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Canon EOS 1DX Mark II 
DSLR for sport  & event

Adam A7X
Test av studioklassiker

Video for DSLR
4K opptak som fungerer  



Følg               på nett

Over 70 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 

Svein Rune Skilnand er en uavhengig dokumentarfilmskaper og sauebonde bosatt i Sirdal i Vest Agder.  Han 

har produsert flere frittstående dokumentarer for NRK og TV2.  I tillegg jobber han for private og næringsliv 

gjennom firmaet sitt SRS Media.  I denne spalten tester han utstyr, det er også laget en liten film om testen 

denne kan du se på www.monitormagasin.no

Tekst & foto: Svein Rune Skilnand 

BRUKERTEST MONITOR

spennende, ProRes i 4K oppløsning. 
Førsteinntrykket mitt er at dette er en 

utrolig solid opptaker og monitor. Her kan 
man virkelig se at det er noen som har tenkt 
brukervennlighet. Alt fra utforming, til plass-
sering av knapper og tilkoblinger er gjennom-
tenkt. Ikke et vondt ord, men byggekvaliteten 
overgår langt Atomos sine mer plastikkaktige 
chassis. Knapper, meny og tilkoblingspunk-
ter er kvalitetsmessig gjennomført. 

Skjermen
Skjermen er på 5 tommer og gir et godt og 
klart bilde. På venstre side finner man HDS-
DI inn og ut, HDMI inn og ut, samt tilkobling 
for hodetelefon og linje inngang. På motsatt 
side finner man menyhjulet, USB kontakt og 
tilkobling for strømadapteret, som forøvring 
ble levert med en amerikansk strømledning. 
I pakken fulgte det med en USB- kabel og 

et gjengeadapter. Batteri, opptaksmedie og 
oppbevaringskoffert er ekstrautstyr. Der sy-
nes jeg Atomos gir mer for pengene med sine 
alt i ett løsninger, men Video Devices tilbyr 
et fint tilbehørssett. 

PIX-E5 er enkel i bruk, det vil si etter at 
man har satt seg litt inn i den. Til å begynne 
med fikk jeg ikke lyd via HDMI- kontakten 
på mitt Sony A7s, men det viste seg at inn-
stillingen lå i en skjult undermeny. Selve ho-
vedmenyen synes jeg er enkel å manøvrere i 
og godt oppbygd, men undermenyene som 
man finner ved å holde inne hurtigknappene 
synes jeg er litt rotete. Tanken er god, men 
utføringen kunne vært bedre.

En ting som frustrerte meg var at når man 
slo av recorderen for å spare strøm, så husket 
den ikke hvilke valg jeg hadde gjort ved at 
zebra og peaking ikke lenger var aktivert. Jeg 
regner med det er noe Video Devices vil fikse 

Se

FILMKLIPP 
av testfilming på 

www.monitormagasin.no.

Test av Video Devices Pix-E5

Det blir stadig et større utvalg av kamera og 
kodeker på markedet. Personlig mener jeg at 
arbeidsflyt er noe av det viktigste man bør 
tenke på når man investerer i nytt utstyr i dag. 
Tidligere har jeg jobbet mye med AVCHD 
som kodek. Selv om det er fungerer fint til 
opptak og ser fantastisk ut, så skaper det en 
del hodebry i redigering og arkivering. Hardt 
komprimerte filer med en for meg uforståelig 
filstruktur, lager fort mange timer i omkoding 
og leting etter materiale. 

Heldigvis virker det som at ProRes nå be-
gynner å befeste seg som et solid alternativ i 
kodekjungelen. Til og med Sony har det som 
en opsjon på utvalgte kameramodeller.

Men for de av oss som sitter med utstyr 
som har kodek-begrensninger, så har Video 
Devices en utrolig fin løsning som heter PIX-
E5. Det er en liten monitor med mulighet for 
opptak i ProRes HD og kanskje enda mer 
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I dette nummeret
10  n DSLR Å LEGGE MERKE TIL
Canon lanserte sitt nye EOS 1DX Mark II kamera. Monitor var tilstede 
på lanseringen i Helsinki og fikk sett på kamera.

14 n SOLID STUDIOKLASSIKER
Adam A7X er et nytt høyttalerprodukt fra tyske Adam, vi har sett på 
hva som er spesielt med denne AX modellen.

18 n VIDEOKAMERA FOR DSLR-FILMERE
Canon XC10 kamera er et 4K-vidoekamera forkledd som et mini EOS-
filmkamera, vi sjekker det ut. 

22 n MATNYTTIG OPPDATERIN
Steinberg Nuenda 7 er den siste oppdateringen av Nuenda vi forteller 
deg hva du får i denne oppgraderingen. 

26 n FULLFORMAT UTEN SPEIL
Sony A7R II blir omtalt som en perfekt hybrig mellom stillbildekamera 
og cideokamera.  Vi testet kamera i noen dager og sjekket det ut  for deg. 
 
30 n AKUSTIKK NY ARTIKKELSERIE
Kunnskap om akustikk krever innsikt og kompetanse, i en artikkelserie 
snakker vi med noen av de fremste i Skandinavia innen akustikk for å 
dele oppdatert kompetanse med deg. 

I hvert nummer
06 n LEDEREN

08 n PRODUKTNYHETER

40 n BRANSJENYTT

42 n GALLERIET

Canon sitt EOS 1DX Mark II kamera kommer på markedet vi har tatt en titt på det.

Lydopptak og akustikk hører sammen, lær mer om dette i en ny artikkelserie.

Sony A7R II kommer med en fullformatsensor på 42,4 megapiksler

Coverfoto: Geir Bergersen
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i en kommende firmware oppdatering. Samtidig er det noe jeg har sett stadig oftere, 
at enkelte produsenter sender ut produktene på markedet i et så forrykende tempo at 
de glemmer helt grunnleggende ting i firmwaren og kommer med oppdatering etter 
oppdatering for å bøte på problemene.

Speed Drive
På baksiden sitter det jeg mener er den mest geniale løsningen jeg har sett på noen opp-
taker. Video Devices har utviklet noe de kaller en Speed Drive som opptaksmedia. Det 
ser ut som en stor minnepinne med en USB3 kontakt i bunnen og en SSD inni. Disse 
kan man få i forskjellige størrelser. Den plugges enkelt i opptakeren og settes direkte 
inn i USB3 porten på arbeidsmaskinen etter opptak. Ingen ekstra kabler, HDDer som 
må løses ut eller kortlesere man må huske å ta med. Det er plug and play hvor filene 
dukker direkte opp på maskinen, klar til redigering og etterarbeid. Et gedigent pluss.

Etterarbeidet synes jeg gikk som en lek i FCP- X. ProRes er et fantastisk format og det 
ligger masse fin informasjon som man kan hente ut av filene. Med vilje undereksponerte 
jeg noen av opptakene for å se om jeg kunne hente ut igjen bildeinformasjonen. Det gikk 
uten problemer. Og det til tross for at A7sen kun sender ut 8 bit av HDMI- utgangen. 

Noe jeg var interessert i å prøve var hvordan 4K oppfører seg på ei HD- tidslinje. Jeg 
bestemte meg for å gjøre et intervju med Rolf Smith Sunde fra Flekkefjord. En fantas-
tisk oppegående mann på 96 år som var involvert i motstandsarbeid under krigen. Av 
erfaring vet jeg at slike intervju nødvendigvis tar en del tid og da er det fint å kunne 
klippe seg inn og ut av historien. Og der kommer 4K til sin rett. Med samme materiale 
kunne jeg uten problemer skalere til 150% på tidslinjen og fremdeles ser det like skarpt 
ut. Og det ser ut som jeg faktisk har tenkt under opptaket også. 

Det man skal være klar over er plassen opptakene tar i 4K. I 422LT så får man plass 
til 75 minutt, i 422 får man 53 minutt og i 422HQ får man plass til 35 minutt på en 
240 GB SSD.

Det største ankepunktet mitt er batteritiden. PIX-E5 bruker en del strøm. Det er 
forsåvidt ikke så rart, for det er mye data og informasjon som skal gjennom systemet. 
Jeg liker å reise lett, med minst mulig utstyr og ville derfor se hvor lite jeg kunne ta med 
meg. Jeg var overbevist om at batteriet på A7sen ville ta slutt lenge før recorderen, men 
der tok jeg feil. Jeg hadde et Sony NP- F770 batteri liggende og det gav skuffende lite 
opptakstid. I underkant av en time med testing og feiling så var batteriet tomt. Igjen, 
ikke et veldig stort problem, men det vil nødvendigvis trekke opp både totalprisen 
og vekten på utstyret. Det neste man skal være klar over, men det gjelder egentlig alle 
monitorer og skjermer, er at man bør bruke en solskjerm i sterkt dagslys. 

Jeg har ingen problemer med å anbefale Video Devices PIX-E5, hverken som opptaker 
eller monitor, bare man er klar over batteri og lagringsløsninger. Jeg har allerede pensjo-
nert min gamle Atomos Samurai og solgt min eksterne Swit monitor. Og at jeg nå har 
en pakke med 4K, fullformatsensor, XLR- tilkobling og en fantastisk lysstyrke er uhyre 
spennende.  Du kan se filmen fra testen på www. monitormagasin.no
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Westerdahl
Kunnskapsdepartementet (KD) mener Westerdals har gitt uriktig 
informasjon til myndighetene og mottatt uberettiget statsstøtte i 
perioden mellom 2002 og 2012.  KDs undersøkelser har avdekket 
at skolen mottok tilskudd for et opplæringstilbud i film og TV i den 
aktuelle tiårsperioden uten å ha godkjenning for dette

Eierne ønsker nå å fusjonere de tidligere film og tv-studiene ved NISS 
på Vaterland og de fra Westerdals Campus Vulkan. Nå skal de samles i 
et gult og svarte bygg på Vulkan-tomten. Westerdahl og NISS har vært 
viktige utdanningsarenaer for den profesjonelle film og TV-bransje.  
Den situasjonen som er skapt nå setter spørsmål ved om Westerdals 
Oslo ACT makter å ivareta et slikt høyskolemiljø i Oslo.   

Privat satsing og privat utdannelse kan være et gode, men når  eiernes 
disposisjoner ødelegger for studentenes omdømme, skaper dette  
utfordringer for en høyskolesatsing innen film og TV.   Det blir 
derfor viktig at Kunnskapsdepartementet og NOKUT forlanger en 
kvalitetssikring fra Westerdals Oslo ACT.  For film og TV-bransjen i 
Norge er det viktig at også de studentene som velger å betale høye 
skolepenger for attraktive studier,  får et produkt som gir de  noe å bygge 
en karriere på.   Det er et tankekors at etterspørselen etter attraktiv 

film og TV-utdannelse er høyere hos potensielle studenter, enn det er 
hos arbeidsgiverne.  Likevel gir selv dyre privatskoler en mulighet for 
talentfulle film og TV-skapere til å skape sin egen framtid.  I en dynamisk  
bransje i forandring trenger vi disse stemmene også.  Viljen til å sloss 
seg gjennom en frilanstilværelse eller gründersatsing er det som skaper 
spennende film og TV-prosjekter.    I respekt for den generasjonen 
som nå slåss om en plass i bransjen, bør det i 
tiden framover være et samsvar mellom 
hva private utdanningsaktører selger 
til sine studenter og hva de tar betalt 
for. 

I Norge har filmnæringen hatt en tiltagende regionalisering i løpet av 2000-tallet, det har blitt opprette re-

gionale filmsentre landet rundt, det siste tilskuddet er Viken Filmsenter eid av fylkene Akershus, Buskerud, 

Vestfold og Østfold.   Nå kommer Byrådet i Oslo Kommune på banen og har lansert en egen filmmelding der 

de markerer ambisjoner for filmhovedstaden Oslo.

Tekst : Geir Bergersen

AKTUEL FILMPOLITIKK

regionale tilskuddet 87.638 pr filmarbeider 
i NordNorge og 25.025,- pr. antall filmar-
beider i Oslofjordregionen.  Nå protesterer 
filmarbeidere og produsenter i Oslofjordre-
gionen i mot at de skal få mindre penger pr. 
filmarbeider, hvis Oslo blir med i den regio-
nale filmsatsingen.   I en pressemelding skri-
ves det at man ikke må diskriminere filmar-
beidere i Oslofjordregionen, like mye penger 
til regional filmutvikling pr. filmarbeider som 
i resten av landet.  Videre settes det krav til at 
Viken Filmsenter fortsatt må ha en regional 
effekt for alle fylker, og at et regionalt film-
fond for spillefilm og TV-serieutvikling må 
på plass hvis Oslo Kommune blir en del av 
samarbeidet.

Oslo filmhovedstaden
Byråd for Kultur i Oslo Kommune Rina 
Mariann Hansen har tidligere uttalt at Oslo 

Kommune må bidra til å gjøre potten større.   
Oslofjordregionen er den største og mest 
aktive filmregionen i landet, og kun i Oslo 
skjer 80 prosent av bransjens verdiskapning 
og åtte av de ti største produksjonsselskapene 
er plassert her.  Oslo Kommune vil derfor 
styrke produksjonsmiljøet gjennom å bli 
en del av Viken Filmsenter, styrke talentut-
viklingen i Oslo, støtte etableringen av en stor 
internasjonal filmfestival i Oslo, legge til rette 
for etablering av uavhengige kinoer, etablere 
biblioteker som mediatek.   Videre foreslår 
Byrådet å utrede grunnlaget for et regionalt 
filmfond og etablere en lokal filmkommis-
jon.  Her viser man særlig til produksjonen 
av «Snømannen» der Oslo Kommune har 
bidratt med 1,5 millioner med håp om en stor 
eksponeringseffekt.

Regional filmutvikling i Oslo

I filmmeldingen til Oslo Kommune foreslåes 
det å bevilge tre millioner kroner til oppstart 
av filmsatsing i Oslo.  Forslaget til bystyret er 
at Byrådet gis fullmakt til å forhandle og inn-
gå avtale om deleierskap i Viken Filmsenter.  

Regionalt filmsenter
Viken Filmsenter får 9,6 millioner over stats-
budsjettet i 2016 og er den regionen som 
omfatter størst folketall og størst antall film-
skapere.   Hvis Oslo blir en del av Viken som 
filmregion vil dette bli landets største filmre-
gion.  Men staten ved kulturdepartementet 
har i lang tid fordelt midler til regional film-
satsing på en slik måte at distrikter med liten 
filmnæring kommer meget godt ut. 

Der Viken Filmsenter i dag får 6,57 kroner 
pr. innbygger, sitter Nordnorsk filmsenter 
igjen med 19,14 kroner.  Deler man tallene 
på antall aktive filmarbeidere er det statlige 
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Mitsubishi Electric lanserer den nye Smart Kiosken, en alt-i-ett
selvbetjenings fotokiosk for detaljister, butikker og andre
virksomheter. Kiosken plasseres på disk eller på en benk. Tar mindre
plass enn én fjerdedel av én kvadratmeter og gir utskrifter av
høyeste fotokvalitet. Den har et godt utvalg av bildeformater som også
passer til fotobøker, album, gratulasjonskort og kalendere.

Det er enkelt for kundene å importere bilder ved hjelp av Android  
og iPhone kabeltilkoblinger, fra minnekort eller fra kundens  
Facebook, Instagram, Picasa, Flickr og Dropbox kontoer. Kunder  
som laster ned Kiosk Prints app, tilgjengelig fra Apple og  
Google Play, kan trådløst laste opp sine bilder direkte fra en telefon  
eller et nettbrett. Berøringsskjermens redigeringsverktøy tillater  
kunder å endre størrelse eller beskjære og justere farge før de  
skriver ut sine bilder eller personlige fotogaver.

Hver kiosk kan leveres med et utvalg av Mitsubishi Electric  
skrivere for å møte ulike bruksområder og budsjett. Mitsubishi 
Electrics utskriftsløsninger brukes av profesjonelle fotografer,  
sikkerhet og medisinsk sektor samt fotobutikker og an-
dre utsalgssteder. Kioskens skriver er utstyrt med den nyeste  
fargesublimeringsteknologien som gir eksepsjonell kvalitet og  
fantastiske utskrifter.

Kiosken kan motta automatiske oppdateringer og varsler. Fjerntilgang 
er mulig slik at f. eks. butikksjefer kan holde seg orientert om salget og
sentralt lese bruksstatistikk i kiosker på ulike steder.  Kiosken finnes i
to utførelser, som Top Set modell og som Full System.

Distributør:  Tura Scandinavia AB
Pris: 24.938,-

Sonys neste generasjon av CineAlta-produkter leverer forbedrede 
funksjoner til fagfolk som filmer i 4K RAW. De nye produktene gir 
enklere håndtering av store filer samtidig som de opprettholder bil-
dekvalitet på høyeste nivå.

De nye produktene inkluderer en RAW-opptaker, AXS-R7 for F55/
F5, AXS-minnekort med enda høyere hastighet, og er utstyrt med den  
nyeste programvaren (versjon 8) for F55 og F5. Dermed fortsetter  
Sony å utvikle og støtte CineAlta med nye funksjoner og muligheter. 
Dette kommer som et direkte resultat av tilbakemeldinger fra brukere.  
Den nye teknologien bekrefter hvorfor en bør skyte i 4K 16-bits RAW, 
og demonstrerer Sonys satsing på F5 og F55 forteller Ainara Porron, 
Marketing Manager, Cinematography, Sony Professional. Arbeid i 4K 
RAW og High Dynamic Range (HDR) åpner for nye, kreative mulig-
heter for fagfolk som ikke villige til å gå på akkord med bildekvaliteten.

Høydepunkter for de nye produktene:
• RAW-opptaker
• Dobling av opptak på F55 fra 60 FPS til 120 FPS
• 2K RAW-opptak opp til 240 FPS for F55 og F5
• 10x super slow motion playback
• RAW cache opptak i 23.89p for opptil 30 sekunder i standby mode
• AXS Minnekort
• Leser og skriver i hastigheter opp mot 4.8 Gbps
• 44 minutter med 59.9
• 22 minutter med 120FPS
Aksept for nåværende A-serie av AXS media, men er designet for å takle
hastigheten som er krevd for
• 4K RAW 120 FPS-opptak
• PMW-F55/F5 Firmware Version 8
• Støtter XAVC 4K Class 480-opptak med 23.98p, 24p, 25p og 29.97p
Planlagt tilgjengelighet:
• AXS-R7 New RAW recorder: Sommer 2016
• AXS-A1TS48 Media (1TB): Sommer 2016
• AXS-A512S48 Media (512 GB): Sommer 2016

• Firmware version 8: Sommer 2016

Pris: ikke oppgitt
Distributør: Sony Norge AS,  www.pro.sony.eu

Oppgradert CineAlta

Mikrofontilbehør
Den nye hjemmekinopro-
jektoren VPL-HW45ES 
fra Sony kommer med 
Full HD 3D, og leverer 
krystallklare bilder. Den 
nye kompaktprojekto-
ren følger i fotsporene til 
VPL-HW65ES og kom-
mer med Sonys avanserte Reality Creation-teknologi og SXRD™-panel. 

Disse teknologiene gir et enda mer detaljert bilde, bedre lysstyrke, 
kontrast og oppløsning i tillegg til mindre bakgrunnsstøy enn forg-
jengeren VPL-HW40ES. Nye VPL-HW45ES er ideell for de som tar 
sine første steg inn i hjemmekinomarkedet. Den er kostnadseffektiv og 
passer i nesten alle hjemmekinorom eller stuer, i tillegg til at den har 
en stillegående vifte og avtrekk som vender fremover. Den utholdende 
lampen reduserer vedlikeholdskostnader og varer i opptil 6 000 timer.

Nye VPL-HW45ES kommer med det samme utvendige designet som 
VPL-HW40ES, men den innvendige teknologien er totalt forandret. 
Projektoren gjengir farger som ofte blir borte i pakkeprosessen, og 
dermed kan levere nærmere 1080p original med en lysstyrke på 1 800 
ANSI lumens. SXRD™-panelene kombinert med Reality Creation og 
Motionflow gir seerne muligheten til å sitte i sin egen stue og se på både 
2D- og 3D-filmer som holder høy kinokvalitet.

Nye VPL-HW45ES er tilgjengelig i de nøytrale fargene svart og hvit, 
og glir dermed rett inn i forskjellige miljøer. I tillegg kommer VPL-
HW45ES med en utholdende lampe som holder i opptil 6 000 ti-
mer, en innebygget RF 3D-sender og en USB-oppdateringsfunksjon  
som sørger for at projektorens firmware er oppdatert med den  
nyeste programvaren.

VPL-HW45ES er tilgjengelig i mai 2016.

Pris: ikke oppgitt
Distributør: Sony,  www.pro.sony.eu

Kino fra Sony

Lanserer ny fotokiosk

Bubblebee Industries er et dansk firma som utvikler og produserer
vindbeskyttelse og annet tilbehør for mikrofoner. Deres første pro-
dukt var Windbubbles for miniatyrmikrofoner, som mange mener er 
de beste på markedet. I hjemlandet har Windbubbles en markedsandel 
på 75%.

Bubblebee har vært aktive i det siste og lansert flere nye produkter.  
Her er en presentasjon av utvalget. The Windbubble er den beste vind-
beskyttelsen for miniatyrmikrofoner på markedet. De leveres i 4 stør-
relser og i fargene sort, grå, hvit og brun. Selges enkeltvis eller som Twin 
(to like til redusert pris).

The Big Windbubble er en langhåret vindhette for håndholdte  
mikrofoner. Bør være obligatorisk på intervjumikrofoner utendørs 
(men ikke nødvendig på DPA d:facto Interview).  The Windkiller er  
en langhåret vindbeskyttelse for shotgun-mikrofoner som kommer i 
fem forskjellige størrelser, som dekker alt fra 4011 til MKH416. Kjer-
nen til Windkiller består av høykvalitets skum, og dette er overtrukket
med Bubblebee sin myke, luftige og nøye utvalgte pelsimitasjon. Denne
fuskepelsen er meget holdbar, blokkerer vind meget effektivt, låter bra 
og har et tiltalende utseende. I bunnen har Windkiller en spesialdesig-
net gummiring som sitter godt fast på mikrofonen, samtidig som den 
er enkel å ta av og på. Alle størrelser har samme gummiåpning i bunn, 
som passer til mikrofoner med en diameter fra 18 til 24 mm.

Pris: diverse
Distributør: Lyd Systemer AS, www.lydsystemer.no
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Canon lanserte sitt nye EOS 1DX Mark II kamera.  

Monitor var tilstede på lanseringen sammen 

presse fra hele Norden og Baltikum. Lanse-

ringen ble gjort i Helsinki, og målet var å vise 

hvilken allsidighet kamera hadde som et event 

og sportskamera.  Kamera kommer som et full-

skala film og stillbildekamera.

Tekst & foto:  Geir Bergersen, Canon 

REPORTASJE    DSLR

Det mest imponerende med Canon sitt nytt 
1D X Mark II kamera er at du kan ta opp i 
4K med 60fps, ulempen er at du får en kodek 
som MJPEG akkurat som 1D C. MJPEG be-
tyr større filer noe som ikke er å foretrekke,  

kamera kommer også uten log mode noe som 
trekker ned. 

Canon hadde tatt med pressen for å få pre-
sentert hvordan dette kamera kan brukes både 
som et fullverdig filmkamera og et stillbilde-

kamera.  Monitor sin utsendte hadde gleden 
av å debutere som sportsfotograf av Ishockey.  
Bildene fra eventet kan du se på disse sidene, 
vi har også lagt opp en dokumentasjonsfilm 
på www.monitormagasin.no

Nytt ved dette kamera er selve minnekortoppsett. SD-kort er ute, kameraet kommer med 
en kortplass for Compact Flash og en for CFast-standarden. CFast-kort trengs for å ta opp 
4K video. Canon kombinerer CFast og Compact Flash. DSLR å legge merke til

SPESiFIKASJONER
FRAME RATES 14 FPS med full autofokus og autoeksponering • 16 FPS 

med locked focus og eksponering.

AVANSERTE MODUSER • Single frame • Konstant rask framerate (kan 

velge mellom 1 til 14 ~ 16 FPS) • Silent Single • Silent Continuous High  

(valgbart fra 1 til 5 FPS) • Silent Continuous Low  (valgbart fra 1 til 4 FPS)

LINSE KOMPALITET Canon 1DX Mk II. 

Fungerer med alle EF linser produsert siden 1987. (Fungerer dog ikke 

med et mindre format EF-s eller EF-m linser)

SENSOR • 20 MP CMOS, utviklet av Canon. • 35.9 x 23.9 mm. • Ultrasonic 

cleaning funksjon.

FIL TYPER JPG: 10 valgbare kompresjon nivåer.

RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14bit, Canon original RAW 2nd edition).

Alle kombinasjoner av JPG + RAW kan du bruke på begge kortene.

COLOR SPACES sRGB og Adobe RGB.

IMAGE STØRRELSER • JPEG: 5,472 x 3,648 native (20MP). 4,368 x 2,912 

M1 (13MP). 3,648 x 2,432 M2 (9 MP). 2,736 x 1,824 S (5 MP). • RAW: 5,472 

x 3,648 native (20 MP). 4,104 x 2,736 M RAW (11 MP). 2,736 x 1,824 S RAW 

(5 MP).

CROPPED ASPECT RATIOS Ingen.

ISO 100 ~ 51,200 normal. Også innstillinger for ISO 50 (L1) til 102,400 

(H1), 204,800 (H2) og ISO 409,600 (H3). Auto ISO.

VIDEO & LIVE VIEW AF • 29.97 FPS oppdaterings ratio. • 5x og 10x mag-

nification. • Manuell fokus. • Dual piksel CMOS autofokus. • Konstant AF.

• Ansiktsgjenkjenning AF. • Tracking AF. • Movie servo AF.

VIDEO 

ISO Manuelt: 100 ~ 204,800. Auto: ISO 100~12,800; altså Auto ISO opp til 

25,600 i 1,080 oppløsning.

OPPLØSNING 4K: 4,096 x 2,160; 4:2:2 YCbCr, 8 bit. 1,080: 1,920 x 1,080; 

4:2:0 YCbCr 8 bit.

FRAME RATE 59.94p, 29.97p, 24.00p, 23.98p (med NTSC). 50.00p, 25.00p, 

24.00p (med PAL).

STILL FRAMES Du kan ta ut 8.8 MP JPGs fra 4k streams i kamera eller 

playback.

OPPTAKSLENGDE 29:59. Bruk et exFAT CF eller CFast card og det er ingen 

4GB limit.

CRAZY FRAME RATES 119.9p og 100.0p fungerer bare på 1,080.

MAKSIMUM OPPTAKSLENGDE 7:29. Kan lagres som 1/4-speed slow  

motion .MOV.

BIT RATES 

MOV: 4K (59.94p/50.00p): 800 Mbps • 4K(29.97p/25.00p/24.00p/

23.98p): 500 Mbps • 1,080 (119.9p/100.0p)/ALL-I: 360 Mbps • 1,080 

(59.94p/50.00p)/ALL-I: 180 Mbps

Raskest
Canon EOS 1DX Mark II er verdens raskeste DSLR, den kan ta 
14 bilder i sekundet (FPS) med full tracking på autofokus og au-
toeksponering for hver eneste bilde. Du kan klikke i vei for å ta 
opp JPG til kortet ditt fylles opp! For sport og action, betyr rask 
frame rate alt for å få det bilde du trenger til oppslaget ditt. Kamera 
tar hele 16 FPS i live view modus med fast fokus og eksponering.  
Unikt for 1D X Mark II som eneste profesjonelle kamera, er mu-
ligheten til å ta opp i flicker lys. Nå er det mulig å ta opp med høy 
lukkertid på f.eks sportarenaer og unngå øyeblikk med mørke bilder 
eller off-color frames som du brukte å få under fluorescente eller 
LED-belyste områder. Før 1DX Mk II kom på markedet så måtte 
du nærmest installere dine egne high-power strobe systemer for 
å få jevn kvalitet på bildene.Kun noen få forbrukerkameraer som 
Canon 5DS, 7D Mk II og Nikon D500 har dette og ikke noe pro 
Nikon kamera, ikke en gang Nikon D5, kan gjøre dette pr. dags dato.

Dette er mekanisk ingeniørkunst av høy klasse; 1D X Mk II har en 
utrolig mengde rask og effektiv datakraft slik at det kan prosessere  
alle disse bildene i sanntid.
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Brukerperspektiv
At kamera er et strålende stillbildekamera 
særlig for sport og event, er det ingen tvil om.  
Monitor ble under Canon eventet geleidet til 
forskjellige fotosituasjoner der vi fikk mulig-
het til å dekke ishockey i alle varianter.  Fra et 
filmatisk perspektiv ble det først interessant 
når kamera ble testet som et filmkamera.  Her 
har Canon EOS 1DX Mark II en viktig nyhet 
som det er verdt å legge merke til.  Kamera 
kommer med en ypperlig autofokus, denne 
kan gjennom et live view oppsett kobles til 

et trådløs nettbrett.  På nettbrettet får du opp 
hele fokusområde og kan med enkle trykk 
på skjermen velge hvem man skal følge i au-
tofokus. Dette ble presentert der vi fikk se 
hvordan man kunne følge en ishockeyspiller 
med et håndholdt kamera.   Samtidig kunne 
b-foto stå stille ved nettbrettet og styre fokus 
slik at man fikk god skarpe tagninger.  Denne 
opsjonen  må kjøpes som et tillegg, men er en 
mulighet som løftet Canon EOS 1DX Mark II, 
som et filmkamera.

Vi fikk mulighet til å dekke ishockey i alle varianter.

EOS-1D X Mark II tillater 4K videoopptak og 60 progressive bilder i sekundet. Full HD kan tas 
opp med sakte film, inntil 4-5x hastighet.

•  1,080 (59.94p/50.00p)/IPB 60 Mbps  

• 1,080 (29.97p/25.00p/24.00p/23.98p) /ALL-I: 90 Mbps  

•  1,080 (29.97p/25.00p/24.00p/23.98p)/IPB (Standard): 30 Mbps

MP4: 1,080 (59.94p/50.00p)/IPB (Standard). 60 Mbps

• 1,080 (29.97p/25.00p/24.00p/23.98p)/IPB (Standard) 30 Mbps

• 1,080 (29.97p/25.00p)/IPB (Light) 12 Mbps

AUDIO Dedikert mikrofon og recordknapp for voicenotes opp til 30 

sekunder per image. Du kan velge 48 ksps/16 bit eller 8 ksps/8 bit recor-

ding. Mono mikrofon innebygget for video. Hodetelefon jack inngang 

for monitorering under opptak.

GPS Mottar signaler fra NAVSTARS (a.k.a. GPS, USA), GLONASS (Russia) 

og Quasi-Zenith Satellite Michibiki (Japan).

LCD MONITOR 3.2” (81.1mm) touch screen. • 1,620,000 dots. • Anti-

reflection coated. • Fingeravtrykk resistant. • Forsterket glass. • Uten 

automatisk brightness kontroll.

STORAGE To slotter: En CF, opp til UDMA 7. En CFast 2.0. Ordinære CF kort 

virker ikke i denne slotten; CFast og CF kort er inkompatible med hver-

andre. Vil ikke kunne fungere med tykkere type II kort eller microdrives.

KAMERAKROPP Værbestandig. Magnesium alloy cover.

TILKOBLINGSMULIGHETER Tilkobling for  N3 remote shutter. • 3.5mm 

mic/line audio inn. • 3.5mm hodetelefon jacktilkobling for monitore-

ring mens du tar opp. • PC (Prontor/Compur) flash sync terminal.

• RJ-45 gigabit Ethernet. • HDMI mini ut (Type C, HDMI-CEC kompati-

belt): kun 1,080, ukomprimert 4:2:2 8-bit YCbCr, med lyd. • USB 3.0.

• Tilkobling for WFT-E6 eller WFT-E8A wireless file transmitters, IEEE 

802.11ac.

POWER 

• Inkludert: LP-E19 ladbare Li-ion batterier inkludert. Kan gjøre 1,210 

bilder på et batteri (1,020 ved 0º C / 32º F). Fungerer også med eldre 

LP-E4N og LP-E4 batterier. LC-E19 dual batterilader inkludert. Denne 

laderen kan også lade LP-E4N og LP-E4 batterier.

• Klokkebatterier: Små interne ladbare batterier som lader i 8 timer fra 

hovedbatteriet, og kan gå i en måned uten annen lading.

STØRRELSE 167.6mm høyde x 158mm vidde x 82.6mm dybde.

6.60” høyde x 6.22” vidde x 3.25” dybde.

VEKT 54.0 oz. (1,530 g) med batteri og kort. 47.3 oz. (1,340 g) uten bat-

teri, kort eller eyecup.

PRODUKSJONSLAND Made in Japan.

KLIMATOLERANSE 0º ~ 45º C (32º ~ 113º F). 0% ~ 85% RH.

TILGJENGELIG Fra April 2016 

PRIS Februar 2016  = 62.990,- kroner 

NYTTIGE FUNKSJONER
• Ekstern mikrofon med dedikert voice 

recorder knapp for enkle lydopptak.

• Hvitbalanse setting vises i finder.

• Tre custom C1, C2 og C3 instant recall set-

tinger tilgjengelig på MODE knapper.

MANGLER
• Ingen Wi-Fi  må bruke WFT-E8A for 

dette.

• Ingen LCD automatisk brightness 

kontroll.

• Ingen cropped-sensor muligheter; ikke 

4:5, 1:1, APS-C eller andre crop mulighe-

ter slik som i  5DS.

• Ingen stereo mikrofon; kun en mono 

innebygget mikrofon.

• Ingen magnetic kompass løsning.

• Ingen analog NTSC eller PAL outputs.

• Knapper uten baklys funksjon.

Med et nettbrett og WiFi-modulen (må kjøpes inn ekstra) kan du fjernstyre opptakene på film og stillbilder.
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REVOLUSJON I LED-LYS!

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

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

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

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

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

 Portable Studio 
– alt du trenger i èn ryggsekk.

Fra. Kr. 1690.- ex mva

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

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

Cineo Maverick 
(remote phosphor)

Tåler regn.  Batteridrift.   
Optimal for location filming.

Bi-Color fra kr. 13530.- ex mva

Den tyske Adam A7 studio– og hjemmestudiomodellen, har vært en klassiker siden tidlig 2000-talllet, og kombi-

nerer ytelse, pris og den ikoniske bånd-diskanten til en smakfull balanse. Så hva skjer når firmaet svikter ved å la 

teknologien og ytelsen i den nyere toppserien SX smitte over og oppdatere A-serien? AX skjer.

Tekst: Johannes Oscarsson

TEST MONITORER

Adam A7X

Solid studioklassiker i ny versjon

terte man den gamle A-serien, og her er vi 
nå. A7, kanskje deres mest utbredte modell 
på grunn av størrelse og pris, har fått en X i 
modellnavnet. Xen deles med den oppgra-
derte bånd-diskanten som nå heter X-ART: 
eXtended Accelerating Ribbon Technology.

Prinsippet er at båndet diskanten er fol-
det, slik at når membranen beveger seg et 
stykke, flytter det seg fire ganger så mye luft 

Det mest særegne i Adams høyttalerdesign, 
er den karakteristiske ART- bånddiskanten. 
Siden selskapet ble til i 1999, har de brukt 
og videreutviklet prinsipper fra 60-tallet, for 
å forbedre teknologien med moderne ma-
terialer og produksjon. Den Berlin-baserte 
fabrikken bygger bånd- diskanten for hånd, 
og idag produserer de andre generasjon av 
elementene sine, med høyere effektivitet 

som det ville gjort om membranen var flat, og du får mer enn 
dobbelt så mye akustisk energi. Ser du gjennom Adams grafer, 
er det flere fordeler med deres design.

NY GENERASJON
Når Xen ble innlemmet i produktlinjen og teknologien ble om-
bygd, utvidet de bånddiskanten til 50 kHz, og til 300 kHz hos 
forsterkeren.Vekten lander på beskjedne 0,17 g! Poenget er ikke 
nødvendigvis å skryte om spesifikasjonene, men heller å levere 
jevnt frekvensrespons i det hørbare området.

For å redusere forvrengning og øke lyttenivå,  er forsterkerne 
doblet i til 50 watt (diskant drevet med klasse AB) og 100 watt 
(mid / bass-drevet element med en PWM forsterker). 
Skillelinjen mellom elementene og forsterkerne er på 2,5 kHz. 
Selv basselementet er redesignet med en 1,5 "talespole, samme 
type element som i forrige generasjon, en kull / glassfiber / Ro-
hacell konstruksjon. Drømmen er å ha en membran som fung-
erer slik at den kan bevege seg umiddelbart uten å deformeres og 
skape overtoner. Papiret sier at frekvensresponsen er 42 Hz til 50 

og frekvensrespons, samt en bredbånds-
forsterker for å matche det.
Selskapet har flere produktserier: de rime-
lige modellene i F-serien, den studio / home 
studio-orienterte AX-serien, og toppserien 
SX, som går helt fra seks tommer til to gang-
er tolv tommer med to sju-tommere som en 
ekstra bonus i de største studio-hovedta-
lerne. Når SX-serien etablerte seg, oppda-

TYPE Aktive toveis-studiomonitorer

INNGANGER 1 linje (XLR), 1 linje (RCA)

KONTAKTER 1 IEC apparatkontakt for strøm

TILVIRKNINGSLAND Tyskland/Kina

MÅL 33,7 cm x 20 cm x 28 cm (W x D x H)

VEKT 9,2 kg

PRIS 5 200 pr stk

DISTRIBUTØR (NO, DK, SE, FI) Nordic Audio Distribution, 

www.nordicaudio.eu
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kHz med mindre enn 0,5 prosent harmonisk 
forvrengning ved 90 dB - og da vi snakker vi 
om frekvenser under 100 Hz. Det pleier å 
være mye vanskeligere å arrangere lav for-
vrengning ved lave frekvenser, så tallene er 
imponerende.

FOR– OG BAKSIDE
Utenom signaturelementet, bånd-diskan-
ten, er forsiden tradisjonell: diskant øverst, 
woofer i midten og en bassrefleksport ne-
derst. Mellom dem er en nivåkontroll og  av 
/ på-knapp. Sammenlignet med forløperen 
A7, har det kommet en bassrefleksport og 
kontrollene er sentralisert - etter min me-
ning gir dette hele høyttaleren et mer ba-
lansert inntrykk. De bombefly-inspirerte 
avfasingene på toppen av skjermen, bidrar 
til å unngå diffraksjon, diskanten stråler fra 
de harde kantene og fungerer som en se-
kundærkilde noe som tar bort endel.

Baksiden på den svarte, matte boksen 
har blitt pusset opp betraktelig, nå er det 
ingen heatsink som tar opp plassen i dyb-
den, og chassis;en ser nesten sparsom ut. 
En ubalansert RCA-inngang og en balansert 
XLR- inngang samt tre akustikk kontroller, 
en strømkontakt og en spenningsvelger for 
strømforsyningen. Nå for tiden har de tre 
akustikk kontrollene faste verdier i stedet 
for variable potentiometers, så det er lettere 
å matche, men vanskeligere å finjustere. Dog 
er det er fortsatt aktuelt med skrutrekker for 
justering. Et shelf-filter fra 300 Hz er ment 
for å kompensere for hvordan høyttaleren 
er plassert, mens den neste kontrollen hever 
eller senker diskantnivået med ± 2,5 dB (dvs. 
alt over 2,5 kHz). Det siste filteret er også et 
shelving-filter som  tar alt over 5 kHz. Shel-
ving- filtre har et omfang på ± 6 dB.

Jeg er litt overrasket over akustikk kontrol-
lene, det er sjelden at jeg har følt et behov for 
å justere diskanten i to trinn på den måten 
som det tilbys her, mens jeg trenger derimot 
ofte å fjerne noe bass rundt 100-200 Hz, av-

PLUSS
• Tydelighet

• Pen, naturlig lydbilde

• Prisdyktig

MINUS
• Noe skarp diskant

• Ikke så brukbar akustikkontroller

hengig av høyttalerens plassering på flater el-
ler bakvegg. Bassfiltret kan hjelpe til en viss 
grad, men kutter så mye på bass ytelse at det 
ikke føles så aktuelt. I prinsippet har vi se-
parat kontrollerbar tonekontroll for bass og 
diskant til høyttalerne, noe som imponerer.

På tide å gå
Dere som har lest mine tidligere vurderinger, 
vet hva jeg pleier å starte å spille når jeg tester 
høyttalere. Når boksene står på stativene og 
er koblet til lydkilden (Metric Halo:s  ULN-
8), begynner jeg vanligvis med et orgelstyk-
ke. Det avslører høyttalere og hodetelefoner 
som har ujevn frekvensrespons i bassen. Du 
kan ikke skjule detaljene når du har en frek-
vensrespons mellom 16 Hz og 25 000 kHz.

Ton Koopman spiller Bachs Prelidium i 
a-moll på orgelet i Maassluis kirken i Neder-
land. Adam:s A7X gir en fin, klar og avslappet 
lyd, med litt etset diskant - det er litt forhøyd 
mellom 8-12 kHz i forhold til min referanse-
lytting (ATC SCM50A SL Pro, listepris 144 
500 kr for A7X for 10,590 kr). Men her er 
det interessant apropos referanselytting: lyt-
ter jeg for lenge på ett system blir det andre 
systemet helt feil når jeg endrer - men begge 
høyttalerne høres veldig bra ut hver for seg. 
Lytter jeg lenge på ATC og bytter til Adam 
A7X, er diskanten litt sterk, mens lytter jeg 
lengre til Adam gjør det at endringen til ATC 
føles litt mid-hyped.

En videre sammenligning, i noe mer lik 
prisklasse er dermed på sin plass. Jeg tar frem 
et par Genelec 8020B fra mine feltopptaks-
kits, og rigger dem opp med A7X. Etter 
kalibrering, kan jeg veksle mellom dem, 
og danne meg en mening. Jo større A7X, 
leverer en fyldigere lyd med mer trykk, selv 
om 8020 er kjent for sin urimelig gode bass-
gjengivelse for sin størrelse. A7X utfører en 
avrundet lyd i tillegg til både vakrere og mer 
naturlig lyd, sannsynligvis vil noen beskrive 
den som åpen. Genelec er noe mer fremt-
redende i mellomregisteret, hvor Adam er 
glatt og fin. Igjen, er det morsomt å bytte 
mellom høyttalerne, fordi øret så raskt ven-
ner seg til hva du lytter til, og tar det som re-
feranse. En rockelåt som jeg begynner å lytte 
til med 8020B, høres rar ut i A7X, men et 
pianostykke som A7X spiller først låter som 
om pianisten spiller una corda, hvor ikke alle 
strengene på instrumentet spiller noe som 
gir en mattere lyd. Så dette med sammen-
ligninger er vanskelig, selv om inntrykket 
av denne sammenligningen er at Adam er 
generelt bedre. Så la oss beskrive Adam A7X 
litt nærmere.

ADAM A7X
Bunnen er naturlig og føles kontrollert, 

med mulighet til å tydelig skille basstromme 
og bassgitaren hvis du skjerper ørene. Selv-
følgelig er det slik at størrelsen på boksene 
gjør at du ikke hører alt av  oktavbass, men 
det trengs nødvendigvis ikke alltid. Øret er 
god til å rekonstruere bassen etter harmoni-
ene, og jeg synes etter nærmere ettertanke at 
dette høres greit ut.

Mellomregisteret føles litt fremhevet, og 
gjør at mixene høres bedre ut når de spilles i 
referansesystemet, da mine ører kompense-
rer for det jeg opplever i A7X. Den berømte 
bånddiskanten gjør jobben sin godt med 
jevn og fin spredning, luftighet og klarhet. 
Det er vanskelig å høre forskjellen på slag 
fra tamburin- og hi-hat. Nå har jeg ikke den 
tidligere A7- modellen her for å sammen-
ligne med, men mitt minne av A7, var at 
diskanten var mye slemmere og gav meg et 
tydelig ubehag. A7X føles mer ærlig, og lar 
meg finne riktig mengde diskant i vanskelige 
kilder som stemme, synther og strenger uten 
å være like brutal som A7.
Til sin karakter vil jeg si at det er en tydelig 
monitor, det er ikke en snill høyttaler, men 
den høres ut som et verktøy for å produsere 
i. Stereobildet er godt definert, og alle sju 
panoreringsposisjonene skiller seg klart, 
samtidig som lyden som helhet kan oppleves 
for å være svært sammensmeltet. Når jeg lyt-
ter gjennom ulike ferdige produksjoner for å 
danne meg en oppfatning av A7X generelle 
karakter, tenker jeg: klarhet, punsj og rock.

Klarheten er et så sterkt kort for A7X, at 
det minner meg om en 3-veis høyttalers ana-
lytiske ferdigheter. Adam har lyktes svært 
bra i å presse inn høy ytelse i en liten pakke 
til en fornuftig pris.

OPPSUMMERING
Adam A7 er fortsatt en god studiomonitor 
selv om den ikke er helt i tråd med min per-
sonlige smak. Men den oppdaterte A7X, 
gjør et mye bedre inntrykk. Dette er virkelig, 
virkelig gode to-veis høyttalere som leverer 
over hele registeret. På grunn av materialet 
er diskanten er litt sterk for min smak. Stereo 
Bildet er skarpt, bredt og pålitelig.
Apropos pålitelighet, kommer A7X med 
fem-års garanti. Det er egentlig ikke så mye 
å klage på med disse matte svarte profesjo-
nelle monitorene som leverer imponerende 
ytelse.

Lyssettingsteknikker
Lyssetting for fi lm og digital • Hardt og soft light 
• Fargetemperatur • Eksponering • Filtere

LYSKURS 
for fi lm

Monitor og Oslo Filmverksted arrangerer to-dagers praktisk
cinematography workshop, som dekker grunnleggende lys-
setting for fi lm og digital video.

KURSOVERSIKT
Varighet: 2 dager, weekend
Tid: 10.00 - 17.00
Kursmål:  Bli trygg på lys-
sette kreativt og profesjonelt 
for å gi ditt kameraarbeid et 
dedikert kunstnerisk uttrykk.
Antall deltagere: max 10
Pris: 2950,-  

Påmelding:  
www.fi lmverksted.no

I løpet av en weekend vil du lære hvordan du kan sette opp profesjonell 
lyssetting for fi lm. Guidet gjennom praktiske demonstrasjoner, vil vi foku-
sere på hvordan få digital fi lm til å se som best ut, gjennom å bruke en 
rekke forskjellige lys og kamerafunksjoner. Du vil oppdage de tekniske 
forskjellene ved å skyte i forskjellige formater, opptak for dokumentar og 
drama, samt opptak i studio, på location og med naturlig lys. 

Profesjonelt fi lmfoto er en blanding av kunst, vitenskap og praktisk hånd-
verk, og vår veileder Thomas Diseth (fnf) vil hjelpe deg med å utvikle din 
personlige fi lmfaglige stil.

Dette praktiske fi lmverkstedet gir deg grunnlag for egne valg og erfaring 
i å bruke uilke lyssettingsmetoder. Vi vil fokusere på følgende områder i 
løpet av helgen:

Kameraarbeid
Operasjon • Framing • Ratios • Optikk (for S16mm, 35mm 
& digital) • Kamerabevegelser • Depth of fi eld • Focus pulling

Påmelding: www.fi lmverksted.no
For mer informasjon: g.bergersen@gmail.com / ring 48 03 41 83 for å booke en plass.

NYTT KURS I MAI 2016
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Et 4K-videokamera forkledd som et mini EOS-filmkamera. Canon har lansert et videokamera som er tilpas-

set til DSLR-filmskapernes behov. Vi tar en nærmere titt på Canon XC10, et av de billigste profesjonelle 4K-

videokameraene.

Tekst: JOS Svendsen, joss@monitor.dk

Foto: JOS Svendsen & PR

Kamera har ikke mange innstillningsknapper. Tre sitter på venstre side, to av de kan omprogrammeres. Her finnes også de fleste av 
kamerakoblingene.

TEST VIDEOKAMERA

Canon XC10

Videokamera 
for DSLR-filmere

Vi synes at en test skal handle om hva ap-
peratet faktisk kan gjøre. Om den oppfyller 
målgruppens behov. For vår del er det ganske 
så uvesentlig hva apparatet ikke kan. Man kan 
skrive mye om dette – noe som også gjøres 
flere steder på internet, ikke minst om XC10. 
Canon skriver selv i sin pressmelding at XC10 
er et kamera som kan brukes ”som eneste ka-
mera til en uavhengig filmprodusent og som 
B-kamera i større produksjoner”. Det høres jo 
bra ut. Men etter å ha testet kamera er vi ikke 

mera bruker en 1-tommers sensor. Kamera 
har blitzsko og kan ta stillbilder med 12 me-
gapixel. Dette er altså et hybridkamera med 
fokus på video.

Strålende men langsom optikk
Den faste optikken er ganske så intressant. 
Det er strålande kvalitet, tegner skarpt og gir 
kontrastrike bilder. Men det mest intressante 
er at den har manuell zoom, ingen motorzoom 
som andre videokameraer med fast optikk har. 

helt enige med Canon. Vi mener at dette ka-
mera er spesielt utformet for DSLR-filmska-
pere. Den oppfører seg som en mellomting 
mellom et DSLR og et Cinema EOS.

PÅ den ene siden spiller det inn 4K-video 
med 305 Mbps med fargesområde 4:2:2 i 8 
bits. Den har Canon Log noe som matcher 
de større Cinema EOS-kameraene. På den 
andre siden er det fast optikk med 8,9 till 89 
mm zoomomfang noe som gir et 24-240 mm 
zoomomfång omregnet til 35 mm, fordi ka-

BILDSENSORSTØRRELSE 1" CMOS
LCD-SKJERM 3", 1,03mp
OPPTAK 4K på CFast2.0, FullHD/Stillbilde 
på SD (class 10)
OPPTAKSFORMAT 4K 25fps / FullHD 50P
VIDEOFORMAT MPEG-4 AVC/H.264
OPPLØSNING SENSOR 13,36
OPTIKK 10x optisk zoom
LYSSTYRKE OPTIKK f/2,8 - f/5,6
BILDESTABILISATOR Optisk
FILTERDIAMETER 58mm
SØKER Med medfølgende LCD
BILDEFORMAT 16:9
MINNE 1st CFast2.0, 1st SD
USB Ja, Mini B
MIKROFONINNGANG Ja, 3,5 mm
MIKROFON XLR Nei
HODETELEFONER Ja, 3,5 mm
HDMI UT Ja, type A
SDI/HD-SDI UT Nei
TIDSKODE INN/UT Ja, via HDMI
WI-FI Ja
STØRRELSE (BxHxD)131 x 115 x 238mm 
(med motlysbeskyttelse og LCD)
VEKT 1 040gram (batteri, minnekort og 
motlysbeskyttelse)
PRIS Canon XC10 + Cfast 64 GB: 20 510 
kronor, Canon XC10 + Cfast 128 GB: 
22 460 kroner
DISTRIBUTØR Flere

ALTERNATIVER
Dyrere: JVC GY-HM200, Sony FDR-AX1, 
JVC GY-HMQ10, Sony PCW-Z100, Panaso-
nic X1000
Billigere: Sony AX100, Sony X70, JVC 
GY-HM170

Kamera har to plasser for minnekort, en SDXC-plass for HD-innspillning og en CFast-plats for 4K-innspilling.

Zoomen er helt mekanisk. I tillegg endrer  den 
største blenderåpningen seg fra 2,8 til 5,6 når 
man zoomer. Och det gjør den ganske så raskt. 
Allerede ved 30 mm er den f3,2, ved 50 mm 
f4,0 og f5,6 ved 175 mm. Kort dybdeskarphet 
er altså ikke dette kameraets sterke side. Om 
man bruker kamera som man skulle bruke et 
tradisjonelt videokamera, er det  nødvendig 
å anvende automatisk ISO-innstillning for 
å kompensere for de to blender forskjellen 
mellom zoomens to steg.

Man må kunne zoome mykt og følsomt 
med et manuelt zoomobjektiv. Her savner vi 
en liten pinne på zoomringen, noe som ellers 
er standard på broadcast-objektiver. Zoom-
ringen er også utstyrt med riflespor, så det er 
grunn til å tro at man kan koble på et følgefo-
kussystem. Dette har vi dog ikke sjekket ut.

Men det gjør ikke så mye, for det bare er et 
fåtall av DSLR-zoomene som er motoriserte. 
En DSLR-filmskaper kommer nok ikke til å 
savne den funksjonen. Kameraets zoom fung-

erer altså mer som en variabel brennvidde enn 
som en klassisk videozoom. Taktiken er å gå 
fra en fast brennviddeinnstilling til en annen, 
og justere eksponeringen etter dette. Om man 
bruker kamera på denne måten, fungerer ob-
jektivet bra. Faktisk så hjelper objektivets lave 
lysstyrke og derved store dybdeskarphet til å  
å skape skarpe bilder, noe som er viktig när 
man filmer med 4K.

Objektivet har elektrisk fokusinnstilling 
som styres av en ring ytterst på objektivet. 
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• 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?

PLUSS
• Bra bildekvalitet
• Velfungerende auto
• Objektivet har bra brennvidde
• Kompakt DSLR-design
• Log-profiler

MINUS
• Lyssvakt objektiv
• Bare 3,5 mm:s mikrofonkontakt
• Mangler elektronisk søker
• Manuell zoom
• Noe uheldig plassering av 
   hodetelefonkobling

Det går ann å stille inn tre ulike følsomhe-
ter på fokusringen. Autofokus, som omfatter 
ansiktsgjenkjennelse, fungerer bra. Man kan 
relativt lett sette opp kamera ubemannet på 
stativ på halvnært for intervjuer. Autofokusen 
med ansiktsgjenkjenning sikrer da skjerpen. 
Et utmerket firkantet motlysbeskyttelse følger  
med kamera. Objektivet har 58 mm filterfeste 
og et innebygget 3EV ND-filter.

DSLR-bruk
I størrelse minner XC10 om et DSLR-kamera. 
Det passer perfekt i en fotoveske. Canon har 
valgt å ha et sidehåndtak som lignar håndtaket 

70 % eller 100 %.
Dette er helt klart et kamera som man setter 

opp før opptak og filmer med i auto. Kamera 
fungerer utmerket og smidig. Man vil gjerne 
unngå at de automatiske innstillningene sees 
på opptaket, men både fokus, hvitbalanse og 
blenderen justeres meget mykt.

Kamera har tre bildestabiliseringsvalg: stan-
dard, dynamic og power. Det er ulike kombi-
nasjoner av elektronisk og optisk stabilisering. 
De to oppsettene som finnes for 4K er stan-
dard og power. Dynamic er bare tilgjengelig 
ved HD-innspilling, ettersom dette stabilise-
ringsoppsette anvender en kraftig elektronisk 
bildestabilisering. Power, som også fungerer 
i 4K, er mindre kraftig og bruker den optiske 
stabiliseringen mer enn den elektroniske.

Uannsett som helst er stabiliseringen meget 
bra. Det går ann å filme med håndholdt ka-
mera, noe som absolutt ikke er mulig med et 
DLSR-kamera. En praktisk detalj er at kamera 
bruker samme LP-E6N-batteri som 5D og 7D 
DSLR. Kamera er  effektiv i strømforbruket, så 
batteriet varer lenge. Vi filmet i et par timer på 
et batteri. Kamera har også Wi-Fi og kan styres 
via en app.

Opptak i HD og 4K
Kamera kan spille inn i både HD og 4K (3840 
x 2160 piksler). Det kan spille inn med 25 bil-
der per sekund i 4K og opp til 1080P50. Om 
man går ned i oppløsning til 720P, kan man 
spille inn i slowmotion med 100 bilder per 

på et EOS Cinema C100 eller C300. Hånd-
taket på XC10 kan ikke kobles vekk som på 
større kameraer. I tillegg til on/off-knapper 
har det også kontrollratt for eksponeringsjus-
tering, en funksjonsknapp, filmmodusratt og 
en programmerbar knapp for forstørret fokus-
område som standardinnstilling. Kamera har 
i tillegg to programmerbare knapper. Begge 
sitter på kameraets venstre side og aktiverer 
bytte av skjermvisning eller aktivering av 
autofokus. Alle andre funksjoner, som for 
eksempel endring av ISO-tall, aktivering av 
det innebyggete ND-filtere eller hvittbalanse 
styres via berøring på skjermen.

Man kan også navigere i menysystemet gje-
nom å trykke på MENU-knappen og bruke 
den lille joysticken på kameraets håndtak. 
Det må gjøres når man setter på beskyttel-
sen til søkerskjermen som da ikke går ann å 
trykke på. Solbeskyttelsen fungerer utmerket 
når man filmer i sterkt lys, da skjermen kan 
være vanskelig å se. Men beskyttelsen virker 
ikke riktig gjennomtenkt. Den harde gum-
mibeskyttelsen er ikke bra for de som bruker 
briller. Søkerskjermen kan vendes opp men 
ikke vries. Skjermen er tre tommer stor og har 
en million bildepunkter. Det er ikke  så dårlig, 
men når ikke helt opp til dagens standard. Det 
hadde vært bedre om Canon hadde gjort det 
mulig å bruke noen av de elektroniske søkerne 
som finnes på flere av deres stillbildekameraer.  
Kamera viser peaking og zebra, skjerpe kontra 
eksponeringskontroll. Zebra kan stilles inn på 

sekund. Alt spilles inn med et fargeoppsett 
på 4:2:2 og lagres i Canon sitt eget filformat 
MXF.

Den Codec som brukes er MPEG4 
AVC/H.264 8 bit og den spiller inn med opp 
til 305 Mbps i 4K og opp til 50 Mbps i HD. Ka-
mera har arvet en egenskap fra EOS Cinema, og 
det er stor lysfølsomhet. Kameraets standard-
oppsett er ISO 500, og vi hadde ingen proble-
mer med å  filme med oppsett opp til ISO 6400. 
Sensoren er meget bra, og Canons Digic DV 
5-prosessor holder støyen på et lavt nivå. Det 
gjør altså at objektivet er ganske så lyssvakt. Det 
er likevel ikke noe problem å ta i bruk kameran 
i svak belysning.

En fordel er  kameraets innebyggete log-
profiler. Kamera har både Canon log- og 
Cinema EOS-profiler. Dette innebærer at ka-
mera i stor grad gir samme bildeoppsett som 
de større filmkameraene. Og det er veldig bra!

En ulempe er dog at Canon bestemmer seg 
for å spille inn 4K-video med 305 Mbps. Det 
betyr at det ikke går ann å lagre 4K-video på 
ett SDXC-minneskort, helt enkelt fordi  ing-
en av disse kortene er raske nok. Derfor har 
kamera to plasser for minnekort, en SDXC-
kompatibel plass for innspilling av HD og en 
plass for CFast 2.0-minneskort, for å lagre 
4K-video. I en periode selges kamera i en kit 
med ett 64 GB CFast-minnekort og dedikert 
CFast-kortleser.

Et slikt minnekort rommer cirka 25 mi-
nuter 4K-video. Om man planlegger større 
4K-innspillinger bør man altså regne med en 
ekstrainvestering i CFast 2.0-minneskort eller 
å ta i bruk en ekstern enhet.

Lyddelen ligner DSLR-kamera
Kamera håndterer lyd som et DSLR-kamera. 
Det har innebygget mikrofon, og mulighet 

for  å koble til en ekstra mikrofon via en 3,5 
mm-kontakt. Mikrofoninngangen er  i mot-
settning til hodetelefonkoblingen, ganske så 
logisk plassert. Koblingen for hodetelefoner 
har Canon plassert mitt på kamerahåndtaket. 
Der er det ganske mye i veien da ledningen 
kommer til å havne mellom pekefingrene 
og langefingeren. I tillegg har Canon valgt å 
plassere den manuelle lydkontrollen i kame-
ramenyen, noe som gjør det vanskelig å justere 
lyden fortløpende. Men som sagt, autooppsett 
fungerer bra.

Oppsummering
Canon DSLR-filmere som leter etter et video-
kamera som i all hovedsak fungerer etter sam-
me prinsippene som DSLR, burde gi XC10 en 
sjanse. Kamera leverer  bra bildekvalitet

Kamera manøvreres via berøringsskjermen. Kamera kan også styres via den lille joysticken som sitter til venstre for menyknappen på kamerahåndtaket. 



www.monitormagasin.no22  1-2016 www.monitormagasin.no 1-2016  23

Den siste oppdateringen av Nuendo inneholder flere forbedringer som gjør det lettere å jobbe i programmet. Blant 

de nye funksjonene finner vi VCA-kontroller, Game Audio Connect, ReConform, import av lydspor fra andre Nuendo-

prosjekter, en kraftig rendringsfunksjon, ASIO Guard 2, forbedret synlighet av metadata, VST Connect SE 3, forbedret 

vindushåndtering, nye programtillegg og mye mer.

Tekst: Frederick Norén

TEST PROGRAMVARE

Steinberg Nuendo 7

Matnyttig oppdatering

håndteringen av lydfiler.

VCA-KONTROLLER
En funksjonalitet som har vært etterspurt 
lenge, er VCA-kontroller – som styrer volum, 
mute og sololytting på valgte kanaler. VCA-
kontroller håndterer ikke lyden selv. De styrer 
bare andre kanaler. Det kan være snakk om 
tjue lydeffektkanaler man ønsker å volumkon-
trollere med en kontroll eller en hel musikk-
bakgrunn der trommer og perkusjon styres 
med én VCA, mens det harmoniske innhol-
det styres med en annen VCA. Mulighetene 
er mange, og tidligere har man vært nødt til å 
enten koble sammen kanaler i mikseren eller 
sende lydkanalene til en gruppekanal. VCA-
funksjonaliteten gjør arbeidet mye enklere i 
store miksarrangementer og skiller seg klart 
fra tilsvarende funksjonalitet i Cubase Pro 8. I 
Nuendo styrer VCA-kontrollen andra kanaler 
uten at det dreier seg om noen fullskala ko-

FORBEDRET LAYOUT
Den nye og forbedrede håndteringen av vin-
duer er kanskje den mest åpenbare endringen 
i Nuendo 7. Lydlegging innebærer vanligvis at 
brukeren sitter og jobber med flere bildesk-
jermer – med video, lydredigering og miksing 
spredt ut på flere skjermer. Tidligere måtte 
man lirke i Windows, ha et stort Nuendo-
vindu maksimert over hele den virtuelle ar-
beidsflaten og plassere ut de ulike vinduene 
slik at de dukket opp i riktig bildeskjerm. Nå 
er vindushåndteringen mye bedre og mange 
visninger vises som egne programmer som 
kan plasseres hvor som helst – på den måten 
kan mikseren og videovinduet enkelt legges 
i hver sin bildeskjerm. Arrangementsvinduet 
kan ryddes godt opp i hvis man aktiverer et 
rack-layout som inneholder to faner: VST In-
strument og MediaBay. Å ha tilgang til Medi-
aBay samtidig som arrangementsvinduet flyt-

bling mellom kanalene, noe jeg synes er helt 
riktig. Cubase har en litt mer tungvinn VCA-
funksjonalitet som ikke er like oversiktlig og 
lett å jobbe med.

Problemet med VCA-kontrollen i Nuendo 
er at den – i skrivende stund – ikke fungerer 
helt som den skal. Automatiseringen henger 
ikke med på riktig måte og kanaler fortsetter 
å være koblet sammen også etter at VCA-ko-
blingen er fjernet. Med tanke på hvor etter-
spurt VCA-funksjonaliteten har vært, burde 
det være høyeste prioritet for Steinberg å få 
den til å fungere skikkelig.

GAME AUDIO CONNECT
Spillbransjen er en stadig større arbeidsplass 
for lydleggere og musikkprodusenter. Dette 

har Steinberg tatt hensyn til når de nå har gjort 
Nuendo kompatibelt med spillydsmotoren 
Wwise og versjonshåndteringsverktøyet Per-
force. Begge programmer brukes flittig i spill-
bransjen, og med Game Audio Connect, kan 
en lydlegger lage lydeffekter til et dataspill og 
deretter implementere dem automatisk i spil-
let, hvis det bruker Wwise. Videre kan man 
gjøre justeringer som automatisk implemen-
teres i spillet. I Wwise er det til og med mulig å 
velge en lydeffekt og trykke på Edit i Nuendo, 
hvorpå Nuendo-projektet med originallyd-
miksen åpnes for videre redigering. Når lyd-
filer skal eksporteres til Wwise-lydmotoren, 
kan de dras fra arrangementsvinduet til Game 
Audio Connect-vinduet og slippes der, hvorpå 
de rendres til riktig lydformat og lastes opp 

ter seg midlertidig til venstre, føles luksuriøst 
– det gjør at man kan lete frem lydeffekter og 
teste dem i redigeringen uten å veksle mellom 
arbeidsflater.

Fargene i Nuendo 7 har generelt blitt mør-
kere og kontrastene mykere. Det er et par trøt-
te øyne takknemlige for etter en hel arbeidsdag 
fylt med å stirre på bølgeformer.

Funksjonaliteten i lagrede arbeidsflater, 
såkalte Workspaces, er omprogrammert og 
har blitt mer fleksibel. Nå kan en arbeidsflate 
oppdateres med et knappetrykk i stedet for å 
enten være låst eller dynamisk.

En viktig ingrediens i lydlegging er me-
tadataene, som i beste fall ligger lagret i 
hver lydfil, som for eksempel lydklippets 
tidskode, dato, kommentarfelt eller opp-
rinnelige navn. Nå kan enkelte metadata 
vises i en lydfil som ligger i arrangementet; 
en tilsynelatende enkel funksjon som letter 

på riktig grensesnitt. Å eksportere lydfiler fra 
Nuendo går like fint, og ved hjelp av en fiffig 
navngivingsfunksjon holder man styr på de 
nye lydvilene og hvor i spillet de skal brukes.

Svært imponerende funksjonalitet som 
sparer timesvis, eller til og med dagesvis, med 
unødvendig filhåndtering i et spillprosjekt.

AUTOMATISK JUSTERING AV KLIPPLISTE
Vi har alle vært der: Prosjektet er ferdig klip-
pet, fargekorrigert og lydleggingen er ferdig. 
Likevel dukker det opp en omarbeidet versjon 
med en ny klippliste  som ”bare” inneholder 
et par endringer. Å finne disse endringene 
raskt og fylle igjen eventuelle luker i lydma-
terialet, kan være tidkrevende. Den tiden har 
man sjelden og i beste fall får man ekstra be-
talt. Det kan også være slik at man har begynt 
å lydredigere før klippingen er ferdig, for å 
kunne nå deadline. Når det ferdigklipte ma-
terialet senere dukker opp, må man liste opp 
hva som er klippet om. Redningen er funks-
jonen ReConform som sammenligner den 
gamle klipplisten (edl-filen) med den nye, og 
automatisk justerer hele prosjektet ut fra det 
omarbeidede videomaterialet. For å forvisse 
seg om at justeringene er korrekte, er det mulig 
å forhåndsvise endringene av både lydspor og 
videomateriale, og legge til egne markeringer 
og kommentarer. For en kontrollfreak (som 
meg selv) er det mulig å lagre den gamle lyd-
leggingen og generere den nye ved en an

TYPE Sequencer og lydbehandlingsprogram

FUNKSJONER MIDI-, video- og lydhåndte-

ring

SYSTEMKRAV Minimum: 4 GB RAM, 15 GB 

harddiskplass, USB-kontakt, DVD-ROM, 

Internettilkobling for registrering av ma-

skinvarelås, PC: Intel eller AMD Dual Core-

prosessor, Windows 7 eller 8 (32/64bit), 

ASIO-kompatibelt lydkort, Mac: Intel Dual 

Core-prosessor, OS X 10.9/10.10 eller høyere, 

CoreAudio-kompatibelt lydkort • Anbefalt: 

1366x768 pikslers skjermoppløsning eller 

høyere

PRIS 16 629 kr

DISTRIBUTØR Steinberg, 

www.steinberg.net

Gjennom å lage egne lister forenkles håndteringen av programtillegg.

ReConform sammenligner den gamle klipplisten med den nye, og justerer automatisk hele prosjektet fra det 
omarbeidede videomaterialet.
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nen tidskode i prosjektet – og på den måten 
kunne gå tilbake og se på hvordan det så ut 
før justeringen. Det er naturligvis med skrekk-
blandet fryd at man gjør sin første, automa-
tiske justering av klipplisten – for det er mye 
som skjer i prosjektet  – men Nuendo legger 
inn markeringer der det er gjort endringer, og 
advarer også mot unaturlig korte lydklipp som 
eventuelt vil opprettes, automatiseringskurver 
som risikerer å klippes over, og så videre. Med 

PLUSS
• Forbedret arbeidsflyt

• Tidsbesparende funksjoner

• Smartere brukergrensesnitt

MINUS
• VCA-funksjonaliteten er ustabil

tanke på den potensielle gevinsten i arbetstid 
som ReConform kan gi, kan det være lurt å 
sette seg inn i hvordan den virker. Det er tyde-
lig at den er utviklet av utøvende lydleggere, 
for den har en rekke fiffige funksjoner.

IMPORT AV LYDSPOR
Nå kan Nuendo importere lydspor fra et annet 
Nuendo-prosjekt. Det åpner opp for kryssbe-
fruktning av flere prosjekter uten å måtte åpne 
prosjektene separat og lagre lydspor-arkiv. I 
stedet importeres lydsporene direkte fra et 
annet Nuendo-prosjekt, og man velger hvilke 
spor som skal importeres. En tilsynelatende 
enkel funksjon som gjør hverdagen enklere.

NY RENDRINGSFUNKSJON
Det finnes stunder da man vil mikse ned en 
samling lydeffekter til en ny lydfil raskt, eller 
skape en prosessert versjon av dialogen  i løpet 
av lydleggingen. I slike stunder kommer Nu-
endos nye renderingsfunksjon til nytte. Den 
gjør det mulig å lage lydfiler ved å bare velge en 
eller flere hendelser i arrangementet og deret-
ter aktivere Render in Place. Det åpner et dia-
logvindu der man kan velge om kanalene skal 
mikses ned som separate lydkanaler, med eller 
uten effekter, eller som en stereomiks, med el-
ler uten stereobusseffekter. Dialogredigering 
innebærer vanligvis mange klipp man gjerne 
vil beholde i tilfelle det trengs mer redigering, 
og heldigvis kan klippene beholdes i den ny-
lagde lydfilen.

Rendringsfunksjonen gjør det helt klart 
enklere å rydde i store lydleggingsprosjekter.

BEDRE HÅNDTERING AV PROGRAMTILLEGG
Hvor mye tid bruker man på å skrolle gjennom  
lange lister av programtillegg? Den nye Plug-
in Manager håndterer samtlige programtillegg 
og virtuelle instrumenter, og man kan lage 
egne lister med tillegg som skal vises. Dette 
forenkler letingen i programtillegg, og favorit-
tene dine legges pent øverst i listen. Endelig 
kan man holde bedre styr på alle tilleggene 
man har!

ASIO Guard er oppdatert til versjon to, 
og har fått bedre håndtering av programtil-
legg som krever prosessorkraft. I lydlegging 
gjelder det kanskje først og fremst støyre-
duksjonstillegg. Disse har en tendens til å ete 
prosessorkraft. På bærbare datamaskiner og 
stasjonære maskiner som ikke er så kraftige, 
kan ASIO Guard 2 hjepe til med å stabili-
sere avspillingen og frigjøre litt ekstra pro-
sessorkraft, men det koster litt i form av økt 
forsinkelse under avspilling.

Rendringsfunksjonen gjør det enklere å rydde i store 
lydleggingsarbeider.

Lydfiler kan navngis automatisk i et skjema.

NYE PROGRAMTILLEGG
Ingen oppdatering er vel komplett uten et 
par nye programtillegg, og Nuendo 7 er intet 
unntak. Blant de nye programtilleggene finner 
vi Quadrafuzz 2, VST Bass Amp, Multiband 
Expander, Multiband Envelope Shaper samt 
HALion Sonic SE 2 og Padshop (tidligere 
bare tilgjengelige i Nuendo Expansion Kit). 
Multibåndkompressoren har blitt forbedret 
og utstyrt med side-chain, og VST Connect 
SE 3 er nå integrert i Nuendos lyttingsmikser. 
Brukergrensesnittet i VST Connect er forbe-
dret, og har blitt enklere å bruke – nå venter 
jeg bare på att Steinberg slipper en versjon som 
lar brukeren sende et synket videobilde med 
tidskode og ADR-markeringer over Internett, 
for dubbing og ettersynkronisering med noen 
som sitter på nettet.

SMÅTT OG GODT
Ved siden av funksjonene som er nevnt, har 
det også kommet en rekke andre forbedringer 
i Nuendo, som mulighet for å velge en bilde-
hastighet på 50 ruter pr. sekund, automati-
seringskurver følger med ved trimming av 
begynnelsen eller slutten av et klipp, det har 
blitt færre ikoner i arrangementsvinduet  og 
teksten har jevnt over blitt litt større og lettere 
å lese. Prosjektfiler lastes raskere, og det har 
blitt bedre støtte for Yamaha Nuage.

OPPSUMMERING
Alt i alt har Nuendo 7 fått bedre arbeidsflyt. 
Det høres kanskje ikke så sexy ut, men når 
jeg tenker på hvor mange tidsbesparende 
funksjoner som er lagt til kan jeg ikke an-
net enn å være glad jeg er Nuendo-bruker.

Den nye vindushåndteringer gjør det be-
traktelig enklere å jobbe med flere bildeskjer-
mer. Det samme gjelder rendringsfunksjonen. 
Å raskt kunne markere et par lydklipp og mik-
se dem ned til en ny lydfil uten å måtte velge 
lydspor – og så videre – føles som en luksus. 
Game Audio Connect gir brukeren mulighet 
til å fokusere på den kreative delen, mens Nu-
endo automatisk tar seg av filhåndteringen i 
bakgrunnen. De samme gjelder ReConform-
funksjonen; for en luksus å kunne jobbe med 
en lydlegging og deretter få en oppdatert 
klippliste som Nuendo automatisk inkorpo-
rerer i prosjektet, og til slutt vider hvilke sek-
venser som mangler lydlegging.

Har du enda ikke tatt deg tid til å teste 
Nuendo 7, er det på tide nå. Det eneste som 
trengs, er en eLicenser-maskinvarelås til 200 
kroner og 250 timer til overs – for så lenge 
kan du kjøre demoversjonen av programmet 
uten noen begrensninger. n
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Har Sony kommet så tett opptil en perfekt hybrid mellom stillbildekamera og videokamera som det er mulig å 

komme? Sony A7R II har en fullformatssensor på hele 42,4 megapiksler og kan filme i 4K. Vi testet kameraet i noen 

dager, og må innrømme at det ikke var særlig gøy å måtte levere det tilbake.

Tekst & foto:  Jonas Nimmersjö

TEST SYSTEMKAMERA MED VIDEO

Sony A7R II

Fullformat uten speil

meraer, er Sony A7R II et betraktelig lettere 
og mindre kamera. I størrelse og vekt er det 
støre enn Fuji XT1 og tyngre enn Panasonic 
Lumix DMC-GH4. Sistnevnte er nok den 
nærmeste konkurrenten i klassen, og den 
koster bare 9 900 kroner uten merverdiavgift. 
Ellers ser Sony A7R II ut som et klassisk sys-
temkamera, med funksjoner og knotter der 
de pleier å sitte. Skjermen er kan vinkles opp 
og ned omtrent som på Nikon D750. Grepet 
har definitivt blitt bedre enn på forgjengeren 
Sony A7R. Kameraet føles fantastisk mellom 
hendene, men grepet slår ikke vårt favoritt-

Det er ingen nyhet at Sony kan lage sensorer. 
Det sitter en Sony-sensor i mange kameraer av 
andre merker, og produsenten har anslagsvis 
40 prosent av markedet for CMOS-sensorer. 
Høsten 2015 organiserte Sony sensorpro-
duksjonen sin i et eget selskap, og i slutten 
av oktober kjøpte de Toshibas sensorfabrikk 
i Japan. I dette kameraet imponerer de med 
en bakbelyst fullformatssensor på 42 mega-
piksler, en sensor vi håper blir plassert i neste 
fullformatskamera fra Nikon. Men den stør-
ste forskjellen fra forgjengeren, Sony A7R, er 
ikke sensoren. Sony A7R har en sensor på 36 

grep på Nikon D750. Sony A7R II gir et godt førsteinntrykk av 
utseende og grep, og det var lett å finne de viktigste funksjonene.

 
FILMER I 4K
Sensoren i Sony A7R II skal være verdens første CMOS-fullfor-
mats bildesensor med bakbelyst struktur. Den er på 42,2 mega-
piksler og mangler optisk lavpassfilter for å gi skarpere bilder. 
Sensoren har en følsomhet på opp til ISO 102400, og 25600 ved 
filming. De 399 AF-punktene skal dekke 45 prosent av det totale 
bildeområdet, og hybrid-AF-systemet skal øke AF-hastigheten 
med 40 prosent. Kameraet klarer å ta fem bilder per sekund i full 
oppløsning, og det har et nytt 14-bits ukomprimert RAW-format. 
Det er på mange punkter lett å se at Sony har erfaring med om kunn-
skap om video- og filmkameraer. Ikke minst gjelder det alt tilbehøret, 
som gjør dette kameraet mer enn komplett, men det kommer vi til-
bake til senere. Man kan også se det på videoinnstillingene kameraet 
har. På Sony A7R II kan man bruke innstillingen S-Log2 Gamma, noe 
kameraet har arvet fra Sonys profesjonelle videokameraer. Denne 
innstillingen skal øke det dynamiske omfanget med 1 300 prosent. 
Med kameraet koplet til en ekstern skjerm, er det mulig gjøre mange 
justeringer av bildeprofilen, som Gamma og Detalj.

Kameraet tar opp video i 4K eller Full HD, og dermed blir den 
nærmeste konkurrent til Panasonic Lumix DMC-GH4. 4K kan den 
spille inn med nesten hele sensoren, format 16:9, men også i Super 
35mm-format med fullstendig pikselavlesning uten piksel-binning, 
for å få enda høyere oppløsning og skarphet enn på vanlige 4K-filmer. 
Kameraet kan spille inn 4K med 100 Mbit/sekunds bithastighet, 
noe som gir større detaljrikdom i bevegelsene i filmen. Via HDMI-
kontakten kan man få rent HDMI-signal med både 4K og Full HD, 
og dermed få ukomprimert film til ekstern filmopptaker eller bil-
deskjerm. Bildene kan spilles inn på minnekortet også når signalet 
sendes via HDMI. En ting vi likte, selv om vi aldri brukte det, var 
det medfølgende kabeldekselet som skrus fast på kameraet. Det skal 
beskytte kablene fra å falle ut ved en feil, og fra brudd og skader.

 
STABILT KAMERA
Det spiller ingen rolle hvilket objektiv du setter på kameraet, du får uan-
sett bildestabilisering. Sony A7R II har bildestabilisering i ”fem vinkler” 
innebygd i kameraet. Dette skal hindre at bildene blir uskarpe av fem ulike 
typer risting. Bildestabiliseringen er justert for bildesensoren på 42,4 me-
gapiksler, og tilsvarer en 4,5 trinn raskere lukkertid. Dette gir deg mange 

megapiksler. Den største forskjellen er pris-
settingen. Sony A7R II koster omkring 28 000 
kroner uten merverdiavgift. For den prisen 
kan du i dag få to Sony A7R. En av grunnene 
til prisforskjellen kan være at det var høyere 
dollarkurs ved lanseringen av Sony A7R II enn 
ved lanseringen av Sony A7R. Men det forkla-
rer ikke hele prisøkningen. Så hva er det som 
gjør Sony A7R II så spesiell? Ja, det og mye 
annet skal vi prøve å gjøre rede for.

 
FØRSTEINNTRYKK
For en fotograf som er vant til DSLR-ka-

Fullformatssensoren på 42,4 megapiksler har 
en lysfølsomhet på inntil ISO 102400. Standar-
dinstilling for ISO er 100–25600, som kan økes til 
ISO 50–102400 ved stillbildefotografering.

TYPE Profesjonelt systemkamera uten speil med video

SENSOR 35 mm (35,9 x 24,0 mm) bakbelyst Exmor R CMOS-sensor i 

fullformat

OPPLØSNING 42,4 megapiksler

ISO 100–25600 (kan økes til ISO 50–102400 ved stillbildefotografering)

STILLBILDE JPEG, RAW (Sony ARW 2.3-format)

VIDEO XAVC-S/AVCHD-format, mp4

VIDEOKOMPRIMERING XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 

AVC/H.264, MP4: MPEG-4 AVC/H.264 

VIDEO BILDESTØRRELSE (PAL) XAVC S 4K: 3840x2160 (25p/100 mbit/s, 

25p/60 mbit/s), XAVC S HD: 1920x1080 (50p/50 mbit/s, 25p/50 mbit/s), 

1280x720 (100p/50 mbit/s), AVCHD: 1920x1080 (50p/28 mbit/s/PS, 50i/24 

mbit/s/FX, 50i/17 mbit/s/FH, 25p/24 mbit/s/FX, 25p/17 mbit/s/FH), mp4: 

1920x1080 (50p/28 mbit/s, 25p/16 mbit/s), 1280x720 (25p/6 mbit/s)

LYD AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch, Dolby Digital Stereo Creator, mp4: 

MPEG-4 AAC-LC 2ch, XAVC S:LPCM 2ch

OBJEKTIV Sony E-fatning

FOKUSSYSTEM 35 mm i fullformat: 399 punkter (AF-fasedeteksjon) 

APS-C: 357 punkter (AF-fasedeteksjon) /25 punkter (AF med kontra-

stavkjenning)

FOKUSHJELP Skarphet, forstørring, Edge Monitor (ved bruk av bølge-

formvisning)

HODETELEFONUTTAK Ja

LYD INN Innebygd stereomikrofon, 3,5 mm inngang for mikrofon med 

strøm eller via tilbehør (selges separat) montert i tilbehørsskoen 

(blitzskoen)

LYD UT 3,5 mm uttak for hodetelefoner

HDMI HDMI-mikrokontakt (type D), PhotoTV HD, 4K-film, 4K-opplasting 

av stillbilder

WIFI/NFC Kompatibel med NFC Forum Type 3-merking

LUKKERTID Film: 1/8000 till 1/4 (1/3 trinn), Stillbilde: 1/8000 til 30 sek

MEDIA Memory Stick Duo eller SD-minnekort

SKJERM 7,5 cm (3.0-typ) TFT-enhet, 1 228 800 punkter, kan vinkles opp 

107 grader, ned ca. 41 grader

SØKER XGA OLED, 1,3 cm (0.5-typ) elektronisk søker (farge), 2 359 296 

punkter

MINNEKORTPLASSER 1 SD-kortplass (Secure Digital)

STRØM NP-FW50, oppladbart batteri (2 batterier følger med) ca. 290 

- 340 bilder (avhengig av om skjerm eller søker brukes), nettadapter 

AC-PW20 (selges separat) 

STØRRELSE OG VEKT 126,9 x 95,7 x 60,3 mm, 582 g (kun kamerahus)/625 

g (med batteri og media)

PRIS 28 000 kroner

DISTRIBUTØR Sony, www.sony.no

Det er mulig å stille inn zebramønster med ulike nivåer i både søker og skjerm, 
samt stille inn focuspeaking eller velge fokusforstørrelse.
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muligheter til å ta bilder i naturlig lys som ellers 
ville vært umulige uten stativ eller høyere ISO. 
I testen vi gjorde, syntes vi at kameraet virket 
sterkt og stabilt. Det har et kamerahus i magne-
siumlegering for å tåle de fleste påkjenninger et 
profesjonelt kamerahus kan komme ut for. Her 

PLUSS 
• 4K-video med Super 35 mm

• Mye tilbehør for video

• Innebygd bildestabilisering

MINUS
• Plasseringen av opptaksknappen

• Høy pris

• Batteritiden

kanskje det svakeste leddet den justerbare skjer-
men, men uten den hadde det ikke vært like lett 
å filme.

 
MYE TILBEHØR
Vi fikk dessverre ikke mulighet for å teste alt 
tilbehøret fra Sony, som gjør kameraet til et 
mer komplett filmkamera. Objektivet vi bruk-
te i testen var et Zeiss Sonnar T E 55 mm f1,8 
ZA. Det var et svært hyggelig objektiv, men 
det hadde vært interessant å teste et slikt ka-
mera med litt ulike objektiver. Vi egnet heller 
ikke  noe tid til å teste den eksisterende lydinn-
gangen, og konsentrerte oss heller om bildene. 
Når det gjelder lys, har Sony mye ekstrautstyr 
som kan kobles direkte til tilbehørsskoen/
blitzskoen uten at man må koble eller trekke 
en ekstra kabel. Vi syne det mest interessante 
er XLR-K2M, som har to XLR-innganger med 
separate nivåkontroller. XLR-K2M kunne ha 
sittet på et hvilken som helst håndholdt video-

kamera. Den har fantommating i 48V og settet 
inkluderer en mikrofon, ECM-XM1. Det er 
også mulig å kjøpe en stereomikrofon, ECM-
XYST1M, som tilbehør. Hvis søkeren eller 
skjermen ikke duger, har Sony også en skjerm 
som ekstrautstyr. Denne du kan feste i tilbe-
hørsskoen eller i en holder ved siden av kame-
raet, hvis du allerede har noe annet utstyr ko-
blet til skoen. Skjermen, CLM-FHD5 LCD, er 
en femtommersskjerm med full HD-visning. 
Den kobles til kameraets HDMI-utgang, noe 
som fungerer også hvis du spiller inn med ka-
meraet i 4K. Skjemen har mange funksjoner 
for å lette arbeidet for fotografer, som focus 
peaking med svarthvitt bilde og rødmarkert 
peaking. I tillegg går det an å forstørre  opp 
bildene tre eller seks ganger. Den kan vise ”fal-
ske farger” for å gi veiledning ved eksponering 
av bildene eller videonivåmarkører. Skjermen 
kan også vise et normalinnstilt bilde (LUT) 
selv om kameraet spiller inn med S-Log, for 
at du lettere skal kunne se skarphet, farger og 
eksponering. Den går på samme batterier som 
kameraet. 
 
I BRUK
Som tidligere nevnt, er dette et lett og smidig 
kamera som samtidig kjennes robust. Det 
går raskt å sette i gang med fotografering og 
filming. Spesialinnstillingene i menyen tok 
det oss litt lenger tid å få grep om. Delvis var 
dette fordi at vi først ikke forsto enkelte av 
innstillingene ble åpnet og låst etter hvordan 
PASM-hjulet var stilt. I tillegg til programau-
tomatikk (P), blenderautomatikk (A), tids-
automatikk (S), og manuell innstilling (M), 
finnes det også en helautomatisk innstilling, 
scenevalg-innstilling, panorama og film. For 
å kunne justere enkelte innstillinger for film, 
må hjulet stå på filmvalget, selv om det går an 
å filme under flere av de andre innstillingene. 
Det som derimot ikke er mulig, er å ta stillbil-
der når kameraet er innstilt på film. Her hadde 
vi ønsket oss at trykkeren med denne innstil-
lingen hadde fungert som innspillingsstart/
REC-knapp. Den dedikerte knappen for fil-
mopptak sitter veldig merkelig plassert, synes 
vi. Midt i grepet? Det var vanskelig å starte og 
stoppe innspilling uten å bytte grep. Det var 
heller ikke noen distinkt følelse i knappen, så 
vi visste ikke om vi virkelig hadde startet opp-
tak før det blinket i søkeren. 

For noen år siden hadde vi gleden av å teste 
Sony A99. Noe vi likte med det kameraet, var 
at det hadde et hjul for volumkontroll. Det 
mangler Sony A7R II, men det er kanskje 
ikke noe vi skal klage på. For å justere nivåer på 
dette kameraet må man inn i menyen, noe som 

Som stillbildekamera var det et svært godt redskap. Her er bildene delforstørret 200 procent. Bildene er tatt med blender F4,5, 1/500 sekund og ISO 250.

er tungvint og vanskelig å gjøre mens innspil-
lingen pågår. Men med tanke på kameraets 
størrelse og ekstrautstyret som kan kjøpes til 
kameraet, med både XLR-innganger, volum-
kontroll og fantommating, så er ikke dette 
noe vi synes trekker ned inntrykket av kame-
raet nevneverdig. Bortsett fra problemene vi 
hadde med innspillingsknappen og leting i 
menyer, var kameraet lett å bruke. Det er mu-
lig å stille inn zebramønster med ulike nivåer 
i både søker og skjerm, samt stille inn focus 
peaking eller velge fokusforstørring. Dette er 
veldig nyttige hjelpemidler. I tillegg til plas-
seringen av opptaksknappen, vil vi også klage 
over batterienes levetid. Selv om Sony sender 
med to batterier i pakken, kan du bli nødt til å 
investere i flere batterier hvis du vil holde det 
i gang en hel arbeidsdag.

 
OPPSUMMERING
Hvordan skal vi oppsummere denne testen? I 
det store og det hele synes vi dette er et svært 
godt kamera som vi gjerne skulle blitt enda litt 
bedre kjent med, og da gjerne med litt ekstra-
utstyr og flere objektiver. Men spørsmålet 
er hvordan vi hadde resonnert hvis vi var på 
utikk etter et videokamera som kan filme i 
4K? Sony har selv mange profesjonelle hånd-
holdte videokameraer som koster en brøkdel 
av dette kameraet, med både XLR-kontakter 
og innebygd objektiv som kan filme i 4K. An-

Det er mulig å spille inn to samtidige videosignaler på minnekortet. Her ser man forskjellen på en innspilling i 
4K og en 720 HD-innspilling.

Sony A7RII har mange ulike valg for film med tilhørende innstillinger for finjustering av bildene.

dre merker har også billligere videokameraer 
som filmer i 4K. Men ser man på markedet for 
kameraet med utskiftbar optikk og mulighet 
for filming i 4K, blir ikke prisen like høy. For 
eksempel kan man få Blackmagic Production 
Camera 4K PL-mount for ca. 26 500 kroner 
uten m.v.a. Unntaket er Panasonic GH4, som 
man får for under 10 000 kroner. Skulle vi star-
tet helt forfra, måtte vi ha testet konkurrentene 
for å si helt sikkert hvilket kamera vi ville ha 

valgt. Hadde vi allerede hatt et profesjonelt vi-
deokamera fra Sony, som Sony PXW-FS5 eller 
et lignende kamera med E-fatning for optik-
ken, kunne dette være et godt stillbildekamera 
og andrekamera i vesken. Her har Sony fort-
satt sjansen til å overbevise meg. Det er klart 
vi gjerne skulle beholdt kameraet vi fikk låne. 
Det hadde tjent oss godt som stillbildekame-
ra, og kanskje enda bedre som videokamera. n

Kameraet har et 3,5 mm hodetelefonuttak, en 3,5 mm mikrofoninngang, en HDMI type D ut og en multikontakt 
på siden. Skjermen kan vinkles 107 grader opp og 41 grader ned.
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GUIDE AKUSTIKK

I denne artikkelserien vil vi ta opp de viktigste spørsmålene om akustikk. Eksempelvis hvordan lyd opptrer i 

akustiske miljøer, hvordan utviklingen av musikkmiljøer ser ut i et historisk perspektiv, om moderne studio-

utforming og metoder for å måle lyden, og mye annet. Forhåpentligvis vil artiklene gi deg bedre forståelse 

av hvordan akustiske fenomener påvirker ditt lydarbeid. Den svenske akustikeren Classe Olsson vil hjelpe 

oss å spre kunnskap om disse kompliserte temaene. Han har designet, bygget og installert akustiske miljøer 

gjennom de siste 25 årene. Han har rukket å skape over 50 forskjellige anlegg over hele spekteret, fra mindre 

demostudioer til større filmstudioer. Classe vil lede oss på riktig vei blant diffusorer, absorbenter, ulike rom-

konstruksjoner og målemetoder.

Når det gjelder miksebord, mikrofoner og an-
net studioutstyr, pleier det å være veldig lett å 
finne gode råd og tips om utstyrets ulike funks-
joner. Det er ikke like enkelt når det kommer 
til akustikk. Det heter seg at som man roper 
i skogen, får man svar. Gjelder det innendørs 
også? Tja, svar får man, men hvordan låter det? 
Å få et godt balansert svar i et rom, er jo ganske 
viktig for den som jobber med lyd.

Siden musikk er ment å fremføres, er det 
viktig at dette skjer i et godt akustisk miljø. 
De fleste instrumenter er utviklet for å fungere 
optimalt under gitte akustiske betingelser. Det 

struksjon av tykke plater beregnet på skips-
skrog. Det ble montert fjæring for å minske 
strukturlyd fra høyttalerne og lede den inn i 
veggkonstruksjonen. Dessuten er det ikke så 
ofte en bestiller sier at man ikke trenger å tenke 
på hva det vil koste, bare på best mulig kvalitet.

Hva er de vanligste feilene man gjør som 
nyetablert studioeier?

Christian: Kanskje at man tar minste mot-
stands vei, i stedet for den riktige veien. Man 
fokuserer kanskje mer på å ha bra elektro-
nikk, fordi man ofte ikke har kunnskap eller 
forståelse av akustikkens betydning. Det var 
først da Classe hjalp oss med en akustikk-
tilpasning i form av en bassfelle i et av mine 
tidligere studioer at vi oppdaget hvor mye 
bedre trommelyden ble. Da begynte jeg å se 
betydningen av akustikken i sammenheng. 
I dag er akustikken en av våre store konkur-
ransefordeler. De fleste kundene våre spiller 
hardrock, og de blir overrasket over hvor bra 
trommene låter i både det store og det lille 
rommet. Men akustisk sett låter alle instru-
menter godt. Det handler ikke bare om inns-
pillingsrommene. Kontrollrommet er også 
veldig attraktivt å mikse og mastre i. Proble-
met med et kontrollrom som ikke er riktig 
akustikkregulert, er at lydbildet forandrer seg 
ettersom hvor man befinner seg i rommet.  
Det resulterer ofte i diskusjoner mellom mu-
sikere og teknikere om ulike nivåer, nettopp 
på grunn av at de oppfatter lyden forskjellig  i 
forhold til hvor de befinner seg i rommet.Når 
musikerne nå kommer inn i kontrollrommet 
vårt, behøver de ikke å sitte i mikseposisjon 
for å lytte. De kan sette seg hvor de vil, for det 

låter bra i hele rommet.
Har du noen formening om hvor mye 

arbeidstid du sparer på å ha god akustikk? 
Christian: Ja, jeg treffer riktig mye raskere, 

både i innspillingsrommet og i kontrollrom-
met. Jeg kan også jobbe med lavere volum og 
stole på at det blir riktig. Jeg synes også at det 
lave volumnivået gjør at man ikke blir like 
fort trøtt og kan holde konsentrasjonen oppe 
lengre.

Hvilke fremtidsplaner har dere for akus-
tikkutviklingen i studioet? 

– Vi vil komplettere akustikkreguleringen i 
kontrollrom B, og hvis etterspørselen etter 5.1 
øker, kommer vi til å installere det, ettersom 
kontrollrommet allerede er forberedt.

Hvor mye har dere investert for å få god 
akustikk? 

– For 11 år siden, da vi startet opp her, var 
det nok omtrent 80-90 prosent av anleggets 
daværende totalkostnad. Det er lettere å kom-
plettere med godt utstyr etter hvert enn å gjøre 
endringer i måten lokalet er bygget på. Det 

Artikkelserien vår starter med å spørre eierne 
og teknikerne hva de kan fortelle om sin ar-
beidssituasjon fra et akustisk perspektiv.

Studiomega 
Studioet er innrammet av en stor gård i 
Valinge, der Christian Silver møter oss. Jeg 
starter med å spørre om hvilke intensjoner de 
hadde før planlegggingen av studioet.

Christian: Med vår tredje studiosatsning 
nede i Valinge, bestemte vi oss tidlig for å 
satse på god akustikk fra første stund, både  
i innspillingsrommene og i kontrollrom-
met. Derfor kontaktet vi Classe allerede på 
planleggingsstadiet. Vi ville også forbedre 
kontrollrommet for å kunne mikse i et 5.1 
fullrange-system. Videre hadde Manne og 
jeg et krav om at det nye studioet vårt skulle 
være et helt lydtett, stort og luftig kontroll-
rom med dagslys, fritt fra uønsket lyd og med 
utsøkt akustikk. 

Classe, hva er din første tanke når du 
kom inn i det store, tomme lokalet på den 
nyervervede gården i Valinge?

– Ja, det var et unikt scenario. Det er jo ikke 
så ofte man kan starte med en helt tom byg-
ning. Alle mine drømmer om å få designe et 
stort kontrollrom og et stort innspillingsrom 
helt uten begrensninger, ble virkelige. Dessu-
ten var det en takhøyde som bidro til å skape 
fantastiske muligheter. Jeg begynte å skisse al-
lerede før jeg hadde sett lokalene, men da jeg 
kom ned og så forutsetningene, begynte jeg 
å tegne på nytt. En detalj var at under instal-
lasjonen av de store monitorene, kunne vi lage 
spesielle betongfundamenter og en stålkon-

Tekst: Classe Olsson & Björn Asplind

Foto: Björn Asplind, Fredrik Wik & Friederike Asplind

Akustikk, del 1 

Som man roper, får man svar

gjør at utøverens musisering påvirkes direkte 
av det akustiske miljøet. Det er lett å spille der 
musikken klinger godt. Refleksene forlenger 
dessuten direktelyden, slik at det låter sterkere 
uten at nivået øker. Det er forbløffende hvor 
mye rikere nyanser musikken kan få av ekte 
etterklang. Det trengs altså gode akustiske lo-
kaler for både innspilling og lytting på musikk. 
Kort sagt setter hvert lokale sitt spesielle preg 
på lyden, og en øvet lytter kan høre hva slags 
type lokale lyden er spilt inn i.

Et lydstudio består av mange deler: Kon-
trollrom, innspillingsrom, såkalt ISO-rom, 
med flere. Ved konstruksjon av slike produks-
jonsfasiliteter må man ta hensyn til både byg-
ningsakustikk, altså isolasjon mot omgivel-
sene, konstruksjonsstabilitet og romakustikk 
som omfatter blant annet etterklang, resonans, 
stående bølger, absorpsjon, refleksjon, samt 
diffusjon. Av naturlige grunner ønsker man 
ikke å høre lyd fra det ene rommet inn i det 
andre, derfor trengs det god isolasjon mellom 
rommene. For å oppnå god separasjon av 
forskjellige lydkilder, må særlige kravspesi-
fikasjoner imøtekommes, med anvisninger 
også for VVS, elektriske installasjoner, venti-
lasjon, akustiske konstruksjoner for isolasjon 
av luftlyd, strukturlyd, dører og vinduer. Nå 

begynner du kanskje å forstå hvilke problemer 
man må bryne seg på for å lage et godt musikk-
miljø. I tillegg til alt dette, er det også slik at 
vi ikke bare hører med ørene. Vi hører faktisk 
ulike frekvenser med hele kroppen. 

Vi starter med å spørre Classe om hva en 
akustiker må tenke på og ta hensyn til ved byg-
ging av lydkontrollrom og innspillingsrom?

– Jeg pleier alltid å ta utgangspunkt i kun-
dens ønsker. Alle har forskjellige drømmer 
som jeg skal virkeliggjøre. Det synes jeg er 
svært spennende, og jeg hjelper kunden å for-
stå hva vi kan oppnå og hvordan vi skal løse 
alle praktiske og akustiske problemer i kon-
struksjonstegningene.

Selv prøver jeg alltid å prioritere dagslys. 
Bygningsakustikken er den første viktige 
faktoren. Det er der vi legger fundamentet 
for det  ferdige resultatet. Hvordan skal vegg-
konstruksjoner, døråpninger, vindusåpninger, 
sjakter og til og med brannceller være utfor-
met? Bør det være en flytende konstruksjon 
eller er det tilstrekkelig å bygge på eksiste-
rende gulv med eksisterende elektrisk anlegg, 
ventilasjon og VVS, fortsetter Classe.

Vi skal se nærmere på fire studioer, for å gi 
dere et innblikk i forskjellige studiokonstruks-
joner som retter seg mot litt ulike målgrupper.  
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kan bli mye mer omstendelig og kostnadskre-
vende å etterjustere akustikken enn å bytte ut 
utstyr. Det gjelder å fikse det svakeste ledd fra 
første stund, og det er ofte rommet du sitter i. 
Jeg mikser heller med litt dårligere høyttalere i 
et godt rom enn omvendt, avslutter Christian.

Sound Train Studios
Anders Allhage og Olof Berggren har to kon-
trollrom, et innspillingsstudio og et påleggs-
rom. De flyttet inn i sine nåværende lokaler i 
2007. Anders røtter som musiker,  men startet 
og drev Los Angered Recording i over ti år.

Tror du man generelt har kunnskap om 
akustikk når man bygger sitt første studio? 

Anders: Nei. En vanlig feil som mange gjør 
når man bygger sitt første studio, er at man 
ikke setter av penger til akustikken. Man setter 
opp noen skumgummiplater og tror det skal 
holde. I virkeligheten er det jo så utrolig mye 
mer som trengs for å få til god akustikk. Det er 
nok nødvendig å lese seg opp litt, tilegne seg 
mer kunnskap om akustikk og være beredt på å 
bruke litt penger hvis det skal bli bra. Ofte gjør 
man bare noe med diskanten, men egentlig er 
det bassen som utgjør det største problemet. 
Da jeg flyttet til Varberg var jeg lei av å inngå 
kompromisser og gjette meg til hva som ville 
låte bra, så jeg ble tipset om å ringe Classe.

Classe: Studioet hadde vært i bruk en stund 
da jeg ble spurt om å oppgradere akustikken. 

De hadde gjort noen akustikkjusteringer selv. 
Rommet var ikke noen katastrofe, men det var 
behov for å gjøre mer med bassen og komplet-
tere med diffusorer. Gjennom mine målinger 
oppdaget jeg hvor svakhetene lå og fant mulig-
heter for å forbedre rommet. Vi begynte med 
det store kontrollrommet. Jeg lagde tegninger 
og Anders og Olof, som er flinke til å bygge, 
kunne gjøre jobben selv. Studioet trengte 
en jevnere frekvensgang og noe kortere et-
terklang i kontrollrom A. Dette forbedret vi 
ved å tilføre både diffusorer og absorbenter. 
Blant annet diffuserte vi bakveggen, der det i 
utgangspunktet var vindu. Resultatet ble vel-
lykket, så etter en stund ville de at vi skulle 
gå over det lille kontrollrommet også. Kon-
trollrom B, som er mye mindre, krever mye 
absorpsjon og bedre balanse av venstre og 
høyre side. Nå er det jo slik at jo mindre rom-
met er, jo mer absorberer det – et paradoks 
som egentlig resulterer i at det ikke blir noe 
rom igjen å være i. Her måtte jeg jobbe mye 
med beregninger etter Helmholtz-metoden 
for å skru opp frekvensgangen, spesielt i det 
lave registeret.

Bryr kundene seg om akustikken?
Anders: Selv om mange kunder er mer 

opptatt av hvilket elektronikkutstyr vi har enn 
av den akustiske utformingen, merker de raskt 
at arbeidsflyten går mye raskere. De merker 
også at man får frem riktig lydbilde på kortere 

tid. Man lager en miks mye fortere, og kun-
dene blir ofte fornøyde med den første eller 
andre miksen. Tid er jo penger for dem. Selv 
om vi spiller inn mest hardrock, har akustiske 
instrumenter og andre sjangre fungert bra. 
Det som gjenstår nå, er å gjøre noen juste-
ringer i innspillingsrommet. 

Har dere investert mye penger i akustikk-
utformingen deres?

Anders: Kostnadene for akustikkregule-
ringen ligger på omtrent ti til femten prosent-
av studioets totale investeringer, og da har vi 
kommet opp på et ganske høyt akustisk nivå. 
Den lave kostnaden skyldes i stor grad at vi har 
vært håndverkere selv. Det trenger ikke å koste 
veldig mye, men det gjelder å ha tilgang til god 
kompetanse. Jeg sier som Fredrik ”Fredman” 
Nordström en gang sa til meg: ”Har du en bil 
med sliten motor, holder det ikke å skifte vin-
dusviskere”. Det gjelder å sette i gang de riktige 
tiltakene.

Nilento Studio
Vi møter Lars Nilsson, adm. dir. og produsent 
på Nilento Studio i Gøteborg, som forteller at 
i starten var huset bare en kasse med to etasjer.

Hva kunne du om akustikk da du dro i 
gang dette prosjektet?

Lars: Jeg kunne ingenting om studioakus-
tikk, men som trompetist utvikler man en 
følsomhet for akustiske miljøer. Da jeg gikk 
på Musikkhøgskolen, var det bare to rom der 
jeg kunne øve i. Fikk jeg ikke tilgang til noen 
av disse rommene, der jeg kunne finne min 
egen sound, droppet jeg øvingen. Jeg har alltid 
vært interessert i instrumentenes klang.  Jeg 
har tjueto ulike sordiner for å kunne få riktig 
klang i riktig sammenheng. Jeg har til og med 
utskiftbare klokker på trompeten min for å 
passe inn. Men jeg har også fått mye jobb på 
at jeg har vært nøye med klangen. Først hadde 
jeg kontakt med Åke Eldsäter, som hjalp meg 
med akustikken, men han flyttet fra Gøteborg. 
Da tok Classe over.

I samarbeid med studioeier Lars Nilsson, 
har Classe oppgradert studioet mange ganger. 
Gjennom årenes løp har Lars utviklet seg til å 
bli en meget solid lydtekniker og produsent. 
Dette har medført at den akustikken har blitt 
videreutviklet i takt med tilveksten av nye 
rom. Dette har begge parter vokst på.

Hvordan grep du an dette prosjektet?
Classe: Grunnkonstruksjonen omfat-

tet isolering mellom rommene, ventilasjon, 
medlytting og et ønske om at musikerne skulle 
kunne holde øyekontakt med hverandre fra de 
forskjellige rommene. Etterhvert som behov 
har oppstått, har hvert rom i dag fått en egen 

den sammenheng. I dag har vi sju rom som 
vi har jobbet med kontinuerlig for å utvikle 
klangen. I noen av rommene har vi med vilje 
forsterket noen frekvenser for å kunne oppnå 
sluttresultatet jeg vil ha. Classe er en fantas-
tiskt sparringspartner, som ikke bare har 
kommet, gjort en jobb og gått igjen. Han har 
engasjert seg i sluttresultatet og hjulpet meg 
med mer enn akustikkspørsmål.

Er det en type musikk som passer ekstra 
godt her?

Lars: Siden jeg har så mange rom med 
forskjellige akustiske preferanser, så har vi 
alle muligheter for ulike sjangre. Tre av de 
små rommene kan slås sammen til ett stort. 
For eksempel er bjørkerommet mitt spesi-
aldesignet for kontrabass, og utformingen 
bygger på ti års erfaring. Classe plasserte ut 
måleutstyret sitt her, og vi målte etter hver 
planke som ble satt opp for å få det perfekt. 
Nå, når alle rom er ferdige og jeg vet hvor-
dan jeg skal håndtere dem, så bruker jeg så 
og si aldri equalizer. Jeg farger klangen ved å 

plassere ut flere mikrofoner. Den akustikken 
rommene har nå, sparer oss for veldig mye 
arbeid. På ønskelisten har jeg imidlertid et 
stort rom til for å kunne få enda mer volum 
og på den måten lengre klang. I dag får jeg 
plass til maksimalt femten strykere. 

Classe: Lasse har vært en svært krevende 
kunde gjennom årenes løp. Han kunne ringe 
og si ”jeg vil ha litt mer 200-300 Hz i et rom”. 
Da er det bare å dra over og fikse det.

Lasse: Når man eksempelvis dubber i et 
rom som ikke låter riktig, så legger man bare til 
feil frekvenser hele tiden. Har man tilgang til 
god akustikk, kan man jobbe mye mer kreativt 
med ambiensmikrofoner. Det liker jeg. Det 
har faktisk vært verdt det å bruke ca. trettifem 
prosent av studioets investeringer på å skape 
de akustiske miljøene jeg vil jobbe i.

Lin Education
Her produserer man filmer som er inngår i en 
programvare som brukes i digitale studiesirk-
ler. Vi treffer Ken Olsson, som har bakgrunn 

klang og akustikkbehandling. For å realisere 
de ulike klangidealene, har jeg jobbet med 
tre viktige faktorer: absorpsjon, refleksjon og 
diffusjon. I dag er muligheten for å spille inn 
alt fra sang til et stort orkester i riktig akustisk 
miljø til stede. For at man skal kunne legge 
best mulig til rette for alle slags akustiske prefe-
ranser, er det også store muligheter for å endre 
på reflekser og diffusjon i alle rom ved å flytte 
vegger og akustikkonstruksjoner. 

Lars: Ja, etter den siste justseringen av kon-
trollrommet traff vi riktig. Kontrollrommet er 
i dag et 5.1-basert rom med rett frekvensgang 
fra bass til diskant i prinsippet, bare med en 
litt lengre etterklang i bassregisteret. Ett av 
innspillingsrommet var lite og trengte solide 
bassfeller. Da ble vi nødt til å bygge dem langs 
veggene i den nederste delen av rommet. I den 
øverste delen av rommet brukte vi hulltegl.

Hva er det som gjør at en kunde velger 
Nilento?

Lars: Lydkvaliteten – og det er klart at de 
akustiske forutsetningene spiller stor rolle i 



www.monitormagasin.no34  1-2016 www.monitormagasin.no 1-2016  35

fra SVT og filmbransjen. Anlegget er bygget i 
et stort industrilokale på Lindholmen.

Classe: Lokalene hadde i teorien alle mu-
ligheter, med ti meter under taket og store 
flater. Siden personalet som skulle jobbe med 
lyd og bilde var svært erfarne, hjalp vi til med 
planløsningen og alle ønsker som skulle tas 
hensyn til. Det var ingen liten oppgave. Be-
stillingen var et rom for innspilling av film, et 
bilde- og ett lydredigeringsrom. Resultatet ble 
et stort filmrom på omtrent 80 kvadratmeter 
med drøyt fire meters takhøyde og relativt 
kort etterklang. Hele rommet har en flyten-
de konstruksjon, siden kravet er at man skal 
kunne spille inn både lyd og bilde samtidig. 
Rommets svært jevne frekvensgang og etter-

klangstid gjør at man får nærbilde av lyden 
med mikrofonen inntil tre meter unna lyd-
kilden. Siden et filmstudio bruker mye flytt-
bart lys, bygde vi en konstruksjon av rør som 
henger i taket. Hele takkonstruksjonen holdes 
sammen av limtrebjelker for å klare alle belast-
ninger. Lydkontrollrommet ble planlagt for 
film med 5.1-høyttalere. Ettersom det trengtes 
en subbass, gjorde jeg Helmholtz-beregninger 
ned til tjue hertz. Vi måtte også ta mye hensyn 
til alle gjennomganger av kjøling, ventilasjon, 
elektrisitet og multikabler.

Ken: Det er få miljøer som brukes til film-
produksjon som fungerer godt akustisk. Det 
er heller ikke så vanlig med green screen-
studioer som har god lyd. Kundene våre blir 

imidlertid imponerte over både mulighetene 
og resultatene av innspillingene våre.

Dette har ikke vært gratis, regner jeg 
med?
Ken: Nei, i dette anlegget har akustikken kos-
tet mer enn teknikken. Men arbeidstiden man 
sparer inn på å jobbe i et godt akustisk miljø, 
er betraktelig. Når man jobber med drama, er 
det vanlig at man må ettersynke omtrent femti 
prosent av lyden. Kan man ca bruke original-
lyden, er det jo veldig tidsbesparende for både 
teknikere og skuespillere.

Er ikke kontrollrommet lite?
Classe: Jo, kontrollrommet ble ganske lite, 
men jeg har sluttet å være redd for å lage små 
kontrollrom. Jeg har funnet beregningsmodel-
ler som fungerer godt for dette formålet. Det 
lille rommet virker ikke for hardt dempet. Det 
gir en naturlig refleksjon av tale og musikk. 
Rommet klarer også å håndtere subwooferen 
som er installert der. Også her er det preparert 
for 5.1, som kan installeres når etterspørselen 
øker.

Hvordan er det å jobbe i det store film-
rommet?
Ken: Jo, det går veldig bra. Det er mulig å spil-
le inn tale i rommet på flere meters avstand. 
Begge rommene har blitt veldig gode, og jeg 
slipper nå en rekke problemer jeg har  hatt før. 
Gjennom årenes løp har det ikke alltid vært 
like enkelt for en lydmann å forklare proble-
mene sine for bildefolket. Når jeg prøvde å få 
gehør for lydutfordringer, fikk jeg høre at det 
ikke er så mange som går og hører en film (et-
tersom mine problemer ikke kommer frem i 
bildet). Da pleide jeg å svare at det ikke er så 
populært med stumfilm lengre, heller.

Avslutningsvis spør jeg Classe om han 
har noen generelle råd å gi oss?
– Når du skal planlegge studioet eller innspil-
lingsrommet ditt, er det vel verdt pengene å 
spørre en fagperson til råds. Hvis du er litt 
byggekyndig, eller kjenner noen som er det, 
kan du bygge mye selv på akustikkfronten. 
Hvordan ser rommet man har tenkt å bruke 
ut? Lengde, bredde, høyde – og hvilken ret-
ningen har du tenkt å plassere utstyret i? Hvor 
er dører og vinduer plassert, og er det mulig 
å få symmetri mellom venstre og høyre side? 
Det er viktig å tenke på lydlekkasjer mellom 
rommene, isolering mot naboer, strømtilfør-
sel og om ventilasjonen summer og bråker. 
Hvilken type akustikkmaterialer skal brukes, 
og hvordan? Lær deg å lytte aktivt, analysere 
hele tiden og øve, øve, øve på å lytte. For dette 
med å skape og lære er en fantastisk prosess. 
Lykke til. n

Praktisk
FILMVERKSTED
Bor du i Oslo og vil utvikle deg som filmskaper?

Registrer deg hos Oslo Filmverksted for kurs våren 2016:
• Manuskurs
• Praktisk regiarbeid og filmskuespill
• Kortfilmproduksjoner
• Klipp, etterarbeid og lydlegging

www.filmverksted.no



www.monitormagasin.no36  1-2016 www.monitormagasin.no 1-2016  37

AKTUELT BRANSJENYTT

Rieber-familiens investeringsselskap, Atlantis Vest, har inngått avtale 
med aksjonærene i Video 4 AS og AVIT Systems A/S om å erverve 
100% av aksjene i de to selskapene gjennom et nyetablert holdings-
elskap; AV Invest I AS. Video 4 og AVIT Systems representerer to av 
de største selskapene innen leveranser av systemløsninger og utstyr til 
mediebransjen i Skandinavia, med en samlet omsetning på ca. NOK 
260 millioner i 2015. Tidligere majoritetsaksjonærer i Video 4 AS 
vil reinvestere en andel av salgsprovenyet, og bli medeiere i den nye 
strukturen.   I flere år har Video 4 AS og AVIT Systems A/S vært to av 
de største leverandørene av utstyr og løsninger til det skandinaviske 
mediemarkedet, og er lokalisert med flere kontorer i Norge, Danmark 
og Sverige. Med utgangspunkt i den årelange bransjeerfaringen disse 
selskapene besitter, vil den nye grupperingen ta sikte på å styrke sin 
posisjon i markedet gjennom å tilby kundene teknologisk ledende, 
robuste og effektive løsninger. 

Video4 AS og AVIT Systems AS forenes Fire Design Awards
Adam Hall Group fikk hele fire utmerkelser i forbindelse med iF Design 
Awards 2016. Produktene som prises av juryen er: LD Systems med 
Curv 5 00, Maui 5, VIBZ-serien og mikrofonstativsserien Gravity. 

Konkurransen var i tillegg meget tøff. Hele 5 000 bidrag fra 53 ulike 
land kjempet om utmerkelsene. 

-Etter vårt syn representerer Video 4 og AVIT samlet sett den ledende 
aktøren i Skandinavia når det gjelder å levere kunnskap og utstyr til 
mediebransjen. Vi anser disse selskapene, og den erfaringen de repre-
senterer, som en solid plattform for å vokse videre innen leveranser av 
teknologiledende systemløsninger til mediebransjen både i og utenfor 
Skandinavia. Vi håper og tror at vi kan bidra i videreutviklingen av disse 
selskapene på en god måte. Som eiere ønsker vi å fremstå som aktive, 
langsiktige industribyggere, og vi ser frem til et godt og nært samarbeid 
med øvrige aksjonærer og nøkkelpersoner uttaler Trond Valvik, inves-
teringsdirektør Atlantis Vest i en pressemelding. 

-For AVIT er det veldig gode nyheter å høre at Atlantis Vest blir vår nye 
hovedaksjonær, og det er enda bedre nyheter at vi nå får slå oss sammen 
med Video 4 som vi kjenner som en meget dyktig konkurrent. Sam-
men kan vi bringe vår virksomhet fremover til beste for våre kunder 
og partnere, og spesielt våre strategiske leverandører. Vi ser frem til å 
jobbe i lag med Video 4, og vi får en god mulighet til å begynne dette 
samarbeidet allerede i april, da vi deltar sammen på NAB messen med 
kunder og partnere , sier Steen Horstmann Larsen, administrerende 
direktør i AVIT Systems. 

-Som nåværende eierne av Video 4, er vi svært glade for å ha Atlantis 
Vest som vår nye hovedaksjonær, og vi ser frem til å jobbe sammen med 
AVIT, som vi kjenner som en god konkurrent med hyggelige mennes-
ker. Vi har stor tro på ideen om å bringe de to virksomhetene sammen 
for å skape en sterk aktør til fordel for våre kunder og leverandører., sier 
Kjell Rune Nilssen, administrerende direktør i Video 4.

Sport hos Discovery
Morten Johannessen blir ny executive producer og Frode Martnes blir 
production manager i sportsavdelingen i Discovery Networks. Begge 
kommer fra NRK og tiltrer før sommeren.  - Vi er veldig glade for å få 
Morten og Frode på plass. De har begge over 15 års fartstid i NRK, og 
de har vært sterkt involvert i kanalens store sportsrettigheter. I denne 
fasen er det veldig viktig for oss å hente personer med den rette er-
faringen og kompetansen, folk som har jobbet med store rettigheter 
som OL, VM og EM i fotball og ellers mye fotball og vintersport, sier 
Jan-Erik Aalbu, sportsdirektør i TVNorge og Discovery Networks i en 
pressemelding.  Morten Johannessen og Frode Martnes sier følgende 
i en felles uttalelse: – NRK har vært vår arbeidsgiver de siste 17 årene, 
og det er vemodig å skulle skille lag med alle de dyktige og fantastiske 
kollegaene. Men muligheten til å få være med på å bygge plattformen 
for de kommende OL, samt Tippeligaen og OBOS-ligaen, ble rett og 
slett for fristende.

– Det er tydelig at Discovery har store ambisjoner for sin sports-
satsing. De har en tydelig visjon for fremtiden, og masse kompetanse i 
sitt system. Vi går ydmyke til verket, men med oppbrettede ermer. Det 
blir ikke enkelt å toppe den jobben TV 2 og NRK har gjort før oss, men 
målsettingen må like fullt være å gjøre det. Et hårete mål, ja. Men det er 
nettopp denne typen utfordringer vi begge elsker.

Topprekruttering til SF
AB Svensk Filmindustri forteller at australieren 
Tim King har blitt rekrutert som Executive Vice 
President Production. Rekrutteringen er en 
fortsettelse av selskapets strategi for å  styrke sin 
produksjonsvirksomhet, lokalt såvel som inter-
nasjonalt.

Tim Kings karriere består blant annet av  åtte år 
med McKinsey & Co i Sydney og Stockholm, fem år som ansvarlig for et 
stort utviklingsprosjekt i Tanzania for Bill and Melinda Gates Founda-
tion, og nå senest som VP of Operations for serviceselskapet Polygon.

– Tims brede erfaring og kunnskaper er et verdifullt bidrag til vår 
produksjonsvirksomhet. Vi står overfor mange spennende  vekstom-
rådet, både lokalt i Norden som internasjonalt og med han får vi den 
kompentensen vi trenger for å klare den veksten vi ønsker, sier Jonas 
Fors, VD for AB Svensk Filmindustri.

– Jeg er meget glad over å få komme til SF, et filmselskap med en 
fantastisk historie og spennende framtidsplaner som har en sterk pool 
av kreative medarbeidere både i  Sverige som resten av Norden. Når SF 
nå planlegger for vekst både  i skandinavia og internasjonale markedet, 
ser jeg med stor glede fram  i mot å være en del av dette teamet, sier 
Tim King.

Ny medarbeider i Norge

Nå satser Smartsign på ta ennå mer markedsandeler i Norge. Anne-
Mette Sørum, som er ny selger med ansvar for Norge, det er en viktig 
del i denne satsningen. Hun har bred og lang erfaring i fra det norske 
markedet for digital signage.

– Anne-Mette er viktig for vår ekspansjonsplan for Norge, sier Smart-
signs salgssjef Daniel Pettersson. Takket være Anne-Mette håper vi å 
åpne opp det norske markedet og det er strålende at vi har fått med 
oss henne i selskapet. Nå kan vi satse 100% på det norske markedet.

Anne-Mette Sørum begynte i Smartsign i februar og  deltok på ISE i 
Amsterdam. Hun har nå inngått et samarbeid med norske distributører 
og partnere som Smartsign har samarbeidet med tidligere.

Nå regner Smartsign med å ta nye markedsandelar og ytterligere 
etablere sine unike produkter.

– Det er veldig spennende å få arbeidet med Smartsign og en stor mu-
lighet for å få selskapet til å vokse her i Norge, sier Anne-Mette Sørum.

Jeg tror at det er en stor fordel at jeg kan markedet og bransjen fra 
tidligere. Smartsign har allerede kommet igang i Norge og jeg er glad 
for å få ta denne rollen og bidra til å etablere Smartsign ytterligere.

Salgssjef for In-Site Norge AS
Tim Pettersen er salgssjef  for In-Site Norge 
AS.  In-Site er at dansk selskap som har eta-
blerte seg i Norge tidligere i år.  In-Site A/S 
er Skandinavias største forhandler av Avids 
produkter og  har support plassert i både Kø-
benhavn og Oslo. Kjernen i deres virksomhet 
er  ekspertise om Avids produkter, og de job-
ber særlig med hvordan de kan integrere Avid 
med andre produkter .

In-Site har også andre merkevarer i deres portefølje: Object  
Matrix, ROOT6 Technology, Marquis Broadcast, HP og Logickey-
board er noen ac produktene. Et satsningsområdet for selskapet er 
Avid-undervisning som er et nytt forretningsområde. In-Site A/S er 
den eneste forhandleren i Skandinavia, som er Avid Learning Partner.  

Tim Pettersen har en solid bakgrunn innen film og TV-bransjen, hvor 
han blant annet jobbet hos Panasonic før han kom til Avid i 2004.

Samarbeid
Roland Corporation og Seattle-baserte Virtual Sonics danner i sammen 
Roland Virtual Sonics, en kombinert software, service og medialøsning. 
Samarbeidet første release blir Roland Cloud som slippes nå i sommer  
og som er en nettskybasert samling høykvalitetsinstrument tilpasset  
moderne nyskapende komponister og produsenter. Ambisjonen er at 
revolusjonere nåværende øko-system for musikkproduksjon gjenom 
å bruke nettskyen til å koble sammen både lyd, produsenter og artister.
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Tilt er Norges ledende filmdroneselskap. For andre år på rad er de 
nominert til verdens gjeveste filmdrone-pris i New York City. Den 
avholdes i anerkjente Directors Guild of America Theater (der bl.a.
Alejandro G. Iñárritu har fått utmerkelsen «Outstanding Directorial
Achievement» for filmen The Revenant). I fjor dro selskapet i land 
førsteplassen for beste Showreel (se link). Dronepiloten deres Daniell 
Ashby, har blitt invitert til debattpanelet, hvor innlegg om kreativitet 
og bruk av droner i filmindustrien blir presentert. Der sitter også ver-
denskjente fotografer og regissører som Philip Bloom og Eric Chang. 
Gutta reiser rett fra Snømannen settet for å delta på festivalen før de 
returnerer og fullfører innspillingen.

I den lille gründerbedriften jobber i dag  Mille Myhre (27) som 
er daglig leder, mens Daniell Ashby (31) (operativ leder og eier) og 
Thomas Elliott (26) jobber som faste dronepiloter. I tillegg har sel-
skapet knyttet til seg diverse kameraoperatører som er spesialiserte 
på droner. Siden oppstarten 2015, har selskapet hatt en betydelig 
oppdragsøkning. Tilt var det første selskapet i Norge som startet opp 
et profesjonelt droneselskap i filmbransjen. Blant annet var de et av 
de første selskapene i verden som fløy med RED Epic. Det gjorde det 
mulig å få high-end kameraer opp i luften, noe som var en milepæl 
i bransjen.

For seks år siden bygget Tilt om et vaskestativ fra Biltema til en 
drone som kunne løfte et kamera opp i luften. Siden den gang har sel-
skapet vokst frem som en av Norges ledende innen drone - og kame-
rateknologi i luften. En stor del av luftfilmingene som i dag ser på TV, 
er utført av Tilt.  Tilt har levert til mange prestisjetunge filmprosjekter 
som Tungtvann, Supervention, Valkyrien - og nå Snømannen. Gutta 
har reist land og strand rundt, inkludert India, hvor de har bidratt til 
mange store Bollywood-produksjoner det siste året. Tilt vokser i takt 
med oppdragene. Tilt ser en økende pågang innen luft-foto og -film 
det siste året, og trenden bare vokser. Å ligge i front når det gjelder 
teknologi og filmatiske muligheter i luften, er noe av det viktigste for 
å levere et best mulig produkt til kunden.

Les mer på www.thisistilt.com eller  
http://www.nycdronefilmfestival.com

Flyr drone for Snømannen Qrew organiserer

Ullevaal Media Center AS har bestemt seg for å ta i bruk Qrew  
Organizer fra det svenske selskapet Cuedot.tv som nå etablerer seg i 
Norge. Den webbaserte løsningen gjør at du lettere får kontroll over 
booking av frilansere og ansatte.  Du får oversikt over utstyr og ressurser, 
slik at du kan planlegge produksjonen bedre.  Ved hjelp av løsningen 
kan du gi alle involverte tilgang til oppdatert info, lage rapporter og få 
økonomisk status.  Løsningen beskrives som enkel, effektiv og økono-
misk fornuftig.

Jarle Marøy, som er sjef for produksjon i Ullevaal Media Center AS 
forteller at løsningen har gjort at de har fått bedre kontroll på bruk av 
både fast ansatte og frilansere. Vi er henrykte over løsningen den er 
fleksibel, funksjonnell og enkel å jobbe med. Løsningen er konkur-
ransedyktig på pris og nettbasert vi er meget fornøyde forteller Marøy. 
Ullevaal Media Center AS sine behov var perfekt for Qrew forteller 
Martin Hertzberg, CEO of Cuedot Broadcast AS. Vi maktet å utkonkur-
rere andre løsninger og at vi fikk en kunde som Ullevaal Media Center 
AS på våre kundeliste er vi stolt over. Dette viser at Qrew kan brukes 
både på minder og større produksjoner forteller han.

Svensk Filmindustri (SF) har 
engasjert Pia Grünler som 
Nordisk Distribusjonssjef. 

Hun har arbeidet med film-
distribusjon i Sverige i 20 år 
i ulike posisjoner innen både 
salg og  markedsføring. Pia 
Grünler kommer fra Nordisk 
Film Distribusjon i Sverige 
der hun begynte i år 2000. De 
seneste ni årene har hun som 
Market Director hatt ansvaret 
for distribusjon og lansering 
av selskapets filmer på kino og 
Home Entertainment.

Pia har blant annet vært ansvarlig for lanseringen av en rekke  
filmer produsert av produksjonsselskapet Tre Vänner – en del av  
Svensk Filmindustri – slik som Snabba Cash-trilogiwn, Bamse og  
Tjuvstaden og nå senest den prisbelønte En man som heter Ove, som 
er den mest fremgangsrike svenske filmen på kino på over 30 år med  
drøyt 1 500 000 besøkende.

I sin nye rolle på SF kommer Pia til å  ha det overordnede ansvaret 
for selskapets kinofilmdistribusjon i Norden.

– Vi er selvsagt meget glade over at Pia har bestemt seg for å be-
gynne hos oss på SF. Hun har en lang, fremgangsrik og vel dokumen-
tert bakgrunn fra filmdistribusjon kombinert med en stor forståelse 
for kompleksiteten i filmproduksjon og det gjør henne til en viktig 
medarbeder i vår  utvikling fremover, sier Antti Toiviainen, Chief Sales 
and Distribution Officer på SF.

– Det skal vi bli  veldig spennende å komma til SF og bli en del av 
deres erfaring og profesjonelle organisasjon i Norden. SF er et filmsel-
skap med en lang og fantastisk historikk, men framfor alt med mange 
spennende planer for fremtiden, både i Norden og internasjonalt. På 
det personlige planet gleder jeg meg til å få ta fatt på de nye mulighetene 
som jobben som Nordisk Distribusjonssjef innebærer, noe som var  
en viktig grunn til at jeg takket ja til stillingen sier Pia Grünler.

Til Danmon Norge
Vidar Engen er ny medarbeider hos 
Danmon Norge! Vidar startet opp hos  
Danmon i februar, og skal gå inn i en  
nyopprettet stilling som Manager for  
Business Solutions. 

Vidar har bakgrunn fra Panasonic, 
der han har arbeidet med kringkasting,  
profesionell video og audiovisuelle løsning-
er - prosjektorer og profesjonelle display.  

Vidar kan treffes på mobil 46 96 20 50 eller på e-mail: vidar.engen@
danmon.no

Nordisk distribusjonssjef Distributør for Sennheiser
Sennheiser har valgt EET Europarts til 
distributør av Sennheisers profesjonel-
le lydprodukter i Norden og Baltikum. 
EET Europarts kommer særlig til å fo-
kusere på distribusjon av mikrofoner, 
både trådløse og faste mikrofoner, 
samt håndholdne mikrofonløsninger 
og mikrofon-headsetløsninger.

– Sennheiser er en av verdens le-
dende produsenter av hodetelefoner, 
mikrofoner og systemer for trådløs overføring og et av de største 
A-lydvaremerkene for det profesjonelle markedet. Vi ser fram i mot 
samarbeid med Sennheiser, noe som gjør at vi kan tilby våre kunder 
ennå  et populært varemerke, noe som gir oss mulighet til ytterligaere 
å optimalisere vår produktmiks og styrke vår posisjon på markedet, 
sieer Kristian Keber, Sales Manager Pro AV & Digital Signage hos EET 
Europarts AB.

EET Europarts er en ledende IT- og elektronikdistributør deres stra-
tegi er å  bli en av de ledende distributørene innen Professional AV & 
Digital Signage.

Lars Knobloch fra Sennheiser Nordic A/S er meget fornøyd med 
avtalen: 

– Hos Sennheiser er vi meget fornøyde med det nye nordiske og 
baltiske distribusjonssamarbeidet med EET Europarts som distributør 
av Sennheisers profesjonelle lydprodukter. Dette kommer til å gi oss 
en mye større rekkevidde for våre produkter, og et bredere publikum, 
særlig innen  AV-kanalen.

Rentman 4G
En annen noe tilsvarende løsning kommer fra selskapet Rentman 
i Nederland.  Tilstede på prolight + sound 2016 var  Rentman med 
en splitter ny versjon av er ordre og bookingsystem for AV-industrien 
Rentman 4G.   Med Rentman4G introduserer de en ny versjon av deres 
nettsky-baserte software for enklere administrering av utleie av teknikk, 
du kan teste ut løsningen på www.rentman.nl

Danner Mediaflyt
Mediaflyt AS – er det nye selskapet til  Lars Petter 
Ommundsen.  Etter 16 år i Video4 og de siste  
tre årene som daglig leder har han valgt å danne  
et eget selskap.  Mediaflyt AS skal være basert  
i Bergen og skal bidra til systemintegrasjon i  
forhold til filflyt i kringkastningbransjen. Målet er 
å være uavhengig konsulent innen arbeidsflyt og 
produksjonssytemer. Ommundsen tar særlig mål 

av seg til å tilrettelegge løsninger for media og IT.  Du treffer selskapet 
på www.mediaflyt.no , epost: info@mediaflyt.no eller mob: 934 94 294
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Det finnes allerede tre OB-lastbiler utstyrt med Lawo-system samt seks 
mc²56-mixerbord og flere VSM-kontrollsystemet hos TV-stasjonen  
Al-Kass i Quatar. Nå kompletterer den tyske leverandøren installasjo-
nen i form av OB-10, siste nyhet innen sportkanalens OB-bilflåte.

Inni finner vi ennå et mc²56-bord med 48 faders, lokal inn/ut og 
384 DSP-kanaler. Blant tilkoblingene finner vi 96 AES inn/ut samt to 
DALLIS-stageboxer. Disse gir 48 mikrofoninnganger og 16 utganger 
med Riedel Artist intercom-interface.

Tre Lawo V__pro8, med 8 kanaler video prosesserings-enheter gir i 
tillegg den bildestøtte som kreves for en omfattende oppsettning med 
format og konverteringsmuligheter. 

Slik ser det ut i Al-Kass nye OB-10 som bruker Lawos IP-baserte 
VSM Broadcast Contro & Monitoring-system.

Lawo installerer hos Al-Kass Sony leverer til EMG
Euro Media Group (EMG) 
har signert en fireårig  
kontrakt med Sony, i  
løpet av de kommende  
årene vil de investere i opp-
til 350 enheter av HDC-
2500 og HDC-4300.
– I Euro Media Group  
ønsker vi å forsikre oss om 
at vi alltid tilbyr kundene 
våre den beste tilgjenge-

lige teknologien. Konkurransen på markedet er knallhard, og våre  
kunder er alltid på utkikk etter den kreativiteten og innovasjonen  
som utgjør den store forskjellen, sier Ronald Meyvisch, CTO  
av Euro Media Group.

EMG, som har sitt hovedkvarter i Frankrike, har allerede en sterk 
tilknytning til Sonys produkter, og da især HDC-1500 som har  
vært en stor del av EMGs produksjoner det siste tiåret. EMG 
innså at de måtte ha fremtidsrettede løsninger for å beholde den  
industriledende posisjonen, og disse løsningene måtte støtte neste 
generasjons teknologi, som for eksempel 4K, HDR (High Dynamic 
Range) og HFR (High Frame Rate). Som begrunnelse for valget  
av Sony som leverandør nevner EMG kvaliteten, påliteligheten  
og de tekniske fordelene ved Sonys løsninger.

– Fra et teknologisk standpunkt, ser vi et marked i rask endring.  
Vår utfordring som en gruppe var derfor å velge én løsning  
som både leverer de høykvalitetsbildene og innovative aspektene 
som markedet krever, og samtidig kunne løfte operasjonell drift og 

”Skam” tror jeg er veldig populært, mye på grunn av målgruppen. Dette 
handler om ungdom, det er primært på nett og det er noe helt nytt, 
sier Bente Sagplads, som er ansvarlig for programsalg i NRK.  ”Skam” 
handler om et knippe ungdommer på videregående skole, og hand-
lingen utspiller seg blant annet på sosiale medier. Serien har hatt et 
snitt på over 200.000 seere på nett i første sesong og har bare vokst i 
popularitet i andre sesong.

NRK selger ”Skam” som et format og ikke som et ferdiglagd program. 
Det betyr at eventuelle kjøpere sikrer seg en opsjon på en nyinnspilling. 
I morgen presenteres programmet for et internasjonalt publikum på en 
visning av nordiske dramaformater i Cannes. Interessen for formatet 
meldte seg imidlertid allerede før de ankom Cannes, ifølge Sagplads. 
Norsk filminstitutt (NFI) og Virke Produsentforeningen har for andre 
gang gått sammen med nordiske samarbeidspartnere om felles profile-
ringstiltak under messen. Lanseringsrådgiver Mia Lindrup i NFI fortel-
ler om smekkfulle visninger når det nordiske innholdet skal presenteres.  
– Det virker som om det fortsatt er veldig stor interesse for det nordiske, 
og jeg tror det nordiske brandet er sterkere enn det norske alene. 

Ny sjef på Megapixel
Megapixel Group arbeider globalt innen filmproduksjon og har sitt 
sete i Stockholm. Til nå har selskapet spesialisert seg mot reklamefilm, 
musikkvideor og reportasje. 

Den nye sjefen Christian Olsson, har lang erfaring i fra lederskap og 
salg innen IT-bransjen, og vil nå satse på endring og fornyelse innen 
filmproduksjon.

– Jeg ser fram i mot å begynne arbeidet hos Megapixel Group. Her 
finnes mye kreativ kapital, og vi er enig om en tydlig framtidsstrategi 
for hvordan vi kan utvikle og modernisere en bransje der etterspørselen 
etter ulike film- og videoformater øker aggressivt.

Parallellt med rekrutteringen blir  kundansvarlig Robin Westerback 
deleier. Grûnderen Richard Frantzén, kjent for sitt tidligere arbeidet 
innen bransjen, fortsetter sitt arbeidet som Creative Director

”Skam” på Mipcom
effektivitet på et gruppenivå med en pålitelig og skalerbar løsning for 
fremtiden, sier Meyvisch.

– Vi er sikre på at vårt fornyede partnerskap med Sony vil levere på 
samtlige av disse premissene, og vil i tillegg forsyne oss med flere 
innovative løsninger i tiden fremover. Vi er stolte over å være Europas 
ledende leverandør av kringkastingstjenester og disse nye løsningene 
fra Sony vil sikre at vi fortsetter å levere kvalitet i fremtiden.

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

contact@qrew.org

Nytt selskap
Sony Computer Entertainment Inc. (SCE) og Sony Network Entertain-
ment International LLC (SNEI) danner Sony Interactive Entertain-
ment LLC (SIE). Et nytt selskap som forener alle forretningsenheter 
som tilhører SCE og SNEI, inklusiv hardware, software, innholds- og 
nettverkstjenester. SIE kommer til å ha sitt hovedkontor i San Mateo, 
California, USA, samt etablere globale virksomheter i Tokyo og Lon-
don i april 2016.

– Gjenom å integrere PlayStations hardware, software, innholds- og 
nettverkstjenester, kommer SIE til å bli en ennå sterkere enhet, med en 
tydligere målsettning for å drive vekst innen virksomheten som ved-
rører PlayStation ytterligere. Sammen med våre forretningspartnere 
kommer SIE til å utvikle markedsledende og banebrytende tjenester 
og produkter som kommer til å fortsette å inspirere forbrukerne. Vi 
kommer til å arbeidet hardt for å maksimere  selskapets verdi gjenom å 
samordne den globale virksomheten fra San Mateo, Tokyo og London 
samt utnytte lokal ekspertise, sier Andrew House, konsernsjef og global 
sjef for Sony Computer Entertainment Inc. og konsernledelsen med 
ansvar for Network Entertainment Sony Corporation.

Tar over TV2 lokalt
Screen Story har nå tatt over driften av alle TV 2s lokalkontorer og 
tilbyr samtidig tv-produksjon over store deler av Norge. Selskapet,  
med Stavanger som hovedbase, satser også på levende bilder for andre 
medieselskaper og content marketing for selskaper utenfor medie-
bransjen. Det opplyser selskapet i en pressemelding.  Fremover øns-
ker vi å benytte basen disse distriktskontorene gir oss til å bygge et 
unikt produksjonsselskap med et riksdekkende nettverk som også  
er tilgjengelig for bedrifter utenfor mediebransjen, sier administrerende
direktør Tommy Aase i Screen Story i meldingen. Screen Story  
omsatte totalt for 19,5 millioner kroner i 2015. Antall faste ansatte  
er 18 personer.
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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

Vi har testet de største 
redigeringsprogrammene

SEBASTIAN SYLWAN 
Digital Storytelling    

MEDIARENA
Samlokalisering gir løft

redigeringsprogrammene

ÅRETS STORE TEST

SONY DWX – Trådløst og problemfritt

ROLAND R-26 – En multitracker i hånden

IBC 2012 – Nyheter og trender
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NIKON D800
Nikon tar opp kampen
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KRYPTON
Fra opptak til ferdig film
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LED-LAMPER 
Monitor undersøker 
lyseffekten
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ARENA-
PRODUKSJON

med Black Magic

Styrer filmen med app
HALVBROREN

Kraftpakken Nucleus
Nytt fra SSL

LLB 2012
Stor messe i Spektrum

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

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

SKANDINAVIAS LEDENDE BRANSJEMAGASIN FOR INSTALLASJON OG PRODUKSJON I AV-BRANSJEN

Frilansere i teamarbeid
FARMEN

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

Magasinet
Bransjens magasin

6 nummer per år
Kritisk & uavhengig
Direkte i postkassen

Innhold
Tester

Reportasjer
Kronikker
Intervjuer

Skandinavia
Bransjens magasin i

Norge
Sverige

Danmark

Skribenter
Skribenter fra bransjen

Fakta fra eksperter
Kronikker fra kolleger
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CATO 
JOHANSEN 
Første opptaksdag med Sony F65

BOSE
RoomMatch med 
kontrollert spredning

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

Zentropa forsterker
filmens farge

GRADING

Soundcraft Vi1
Finslipt lydverktøy

Stødige bilder
Stab C Compact 

Ultimax Aerial AS

Forlaget Nye MedierMonitor
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Fri fl yt av media
Aal Stasjon

NYE KAMERA
FRA CANON!

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

DICE
Proff lyd for spill

Fargekalibrering 
Ekspertene forklarer

Dolby Atmos
Forlokkende kinolyd

Revoice Pro
Vokalfikser

Tester
Program & maskinvare
Nye produkter testes

Teknologi omtales
Versjoner verifiseres

Reportasjer
Evenement overvåkes

Ny teknikk omtales
Personer portretteres

Fakta debatteres

Bransjenytt
Nytt om navn

Nye utdanninger
Nye agenturer

Nye lokaler

Produktnyheter
De nyeste produktene

Nyheter fra messer
Oppdateringer

www.monitormagasin.no

Screenergy
Interaktivt bord –

framtidens skjermmedia?

Roland M-48
din personlige mikser

3D eller 3G
NAB 2010
viser vei

På farta
Mobil-TV

gir deg bildene

Forlaget Nye MedierMonitor
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Epost: salg@video4.no
Telefon: 56 90 42 10

www.xeenglobal.com

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

Samyang-Nordic-Baltics

Perfeksjonistens valg

Focus Nordic  •  www.focusnordic.no  •  info@focusnordic.no

• Lyssterk blender på  T1.5 ( T3.1 ved 14mm)

• Eksepsjonell skarphet og kontrast

• Fullformat (24x36mm)

• Trinnløs ring for følgefokus-systemet

• Standard ringposisjoner for fokus- og blenderringer

• 6144 x 3160 oppløsning for 4K+ bildekvalitet

• Leveres i fem fatninger (PL, EF, Nikon F, Sony E og MFT)

• Robust metallkonstruksjon

• Samme frontdiameter for profesjonell � lmproduksjon

• Kalibrert fokuseringsskala i meter

Den profesjonelle Samyang XEEN serien har blitt utvidet med to nye brennvidder for å dekke 
alle behov i en � lmproduksjon. En 14mm T3.1 og en lyssterk 35mm T1.5.
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