 Trondheim

Kontaktperson: Lars Krogstad
Telefon: + 47 918 88 918
E-post:  post@livecom.no
Internett: www.livecom.no

Norges største leverandør av LED skjermer. Ute, inne, alle
oppløsninger, utleie og fast innstallasjon.
Service og reparasjoner
Digital signage, skjermer og software, ute og inne.
Multituch skjermer

miniCASTER uplink, sending av signal, internett, eller streaming 
via satellitt.
Coolux Pandoras Box Media og Show systemer

  Statens Strålevern               Stand 21

Kontaktperson: Gudrun Uthaug Paulsen /  Tone-Mette Sjømoen
Adresse: Grini Næringspark 13, 1361 Østerås
Telefon: 67162500
E-post: nrpa@nrpa.no
Internett: www.nrpa.no

Kjenner du til risiko forbundet med bruk av laser?
Er du trygg på hvilke regler som gjelder for laserbruk?
Besøk oss gjerne på vår stand hvis du vil vite mer om dette.
Statens strålevern er landets fagmyndighet på området 
strålevern og atomsikkerhet. Vi jobber for en sikker strålebruk 
og har kjennskap til helseeffekter av stråling.

Kontaktperson:  Per-Erik Haslestad
Adresse: Brynshøgda 9, 0667 Oslo
Telefon: 23 03 91 00
E-post: pererik.haslestad@molex.com
Internett: www.molexknutsen.no

Under LLB vil Molex ha utstillt et bredt spekter av 19” skap  
og tilbehør. Kom innom vår stand for en prat og se på våre 
smarte løsninger.

Med stort lager i Oslo er vi alltid beredt til å levere deg
skapløsningen du trenger. Molex er en av verdens største 
firmaer innen kontaktmateriell og industriprodukter.Du vil 
finne noe av dette også representert på vår stand  
under LLB. Velkommen!

   Molex Knutsen Norge AS             Stand 32



www.monitormagasin.no28  1-2015 www.monitormagasin.no 1-2015  29

LLB´15

MØT OSS PÅ LLB 
Vi har mange spennende nyheter fra 

Soundcraft, AKG, Studer, JBL, Focusrite, 
BSS, dbx, Crown, Nagra, Trinnov og Phonak. 

Ta kontakt dersom du vil avtale et møte:
Telefon: 23 23 28 00

E-post: info@lydrommet.no
www.lydrommet.no

by HARMAN

Utstillere på LLB 2015

   LydRommet AS                           Stand 23

Kontaktperson: Erik Sørdal Landsem
Adresse: Caspar Storms Vei 12, 0664 Oslo
Telefon: 22 09 17 00
E-post: post@multitechnic.no
Internett: www.multitechnic.no
Nyheter: Sommer Cable – ny hovedkatalog, med en rekke ny-
heter, Dynacord AXM 12A, Dynacord Vertical Array System, LSC 
Clarity LX Consoles, Doughty Modular Rigging System, Broad-
Weigh last overvåking, Prolyft motorer, Elation LED bla TVL-serien 
(broadcast), Deca LEDFlex, MidiCon Pro og Sniper 2R fra Elation
Agenturer: Elation, Dynacord, Look Solutions, Compulite, 
LeMark, Lee Filters,Doughty, LSC Lighting, Prolyte, LDR, Griven, 
Anolis, Connex, Sommer Cable, Fantek, Lagotronics, Gerriets, 
Ten47, BroadWeigh, AmericanDJ, Artistic Licence, Anolis, Acclaim 
Lighting, Osram, Tieline, Penn Elcom

   Multitechnic AS                 Stand 32

Kontaktperson: Øyvind Abelsen
Telefon: (+47) 61341940
E-post: mti@mtinorge.no
Internett: www.cls.no, www.mtinorge.no,  
www.mobilscener.no, www.avolites.no

Vi er Norges eneste fabrikk for lyd, lys og scene til profesjonelt 
bruk. MTI Norge AS tilbyr deg alt du har behov for av lyd, lys og 
scene. Salg, utleie, service, finansering.

Distributør i Norge av: Avolites, DMX Creator, Colours, Milos, 
XLNT, Musicson, Stagemaker, Evolites, CLS, MTI, Lightconverse, 
Revolabs

 MTI Norge AS               Stand 24

Kontaktperson: Pål Erik Gulbrandsen  
Adresse: Hvamveien 4, 2013 Skjetten
Telefon: 63 84 66 10
E-post: pal@rubi.no
Internett: www.rubi.no

Rubicon ble stiftet i 1994 og er i dag en av Norges ledende 
leverandører av teknisk produksjon for teatre, festivaler, konserter 
og eventer.  Vi er 20 fulltids ansatte og 50 freelance teknikere 
med gode kvalifikasjoner og et hjerte for kulturlivet og jobben vår.  
Rubicon har to avdelinger, utleie og salg.

Nyheter: Rubicon vil på LLB2015 vise flere nyheter og produkter 
fra våre leverandører:  Chauvet Rogue Wash R1, R2 og RH1 
Hybrid, LED skjerm PVP S5, NEXT NXT-1, COLORado 1 Quad 
Zoom Tour,  Ovation serien, Nexus Aw 7x7. Swefog Dura-X Tou-
ring serien, SRS dimmere, DMX splittere, og strøm distribusjon.  
Doughty Multi Rigging System, Chamsys Snakesys serien.
Agenturer: Cadac, Chamsys, Chauvet, ARS Akustika, Prolyte 
Group, Fenix, SRS Light Design, Swefog, J&C Joel, Doughty, 
Ra’Alloy, Le Mark Group, Littlite, og Stagepartner.

   Rubicon                                         Stand 27

Kontaktperson: John Morten Beyer-Arnesen
Adresse: Strømsveien 258, 0668 Oslo
Telefon: 40 00 51 66 
E-post: jmba@firstaudio.no
Internett: www.firstaudio.no

First Audio AS driver import og distribusjon til forhandlere over 
hele Norge av profesjonelle lyd-, lys-, og bildeprodukter.

Hovedagenturer:  Numark, Akai, Pioneer DJ, Audac, Caymon, 
ProCab, Sennheiser, K-Array, Monkey Banana, Alto, Red Lighting, 
Snow Professional Lighting, Altman Lighting og Ledcon.

   First Audio                  Stand 36   Norsk Sceneteknikk AS                Stand 11

Kontaktperson: Jan Robert Midtbø
Adresse: Høgda 12, 1820 Spydeberg
Telefon: 69 83 73 73
E-post: post@sceneteknikk.no 
Internett: www.sceneteknikk.no

Nyheter: BMFL Spot, LEDBeam 1000 og miniPointe fra ROBE –
V4 mediaservere fra Green Hippo - nye LED fresneller og profiler
fra Spotlight - LED nyheter fra Solaris m.m.

Velkommen til vårt showrom som for anledningen er flyttet til 
LLB og Telenor Arena! Her presenterer vi de siste nyheter fra 
leverandører som ROBE, Green Hippo, Spotlight, Jands Vista, 
Solaris, PLS m.fl.

Vi ønsker i år å vise våre nyheter i et miljø man kan kjenne seg
igjen i form av et liveshow satt til faste tidspunkter hver dag.
Ta en tur innom vår stand for en hyggelig prat over en kald drikke 
eller en god kopp kaffe.

Agenturer: ROBE, Anolis, Green Hippo, Spotlight, ShowLED,
Jands Vista, Solaris, Swisson, Enttec, PLS, Litec, CM Lodestar,
Gerriets, Kleu, HazeBase, Bristol, SAFEX

Besøk vår hjemmeside i dag for mer informasjon om produkter
og tjenester vi tilbyr. I nettbutikken vår finner du all informasjon 
du trenger som priser, lagerstatus og nedlastbart materiale. 

www.sceneteknikk.no
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Kontaktperson: Pål Morten Hverven
Adresse: Wedel Jarlsbergs vei 36, 1358 Jar
Telefon: 67 10 88 33
E-post: post@fiksern.no
Internett: www.fiksern.no

Fiksern AS leverer alt innen fysiske spesialeffekter og stunt til tv, 
film, teatere og events i hele Norge.  Vi er importør av produkter 
og maskiner fra blant annet Smålands Krutbruk, Snowbusiness 
og Le Maitre.  Pyroteknikk, dekor-snø, røyk, regnvær, bygging av 
konstruksjoner, filmvåpen og utleie av ATVér og maskiner er bare 
noe av det vi kan tilby bransjen.   På oppdrag fra DSB og Norsk 
Brannvernforening er vi også ansvarlig for å utdanne alle scenepy-
roteknikkere i Norge.

Fiksern AS holder til i Filmparken på Jar. 

   Fiksern AS                    Stand 14

  Trippel-M Levende bilder AS         Stand 42

LLB´15

Kontaktperson: Knut Steinnes
Adresse: Torvmyrane 13, 6160 Hovdebygda
Telefon: 700 48 570
Telefaks: 700 48 571
E-post: mail@rufo.com
Internett: www.rufo.com

Vårt mål er å være norges ledende varehus innen transportkasser, 
kofferter og 19” rack til det profesjonelle markedet.

 Rufo Transportkasser AS              Stand 10

Kontaktperson: Inge Skaland
Adresse: Mølleparken 4
Telefon: 23199600
E-post: post@prolyd.no
Internett: www.prolyd.no
Vi vil ha fire hovedfokus på LLB2015:
Kontrollflater for DAW:  Avid Pro Tools S6 og S3, Yamaha Nuage 
for Nuendo og Cubase PRO8. 
Ethernet & IP distribusjon av lyd:
Dante, Ravenna/AES67og AVB lyd over Ethernet samt IP lyd over 
internett codec. Merker: Tieline, DAD, Merging, DirectOut, Motu, 
Burl Audio og Yamaha.
Analogt outboard, lydkort/ADDA og mikrofoner:
Avid Ruper Neve, Heritage Audio, API,  Kush Audio, Burl Audio, 
Chandler Limited, Schoeps Mikrofone, Microtech Gefell, AEA, 
Royer Labs, Neumann, Lynx Studio Technology , Merging, RME 
Audient, Coles osv.
Akustikkpaneler:
Vicoustic paneler i en rekke utførelser og farger for dempning/
justering av akustikk i alle sammenhenger.

  PROLYD AS                 Stand 33

Kontaktperson: Espen Andersen
Telefon: 22227237
E-post: post@barysales.no
Internett: www.barysales.no

Nyheter
Solid State Logic - Live L300
High End System - SolaSpot Pro 1500
H.O.F Alutec - HOFKON XHD

  Bary Sales                             Stand 28 

Kontaktperson: Jarle Felin
Telefon: 22 10 61 10
E-post: jarle.felin@lawo.com 
Internett: www.lawo.com

Lawo designer og produserer teknologi til lyd og videoproduksjon.
Lawo’s produktsortiment omfatter IP-baserte  video- og audio- 
systemer og transportløsninger som vil bli vist på messen. LSB 
Broadcast Technologies GmbH, er markedsledende produsent av 
kontroll systemer til radio og tv-produksjon.

 Virtual Studio Manager (VSM), som vises på standen,  er et uav-
hengig system som kontrollerer utstyr fra de fleste produsenter.

   LAWO AG                                        Stand 6

Kontaktperson: Edgar Andraa Lien  
Telefon: 99737500
E-post: edgar@avonlyd.no  
Internett: www.avonlyd.no

Nyheter og agenturer: 
VUE Audiotechnik
Nyheter:  hm-112 monitorer og h-5 fronftill/delay

Yamaha
Nyheter:  PM10 Rivage 

   avonlyd AS       Stand 39

Kontaktperson: Ole-Andreas Løvland
Adresse: Konows gate 5 - 0192 Oslo
Telefon: +47 21 67 22 22
E-post: post@trippelm.no
Internett: trippelm.no - sociawall.no

Vi leverer alt av visningsflater; projektorer og 

lerret i alle størrelser, skjermer, mapping-tiles 

og ledmoduler. Vi har også lang erfaring med 

kameraproduksjon og streaming av konserter, 

møter og events. 

Trippel-M løser dine utfordringer på en kreativ 

og kostnadseffektiv måte.

Våre spesialiteter er egenutviklede innholds-

løsninger som Sociawall, Jeopardy, votering, 

scoreboard, møtesystemer, SMS-systemer, 

image-mapping, og en lang rekke andre. Har 

du en idé til innhold eller fellesaktiviteter, står 

vi klare til å gi den liv. Våre in-house utviklere 

løser det meste.

Besøk oss på standen for en hyggelig prat og 

en demonstrasjon.

Trippel-M Levende Bilder AS

–  din totalleverandør av levende bilder

Solid State Logic 
H.O.F Alutec 
AV Stumpfl               
Bose
Europodium 
Gerriets 

High End Systems
TW Audio 
Optogate
Sennheiser/Neumann
ShowTex
UniBelt
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Kontaktperson: Jens-Petter Pettersen
Adresse: Stanseveien 4
Telefon: 22 80 40 00
Telefaks: 22 80 40 01
E-post: info@videoutstyr.no
Internett: www.videoutstyr.no

VVideoUtstyr Norge AS er totalleverandør av utstyr for TV og
videoproduksjon. Vi tilbyr alt fra enkeltprodukter og tilbehør til
komplette studioløsninger. Eget serviceverksted betyr ekstra 
sikkerhet for våre kunder også i ettertid.

Nyheter og agenturer:
ABC Products - kamerastabilisatorer, kamerakraner, dollyer 
AKG - mikrofoner, hodetelefoner 
AAtomos - HDD/SSD recordere  
Aviwest - trådløs video 
Autocue - promptere, videoservere, 
Avid redigering og serverløsninger 
B.Hague - kraner, jibber, dollyer sliders 
Beachtek - XLR-adaptere for video og DSLR kameraer  
BlackMagic Design - videokort, konvertere, miksere, monitorer 
BBeyerdynamic - mikrofoner, hodetelefoner  
Canon - kameraer, optikk, redigering 
Century Precision Optics - optikk, forsatser  
Convergent Design - videorecordere, DollyCrane jib/kran/slider 
DvTec - skulderrigg, kamerastativ for bil 
DataVideo - videomiksere, portable studio
Facilis - videoservere 
FOR.A FOR.A - miksere, multiviewere, framerate konvertere 
Grass Valley - konvertere, miksere, videoservere og automasjon 
JVC - kameraer, monitorer, videomiksere, recordere  
Kata - kamerabager, regnfrakker 
Kramer - distribusjon, velgere, konvertere 
Libec - stativer, jibber, dollyer 
Manfrotto - kamerastativer, lampestativer, adaptere, braketter 
MMatrox - videokort  
MOG - ingest tools, MXF wrapper 
Nevion - distribusjon, velgere, signalkconvertere 
NPE - studio- og kameralamper 
ON-AIR systems - avviklingsservere og programvare
Panasonic - kameraer, monitorer, videorecordere, videomiksere  
Reeecmedia - bakgrunner og lysringer for chromakey 
RRycote - vindbeskyttelse for mikrofoner 
Røde - mikrofoner, mikrofonoppheng, vindbeskyttelse 
Schneider - optiske  ltere 
Sennheiser - mikrofoner og hodetelefoner 
Sony - kameraer, monitorer, videospillere 
SWIT - batterier, ladere, LED lamper, monitorer 
TVLogic - monitorer
ZZylight - LED lamper. 

   VideoUtstyr Norge AS                 Stand 25

   Chr. Quartz Lighting AS                Stand 22

Vi SEES på LLB i Telenor Arena

Telefon: 56 90 42 10  
E-post: salg@video4.no 
Internett: www.video4.no

Velkommen til vår stand på LLB. Her kan du møte oss og 
representanter fra våre leverandører for det siste nye på 
markedet. Ønsker du en samtale på LLB med en av våre løs-
ningseksperter rundt dine planer eller utfordringer? Eller ønsker 
nærmere informasjon om nyheter? 

Gå på preview.video4.no for mer info. 
Du har idéen, vi har løsningen! Vi sees!

   Video 4 AS                         Stand 3

Kontaktperson: Christian Berrum
Adresse: Enebakkveien 69, 0196 Oslo
Telefon: 22505822 
E-post: christian.berrum@chr-quartz.no
Internett: www.chr-quartz.no 

Representerer:
Brother, Brother & Sons ApS, Denmark: 
Nyheter: Area 48 soft, Remote Phosphor LED.
Flyer, bom-operert, bi-colour LED
K 7, små LED for punktbelysning
Ledheimer, 5600k eller 3200k LED
Force V, 5600k eller 3200k bakstykke for profilspotter
Muraro Professional Stands, Italy:
Lampestativer og grip
Cotech Sensitising Ltd, UK:
Filter på rull og tuber for T5, T8 og T12 lysrør

Også utleie av lysutstyr til Film og TV

Kart over utstillere

Utstiller:                                         Stand:
avonlyd AS  39
AVIT-Systems Norge AS  4
Barry Sales  28
Benum AS 40
Bison AB               8
Bose Norge 41
Bright Norway AS 26
Capro as 35
Chr. Quartz Lighting 22
Danmon Norge AS 31
Deluxefilm AS  2
DrammenLyd AS 9
Elektrik Solutions A/S 45
First Audio 36

Utstiller:                                         Stand:
Fiksern 14
HIV 18
Hofmann Teknik AS  12
ID Musikk AS 19
Infigo System AS 5
Lawo AG 6
Livecom Europe AS 43      
LydRommet AS 23
Lyd-Systemer AS 37
Molex Knutsen Norge AS 32
MTI Norge AS 24
Multitechnic AS 32
Musikkutstyrsordningen 16
NISS 17

Utstiller:                                         Stand:
Nordic Rock 30
Norsk Sceneteknikk AS 11
PROLYD AS    33
Pyroteknikk AS     44
Rubicon 27
Rufo Transportkasser AS 10
Road Crew 20
Scandec Systemer AS 13
Statens Strålevern 21
Stagelab AS  29
Trippel-m 42
Video 4 AS 3
VideoUtstyr Norge AS 25
White Production 15

Åpningstider onsdag - torsdag kl: 
10-19 og fredag kl: 10-16

INNGANG
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Man skal ikke spøke om at kamerateknologi har blitt billig, og ikke 

være utakknemlige for det, men har vi blitt vant til tanken? Monitor 

har lagt nye Blackmagic Cinema 4K under lupen, og lover spennende 

testresultater. Dette kameraet er bra og prisen er fantastisk.

Tekst & foto: Jonatan Kruse berøringsfølsomme skjermen på baksiden må-
ler 5 tommer, har 800 x 480 pikslers oppløsning 
og blir en trofast venn for B-foto eller assistanse 
langs veien. Tilkoblingene gi deg hodetelefoner, 
to balanserte teleinnganger for lyd, 6G-SDI for 
tilkobling til 4K-moitor, thunderbolt for PC-
tilkobling samt strømforsyning. Det er også 
en USB-kontakt tilgjengelig for oppdateringer, 
og en plugg for fjernkontrollen. Noe mer? Syv 
knapper for start og stopp og meny selvfølgelig, 
integrert i et herlig og vannavstøtende gummi-
materiale, og da er det klart for å kjøre i vei. Feste 
for ekstra bærestropp kan mulig monteres, samt 
fire solide tråder for stativ og tilbehør - men da 
er vi i mål.

Skuffer der du minst forventer det
Så inntrykket da? Hvor er haken, hvor ligger 
hunden begravet? La oss konsentrere oss om at 
det ikke er i resultatet. Vi (meg selv, en fotograf 
og en plateprodusent) opplever ikke at bildene 
spiller samme klasse som Alexa og for all del 
ikke Canon C500, men med så mye rådata går 
det an å ta igjen egenskapene etterpå. Bilde føles 
(vi bruker Canons faste L-serien), mykere enn 
referansekameraer,  og det er en lek å trekke kon-
trastskarpheten til ønsket resultat i etterkant. 
Det samme gjelder også til en viss grad fargeleg-
ging. Den høye oppløsningen gjør det mulig å 
zoome og kutte i eksisterende bilder. På et fullt-
HD-bilde lerret, føles bildene ganske nøyaktig 
som full HD kvalitet, og på en 4K-skjerm føles 
de også ut som full HD med mindre du sitter 
fem centimeter fra skjermen å kikker. Hvis du 
bruker standardinngangene og den innebygde 
mikrofonforsterkeren, blir lyden okay, men det 
er tydelig at det ikke er investert i lydkretsene i et 
kamera i denne prisklassen. Legg også til at det 
er litt vanskelig å stille inn nivåene, da det ikke 
er noen knotter eller knapper på kameraet, og 
den billige lydelektronikken er følsom for støy.

Kom igjen - problemet!?
Problemet er at kameraet viser seg å skuffe der 
du egentlig ikke forventer det. Resolusjonene 
dekker 4K og Full- HD. Ingenting annet. Ingen 
slowmotion, og ingen SD hvis du ønsker å filme 
over lengre tid. ISO-omfanget er satt til mellom 
200, 400 og 800 asa. Ikke mer. Ikke mindre. Hvis 
de er mørkt får man ha med  en lommelykt, og 
hvis det er for lyst får du sote. Det er heller ikke 
ND-filter. Lydmålere leveres i neste oppdate-
ring. Selv batteriindikatoren er strippet ned, og 
viser verdier av fem stadier: 100, 75, 50, 25 eller 
10 prosent. Det er helt ok, men om du nå ønsker 
å vite om du har 74 eller 51 prosent igjen når 
måleren viser 75? Og hvorfor kan man ikke for-
matere SSD i selve kameraet, uten å ta ut disken 

Vi pakker opp
Flere og flere produsenter inspireres av Apples 
emballasjeløsninger, og her står Black Magic i 
rekke. Det gjorde vondt i lommeboken når du 
draperte pakken, men nå er all smerte så godt 
som forsvunnet; det lukter nytt, det lukter 
gummi og det lukter kvalitet.
Kameraet leveres enten med CF eller P-L 
mount, og når du legger den i hånden, er det i en 
solid aluminium holder. Ergonomien for foto-
grafering og filming er fraværende, det er lettere 
å skyte film med en liter melk som kamera, men 
kameraet regnes som et komponent i et større 
system. Inkludert i esken er det også noen kabler 
og Da Vinchi Resolve med maskinvare, pass på 
at du ikke kaster noe ved en feiltakelse. Berør 
baksidens myke plastmateriale,  da vil du finne 
en on- knapp og det innebygde minibatteriet 
som gir deg noen få minutter forhåndsvisning 
av kameraet.

Skjønnhet. På den ene siden, 
materialvalg og kvalitets-
følelse ut til fingertuppene. 
På den annen siden ergonomi 
som hos en melkekartong.

TEST FILMKAMERA

Black Magic Production Camera 4K

4K-kamera som liker å overraske

På den ene siden har du kjøpt noe med veldig 
bra og kvalitativt. I stand til å lage bilder i falle-
av-stolen klasse, og som ikke minst er veldig 
rimelig. På den andre siden har du kjøpt noe 
gøy, nesten morsomt. Når du står med fingeren 
på knappen - vil du føle deg fornøyd.

Ingen SD
Litt tekniske fakta. Black Magic Produksjon Ca-
mera 4K, leveres med en super35 sensor som 
måler 21 x 12 mm. Det gir opptaksmuligheter 
på opptil 3840 x 2160 Pixar (4K), og opptak 
på en standard 2,5-tommers Solid State-disker 
som formateres til din Mac. Kameraet har en 
global lukker som eliminerer jello- effekten. 
Hvis du har lengtet etter å skyte fra en karusell, 
er det på tide å slå til! Dynamikken er spesifi-
sert til 12 trinn fra lyst til mørkt, du tar opp på 
enten CinemaDNG RAW eller Apple ProRes 
HQ med enten full-HD eller 4K. Glem SD. Den 

TYPE 4K Digitalt Film kamera med 

RAW-inspilling

Objektiv PL eller EF

SENSOR Super35 (21.12 x 11.88mm)

Oppløsning 4000 x 2160 pixlar, valgfritt 

mellom 4000x2160, 3840x2160 og 

1920x1080 max 30 fps

DYNAMISK OMFANG 12 blendersteg

Sjerm Trykkfølsom 800 x 480 piksler

LAGRING Utbyttbar 2.5 tommer SSD

LAGRINGSFORMAT CinemaDNG RAW, 

Apple Prores 422 HQ, Prores 422, 

Prores 422 LT

TILKOBLINGER 1 x 6G SDI 10 bitars 4:2:2 

4K, 2 x balansert tele for lyd,  

Thunderbolt, USB 2.0

PRIS 2 995 dollar

LEVERANDØR Blackmagic Design, 

www.blackmagicdesign.com

FORHANDLER
Video 4 AS, www.video4.no

og bære den bort til datamaskinen?

Videre er kameraet ubygd og det er tydelig at vi 
kjøpte en av de tidligere eksemplarene. RAW-
funksjonalitet ble lansert i etterhånd gjennom 
oppdateringer, vår tidligere firmware var buggy 
og rett som det var gikk det ikke an å slå av ka-
meraet i det hele tatt. Innstillinger for lukketid 
og blenderåpning resettes, eller settes i tilfeldige 
posisjoner når det startes på nytt, og kameraet 
ble generelt oppfattet som usikkert. Det er uklart 
hvor mye som er løst selv om helhetsinntrykket 
har blitt mye bedre med tiden. Særegenhetene 
var så mange i løpet av den første innspillingen, 
at alle ble litt fnisete - hvordan kunne de slippe 
et kamera på markedet hvor programvaren ikke 
var ferdig?

Et liv I byggekit
De som velger Blackmagic Produksjon Kamera 
velger et liv i byggekit. Kameraet er en kompo-
nent, men uten heftig rigg, ekstra søkere, ekstra 
batteri og lydforsterkelse, kommer du rett og 
slett ingen steder. Og når du begynner å bygge, 
kommer du til å lure på om skjermen virkelig 
er der du ville ha den. Legg til at skjermen vil 
bli fettete av fingre under en innspillingsdag, 
frustrerende for de som ønsker å sette fokus og 
detaljer ved hjelp av den. Når rigget er klart, og 
kameraet er montert med et batteri som balan-
serer på baksiden og det utstyret som trengs - så 
er prislappen på 25 000 kroner for lengst pass-
ert. Det billige kameraet er borte, og i stedet har 
du et rigg som konkurrerer med andre dyrere 
løsninger - og som kanskje til og med presterer 
bedre?

Sammendrag
Levering på bildekvalitet og opplevd materi-
alkvalitet er to vinnere for Black Magic Pro-
duksjon Camera 4K. Så lenge det er nok lys, 
er den lave prisen umulig å koble til ytelse og 
utseende på kameraet - den leverer fantastisk! 
Hvis lyset faller er det mye støy ved ISO 800, 
og da får du legge til gain i etterarbeidet. Su-
per35- sensoren kan levere utrolige bilder, 
men blir likevel banket opp av dyrere kame-
raer, spesielt på signal / støyforhold i dårlig lys. 
Størrelsen gjør at PL-linsene kjøres i skala 1: 1, 
mens EF-linjene har en forlengelse på ca. 1,5. 
Et 50 mm objektiv oppleves altså som rundt 
75 millimeter når du setter det på kameraet. 
Ønskelisten for en perfekt versjon av kamera-
et inneholder bedre batteri, stabil og utviklet 
programvare, lysfølsom sensor, slowmotion, 
bedre lyd, elektronikk og nivåinnstillinger - 
men man skal ikke ta det for gitt. Blackmagic 

har presset prisen på en full-skala produksjons 
kamera til noe som alle kan ha råd til. Det er et 
godt kamera. Det overrasket oss noen ganger, 
og det irriterte oss noen ganger. Og nå og da - 
ble vi veldig glade! 

PLUS 
• Prisen

• Materialvalg og kvalitetsfølelse

• Mulighet till RAW

• Bildekvalitet

• Insspilningsformater

• Gratis oppdateringer

MINUS 
• Formatet

• Lyden

• Programvare og skjønnhetsfeil

• Mangler  slowmo

Fet skjerm! Kan tolkes som at skjermen er veldig bra, 
som den er.

Balanserte teleinnganger for lyd og 6G-SDI. Lyd 
elektronikken bak portene er ikke den beste.
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Tekst og foto:  JOS Svendsen, joss@monitor.dk

ANMELDELSE  SOFTWARE

DaVinci Resolve 11
- det nye alternativet

Hvem skulle ha trodd at Blackmagic Design ville 
bli en seriøs leverandør av redigeringssoftware? 
Men det er tilfellet med DaVinci Resolve 11, 
som minner på mange måter om Apples tidli-
gere Final Cut Pro 7. På den annen side var det 
heller ingen som ville gjettet for tre år siden, at 
Blackmagic i dag er en seriøs aktør på markedet 
for digitale filmkameraer.

At selskapet tar programvaren på alvor un-
derstrekes med kunngjøringen på IBC 2014 
om oppkjøpet av Eyeon Software. De lager 
blant annet compositing software til filmbruk. 
Om det betyr at vi også får en gratis compositing 
software fra Blackmagic Design eller ikke, er ikke 
helt klart for øyeblikket. 

Blackmagic Design investerte i DaVinci Resol-
ve i 2009. Siden da har programvaren stille og ro-
lig blitt utviklet. Og det kom en helt fungerende 
gratis-versjon, samtidig som at BMD inkluderer 
Resolve med alle sine digitale filmkameraer.

I versjon 10 introduserte Blackmagic Design 
redigeringsmuligheter i DaVinci Resolve. Pro-
grammet var var riktignok fortsatt hovedsaklig 
et fargeredigeringsprogram, men det er Resolve 
ikke lenger. Versjon 11 er nesten like mye redi-
gering, som det er fargeredigering. 

Det gjør programmet veldig interessant, siden 
Lite-utgaven er gratis. Alikevel kan
programmet redigere UHD video, compositing 
og mye mer. 

Lite-utgaven er begrenset i forhold til den nor-
male utgave av Resolve 11, men det er kun på helt 
spesielle områder som 3D, 4K film, støyreduks-
jon, brukere, prosjektdeling og bruk av flere gra-
fikkort. Det finnes også en utgave som inkluderer 
et komplett styrepanel til fargeredigering. Det er 
samme program som normalutgaven, men altså 
bare med ekstra hardware og en mye høyere pris. 
Det betyr at Lite-utgaven er tilstrekkelig om man 
ikke har behov for å lage 4K-filer til kinobruk el-
ler om flere skal samarbeide om et prosjekt.

Minner om Final Cut 7
Det er en interessant opplevelse å sette seg inn 
i Resolve 11.1 om man kjenner Final Cut Pro 
7. Det virker helt klart som om Blackmagic De-
sign har latt seg inspirere til den tidligere Apple 
programvaren. Det er en (eller rettere flere) helt 

tradisjonelle tidslinjer. Det er media bins, det er 
de velkjente lyd- og videospor. Det er tradisjo-
nelle monitorer og en autentisk lydmikser. Skal 
man være helt oppriktig, så har Final Cut Pro 7 
og Adobe Premiere samme DNA. Naturligvis er 
det forskjeller, men fra skjermlayout til funksjo-
ner minner de mye om hverandre – og det gjør 
også Resolve 11.1. Skulle man beskrive program-
met for en Final Cut Pro 7 bruker kunne man 
si – ”nesten det samme, bare helt uten Apples 
designguide.” 

En stor forskjell er at Resolve startet som et 
fargeredigeringsprogram, og derfor har nettopp 
det, som Final Cut Pro 7 aldri fikk nemlig inte-
grert fargeredigering. Apple kjøpte riktignok 
fargeredigeringsplug-in´en Color av Silicon Co-
lor, men den ble aldri ordentlig integrert i Final 
Cut Studio post-pakken med Final Cut Pro 7, 
Motion, og SoundTrack Pro.

Det leder oss til de bitene som mangler i Black-
magic Design-verdenen. Man kan med anta at 
Eyeon Fussion på en eller annen måte blir inte-
grert i Resolve. Men det mangler en ting for å få 
den tradisjonelle pakke redigeringspakke. Van-
ligredigering, fargeredigering, compositing men 
det er ingen lydredigering. Apple har Logic, som 
riktignok trenger et kraftig tilskudd integrasjons-
oljen til FCP X, Adobe har Audition CC, og 
AVID satser på Pro Tools. Men det finnes ikke 
et tilsvarende matchende program til Resolve og 
det er litt synd. Men vi kan jo håpe at Blackmagic 
Design retter opp dette – Steinbeck er vel snart i 
salg igjen etter at Yamaha kjøpte dem opp.

Det ville vært veldig positivt om Resolves ly-
dredigeringsmuligheter får et ekstra løft i neste 
versjon, da de i versjon 11.1 er litt bakpå i forhold 
til dagens standard. Det er jo muligheter for å 
sende et prosjekt til andre programmer rimelig 
ganske enkelt, men det blir alltid noen utford-
ringer i forbindelse med lyd og lydmix, med min-
dre man har en klippefast film-style workflow. 

Resolve 11 er innrettet sånn at man natur-
ligvis kan skippe hele redigeringsdelen og bare 
bruke programmet til fargeredigering, og her er 
det glimrende import- og eksportmuligheter. 
Det betyr at man kan redigere i for eksempel 
Adobe Premiere CC og sende prosjektet til Re-
solve 11 for fargeredigering og deretter redigere 

prosjektet videre i Premiere. Men det er jo mest 
fristende å kunne gjøre alt sammen i Resolve. 

Installasjon 
Resolve lastes ned fra nettet. Programmet finnes 
til både PC, Mac og Linux. Det er på en side en 
fordel at man kan velge mellom de forskjellige 
hardware-alternativene til redigering. På den an-
nen side betyr det at programmet ikke er 100% 
optimert til noen av systemene. Programmet 
kan benytte hardware-akselrasjon i form av 
grafikk-kortets prosessor, men bruker kun et 
minimum av styresystems funksjoner. På en Mac 
betyr det blant annet at programmet ikke kan gå 
full skjerm på Apples måte, at de gjenkjennelige 
tre knappene øverste i venstre hjørne ikke er som 
forventet, og at Resolve må tilpasses spesielt til 
Macens retina-skjerm. Programmet krever en 
del ressurser fra maskinen og grafikk-kortet, net-
topp fordi det ikke er fullt optimert til et bestemt 
styresystem. 

I tillegg er det flerfoldige av konfigurerings-
muligheter i programmet. Der Final Cut Pro 
X har svært få muligheter og Adobe Premiere 
har mange innstillinger, så har Resolve mange 
ting som kan konfigureres. Man kan for eksem-
pel skifte mellom OpenGL og CUDA grafikk-
akselerasjon. Det er jo fint om man forstår 
hva det betyr og når man skal bruke det. Men 
standardinnstillingene er fine, så vurderingene 
ved installasjon begrenser seg hovedsaklig 
til, hvor man skal plassere arbeidsfilene for 
programmet. Det er litt som i gode gamle dager 
med Final Cut Pro 7, som også hadde en mengde 
innstillingsmuligheter. Blackmagic Design har 
glimrende dokumentasjon, men den kunne med 
fordel være kommet med et avsnitt for dummies 
– en enkel guide for de som har erfaring fra andre 
redigeringssystemer. Her har Adobe vært frem-
synte med å bistå de som konverterer fra Final 
Cut Pro 7. Det burde vært opplagt at Blackmagic 
Design gjorde det samme,

En annen litt gammeldags ting er at Resolve 
i betalingsversjonen bruker en USB-pinne som 
kopisikring. Det er litt 90-talls og ikke spesielt 
hensiktsmessig i dette tilfelle. Den fulle versjo-
nen av Resolve følger nemlig med alle Blackma-
gic Production og Cinema-kameraer. 

Den nyeste versjon av Resolve har fått kraftig oppgradert DNA, som er hentet fra klassiske redigerings-

programmer. Det betyr at Resolve nå er nesten like mye NLE, som fargeredigeringsprogram og er dermed 

blitt et alternativ til både Adobe, Apple og AVID.
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De forskjellene som er mellom Lite-utgaven, 
som er gratis, er så få og spesielle at de som vir-
kelig har bruk for disse tingene, mest sannsyn-
lig ikke vil piratkopiere programmet. Og det er 
irriterende at man bruker opp en USB-port på 
maskinen med denne litt overflødige
featureen. Dessuten har man store problemer 
om man mister USB-pinnen. Dette burde Black-
magic Design gjøre noe med, om ikke annet så 
for sitt eget support-team. 

I bruk
En ny ting i Resolve 11 er muligheten for å kunne 
importere analog video, om man harhar instal-
lert capture hardware. Den tidligere versjonen 
forutsatte at man på forhånd hadde filene i et 
redigeringsklart format. Dette er fortsatt tilfelle 
med versjon 11. Det er et konverterings-verktøy 
og et clone-verktøy. Dermed kan man kopiere 
filer rett fra kamera og konvertere dem manuelt. 

Kort sagt så er det veldig grunnleggende. Det 
betyr i praksis at man fortsatt må bruke program-
mer som Clipwrap til AVCHD eller Red Giant 
Magic Bullet, som både kan importere, verifisere 

og konvertere video. Man kan ikke bare sette inn 
et minnekort i kortleseren, som man kan med 
Adobe Premiere eller Apples Final Cut Pro. Re-
solve kopierer ikke filene inn i et samlet arkiv, 
som Final Cut Pro X gjør det. Resolve bygger i 
stedet opp en database med referanse til filenes 
plassering på harddisken. Man må selv sørge for 
å ha plasseret filene fornuftig i forhold til sine 
systemdisker. Vi mener det er spesielt fordi man 
vil bli skuffet om man bare putter inn et min-
nekort i maskinen og drar filene inn i Resolve 
i den tro at programmet gjør noe med de. I det 
tilfelle vil man redigere rett på kortet, noe som 
ikke er særlig smart. 

Man må vende seg til at all video må kopieres 
manuelt over på harddisk. I den prosessen er det 
positivt at Resolve tilbyr gode muligheter for å 
legge metadata fra videosekvensene, noe som 
kan være til stor nytte senere.

Programmet er multiformat slik at det kan 
håndtere forskjellige typer video på samme 
timeline. Det betyder selvfølgelig at Blackma-
gic Designs egne kameraer støttes, men også 

RED RAW og flere andre. Det er mulighet for 
å synkronisere lyd, som er tatt opp separat, om 
lyd og video har samme tidskode. Det er ingen 
muligheter for å synkronisere et lydklipp med en 
videosekvens via lydsporet på videosekvensen. 

Resolve har et konsept med brukere og ressur-
ser. Man logger inn på systemet som en bruker, 
eventuelt med passord. Din bruker blir eier av 
flere prosjekter. Disse prosjektene kan ha med-
iefiler tilknyttet, og hvert prosjekt kan ha en el-
ler flere tidslinjer. I denne Lite-utgaven kan ikke 
flere brukere jobbe sammen på et prosjekt, men 
det kan man i standardutgaven. Her kan man 
også jobbe på samme tidslinje. 
 
Redigering 
Blackmagic Design skal ha ros for å være ordent-
lig grundig med å legge til redigeringsmuligheter. 
Lydklipp kan splittet, som er roll, ripple, slides, 
samt at det er mulighet for å gruppere klipp mid-
lertidig, som gruppen dermed kan håndtere som 
et enkelt klipp. Og det er velfungerende short-
cuts på tastaturet for dette. 

Om man ikke liker å bruke short-cuts kan 

man bare bruke musen til å dra en sekvens over 
i monitorfeltet, som gjør at programmet kom-
mer med en liten kontekstmeny med de forsk-
jellige klippalternativene – akkurat som i Final 
Cut Pro 7. 

Programmet arbeider også med foretrukne 
video-audio-spor, slik at man alltid vet i hvilke 
spor en sekvens slutter. Igjen noe som er direkte 
hentet fra Apple. En ganske smart ting er Re-
solves ”dynamic trimming”, hvor man via JKL-
knappene kan trimme sekvenser direkte under 
avspilling – og det er kjekt. I det hele tatt er Re-
solve veldig tastaturvennelig – og minner på den 
måte litt om AVID Media Composer. Det er også 
kommet nye muligheter for å justere visningen 
av klipp på tidslinjen. Man kan endre høyde og 
visning på enkelte videospor. 

Det er også en større samling av overganger, 
som alle kan justeres med hensyn til lengde, sym-
metri og animasjon. Overganger kan animeres 
via keyframes, og man kan gi flere klipp samme 
overgang i samme operasjon. 

Det er mulig å justere keyframes på tidslinjen, 
og man kan endre timing av overgangen mellom 
de forskjellige keyframes. En fin ting er mulighe-
ten for videofades. Om man drar med musen i 
øverste hjørne av et klipp på tidslinjen, kan man 
endre transparency på klippet, og på tilsvarende 
måte kan man lage fades på lydsporet. Det er 
smart om man har klipp plassert over tidslinje. 
Ut over det er det også optisk retiming. Det vil 
si at programmet kan lage slow- eller fastmotion 
ut fra sin sekvens. Det er også mulighet for key-
frames og en enkel mulighet for å lage såkalte 
speedramps, altså hastighetsforandringer, som 
skjer gradvis. 

På grafikksiden har Resolve et fint sett av  
basismuligheter. Disse mulighetene mener vi 
er på samme nivå som Final Cut Pro X, så det 
er slik det bør være. Det er ingen muligheter for  
import av Adobe Illustrator- eller Photoshop-
filer, så her har Adobe Premiere noen fordeler. 
Men som sagt så dekker Resolve de grunnleg-
gende behovene.

Det er nesten tilfelle også på lydsiden. Det er 
en mixer, lydoverganger (fades), lydeffekter og 
ikke så mye mer. Mulighetene er på nivå med 
Final Cut Pro X. Men systemet track baseret, 
så det er mulig å lage basisdelen av en lydmix i 
Resolve. Her igjen har Premiere også en fordel. 
Det er litt synd at Resolve ikke er bedre her, da 
selve videoredigeringsdelen er blitt så god. Som 
det er nå krever både Final Cut Pro X og Resolve, 
at man bruker ekstern lydredigering.

Fargeredigering i toppklasse
Fargeredigeringen i Resolve er av samme kali-

ber som Adobes Speedgrade og Apples tidlig- 
ere Color. Men det er mye enklere å komme i 
gang med Resolve enn de to andre. Og Resolve 
importerer og eksporter prosjekter fra Final 
Cut Pro, Premiere og AVID Media Composer 
på en veldig god måte, men det er jo også vanlig  
arbeidprogresjon når man jobber med fargere-
digering, at man først redigerer og så fargeredi-
gerer. Men for å få en fornuftig bruk av mulig-
hetene i Resolve, bør man bruke tid på å sette 
seg inn i programmets forskjellige muligheter. 
Fargeredigering krever at man både har oversikt 
over grunnprinsippene, som vi har skrevet en 
del  om, og naturligvis selve fargeredigeringspro-
grammet. I versjon 11 har Blackmagic Design 
gjort prosessen en del enklere ved å gi mulighet 
for å kopiere fargeinnstillinger mellom klipp. 
En ny mulighet er å kunne gruppere flere klipp 
og gi dem samme fargeredigering-profil. Siden 
klippene er gruppert, vil endring i et klipp gjøre 
endringer i alle klippene i gruppen. Det er vel-
dig praktisk for opptak som er tatt under samme 
lysforhold. En annen stor hjelp er mulighet til 
å inkludere et fargekort i opptakene. Her kan  
Resolve stille fargetemperatur og fargeprofil ut 
fra kortet. Det er ganske enkelt genialt. 

Resolve har også forhåndskonfigurerte set-
tinger som gir bestemte uttrykk. Fargeredige-
ringen i Resolve fungerer med de tradisjonelle 
fargeredigeringskonsepter som fargehjul og 
kontrastkurver. I tillegg kommer det et helt sett 
andre betegnelser enn de som brukes i FCP X. 

Resolves fargeredigering også med et nett-
verkskonsept, hvor man har ”nodes”, som på-
virker lys, kontrast og farger i videoen. Det er 
et klassisk konsept i fargeredigeringsverdenen, 
men krever tilvenning, hvis man har brukt Final 
Cut Pro X tidligere. 

Til slutt har Resolve 11 gode eksport-mulig-
heter. Resolve kan eksportere til de formater 
som maskinvaren kjenner til. Det fungerer som 
forventet. En interessant mulighet med dette er 
Resolves mulighet for enkelt å bygge DCP’er 
(Digital Cinema Package), altså mediepakker til 
digitale kinoer – via en integrasjon til EasyDCP.

Konklusjon 
Hvis vi fikk spørsmålet: ”Ville du klippe en spil-
lefilm på Resolve 11?” Så er svaret et forsiktig 
ja – med forbehold om at det var et lydredige-
ringsprogram til tilgjengelig også. For en seriøs 
workflow bør det suppleres med et program 
til håndtering av medier fra kameraer. I Neste 
nummer tester vi Red Giant Bulletproof. Det er 
en opplagt kompanjong til Resolve 11. Det er 
imponerende hvor mye Blackmagic Design har 
forbedret redigeringsmulighetene i Resolve. De 

er nå på høyde med Final Cut Pro 7. 
Resolve 11 Lite gir et fantastisk pris/kvalitets-
forhold, siden programmet har høy ytelse og er 
gratis. Vi anbefaler ubetinget alle klippere å ta 
en titt på programmet. Og vi gleder oss veldig 
til Resolve 12.  

RESOLVE UTGAVER:
Gratisutgaven Resolve Lite er begrenset i 

forhold til den normale utgave med at alle 

3D funksjoner er inaktive. Det samme gjelder 

for nettverksfunksjoner og støyreduksjon. 

i tillegg har Lite-utgaven kun mulighet 

en bruker og støtte for bare et grafikkort. 

Den normale utgaven av Resolve kan også 

benytte flere grafikkort installert i en com-

puter til å speede opp videobehandlingen. 

Det betyr at brukere av den nye Mac Pro vil 

kunne få kraftig nytte av denne maskinens 

mulighet for flere grafikkort. Den normale 

utgave har full UHD-støtte – altså 4K og over.

Til slutt er det den helt store versjon, hvor 

det følger med et dedikert kontrollpanel til 

fargeredigering. 

FAKTA
For:
• full fargeredigering med innebygd  

redigering (eller omvendt)

• god støtte for videoformater

• gratisversjonen er absolutt “value for  

(no) money” 

Imot:
• krever ganske mye av maskinen

• høy læringsterskel

• bare elementære lydredigerings- 

muligheter

• veldig grunnleggende video inputs

Pris:
Resolve Lite: Gratis

Resolve Software: 745 euro

Resolve 22.195 euro (versjon med fullt 

kontrollpanel)

Flere opplysninger:
Utlånt av: Blackmagic Design

www.blackmagicdesign.com
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Sony har lansert et nytt trådløst system som prismessig er tiltenkt forbrukermarkedet uten at det går på 

funksjonalitet. Digital prosesosering brukes til å øke signal til støyforhold og bra True Diversity gir stabile 

radiomottak. Systemet er primært rettet til filmskapere som ønsker å komme raskt igang med en radio-

frekvens som fungerer uten masse tastetrykk. Mottakers hodetelefonutgang kan brukes sammen med 

DSLR-kameraer uten hodetelefonutgang. Tid for en testrunde!

Tekst: Frederick Norén
å trykke på SET. Så spør mottakeren om senderen skal synkronise-
res og det gjøres med SET. Deretter plasseres senderen siden om 
side med mottakeren som sender innstillinger via IR-porten. For 
at senderen skal bytte frekvens kreves tre tastetrykk: SET [+] og 
SET. Da er det klart!

Prosedyren tar mindre enn tretti sekunder å utføre; sekunder 
som til og med en stresset filmskaper  kan leve med. En tilsvarende 
prosess på for eksempel et Sennheiser G3 system, tar flere minut-
ter å gjennomføre, det krever flere tastetrykk og det er til syvende 
og sist ikke spesielt pålitelig. Det finnes til og med nettsteder som 
beskriver den kompliserte prosessen. Sony har dermed gjort pro-
sessen enkel og når jeg kontrollerer noen frekvenser med en radio-
spektrumanalysator har Sony mottakeren funnet gode frekvenser. 
Sammenlignet med andre trådløse systemer klarer Sony UWP-
D11 å jobbe i et bredere spekter, noe som gir større valgfrihet for 
gode eterfrekvenser.

HYBRIDLØSNING
Både sendere- og mottakere prosesserer lyden digitalt for å øke 
signal-til-støy-forholdet og transientoppløsningen. Sony er hem-
meligheten bak selve prosessen, men radiooverføringen er fortsatt 
analog slik at systemet ikke er helt digitalt. Prosessen gir en kort 
lydforsinkelse på ca 0.35ms, kort nok til å ikke bli lagt merke til. 
Mottakeren har en ekte True Diversity som andre trådløse syste-
mer i denne prisklassen vanligvis ikke har. Dette betyr at to ra-
diomottakere tar imot radiosignalene, og at lyden fra mottakeren 
som nå har best signal føres videre til utgangen. Dette sikrer bedre 
og jevnere radiomottak i forhold til lignende trådløse systemer.

PÅ TESTBENKEN
Før jeg går ut i felten, vil jeg først bli kjent med systemet og høre 
hvordan den medfølgende myggen høres ut. Etter å ha koblet til 
gadgets og testet myggen, konstaterer jeg at den høres ganske flat 
og kjedelig ut. Det er ingen overraskelse, for pengene må jo spares 
inn et sted, og denne mikrofonen bør helst brukes som en reserve 
mikrofon. Jeg råder alltid filmskapere til å kjøpe en høykvalitets 
mygg til deres trådløse system for det utgjør en stor forskjell på 
lydkvaliteten. For de som bare tar bilder innendørs under kontrol-
lerte forhold, for eksempel konferanser, intervjuer osv, fungerer 
rettete mygger bra. Ellers er det omnimygg som gjelder, fordi den 
håndterer vind bedre, den kan gjemmes under klær og den er ofte 
mer holdbar.

Jeg velger å bruke en DPA 4060 mygg fordi den lyder veldig bra 
og er en standard mygg innen profesjonell lyd. Sammenlignet med 
alle andre mikrofonprodusenter, har Sony valgt å snu ring og tipp 
i i deres mikrofonkontakter. Det er altså ikke mulig å koble inn en 
mygg fra en annen produsent uten å bruke av et spesielt adapter, 
noe som er litt irriterende.

Når jeg sammenligner lydkvaliteten mellom Sony UWP-D11 og 
Sennheiser G3, som jeg vanligvis har som kameralink, så merker 
man at Sonys hybriddesign gjør en form for støyreduksjon for 
myggens egen støy blir betydelig lavere. Samtidig dempes diskan-
ten noe, men det kan du kan fikse senere i prosessen. Sennheiser 
G3 har mer støy, litt brysk i mellomregisteret, men samtidig mer 
åpen. Når jeg skrangler med et nøkkelknippe, merkes det at hy-
briddesignet håndterer transienter mye bedre enn det Sennheiser 
G3 gjør.

FEMTI METER
Jeg satte Sonys sender i HIGH-modus, noe som innebærer

KONSTRUKSJON
Det nye trådløse systemet består av fire 
forskjellige produkter: lommesender, lom-
memottaker, mikrofon og plug-on-sender. 
Denne testen fokuserer på lommesenderen 
UTX-B03 og lommemottakeen urx-P03 
som selges under navnet UWP-D11. Pak-
ken inneholder sendere, mottakere, to bel-
teholdere, omni mygg, holder for kamera 
montering, CD med brukerveiledning og to 
lydkabler med vanlig mini-tele til konvensjo-
nell mini-tele eller XLR hann. Både sender 
og mottaker er bygget med et solid metall-
hus, og det er plass til to LR6 batterier som er 
plassert i en batteriholder på siden. Ekstern 
strømforsyning kan gis via en micro-USB-
port, og sammen med oppladbare batterier 
kan både sender og mottaker brukes som 
batteriladere. Mottakeren har til og med en 
docking-port for kabelløs tilkobling til Sony 
kameraer. Dette krever en spesiell koblings-
sko, SMAD-P3, som driver mottakeren og 

TEST TRÅDLØST SYSTEM

Sony UWP-D11

Hurtighet uten en masse tastetrykk

mottar lyd til kameraet. Antennene kan tiltes 
noe som gir  mulighet til både vertikal og 
horisontal montering uten at det påvirker 
radiomottaket.

På forsiden er det en power-knapp, LCD-
display og tre knapper for å endre innstil-
linger. Det sitter to lysdioder på oversiden, 
den ene lyser grønt hvis enheten er på, blin-
ker grønt når det begynner å bli lite batteri 
og lyser oransje når du lader batteriene. Den 
andre dioden lyser grønt når senderens lyd-
nivå er ok og rødt hvis lydnivået er for sterkt. 
Den lyser grønt på mottakeren når radiomot-
taket er bra og rødt når mottaket begynner 
å bli svakt.

LCD-displayet er fint og stort, godt opp-
lyst og funksjonene er lette å finne da de lig-
ger i samme meny.

AUTOMATISK SKANNING
Akkurat som lignende produkter kommuni-
serer sendere og mottakere via IR, og mot-

TYPE Trådløst system

FREKVENS 23-18kHz

SIGNAL/STØY-NIVÅ 96dB(A)

TOTAL HARMONISK DISTORSION 0,9%

ANALOG FORVRENGNING 0,35ms

OVERFØRINGSSTYRKE 5mW eller 30mW

VEKT INKLUSIVE BATTERIER Sender: 149 

gram / Mottaker: 176 gram

PRIS 7 225 kroner

FORHANDLER Sony Norge, www.sony.no

takeren kan skanne radiorommet og finne 
den beste radiofrekvensen. Det krever bare 
et par tastetrykk for å gjøre dette. Ved å holde 
inne SET samtidig som POWER- knappen 
skannes radiorommet på rundt ti sekunder, 
deretter velges den foreslåtte frekvensen ved 

REVOLUSJON I LED-LYS!

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

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

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

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

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

 Portable Studio 
– alt du trenger i èn ryggsekk.

Fra. Kr. 1690.- ex mva

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

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

Cineo Maverick 
(remote phosphor)

Tåler regn.  Batteridrift.   
Optimal for location filming.

Bi-Color fra kr. 13530.- ex mva
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30mW radiostyrke og vi prøver å gå  femti 
meter nedover gaten med mottakere innen 
synsvidde, noe som begge systemene hånd-
terer uten problemer. Når jeg går lengre 
bort, begynner de gradvis å miste signalet, 
og de gjør det på forskjellige måter. Senn-
heiser oppfører seg som et vanlig analogt 
trådløst system og begynner å sive litt før 
signalet forsvinner helt. Hos Sonys halvdi-
gitaledesign er det ingen mellomting, enten 
er signalet bra eller så er det borte. Det betyr 
også at du ikke kan endre mottakerens føl-
somhet (squelsh) eller slå av pilottonen; to 
triks som kan gi et analogt system litt ekstra 

rekkevidde på bekostning av lyd-
kvaliteten. True Diversity gir sann-
synligvis Sony-systemet bedre mottak, 
men samtidig er det også mer følsomt for 
dårlig radiosignal, og begge systemene har 
sine fordeler og ulemper. Sony er mer følsom 
for bevegelse på lang avstand, men har klart 
bedre mottak når senderen står stille.

I FELTEN
Den beste måten å teste et trådløst system 
er jo å ta det med ut i felten, så settet fikk 
være med på et par dokumentaropptak. 
Mottakeren ble plassert i en mikserveske 
sammen med andre mottakere, og senderen 
utstyres med en DPA mygg. Allerede under 
den første innspillingsdagen kjenner jeg at 
senderen er skikkelig følsom for lavfrekvent 
støy fra vind og biler. Jeg prøver å aktivere 
senderens innebygde bassfilter fra 100Hz 
og nedover, som skal hjelper på problemet 
samtidig som lyden blir litt for tynn. I ukon-
trollerte situasjoner er det bedre enn at sig-
nalet overstyrer senderen, men jeg bruker 
lyden uten bassfiltrering da det høres mer 
naturlig ut.

Rekkevidden blir godkjent og systemet 
spiller selv når senderen ender opp i en bil 

Systemet er primært rettet til filmskapere som raskt ønsker å komme  

i gang med trådløse mikrofoner uten masse tastetrykk.

og mottakeren er tjue meter unna. Takket 
være hodetelefonutgangen, kan mottakeren 
brukes til reporterlytting med senderen plas-
sert i mikservesken.

Når jeg filmer inne i et restaurantkjøkken 
må jeg lete etter innslagsprodusenten. Til 
slutt finner jeg ham lengst bort i det store 
festlokale, med hodetelefonene på, veldig 
fornøyd med hvordan programleder opp-
fører seg på kjøkkenet; en god karakter på 
systemstabilitet.

OPPSUMMERING
Sony UWP-D11 er et bra og robust trådløst 
system som er enkelt å bruke. Det krever 
bare noen få tastetrykk, så vil du finne en 
fungerende radiofrekvens og deretter vil 
senderen synkroniseres på samme frekvens. 
Lydkvaliteten er god dersom du kjøper en 
bedre mygg, og den innebygde støyreduks-
jonen bidrar til å holde ned støynivået. 
Systemet er litt dyrere enn konkurrentene, 
men tilbyr også flere funksjoner som for 
eksempel et mer stabilt mottak, lavere støy-
nivå, bedre transientavspilling, bredere 
radiofrekvensspektrum, batteri og ekstern 
strømforsyning. Metallhuset er troverdig og 
kan trolig gå i bakken uten å bli ødelagt. Den 
medfølgende kameraskoen gjør det enkelt å 
plassere mottakeren på et kamera, og på et 
kompatibelt Sony-kamera kan dette gjøres 
uten noen kabler. Systemet er tilstrekkelig 
kompetent for å bli brukt av både lydtekni-
kere og filmskapere som ikke ønsker å betale 
dyre penger for et trådløst system.

PLUS 
• Stabilt radiomottak

• Bra funktsjonalitet

• Hodetelefonutgang

MINUS 
• Senderen er følsom for lavbass 

• Mikrofoninngangens ring og tipp varierer     

i forhold til andre produsenter

Hva tenker de forskjellige brukerne om hvordan vi lagrer opptak? Vi har snakket med folk i ulike bransjer om 

hvordan de ser på problemet og mulige løsninger.

Tekst: Kent Moorhead  Foto: Robert Blom 

REPORTASJE LAGRINGSLØSNINGER

Hva tenker de forskjellige brukerne om hvor-
dan vi bør lagre opptak? Vi har snakket med 
folk i ulike bransjer om hvordan de ser på 
problemet og mulige løsninger.

Dette er et spørsmål som  vi virkelig trenger 
å diskutere, sier Robert Blom Ljud & Bild-
media, som er en stor utleieleverandør  av 
filmutstyr for profesjonelle aktører.
Ljud & Bild leier ut flere kameraer som spil-
ler inn i RAW-format, og som krever stor 
lagringsplass - omtrent én terabyte per time.
– Vi lager store produksjoner i et relativt lite 
land, og det er så vidt jeg vet ingen diskusjon 
om hvordan vi skal arkivere materiale på en 
god måte. Dette er et problem som kommer 
til å treffe oss, sier Robert Bloom. Vi trenger 
også løsninger for de små selskapene. Det er 

bra at diskusjonen nå kommer opp.
De store mengdene med materiale, lagres 

først i kameraet. Det finnes ulike varianter. 
Mest vanlig er SSD (Solid State Drive), SxS-
kort, og compact flash-kort CFast. Alle disse 
er for dyre til å brukes til langtids-lagring. 
Derfor må informasjonen bli overført til 
harddisken. Det er den første overføringen 
eller migreringen, men ikke den siste.

Produksjonsbedriftene trenger minst to 
sikkerhetskopier. Hvis det er en stor pro-
duksjon for TV eller film, krever de minst 
tre eksemplarer. Dette betyr lagringsplass på 
minst tre terabyte per time med 4K RAW. Og 
det betyr at en større produksjon, kan kreve 
hundrevis av terabyte. Det er til og med sel-
skaper som trenger å telle i petabyte. Så hva 
er da  løsningen?

Robert Blom mener at de små sel-
skapene ofte lagrer informasjon 
på et stort antall harddisker, rett 
og slett fordi det er den billigste 

løsningen.
– Vi har en tendens til å stole på 

teknologien, og derfor bruker vi ikke 

tid på å teste om alt fungerer. Og når det kom-
mer til harddisker,  så er problemet at de ikke 
er en langsiktig løsning.

Større bedrifter bruker SAN / NAS-syste-
mer som første backup. De store produksjo-
neselskapene, migrerer data til LTO for lang-
tidsarkivering. Robert Blom mener at med 
mange forskjellige harddisker, vet ikke folk 
hva som skjer på lang sikt. Hvis alle ønsker å 
endre system om noen noen år,  kan det bli 
problemer, selv med LTO.
– Du må oppgradere med noen års mellom-
rom og lage nye kopier, og det er ikke lett. De 
siste årene har jeg tenkt at hvis jeg hadde hatt 
løsningen, ville jeg vært millionær nå.
Han mener at dette er et problem som burde 
vært løst for lenge siden. Det finnes en rekke 
løsninger, og de store selskapene prøver å 
finne nye måter å lagre på som er rimeligere.
– Men hittil har jeg ikke sett noe som får  folk 
til å si at det er det de trenger. I hvert fall ikke 
noe alle kan ha råd til.

Hva finnes på markedet?
De fleste produksjonsselskaper som jobber 

4K RAW-kameraer med innspillningsminne, Alexa XT med 
Codex XR drive package, Red Dragon med Red 240 GB SSD, 
Sony F55 med Sony AXSM 512 GB solid state media for AXS-R5 
module RAW Recording System.Ulike løsninger

ProMAX Platform Portable-system.
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Men det er fortsatt det eneste alternativet 
for riktig arkivering. LTO6-tape har plass 
til 2,5 TB, og er relativt billig alternativ og 
koster mellom 400 og 500 . Tapeenhetene 
er imidlertid ikke billige.

Det finnes komplekse IT-systemer som 
løser lagringsbehov, men som også 

er gode til å håndtere data, me-
tadata og avansert arbeidsflyt. 
De er nødvendige eksempelvis 
for nyhetssendinger og direk-

tesendt sport på TV, og er ofte 
skreddersydde systemer. Det 
finnes også spesialdesignede 
løsninger som Produksjon Air 
Box av Playbox, et produkt de 

kaller TV Channel in a Box. (Se 
https://playbox.tv/). Vi skal dog ikke se nær-
mere på løsninger for live-produksjoner, men 
på hva som er nødvendig for mindre kompli-
serte fjernsynskringkastinger og andre med-
ieproduksjoner.

For å møte behov for lagring av både HD 
og 4K produksjoner, må et system ha stor ka-
pasitet og være skalerbart, noe som betyr at 
det er enkelt å utvide lagringskapasiteten hvis 
det trengs. Her snakker vi om noen få mulige 
løsninger, men det finnes flere på  markedet. 
Vi skriver om flere løsninger litt senere. Det 
krever mye research for å finne den beste løs-
ningen for akkurat din virksomhet.

Her har vi kikket nærmere på noen av sys-
temene i ulike prisklasser.

AVID ISIS
AVID ISIS5500- systemet brukes av Zodiak 
som gjør mesteparten av etterarbeidet for 

Mastiff og Jarowskij, noe som betyr ca. 
30 TV-programmer i året. De har 65 
brukere i systemet, inkludert 30 redi-
geringsrom.
Jeg spurte Alexander Knudtzon Alve-
vi, direktør for Zodiaks postproduks-
jon, hvorfor de valgte AVID ISIS sys-
temet. Vi har tidligere tenkt på andre 
leverandører, men siden ca. en måned 
tilbake begynte vi å AVID ISIS5500. 
De fleste er innkjørt på AVID, og synes 

at grensesnittet fungerer veldig intuitivt. Det 
var enklere å bruke Avids lagring, og vi visste 
hva vi tok fatt på. Hele økosystemet for AVID 
er veldig stabilt og har høy bredbåndskapasi-
tet, så det liker vi. Men det er et veldig dyrt 
lagringssystem.

De bruker fire disker med 32 TB og fire 
på 64 TB. Med RAID 5, betyr det en netto 
kapasitet på rundt 288 TB. AVID ISIS5500 
koster fra 200 000 kr eks. mva.
Produsenter er Avid Nordic, www. avid.com.

GB Labs system
GB Labs sitt system brukes blant annet av  
Aftonbladet TV i Sverige og BBC i Storbri-
tannia. Jeg snakket med Mats Junger, VD på 
Protel som markedsfører GBLabs storage i 
Sverige. Han mener at GBL svarer på manges 
behov.
– Systemet er smart, fordi det kommuniserer 
lett med ulike redigeringssystemer og andre 
arbeidsstasjoner. Du kan også dele all media 
på det. Det er pålitelig til en god pris. Andre 
systemer er kanskje bedre på å håndtere 
data, men vi har oppdaget at ikke alle kunder 
trenger det. Det de trenger er en stor delt lag-
ringsplass, hvor de kan holde en slags orden 
mellom de ulike prosjektene. Det de trenger 
er pålitelighet og enkelt grensesnitt, slik at de 
kan betjene systemet. Og det kan de med GI 
Labs, men ikke med mange andre systemer.

GB Labs Space: 46,8 TB system med fire 
Gigabit IP-porter (RAID6 - kan utvides 
til mange Petabyte). Koster ca 289 000 kr 
eksklusive moms.

Promax
ProMax er et selskap fra California som 
markedsfører flere systemer. Deres produkt-
linje inkluderer alle tre lagringssteg: online, 
nearline og arkivering. Gjennom en brow-
sergrensesnitt, kontrollerer man alle funks-
jonene. Det kan også transcode mer enn 150 
codecs, blandt annet Discovery LTFS format 
for LTO. Deres Platform Portable-enhet kan 
brukes på innspillingsplassen som første trinn 
i lagringen, direkte fra kameraet. ProMax har 
også et eget LTO-systemer som enkelt inte-
greres i lagringssystemet. Selskapets CEO 
Jess Hartmann, startet i IT-bransjen og har 
jobbet for en forenklet arbeidsflyt og syste-
mer som kan brukes uten spesiell opplæring.
– Alt vi har bygget som plattform- systemet 
for online og nearline, har hatt den samme 
grunnleggende ideen, å skape et verktøy med 
et enkelt brukergrensesnitt. Vi kjøpte opp 
Cache-A som arkiveringsverktøy fordi de har

med etterarbeid bruker tre typer lagring: før-
ste online, deretter nearline (på harddisker 
som er tilgjengelig), og til slutt  arkivering 
eller dyplagring.

Online innebærer et SAN eller NAS-sys-
tem med programvare som lar store oppset-
ninger av disker gjennom RAID, noe som 
også gir tilgang til flere brukere samtidig. Ne-
arline gjennom enten harddisker eller NAS-
systemer, gir ikke de samme mulighetene for 
flere brukere, men lagrer materialet på disk-
setter. Arkiv eller dyplagring innebærer van-
ligvis LTO- tape. Det er langt fra perfekt fordi 
dataene må fortsatt bli overført hvert femte 
år, når det kommer ut nye versjoner av LTO. 

ProMAX GroupStack.

AVID ISIS5500.

samme filosofien. Det er et browserbasert 
grensesnitt. Det er enkelt å koble til eksiste-
rende lagring, og man kan lett flytte eller ar-
kivere prosjekter. Vi ser det som et siste trinn 
i den kreative prosessen.

Det finnes foreløpig ingen europeiske 
priser for Promax produktene, så dette er de 
amerikanske prisene konvertert til kroner,  
Platform Portable fra 44 000, Platform Stu-
dio-serien for 16 TB opptil 64 TB fra 90 000 
kr, Platform Online-serien for 32 TB opp til 
4,5 PB fra 178 000 kr og Cache-A LTO Prime 
Cache fra 55 000 kr.

Rohde & Schwarz DVS storage solutions
DVS-SAN er en høykapasitetsløsning, som 
kan gå opp til petabyte. Den leveres med 
RAID 5 eller 6 og Spycer-mjukvara som kan 
håndtere svært store datamengder. Systemet 
brukes for eksempel av det svenske filmin-
stituttet for å lagre digitale medier.

SpycerBox Cell er designet for digital 
filmproduksjon og etterarbeid, og er veldig 
rask. Den kan håndtere 4K DI (digital inter-
negative) workflow og opp til 8K medier i re-
altidsredigering. Stasjonene er enkle å hånd-
tere, og brukeren kan velge SATA, SAS eller 
SSD. Kapasiteten kan lett økes ved å legge til 
flere enheter.

SpycerBox Ultra TL er en ny nearline 
lagring, som selskapet sier vil være kost-
nadseffektiv, med enheter opp til 288 TB i 
4U-kabinett og 576 TB i 8U- chassin. Den 
er designet for å komplimentere SpycerBox 
Cell. Når den brukes sammen Ultra TL  øker 
lagringen, men brukeren har fortsatt hastig-
heten fra SpycerBox Cell som er nødvendig 
for krevende etterarbeid.

Det finnes foreløpig ingen skandinaviske 
priser for SpycerBox, dette er Euro omregnet 
til norske kroner (eks mva): SpycerBox Cell 
14.4 TB (SSD): 311 700 kr  27 TB (SAS): 
302 500 kr, 28.8 TB (SSD) 481 000, 36 TB 
(SAS): 388 500 kr. SpycerBox Ultra TL 
- prisen vil være klare på nyåret 2015. Pro-

dusenten er Rohde & Schwarz DVS Storage 
Solutions, www.dvs.de/products/storage-
solutions.html

Billigere systemer eller enkel deling
Det er også billigere systemer som kan være 
det beste alternativet for enkel bruk som 
trenger stor lagringskapasitet. NAS RAID 
disker kan plugges direkte inn i datamaski-
nen med en Thunderbolt2 ledning, som er 
rask nok til å jobbe i 4K.

Iomega Storcenter Network Storage 18TB 
PX6-300D: 19 560 kr eksklusive merverdi-
avgift.

LaCie 5big Thunderbolt på 25 TB 17995 
kr  eksklusive merverdiavgift.

Atto / Stardom Thunderbolt RAID 24 TB 
30 680 kr eksklusive merverdiavgift.

Promise Pegasus2 12 TB 16908 kr eksklu-
sive merverdiavgift.

Promise Pegasus2 R8 32 TB 38995 kr 
eksklusive merverdiavgift.

mLogic mTape LTO-6 Tape Drive Thun-
derbolt: 28 000 eks mva.

Når du beregner dine lagringsbehov, så husk 
at disse er RAID-oppsetninger hvor selve 
lagringskapasiteten er lavere enn diskenes 
brutto kapasitet.

Langsiktig lagring
Det er noen produkter som lover lengre leve-
tid enn harddisker og vanlige optiske plater. 
Sony markedsfører sin Optical Disk Archive 
som er anslått til å ha en levetid på over 50 
år. Det er et enkelt system å bruke med USB 
3. Men selve maskinen er dyr, og de optiske 
platene er på 1,5 TB og er veldig dyre, sam-
menliknet med både LTO bånd og vanlige 
harddisker (1700 kr, eks mva).

Sony Optical Disc Arkiv ODS-D77U sel-

ges av Scandinavian Photo, hvis mediapakke 
koster 44 990 SEK inkludert moms. Sony 
Optical Disc Arkiv har flere alternative pro-
dukter.

Videre er det Millenniata Mdisk DVD og 
Mdisk BluRay, med den påståtte levetid på 
1000 år, langt utover hva noen DVD eller 
BluRay-spiller kan leve. Det er lovende, men 
med 4,7 GB per DVD og 25 GB per BluRay 
er det fortsatt ingen god løsning for store 
datamengder. Platene er selvfølgelig mye 
dyrere enn vanlig DVD- og BluRay-plater 
(http://www.mdisc.com/).

Skylagring
Zodiak arkiverer sine ferdige programmer til 
USB-disker med flere sikkerhetskopier. Jeg 
spurte Alexander Knudtzon Alvevi om de 
hadde et system på plass for backuprutiner 
og utskifting av gamle disker.
– Når den tid kommer tror jeg ikke vi kom-
mer til å oppgradere USB-stasjonene, men 
bruke skylagring. Den langsiktige lagringen 
i sky er billigere, og gjør at filene havner på 
LTO et annet sted. Men jeg ser det slik at når 
vi legger det i skyen, så må leverandøren av 
tjenesten, Amazon eller Google eller noen 
andre, ta problemet med oppgradering til 
LTO.

Mange bruker skyen, fordi det er enkelt 
å bruke. Men det er en risiko ved å la et an-
net selskap ta all kontroll over filene dine. 
Bryan Giemza er leder av Sør Historisk Col-
lection, og har blant annet et mediearkiv ved 
Universitetet i North Carolina. De brukte et 
annet selskap til å digitalisere lydfiler, inntil 
de plutselig fikk vite at leverandøren gikk 
konkurs. Det var ingen andre kopier, og det 
var en sjanse for at de aldri ville få dem til-
bake. Hendelsen gjorde at de ble bekymret 
for å lagre materiale et annet sted, inkludert 
skylagring.
– Da vi bestemte oss for å ta alt materialet 
tilbake og holde det internt. Det du gjør ved 
bruk av skylagring er å outsource vedlikehol-
det av harddiskene til noen andre, og ting 
kan gå galt.

Jess Hartmann sier at ProMax-syste-
met vil komme til å kunne bli koblet til  
Amazons S-3-sky lagring fordi det er etablert 
på markedet. Men han advarer om at det ikke 
er optimalt for profesjonelt arbeid.
– Hvis du ser på 4K og på alt materialet du 
samler, er det vanskelig å se hvordan du skal 
få det inn i skyen. Amazon har en tjeneste der 
du sender harddisker til dem, også laster de 
opp på sine S-3 servere, og hvis du ønsker 
å få materiale inn i skyen raskt, er det den 

SpycerBox Cell.
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beste måten. Men da har du alle råopptakene 
i skyen, og det er ingen som har en Internett-
tilkobling som er rask nok til å gjøre noe med 
det. Så skyen fungerer ikke for redigering 
med mindre du bruker svært komprimerte 
proxy-filer.

Sikkerhetsspørsmål er også aktuelt. Hart-
mann minner om elektroniske angrep mot 
amerikanske bedrifter som Target og Home 
Depot og merk deg følgende.
– Den uskrevne regelen i denne bransjen, er 
at vi ikke snakker om er sikkerhet. Jeg tror 
ikke du vil se noen av de store studioene 
gå over til skylagring eller lagre innholdet 
i skyen. De fleste kreative team som jobber 
med vårt Platform-system er som regel ko-
blet fra nettverk.

  For dem som trenger å dele media med 
kundene sine, finnes egne cloud-tjenester 
som har fokus på sikkerhet, ikke bare på til-
gjengelighet.

Ytterligere lagringsmuligheter
På IBC-messen i september 2014, deltok 
over hundre bedrifter som markedsfører 
lagringsløsninger i Vest-Europa og Skan-
dinavia. Denne listen inneholder kun de 
selskapene som selger maskinvareløsninger 
for lagring. Vi inkluderer ikke selskaper 
som fokuserer på sendinsgworkflow, da-
taforvaltning, Internet streaming, pro-
gramvareadministrasjon eller skylagring. 

Verdensrom Systems Corp. - California, 
USA
vStor er laget for redigering og er tilgjenge-
lig i fem modeller. V40-4U har opptil 96 TB 
plass på harddisken. V40-3U har en blanding 
av harddisker i RAID 5 og SSD i RAID 0. 32 
TB brutto kapasitet i RAID 5 systemet. vStor 
er utformet for høyhastighets applikasjoner 
med opptil 96 TB kapasitet.
www.apacesystems.com

Cine Design Group LLC - New York, USA
Har tre produkter. Cinedeck MX og Cine-

deck RX er mobile enheter som håndterer 
bilder fra et kamera, og spiller dem inn til 
SSD-disker i et antall ulike profesjonelle 
formater, inkludert ukomprimert video. 
Brukere kan også redigere direkte fra Cine-
deck stasjonen, eller enkelt overføre medier 
til SAN / NAS system. Cinedeck ZX  klarer 
også avansert transkoding.
www.cinedeck.com

Disk Arkiv Corporation - Storbritannia
ALTO II Arkiv og Content Library er en kost-
nadseffektiv lagring med lavt strømforbruk. 
Det harddiskbaserte systemet for offline lag-
ring og arkivering, har kapasitet på opp til 
135 TB i 5RU chassis og opptil 170 TB med 
expansionschassit EX-60.
www.diskarchive.com

Dot Hill - Colorado, USA
AssuredSAN ™ 3000 er en linje SAN systemer 
med fjorten produkter som bruker SAS- el-
ler SSD disker for ekstremt rask lagring og 
med kapasitet på opp til 388 TB. Systemene 
er laget for 4K redigering.
www.dothill.com

EMC² - Massachusetts, USA
EMC Isilon X410 er skalerbar NAS lagring 

med stor kapasitet. Opptil 700 TB i en klynge, 
og opp til 20 petabyte i et enkelt volum.
www.emc.com

EVS - Belgia
XStore Produksjon tilbyr høye overførings-
hastigheter og opptil to petabyte med kapa-
sitet. Systemet er designet for direktesendte 
studioprogrammer . XStoreNAS ha opptil 24 
TB med lagringsplass i RAID 5 per oppset-
ning, og med opp til ni oppsetninger ligger 
maksimal kapasiteten på 216 TB. Det er 
designet for ulike typer medielagring, inklu-
dert liv-estreaming med behov for avansert 
mediehåndtering. XStore.SE har delt SAS- og 
SATA lagring for økt fleksibilitet og kombine-
rer hastighet med høy lagringskapasitet. Det 

kan også transkoding og støtter super slow 
motion.
www.evs.com

Facilis Technology - Massachusetts, USA
TerraBlock 24D klarer å håndtere avansert 
redigering av 4K DPX og RED EPIC 5K, 
med opp til 96 TB. Det kan utvides med flere 
TerraBlock- produkter for å øke kapasiteten. 
SyncBlock nearline & LTO Library kan leg-
ges til som arkiveringsløsning.
www.facilis.com
FOR-A - Italia
FOR-A produserer LTR 200HS6, er en arki-
veringsløsning med LTO-6 og støtte for ett 
stort antall profesjonelle kodeker, inkludert 
XAVC.
www.for-a.com

Harmonic - California, USA
Harmonic MediaGrid er bygget for høye has-
tigheter som kreves for redigering og live-sen-
dinger. Det kan skaleres opp til flere  petabyte.
www.harmonicinc.com

Huawei Technologies Co. Ltd. - 
Tyskland
OceanStor 18500/18800 er et lagrings-
system for store bedrifter med opp til 7680 
TB. Denne type kapasitet er nødvendig for 
leverandører av skytjenester eller for de som 
trenger et stort datasenter. www.huawei.com

NetApp Inc. - California, USA
E5500 klarer opptil 240 TB lagringskapasi-
tet. Den bruker et alternativ til RAID som 
kalles Dynamic Disk Pools. Systemet kan 
tilpasses for å kunne inkludere SSD-enheter, 
noe som øker ytelsen på enkelte områder.
www.netapp.com

Oracle - California, USA
Oracle fokuserer på filmindustriens behov 
for arkivering. StorageTek T10000D er en 
båndstasjon med 8.5 TB lagringsplass som 
er kompatibel med LTFS- programvare som 

brukes i LTO tape. Oracle selger også Stora-
geTek LTO- båndstasjoner og LTO-tape.
www.oracle.com

Pixit Media - Storbritannia
PixStor tilbyr lagringssystemer og pro-
gramvare, og samarbeider med kunden for 
å finne riktig maskinvare blant et stort antall 
komponenter. De mener at denne måten å 
arbeide på gir ytelse, fleksibilitet og skaler-
bar kapasitet samtidig som det er kostnads-
effektivt. www.pixitmedia.com

Quantum Corporation - Frankrike
StorNext 5 er et primærlagringssystem som 
kan skaleres opp til flere petabyte i kapa-
sitet, og kan nesten håndtere et uendelig 
antall brukere. De tilbyr et bredt spekter 
av lagringsprodukter som fungerer sam-
men. Eksempelvis StorNext QD6000 med 
bruttokapasitet på 1,44 petabyte. Quantum 
produserer også LTO-systemer. i6000 Sca-
lar Tape Library bruker LTO- tape og kan 
skaleres opp til 75 petabyte.
www.quantum.com

SGL - Storbritannia
Flashbox er et hierarkisk lagringssystem som 

bruker både serverlagring og en enhet for 
LTO 6- tape. Systemet kan håndtere opptil 
30 TB media på serveren samtidig som den 
fører arkiv på LTO- tape. Systemet sies å 
være enkelt å bruke til en rimelig pris.
www.sglbroadcast.com

Starline Computer GmbH - Tyskland
Thunderboltsystemet Areca er designet for 
redigering i 4K-format. Brukeren kan selv 
velge SATA- disker å sette i systemet.
www.starline.de

Tiger Technology - Bulgaria
Tiger Box er et sett av seksten stasjoner raske 
nok til å fange opp 4K og delt redigering. Det 
kan skaleres opp til 385 TB. Tiger Box 1 er 
en mindre enhet med en maksimal kapasitet 
på 192 TB.
www.tiger-technology.com

Til slutt, et prosjekt for utvikling av data 
som er verdt å se på.
DAVID Project (Digital AV Media Damage 
Prevention and Repair) består av en rekke 
selskaper og institusjoner som undersøker 
skadede digitale filer og videokassetter, samt 
metoder for å oppdage, overvåke og reparere 

skaden. david-preservation.eu

Det skjer en rivende utvikling innen for lag-
ringskostnader, så dette er et marked du må 
følge opp tett hvis du skal investere i lagring 
for flere TB.

VI BRUKER HIGH-END SPEKTRALANALYSER OG 
WOODOOFILTRE FOR Å REDDE NEGLEBITENDE 
PRODUSENTER SOM LIDER AV DÅRLIG OPPTAKSLYD!

25 ÅRS ERFARING • OPPTAK • MIKS  
• RESTAURERING • VO • ORIGINALMUSIKK

DÅRLIG ELLER 
 ØDELAGT OPPTAKSLYD? 

 – VI TAR UTFORDRINGEN!

TLF. 90794014 • POST@SARG.NO • WWW.SARG.NO

GB Labs Space-system.
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AKTUELT BRANSJENYTT

Red Digital Cinema Camera 
Company har valgt Interfoto 

som partner for det norske 
markedet. RED har til nå 
kun solgt direkte, og dist-
ribusjonsavtalen betyr at 
Interfoto er blant de første 
selskapene i verden som 
opprettes som kanal for 
RED.

Red Digital Cinema ble 
grunnlagt i 2005 med en li-

ten gruppe pionerer i en gara-
sje. Gründeren Jannard (tidligere 

eier av Oakley) hadde et ønske om å 
bygge det beste digitale videokameraet tilgjengelig, og mente at 4K 
var fremtiden for digital fotografering, ikke 2K eller 1080.

Det er på video og droner vi ser at det profesjonelle markedet 
vokser, og vi har en kjempefordel med timingen på det paradigme-
skiftet som skjer nå. Vi hadde likevel ikke trodd at vi ble den utvalgte 
RED partneren i Norge før vi sammenlignet strategier og ambisjoner 
som passet som hånd i hanske. Vi er stolte over å kunne flagge RED 
som en av våre hjørnestener for videre vekst i et marked som stiller 
høye krav til kompetanse og utvalg. Dette er vår banehalvdel selv om 
vi av mange fortsatt regnes som «The new kid in town» sier Interfoto 
sin leder Egil Rosensverd

Får Red autorisering
Red har utfordret kameraindustrien og hele tankegangen og måten å 
produsere film på. Ikke bare det, med sin Dragon modell tilbyr de et 
produkt som lett kombinerer stills og «motion». Av samme grunn 
har Interfoto lenge registrert at etablerte stillfotografer særlig innen-
for reklame, musikk og fashion/beauty har utviklet sine løsninger ved 
å gå til anskaffelse av et RED kamera. Det er nettopp her RED også ser 
et stort potensial for videre vekst, og derfor var det naturlig å oppsøke 
Interfoto for å etablere et langsiktig samarbeide.

Reds kameraer er allerede på lager hos Interfoto både for salg og ut-
leie. Initialt vil to medarbeidere, som nå er under autorisering av RED 
sentralt, ta hånd om alle henvendelser. Det gjelder også eksisterende 
utleiefirmaer i Norge som Interfoto vil assistere videre. Interfoto er i 
ferd med å utvide tilbudet innenfor «motion» markedet og har nylig 
inngått avtaler med andre leverandører. I de nye lokalene på Skøyen 
er det igangsatt utvidelser av videoavdelingen og nye medarbeidere 
rekrutteres. 

RED kommunisere sin nye distribusjonsstrategi på egne hjemme-
sider, du kan lese mer her Red Europa: http://eu.red.com/

Red til Interfoto
Amazon følger etter Netflix og føyer seg inn i rekken av strømmesel-
skaper som vil produsere spillefilm. Målet er å lage minst tolv filmer 
i året, og arbeidet begynner allerede i løpet av 2015, skriver Washing-
ton Post. Planen er å lansere filmene på kino for deretter å gjøre dem 
tilgjengelige på Amazon Prime innen noen uker.

Amazon Prime er ikke tilgjengelig i Norge, men klatret ifjor opp til
plassen som den tredje største siden for video i USA, nest etter Netflix 
og Youtube, ifølge en rapport fra Qwilt. – Ikke bare skal vi gi kundene 
våre unike og ekslusive filmer kort tid etter kinopremieren. Vi håper 
å også kunne hjelpe filmskapere, som ofte strever med å stable på 
beina nye og spennende historier som fortjener et publikum, sier 
konserndirektør Roy Price i  Amazon Studios.

Strømmes innen to måneder
Tradisjonelt tar det i dag mellom 39 og 52 uker fra en film har ki-
nopremiere til den er tilgjengelig for strømming, ifølge Price. Det 
tidsrommet vil strømmeselskapene kutte drastisk, til et sted mellom 
én og to måneder, med planen om å kutte ned vinduet mellom
kinopremieren og strømming av film, gjør Amazon et nytt fremstøt 
inn på territoriet som tradisjonelt har tilhørt Hollywood og kinoene. 
Og kinosjefene i USA vil gjerne ha filmene for seg selv så lenge de kan.
Amazon har ikke villet svare på spørsmål om de har fått forhandlet
frem avtaler om kortere vinduer mellom kinopremierer og strømme-
premiere med de amerikanske kinoene.  Men AP skriver at Amazon
trolig vil velge å omgå de store kinokjedenes regler, og heller gå til
de uavhengige kinoene. Strømmetjenesten ser for seg filmer med 
budsjetter på mellom fem og 25 millioner dollar, som i første omgang
vil bety at det er det uavhengige filmmarkedet som er målgruppen.

Amazon Prime har hatt seersukse med TV-serien om transer Transparent i USA.

Amazon skal lage film Klar for kortfilm

Fra onsdag 10. til søndag 14. juni kan du være med å oppleve hva 
som rører seg av nye talenter, trender og temaer innen Norsk kultur. 
Du vil få med deg hva som beveger seg innen kortfilm, dokumentar 
og musikkvideo, med gamle trehus og trange brosteinsbelagte gater 
som bakteppe. Grimstad er en unik sørlandsperle som ligger på den 
ytterst, nøgne ø og tilhører Terje Vigens land. Du kan nå melde deg 
på ved å gå inn på Deltagerpåmelding 2015 på Kortfilmfestivalens 
hjemmeside.  Hvis du er en early bird og melder deg på innen 1. mars 
tilbyr de Festivalpass til redusert pris: 750,- kontra 990,- så vær rask!   
Påmeldingen til Kortfilmfestivalens konkurranseprogram 2015 er 
åpen til 15. mars.  For mer informasjon se www.kortfilmfestivalen.no

NRK er bedre enn TV 2 både på journalistikk, nytteverdi og under-
holdning, ifølge TV-publikummet. Det viser en ny medieundersøkel-
se. Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer har i 2014 gjennom-
ført en undersøkelse av tilfredshet for Norges største medieaktører 
som blant annet sammenligner statskanalen NRK med kommersielle 
TV 2.  – NRK slår knockout på TV 2, sier Pål Rasmus Silseth, som er 
prosjektleder for kundebarometeret, til Forskning.no.

NRK oppnår 73 av maksimalt 100 oppnåelige brukertilfredshets-
poeng. Det er hele tolv poeng mer enn konkurrenten TV 2. NRK 
slår TV 2 også på lojalitet. Her oppnår NRK hele 91 av maksimalt 
100 poeng. Her oppnår også TV 2 et godt resultat med 84 poeng.  
– Studien viser at journalistikk av høy kvalitet påvirker brukernes 
tilfredshet mest, sier Silseth.

NRK er ifølge kundebarometeret best på journalistikk blant de stør-
ste norske medieaktørene. I tillegg til NRK og TV 2 er Dagbladet, 
VG, Aftenposten og Dagens Næringsliv vurdert.  NRK scorer 80 av 
100 oppnåelige poeng for å levere journalistikk av høy kvalitet. Her 
oppnår TV 2 beskjedne 62 poeng.

NRK knuser TV 2 på tilfredshet 
blant seerne

Sony vant NRK
NRK er i ferd med å fullføre 
overgangen til HD og har i 
den forbindelse investert i nye 
XDCAM-kameraer fra Sony. 
Kameraene skal først og fremst 
benyttes i nasjonal og regional 
nyhetsproduksjon, men også til 
sports- og distriktssendinger. I 
fjor lyste NRK ut et minianbud, 
som en del av en større ram-
meverksavtale på anskaffelse av 
kamera. Anbudet ble vunnet av 

Sony, som skal utstyre NRK med ny XDCAM-teknologi. Til sammen 
skal rundt 130 kameraer rulles ut til NRKs kontorer. 60 av kameraene 
er av modellen PXW-X200, som ble lansert under årets IBC i septem-
ber. De resterende 70 er av typen PXW-X500 CCD-basert 1080p50-
kamera. Begge kameraene er solid-state memory XDCAM-kamera, 
ideelle for en rekke ulike HD-produksjoner som ENG, sportspro-
duksjon, liveproduksjon og dokumentarer.

I tillegg til kamerainvesteringen, har NRK valgt å gå til anskaffelse
av 15 fiberadaptere av modellen CA-FB70 med tilhørende CCU. Fi-
beradapterne muliggjør smart, fleksibel og kostnadseffektiv kamera-
bruk ved at ENG-kameraene enkelt kan benyttes som systemkamera.
Anbudsprosessen har resultert i en løsning som treffer en god balanse
mellom pris og ytelse, sier Are Andreassen, Head of Production Fa-
cilities, NRK.

Baard H. Ingebretsen og Tormod Ringnes har etablert lydstudioet 
Uhørt AS som et lyd og etterarbeidshus for film & TV.  Ringnes og 
Ingebretsen har hatt lydansvaret på en rekke norske spillefilmer og 
TV-serier.  De har tidligere jobbet i lydavdelingen i Storyline, før de 
nå har valgt å starte for seg selv.   Du finner guttas kontaktopplysninger 
på: http://www.uhoert.no/

Nytt etterarbeidshus

Et fornøyd Sony-team sammen med NRK, etter 
at NRK har handlet XDCAM.
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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 24, 
0473 Oslo
Telefon: 22 11 12 58 
E-post: tv-team@tv-team.no 
Internett: www.tvteam.no
Tjenester: Utleie prod. utstyr.

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

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

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

.no

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere

GALLERIET FOR ANNONSERING KONTAKT GEIR BERGERSEN GEIR@MONITORMAGASIN.NO

Forhandler av kabel og installasjonsmateriell

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

Se våre produkter 
hos Infigo sin 

LLB2015 stand eller
www.lemo.com

LEMO Norway AS    T: +47 22 91 70 40    E: info-no@lemo.com    www.lemo.com
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Science of the BeautifulTM

Cion™ er det nye 4K/UHF og 2K/HD produksjonskamera fra AJA. CION gjør opptak direkte til AJA Pak256 og 

Pak512 media i redigeringsklar Apple ProRes 4444 opp til 4K 30fps, ProRes 422 opp til 4K 60fps samt AJA Raw 

opp til 4K 120fps. Unike monitoreringsopsjoner setter CION i hjertet av produksjonen enten i felt eller i studio.

4K sensor med 12 stop dynamikk
4444 ProRes opptak
Ergonomisk og lett vekt
Fleksible tilkoblingsmuligheter

salg@video4.no    
56 90 42 10

Kom å se på kameraet hos oss på LLB messen i Telenor Arena den 25.-27. Februar

Finn ut mer     webshop.video4.no/aja


