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I dette nummeret
8  n ANIMASJON MED OSCAR
Animasjonsfilmene deres ser ut til å appellere til mennesker i alle aldre.  
Vi har vært på besøk hos det britiske animasjonsstudio for å lære om 
teknikk og visjon.

16 n SENNHEISER PÅ THE VOICE
Vi besøkte gutta bak lyden på TV2-programmet The Voice for å lære 
hvordan man spisser lydproduksjon for TV.

18 n Å JAKTE DIGITALT
Visjonen var å lage en spillmotor som gjorde det mulig å skape nærmest 
uendelig med verdener.

24n PROFESJONELT HOS FOTO.NO
Foto.no frir til film og videofotografer og satser tungt med både kom-
petanse og sortiment.  De har åpnet ny butikk midt i Oslo-sentrum, vi 
var på besøk.  

26 n LYSERE TIDER
AV-shop på Alnabru har en rekke av Sony  sine projektorer innomhus, 
vi var på besøk for å oppdatere oss på nyheter innen visningsteknologi.

28 n HVA ER ISO
Alle vet hva ISO står for, men vet du egentlig hva som ligger bak ISO 
karakteristikken hva måler det og hvordan.  Vår ekspert Mats Jungner 
gir deg oversikt.

32 n SUKSESSKAMERA VERSJON 2
Sony har oppdatert sitt suksesskamera PXW-FS7 versjon 1 til versjon 
2. Kameraet som mange syntes var bra har blitt bedre.  Vi har sett på 
hva det er godt for.

37n LYSENDE SKJERMER
Panasonic og deres forhandler Scandec hadde samlet det nyeste ny 
innen displayteknologi.  Vi var på besøk og gikk gjennom nyhetene.

I hvert nummer
  6  n LEDEREN

10 n PRODUKTNYHETER

22  n GALLERIET

40 n BRANSJENYTT

Aardman Studios ble etablert i Bristol for 40 år siden, nå er deres filmer kjent verden over 
med en distinkt britisk signatur.

Sony PXW-FS7 II er en spennende oppdatering av et godt kamera, vi har tatt en 
gjennomgang av kamerra.

Atomos Ninja Flamer Monitor Recorder var en av de tingene Foto.no viste fram.

Coverfoto: Aardman Studios
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Red utvider kamerafamilien
Monstro 8K VV er det nyeste tilskuddet i Red Digital Cinemas-sorti-
mentet og innehar 8K fullstørrelsesfilmer med opptil 60 fps, og leverer 
35,4 megapiksler i stillbildeformater og datahastigheter på opptil 300 
MB per sekund. Som deres andre DSMC2-kameraer, filmer denne 
Weapon-varianten i Redcode Raw, Apple ProRes eller Avid DNxHD/
HR. Den følger også produsentens slagord"Obsolescence Obsolete" 
– oppgraderingsprogrammet som gjør at nåværende eier av Red- 
kameraer kan oppgradere teknikken, uten å måtte kjøpe et nytt sys- 
tem. Utover det har man introdusert et servicetilbud for de som har 
Weapon-kameraer i sin egen Red Armor-W,  
som blant annet inklu-
derer ett sensor-
bytte per år. 
 

Pris:Ikke 
oppgitt.

Produsenter: 
Red Digital 
Cinema, 
www.red.com

Fotoryggsekk hendig 
for kompakt utstyr
Med sin nye fotoryggsekk m-Trekker BP-150, ønsker Lowepro å tilby 

et alternativ til vanlige varianter. Sekker er i 
følge produsenten "ofte unødvendig 
store og har dårlig plass for mye av 
fotoutstyret som trengs i dag".

Sekken er 15 centimeter dyp og 45 
centimeter lang, og inneholder 
flyttbare skillevegger for ulike  
typer objektiver og tilbehør. 
Ved å organisere disse, kan du 
for eksempel romme et system-
kamera med lyssterk normal 
zoom, et par mindre fastfokus-
objektiver, et kompakt stativ 
og diverse småutstyr. Til og 
med, en lang telefotozoom og 
en 12-tommers bærbar PC, 
eller et 13-tommers, nettbrett  
får plass. Pris: 1.300 kroner.

Produsenter: Lowepro, 
www.lowepro.com

128-kanalsmaskinen, SG.MADI,  som ble avduket på AES-messen i 
New York, er framhevet av produsenten som en enhet med enkel ma-
nøvrering. Spesielt da den raskt kan kobles til MADI og Soundgrid-
konsoller og fungerer som et verktøy for å overvåke de respektive signa-
lene. Og med nettverksbryteren skal det være mulig å integrere eksternt 
utstyr og DAW-er i et Soundgrid-basert miljø.
 

Rack-kabinett perfekt for broadcasting, live formål og studiobruk
Med en titt på maskinvaren finner vi hodetelefonport, LED-indikatorer 
for synkronisering, prøvetakingsnivå og frontpanelnivåer, og bak to 
phantom-mikrofoninnganger med justerbar pad, to balanserte linje-
utganger (både XLR), to RJ45er og to MADI-porter (kan velges som 
optisk SC, koaksial eller SFP). Pris: 18 800 kroner.

Produsenter: Directout Technologies, www.directout.eu 
 

AKTUELT PRODUKTNYHETER 2018
Tipse om produktnyheter? 
e-post: geir@monitormagasin.no



www.monitormagasin.no 1 – 2018  5

Manfrotto lanserer 
oppfølgere til Nitrotech N8
Kjenner man til Manfrottos kompakte stativhode Nitrotech N8 fra tid-
ligere i år, er man også kjent med deres vektkapasitet på åtte kilogram. 
Nå økes kapasiteten ytterligere gjennom slippingen av hodet Nitrotech 
N12, som klarer en vekt fra fire til tolv kilogram. 

N12, som har en høyde på 14,8 centimeter, er utstyrt med en en 
stempelmekanisme som ifølge produsenten garanterer "nøyaktig og 
kontinuerlig motvekt", og et system under navnet Variable Fluid Drag 
System, som sikrer jevn panorering og tilt. I tillegg er 3/8-tommers  
Easy-Link-stikkontakter tilgjengelig med rotasjon. Manfrotto introdu-
serer også et utvalg av fullt dedikert 360 Virtual Rea-
lity, som inkluderer både stativbase og utvidelser, 
tilbehør og komplett sett. Pris: Ikke fastsatt.

Produsenter: Manfrotto, 
www.manfrotto.no

västmannagatan 17

MAXIMA
Dec 4-5

CAMERA SYSTEMS
Dec 6-7

CAMERA SYSTEMS DAY
Dec 8

NORDIC WEEK

113 25 STOCKHOLM

-

Ikke nødvendig å sentrere for 
lydspredning i lokalet
I følge Bose trenger ikke EdgeMac-høytalerne å plasseres midt i møte-
rommet, men fungerer like fint nær en vegg eller i et hjørne. Grunnen til 
dette er PhaseGuide-teknologien som har en 75-graders asymmetrisk 
vertikal spredning av lyden. Det hevdes at EdgeMax er kapabel til å gi 
samme ytelse som fire konvensjonelle høyttalere.

Takhøyttaleren passer godt i en takhøyde på 2,5 til 6 meter, heter det. 
EdgeMax vil bli tilgjengelig til høsten. 
Pris:  Ikke fastsatt.

Produsenter: Bose, 
www.pro.bose.com

Kombinerer HDMI- og USB-signaler 
i en og samme enhet

Med Crestrons HD-EXT-USB-2000-C kan man forlenge signalkablene 
, eksempelvis fra og til en monitor og USB-kamera ved et webbmøte. 
Enheten innehar støtte for både HDMI og USB 2.0, RS-232, IR og 
nettverk, og 4K med HDCP 2.2, heter det i pressemeldingen.

Utvidelsen leveres som et sett og består av en sender og mottaker 
som kan installeres opptil 100 meter fra hverandre, og signalene blir 
transportert over et (1) CAT-kabel ved hjelp av HDBaseT-teknologi.  
Pris: Ikke fastsatt.

Produsenter: Crestron, www.crestron.eu

Tamron slipper ny telezoom
Tamron 100-400mm F / 5-6,3 Di VC USD, har en ytterdel av metall, 
frontforing med flouring-belegg og vekt på 1 115 gram, og er utstyrt 
med to prosessorer. Disse er ansvarlige for å gi "maksimal ytelse" for 
både bildestabilisering og autofokus. Sistnevnte er drevet av en ultra-
lydsmotor som sies å stille fokus "raskt og med høy presisjon".

Hvis vi tar for oss det optiske designet, inneholder den tre objektiver 
av ED-glass. Det har også implementert Tamrons overflatebehandling, 
eBand belegg. Ved disse påstandene hevdes det at kromatisk abberasjon 
oppstår, og at reflekser og erosjon reduseres. Til slutt sies det at objek-
tivet kan brukes på kameramodeller med APS-C sensor, noe som gir 
en bildevinkel på ca. 150-600 mm. 

Pris: Ikke fastsatt.

Produsenter: Tamron, www.tamron.eu
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Endringer og muligheter
Først og fremst vil vi takke de mange hundre som var innom 
Monitor Road Show i November 2017.  Vi vil også takke våre 
samarbeidspartnere utstillerne som gjorde denne reisen fra 
Trondheim, Bergen til Oslo til en bransjebegivenhet. Totalt sett var 
omlag 300 stk innom roadshowet dette var profesjonelle folk med 
stor interesse for teknikk. Vi tenker at dette viser at det er et godt 
grunnlag for å fortsette Monitor RoadShow i 2018.  Vi rigger nå klar 
for Monitor RoadShow i 2018, mer informasjon vil komme på nett 
og i neste nummer.  I 2018 satser vi på å bygge et sterkere faglig 
program, har du innspill til temaer du vil vi skal prioritere ta kontakt.  
Vi tar også i 2018 sikte på å besøker Trondheim, Bergen og Oslo med 
Monitor Road Show, vi skal bruke nyåret til å finne ut av interessen 
for å utvide med f.eks Stavanger.  

Angrer du på at du ikke var tilstede så ligger en rekke glittrende små 
filmsnutter fra RoadShowet ute på våre Facebook og Youtube-sider.
Vi gleder oss til å treffe ennå flere folk høsten 2018.  

I mellomtiden skal vi jobbe med å gjøre Monitor Magasin og  
www.monitormagasin.no ennå bedre.  I løpet av Januar 2018 lanserer 
vi en flunkende ny versjon av www.monitormagasin.no som vil 

gi oss ennå flere muligheter til å integrere publiseringen med film, 
bilder og gode historier.  2018 skal være året da du skal kunne få mere 
teknisk bransjestoff i magasin, på nett eller på 
roadshow.  Vi tar gjerne i mot innspill og 
tips.  Har du noe du synes vi bør skrive 
om, lage en film om eller løfte fram.  

Ta kontakt med oss.
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MONITOR 
ROADSHOW

monitorroadshow.no

Trondheim

Bergen
Oslo

Bekreftet

Bekreftet
Bekreftet

-Også i 2018

Registrer deg på 
www.monitorroadshow.no 

for fri entre.

Monitor RoadShow er et  roadshow for  

leverandører og aktører i AV- bransjen. Vi vil 

som i 2017 reise  mellom  Norges tre største 

byer,  Trondheim, Bergen og Oslo høsten 2018.

I løpet av en uke reiser roadshowet rundt med 

en rekke utstillere og deres mest interessante 

produkter og tjenester. Dette skal være mer enn 

en salgs arena. Vår visjon er at Monitor RoadShow 

er et kontaktpunkt for mennesker i AV-bransjen 

slik at avstanden mellom  kompetansen minimeres, 

i vårt langstrakte, og til dels ufremkommelige land.
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Tekst: Michael Dee
Foto: Aardman Studios

Oscarsbelønnet 
animasjon

AARDMAN STUDIOSREPORTASJE

Animasjonsfilmene deres ser ut til å appellere til mennesker 

i alle aldre. Nå er britiske Aardman Studios aktuelle med ny 

spillefilm, med tittelen Early Man. Samtidig har selskapet 

gitt seg i kast med VR, med en opplevelse som handler om 

syriske flyktninger. 

www.monitormagasin.no8  1 – 2018
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Oscarsbelønnet 
animasjon

Det går unna i filmen Shaun the Sheep, og en god del av 

spesialeffektene ble skapt i postproduksjonen.

1 – 2018  9www.monitormagasin.no
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eksperimentelle filmer sammen. BBC fikk se 
en av dem, og syntes den var så bra at den ble 
vist i barneprogrammet Vision On. De bes-
temte seg for å satse på animasjon i framtiden. 
I 1972 registrerte de navnet Aardman Studios, 
og fire år senere ble studioet her i Bristol åpnet.  

Animasjon for voksne
Den første profesjonelle produksjonen hand-
let om Morph; stop motion-animasjon med 
en leirfigur som kunne innta formene til andre 
vesener og objekter rundt seg. Han fikk snart 
selskap av sin rampete kompis, Chas. 

Filmene ble en hit, og de to figurene ble vist 
i en rekke barneprogrammer på BBC. Dan 
fortsetter. 

– Peter og David begynte nå også å interes-
sere seg for å lage animasjonsfilmer for voksne. 
Det begynte med Animated Conversations for 
BBC og senere  en serie for Channel 4 som 
vekket mye oppmerksomhet, kalt Conversa-
tion Pieces. 

Konseptet var originalt, og basert på å først 
spille inn hverdagslige samtaler mellom

Det er noe distinkt britisk over 
alt Aardman produserer av ani-
masjon. Noe eksentrisk, humo-
ristisk, og veldig menneskelig 

– selv når det handler om hunder, sauer eller 
kyllinger. Aardman er blant de mest frem-
gangsrike i bransjen, og har tatt hjem hele fire 
Oscarstatuetter opp igjennom årene. Figurer 
som Wallace & Grommit og Shaun the Sheep 
har fått klassikerstempler innenfor sjangeren. 
Studioet ligger i Bristol, og det er fullt kjør når 
jeg kommer på besøk. Teamet er i sluttspur-
ten med den nye filmen, Early Man, forteller 
Dan Efergan, som er Creative Director i den 
digitale avdelingen. 

– Den er satt i forhistorisk tid, i en verden med 
dinosaurer og mammuter. Hovedkarakterene 
er den modige huleboeren Dug og hans kom-
pis, Hognob. Sammen forener de stammen for 
å bekjempe den farlige fienden i bronsealder-
byen, der sjefen er en snobbete guvernør ved 
navn Lord Booth. 

Og det er så mye Dan vil fortelle om Early 
Man på dette tidspunktet, som kommer på 
kino i vår.  

Det er litt over 200 personer som jobber i stu-
dioet, alle med sin egen spesialitet. Studioet 
fylte 40 år i 2016, men historien begynte på 
midten av 60-tallet, da Peter Lord og David 
Sproxton traff hverandre på studiet. 

– De ble godt kjent, og begynte så smått å lage 

Morph ble en hit og kom til å bli vist i en rekke barneprogrammer på BBC. Han fikk snart selskap av sin rampete kompis, Chas. 

Dan Efergan leder arbeidet i det interaktive teamet på 

Aardman Studios, hvor arbeidsoppgavene går ut på skape 

karakterer og finne på historier, men på en måte som ikke 

likner klassiske filmer på kinolerretet eller tv-skjermen. 

Det handler om integritet, å ikke 
kopiere Pixar og de andre på markedet, 
men uten å begrense det til det britiske.   

DAN EFERGAN

Ben Curtis produserte We Wait, Aardmans VR-opplevelse om 

syriske flyktinger. 
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Early Man er Aardmans nye spillefilm, og handler om huleboerne Dug og kompisen hans, Hognob. Filmen kommer på kino i vår. 
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 voksne, og senere bruke dem som utgangs-
punkt for animeringen. De spilte også inn en 
film ved navn Early Bird, som baserte seg på 
en lokal radiostasjon. Disse filmene viste hvor 
mye humor, følsomhet og visdom som kan 
komme fra vanlige mennesker. 

Hentet hjem sin første Oscar
Parallellt begynte studioet å produsere re-
klamefilmer og musikkvideoer, blant annet 
videoen til Peter Gabriels Sledgehammer 
(1986), som idag betraktes som den beste 
animerte musikkvideoen noensinne. Gabriel 
fortalte senere i et intervju om den smerte-
fulle innspillingen, der han måtte ligge under 
et glasspanel i 16 timer mens teamet utførte 
stop-motion-tagningene. De animerte avsnit-
tene med to dansende kyllingene, ble utført av 
Nick Park, som ble ansatt året før. Og med han 
på laget skulle studioet komme til å erobre et 
internasjonalt publikum, sier Dan. 

– Han hadde allerede i studietiden begynt å 
jobbe med A Grand Day Out, den første fil-
men med karakterene Wallace & Grommit. 
Han begynte å jobbe med en serie kalt Crea-
ture Comforts, en kortfilm der lydopptak av 
voksne ble brukt til animerte dyrefigurer. For 
denne ble studioet belønnet med sin første 
Oscar. 

Og det ble flere Oscarstatuetter for Nick Park 
og Aardman, for Wallace & Gromit-filmene 
The Wrong Trousers (1993), A Close Shave 
(1995) og The Curse of The Were-Rabbit 
(2006). 

Ikke “bare leire”
Det er også Nick Park som står bak den nye 
filmen Early Man. Figurene beskrives ofte 
som leirfigurer, men konstruksjonen av dem 
har blitt mye mer kompleks, sier Dan. 

– De fleste figurene har per nå lite leire i seg.  
De består av vinyl, lateks, metallbeslag, og så 
litt leire på overflaten, så det er et stort arbeid 
som ligger bak. Animatører er likevel animatø-
rer, og animasjonens ”bibel” er Richard Wil-
liams klassiske håndbok, Traditional Anima-
tion. Det er altså fremdeles håndverket som 
driver det hele, noe som merkes godt. Studioet 
består av et virvar av korridorer og spesiali-
serte avdelinger. Dan fortsetter. 
– Figurene produseres i modellavdelingen, og 
hovedanimatørene har assistenter som forbe-
reder dem før hver tagning i filmen. I en annen 
modellavdeling lages det dekor og rekvisita. 
Noen konsentrerer seg om bygninger, mens 
andre om for eksempel grønnsaker, trær, biler 
eller møbler. På maleavelingen males bakgrun-
ner til filmene. 

Vi har et ateljé (Art department) som har 
et overordnet ansvar for helheten, noe som 
innebærer fargekoordinasjon, landskap og 
bygninger, og som også simulerer scener som 
er spesielt kompliserte. I sluttfasen ferdigstil-
les film, dialog, lydeffekter og musikk i post-
produksjonsavdelingen. 

Å gjøre bevegelsene så realistiske som mulig 
er et nokså omfattende arbeid, som for eksem-
pel i filmen The Pirates! In an Adventure with 
Scientists (2012), forklarer Dan. 

– Teamet ville gjøre munnbevegelsene så bra 
som mulig. Så de formet leire og skannet fi-
gurene med en 3D-skanner for å digitalisere 
dem. Deretter finpusset CGI-teamet filene. 
Senere ble dialogen utført med et 3D-program 
og synket opp med bevegelsene, for så å bli 
behandlet i et 3D-program igjen. Formene på 
munnene ble printet ut med en 3D-printer. 
Disse formene ble justert og plassert på de 
fysiske figurene, og deretter brukte man små 
magneter for å få munnbevegelsene korrekte.

We Wait
Aardman Studios har også gitt seg i kast med 
VR-opplevelser, blant annet den oppsiktsvek-
kende VR-opplevelsen We Wait, som baserer 
seg på syriske flyktningers farlige ferd over 

Det kreves et omfattende arbeid for at bevegelsene figurene gjør skal bli korrekte. Blandt verktøyene er blant annet nedslipende tannpirkere og tannlegeutstyr. 
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Middelhavet. Produsenten Ben Curtis fortel-
ler. 

– We Wait ble til etter at BBC lot høre fra seg 
og ba oss komme med ideer til deres Future 
of Immersive Storytelling Program. Det var 
midt under flyktningkrisen, og det slo oss 
hvor vanskelig det var å fatte hva flyktningene 
ble utsatt for. Dermed gjorde vi omfattende 
research, snakket med mennesker som jobbet 
for flyktningorganisasjoner, og fordypet oss i 
den forferdelige menneskesmuglingen. Utifra 
dette skapte vi sammensatte karakterer. 

Å jobbe med VR var en ommstilling, sier Ben.  
– Ettersom det er 360, forsvinner rammever-
ket helt. Man kan se fra alle vinkler og opp 
og ned. Vi hentet endel inspirasjon fra teater, 
der belysning er et viktig verktøy for å skape 
drama. 

For eksempel der de beveger seg ut på den 
farlige båtferden over Middelhavet. Med VR 
må man virkelig tenke seg om. Man kan sitte 
og skissere så mye man vil, men det er først 
når man tar på seg headsettet at man virkelig 
skjønner hva som må til. 

Og det skulle spesiell utrustning til for at be-
vegelsene skulle bli bra. 

– Vi tok i bruk Perception Neuron, en motion 
capture-drakt produsert av Noitom. Den er 
utstyrt med små magneter, slik at man kan 
få en forhåndsvisning av animasjonen i real-
tid i systemet. En annen viktig del var flykt-
ningenes båtreise; jeg ble veldig urolig for at 
den skulle skape problemer. At folk skulle bli 
sjøsyke eller kvalme. At båten skulle bevege 
seg på en urealistisk måte. Det viste seg om-
sider at det fungerte bra så lenge bevegelsene 
av at forskipsdelen og akteret hevet og senket 
seg gikk sidelengs. 

Det var også mye støy på lyden, sier Ben. 
– Vi benyttet oss av binaural spatialisering, 
som beregner hvordan lyden oppfører seg når 
den treffer det menneskelige hodet. Med hjelp 
av dette kunne vi også gjøre historien mer 
kompleks med lyd som kommer fra sidene, 
ovenifra eller nedenifra. Det var historien som 
styrte hvordan opplevelsen skulle utformes.
 
– Under opplevelsen får de ulike familie- 
medlemmene fortelle om seg selv og sine 
opplevelser. Det er øyekontakten som er det 
viktigste i det store og det hele, og de får ulike 
reaksjoner når man som publikummer kikker 
på hver og en. Ettersom man selv havner midt i 
historien, begynner man også å undre seg over 
hvilken rolle man har i den store sammen-

hengen. Det var helt avgjørende at publikum 
virkelig fikk bli en del av historien. 

We Wait griper tak i en, og det avhenger av 
øyekontakten med karakterene. 

– Det var nesten det vanskeligste med alt sam-
men, at øyekontakten skulle kjennes realistisk. 
We Wait berører - og det merket vi fort, at folk 
åpenbart følte seg truffet av opplevelsen. 

En VR-opplevelse om flyktninger kan føles 
langt unna de folkekjære figurene, men det 
finnes likevel mye som forener dem, sier Dan 
Efergan.  

– Aardman handler om menneskelighet, gode  
karakterer og historier, og det er det som er 
den røde tråden. Vi kommer til å fortsette å 
jobbe med VR, men vi må selvsagt vente til 
markedet vokser til.  
 

We Wait er en av Aardmans seneste produksjoner, og er en VR-opplevelse om syriske flyktninger. Den ble dekket av BBC, og ble til igjennom omfattende research der teamet var i kontakt med 

folk i flyktingorganisasjoner og folk som hadde jobbet i leiren i Calais.  

Det var midt under flyktningkrisen, 

og det slo oss hvor vanskelig det var å 

fatte hva flyktningene ble utsatt for.  
BEN CURTIS
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Aardmans filosofi
Alle projekter innenfor studioets vegger må 
oppfylle særskilte krav, forteller Dan. Krav 
som bunner i Aardmans filosofi.

– Det handler om integritet, om å ikke kopiere 
Pixar og de andre på markedet, uten å begren-
se seg til det britiske. Filmene skal appellere 
universellt, slik at det er tilgjengelig for alle. 
Kan vi skape noe originalt og nyskapende som 
berører? Der ligger utfordringen. 

– Det finnes utviklingspenger som går til ulike 
prosjekter, og de som virker mest lovende i 
første omgang blir videreutviklet. 

Derfra fortsetter vi til vi har noe ferdig. I en 
ideell verden leter vi alltid etter en idé som 
strekker seg over flere plattformer. Vår opp-
gave er å fortsette å skape karakterer og finne 
på historier, men på en måte som ikke likner 
klassiske filmer på kinoskjermen eller tv-
skjermen. Det kan begynne som en tv-film og 
senere utvikles til bøker og interaktive spill, 
og nå VR. Og til tross for at jeg og teamet mitt  

retter oss veldig inn mot det digitale, skjer 
veldig mye ved hjelp av papir og fargestifter, 
og ikke minst ved hjelp av min favoritt, Lego. 

Mange av spillene våre bygger på ideen om at 
vi vil få barn ut og leke i frisk luft, og ikke stadig 
sitte foran en skjem. 

Dan forteller at Aardman også har visse nøye, 
uttenkte retningslinjer. 

– Vi jobber ikke med spill som baserer seg på 
våpen og annet vi ikke ønsker å assosieres med. 
Vi forsøker å alltid støtte de vi arbeider med, 
ikke minst de veldedighetsorganisasjonene 
som Wallace & Gromit’s Children’s Charity, 
som samler inn penger for å gjøre livet bedre 
for barn på sykehus og hospitser. 

Hvordan avgjør man hvilke ideer som skal 
realiseres?  
– Det handler om å gjøre gode ideer om til 
fantastiske filmer, og det er der det harde ar-
beidet kommer inn i bildet. På de ulike avde-
lingene forsøker vi å selge ideer til hverandre 

spontant, men det finnes også en mer formell 
prosess, der et team med folk fra ulike avde-
linger har ansvar for å ha overblikk, og er med 
og styrer, selv de som har ansvar for salg. Vi 
har for eksempel nylig fått inn forespørsler om 
programmer for barn i førskolealder. Da går vi 
igjennom ideene vi har liggende. 

Er det enklere eller vanskeligere å komme 
seg opp og fram som animatør eller nytt 
studio idag? 
- Både og, det er veldig lett å få grep om tekno-
logi idag, som programvare, apper og mengder 
av kanaler, ikke minst YouTube. Det innebærer 
imidlertid også at det er mye vanskeligere å bli 
oppdaget i mengden. Det man må ha er selvtil-
lit. De fleste animatører er ganske introverte og 
er fokusert på de små, fantastiske verdenene 
de har foran seg. Det kan være problematisk. 
Vi leter selv stadig etter dyktige animatører og 
de er faktisk ikke så mange. De som blir lagt 
merke til er de som går inn for å bli det, ved å gå 
på festivaler , prate med folk, legge ut filmer på 
Youtube, ta telefoner og sende ut showreels. 
Og de som virkelig har noe spesielt blir som 
regel oppdaget. n

Wallace & Gromit er blant Aardmans mest kjente og kjære karakterer. Nick Park jobbet på en film om dem som ble ferdigstilt på Aardman Studios.
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Introducing

 Avid DNxIV

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

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

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

transition to high-res at your own pace.
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En nedlagt hangar på Fornebu er arena for livesendingene for The Voice. Mens mentorene er mest opptatt av 

få maksimalt ut av potensialet til de gjenværende deltakerne før finalen, er Javed Kurd og Andreas Moe først 

og fremst fokusert på god lyd og pålitelige tekniske løsninger. Det mener de langt på vei å ha funnet med 

Sennheisers mikrofoner og deres Digital 6000 system for trådløse enheter.

Tekst & foto: Anders Olsen

  REPORTASJE   THE VOICE - TV2

Sennheiser hever røstene for The Voice

Hva er Digital 6000 systemet?
Dette er en videreføring av Digital 9000 systemet til Sennheiser. Den 
store forskjellen er en to-kanals mottaker, som gjør produksjon av live 
lyd betydelig enklere i et trangt bånd. Digital 6000 benytter samme 
langtrekkende transmisjonsmodus som Digital 9000, kombinert med 
en svitsjebåndbredde på 244 MHz. Sennheisers bit diversity og predik-
tive algoritmer etablerer en trådløs forbindelse som skal gi økt stabilitet.

De tre produktene i seriene er mottakeren, EM 6000, mikrofonen 
SKM6000 og senderen SK 6000. (se egne faktabokser)

Ny kapsel
Det er først og fremst kapselen som mikrofonene i Digital 6000 Kurd 
trekker frem. KK 205 er egentlig laget av Neumann, spesielt for Sennhei-
ser. – Som musikkprodusent føler jeg at opplevelse av lydkvalitet er bra. 
Problemer med nærtalelyder som popping og stygge s’er har vært mye 
mindre på denne sesongen av The Voice. Kurd legger til at mikrofonene 
jo er noe større enn andre mikrofoner. De har en innebygget vindhette 
som gjør at den er noe større. Samtidig slipper man problemet med 
å sette på en vindhette på mikrofonene. – Det er en utfordring med 
TV-sendinger at det også må tas hensyn til det visuelle. Selv om disse  
mikrofonene er noe større, er de likevel et veldig godt kompromiss 
mellom lydkvalitet og god TV-produksjon.

Mange mikrofoner i lufta
Andreas Moe er lydkoordinater for showet, og har mange hensyn som 
skal tas. De har 24 kanaler med mikrofoner i Digital 6000 systemet, i  
tillegg til 14 kanaler for internlyd, altså lyd mellom produksjonsen-
hetene, som kameramenn, produsenter med mer. Med nesten 40 tråd-
løse mikrofoner blir det helt klart en utfordring, særlig i det geografiske 
området. Fornebu ligger i et område med mye mennesker og aktivitet, 
og det er trang om plassen. – Digital 6000 er jo et digitalt system som 
gjør at det krever mye mindre plass, forklarer han. I tillegg til alt det 
trådløse er det jo selvsagt også en del instrumenter som benytter vanlige 
mikrofoner med kabel. Hele trommesettet har 14 mikrofoner, så kom-
mer gitarer og mikrofoner som tar opp publikumslyd med mer. Totalt 
sett er det nesten 80 kanaler med lyd frem og tilbake.

Lyd i flere retninger
Sendingene fra The Voice går live ut på TV, og det er også et tusentalls 
publikummer som kommer til hangaren. De opplever samme show, 
men ikke samme lyd. I et eget rom sitter lydprodusenten og forbereder 
lyden, fra scenen, men som skal sendes til OB-bussen som tar sendingen 
videre ut til befolkningen. Det er denne typen utfordringer som man må 
forholde seg til ved livsendinger, og det er viktige detaljer for at utstyr 
og ikke minst artister skal fremstå best mulig.

Vidar Lunder sørger for lyden fra The Voice blir best mulig
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Det er i tillegg selvsagt egen monitorlyd på 
produksjonen, så hva angår lydkvalitet burde 
både publikum, TV-seere og ikke minst del-
takerne i konkurransen føle seg godt ivaretatt. 
Vi fikk dessverre ikke mulighet til å treffe noen 
av disse for uttalelse om mikrofonen da vi var 
på Fornebu, men kan vel konkludere med at 
de alle hadde like vilkår i konkurransen i år. 
Vi gratulerer Thomas Løseth og hans mentor, 
Lene Marlin, med seieren i 2017.

 

EM 6000

• Tre frekvensvarianter (470–558 MHz, 550–638 MHz, 630–718 MHz)

• Sennheisers standard grenseflate mot mikrofonkapslene, kompatibel med 

 mikrofonkapsler fra seriene evolution wireless G3, 2000, Digital 9000, Neumann KK 204  

 og KK 205 (gjelder mikrofon)

• Med Sennheiser 3-pinners kontakt kan man kople til en rekke ulike mikrofoner eller  

 instrumenter (gjelder sender)

• Meget effektiv intermodulasjonsbeskyttelse

• AES 256- og Digital 9000-kryptering

• Kompatibel med EK 6042 og EM 9046 i long range-modus

• Li-ion batteripakker med 5,5 timer brukstid

• Magnesiumhus

• 19’’ 2-kanals mottaker, 19 tommers 1RU

• Svitsjebåndbredde på hele 244 MHz

• Den legendariske long range-modus   

 (LR) med proprietær lydkodek (SEDAC) fra  

 mesterstykket Digital 9000

• Ekte bit diversity anvender begge

 mottakerbanene, og kombinerer

 informasjonsinnholdet fra disse for å gi   

 best mulig signal

• Ekvidistant frekvensrutenett for maksimal  

 kanaltetthet og enklest mulig oppsett

• 32 RF preseleksjonsfiltre av overlegen   

 kvalitet for optimal undertrykkelse av   

 interferenssignaler på antenneinngangen

• Feilkorreksjon og maskering av lydfeil

• AES-256-kryptering

• Automatisk frekvensoppsett

• Digitale og transformatorbalanserte

 analoge utganger XLR, 6,3 mm jack, 

 AES-3, EM 6000 Dante med Brooklyn   

 II-kort og Amphenol RJ-45

• Integrert antennesplitter for kaskade-  

 kopling av inntil 8 systemer

• En høykvalitets OLED-skjerm per kanal

• Link Quality Indicator (LQI – kvalitets-  

 indikator for link)

• Kompatibel med Wireless Systems 

 Manager (WSM)

• Kompatibel med standard Sennheiser   

 UHF-antenner

• Kompatibel med Digital 9000-sendere i   

 long range-modus

SKM 6000 mikrofon og SK 6000 sender

Javed Kurd og  Andreas Moe er lydansvarlige.
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Tekst: Peter Fredberg
Foto: Avalanche Studios

Å jakte digitalt
REPORTASJE   AVALANCHE STUDIOS

Linus Blomberg og Christofer Sundberg hadde begge egne visjoner når det kom til spill. Mens Christofer 

ville lage et rent actionspill, av typen der du hopper ut av et fly med skytevåpen, var Linus' visjon å lage 

en spillmotor som gjorde det mulig å skape nærmest uendelig med verdener. Disse visjonene skulle vise 

seg å utfylle hverandre på en god måte. 

www.monitormagasin.no18  1 – 2018
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Ved siden av realismen ville de at jakten i theHunter skulle være etisk riktig. Det handler 
ikke om å slakte dyr, men om naturopplevelsen; noe som har falt i smak hos publikum.

Å jakte digitalt

1 – 2018     19www.monitormagasin.no
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– Vi er i grunnen et såkalt "work for hire"- 
studio, og lager spill på oppdrag fra ulike utgi-
vere. Det danner grunnlaget for hele selskapet, 
sier Pim Holfve, vd på Avalanche. Det vi hol-
der på å utvide nå, er det vi kaller vår selvut-
gitte virksomhet, hvor vi utvikler, finansierer 
og distribuerer spillene selv. Dette gjøres idag 
i Stockholm. 

Å jakte digitalt
Den største spillsuksessen er også den som 
dannet grunnlaget til studioet; spillene i Just 
Cause-franchisen, sier Pim. Actioneventyret 
bygget opp et publikum på over en million. En 
annen suksess Pim løfter fram er jaktspillene i 
theHunter-serien. 

– Det ble sluppet som et "free to play"-spill i 
2009, og har idag over syv millioner registrerte 
brukere. Det er et velbygget spill i en kanskje 
litt merkelig sjanger, men spillet har fått et 
veldig trofast publikum. Det finnes mange je-
gere rundt om i verden, særlig i nord-Europa 
og USA. 

Pim innså at om han skulle jobbe med dette 
spillet, måtte han forstå selve jakten bedre, og 
det fikk ham til å begynne med jakt.

 – Å sitte på post på en stubbe under jakten og 
vente, kan være herlig, og en mulighet til å få 
et avbrekk fra hverdagen. Det er den følelsen 
og realismen som er i fokus i spillet. Det passer 
oss som studio midt i blinken; da kan vi skape 

realistiske miljøer med vår egen spillmotor. Vi 
har også løftet lydopplevelsen betraktelig. Har 
du på deg hodetelefoner, blir opplevelsen be-
merkelsesverdig troverdig. Det er så nære en 
ekte jaktopplevelse du kan komme, mens du 
samtidig slipper å fryse.  

– En interessant liten detalj er at det finnes 
en subgruppe blant spillerne som ikke er så 
interessert i jakt, sier Thomas Wiborgh, Head 
of Communications. De går mest omkring i 
de forskjellige verdenene og lytter til lyden, 
ettersom naturopplevelsen er såpass realistisk. 
De tar av og til fram det virtuelle kameraet sitt 
for å forevige opplevelsene sine. 

Hva er vanskeligst å skape idag? 
– Det vanskeligste er å skape en troverdig hel-
het, der alle komponentene samspiller, sier 
Pim. Vi har blitt gode på å bygge opp store, 
åpne verdener og der spiller både natur og 
lyssetting nøkkelroller. Troverdige mennes-
ker, og da spesielt ansikter, er også vanskelige 
å gjenskape. 

I et mer lineært spill som for eksempel  
Uncharted, kan utvikleren som regel legge 
mye vekt på enkeltkarakterene ettersom de 
er mer i fokus. I åpne verdener med opptil  
hundrevis av synlige karakterer, kreves det at 
man gjør noen kompromiss. 

Datakraften må holde til de store miljøene, 
utallige animasjonene, og de eventuelle visu-

På dette tidspunktet jobbet Linus og 
Christofer sammen på Paradox og 
bestemte seg for å slå seg sammen. 
Sammen med Linus' bror, Victor 

Blomberg, startet de Avalance Studios i 2003. 
Den tredje av brødrene, Oskar Blomberg, ble 
senere også en del av studioet som Studio 
Technical Art Director. Ved siden av hoved-
kvarteret i Stockholm, der 200 av de totalt 
315 ansatte holder til, har de også et kontor 
i New York. 

...og Linus startet Avalanche Studios i 2003.

Pim begynte med jakt på grunn av theHunter, for at han 

skulle forstå selve jakten bedre. 

Christofer...

Det vanskeligste er å skape en troverdig helhet, der alle komponentene samspiller. Teamet har blitt dyktige til å bygge opp 

store, åpne verdener, og der spiller både natur og lyssetting nøkkelroller. 
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elle effektene. Helheten er dermed den store 
utfordringen for teamet. 

Hva er utfordringene når dere utformer et 
nytt spill? 
– Det er litt forskjellig. Vi kan få forespørsel om 
å lage et spillprosjekt rundt et etablert merke, 
og da blir utfordringen for oss å bedømme 
om dette kan bli et Avalanche-spill: kan dette 
inneholde det vi ser på som vårt DNA? Det 
må være et "open world"-spill, og vi ønsker 
at prosjektet skal oppfylle to viktige kriterier. 
Det skal utfordre og drive oss både teknisk 
og kreativt fremover, og det må være rom for 
innovasjon og en mulighet for oss til å vokse 
som selskap. 

Pim forteller at det tar mellom ett og et halvt 
år til fem år å utforme et spill. Og når teamet 
er som størst under en produksjon, kan det 
være mellom 40 og 150 personer involvert.  
I tillegg benytter de seg av og til av kompe-
tanse utenfra, blant annet når det kommer til 
musikken i et prosjekt. 

Hva slags maskinvare bruker dere? 
– På desktopsiden har vi en minispesifika- 
sjon som alle våre ansatte skal ha tilgang til,  
sier Fredrik Lönn, Technical Director. Den 
inkluderer en maskin med SSD-harddisk, 
8-core CPU, og et dedikert grafikkkort, men 
det kan etterhvert dukke opp et behov fra en-
kelte om en ekstra kraftig maskinvare. Vi tar i 
bruk vår egenutviklede spillmotor som heter 
Apex, Avalanche Open World Engine. Den 
er spesielt produsert for å skape store, åpne 
verdener. Over 30 forskjellige programvarer 
er involvert i produksjonen. Alt fra Quixel 
Megascan, Pro Tools, Adobe Photoshop og 

Autodesk 3ds Max. Vi bruker også utviklings-
maskiner for alle konsoller, Wacom-sitplater, 
høyfrekvensmikrofoner og Xsensdrakter for 
motion capture. 

Viktigheten av kommunikasjon, 
struktur og å holde seg oppdatert
En av Avalanche Studios medarbeidere er  
Frida Thorén, som er 3D Artist. Hun har stu- 
dert 3D-grafikk på spillutdanningen Future-
games, og har fra tidligere en eksamen i for-
retningsøkonomi fra Uppsala Universitet. En 
stund var hun inne på tanken om å utdanne 
seg innenfor grafikk i film, men interessen for 
spill tok over. Hun liker tanken på at spilleren 
får gå rundt i og oppleve miljøer hun selv har 
vært med på å skape. 

– Det er et utrolig kreativt og variert arbeid, 
sier Frida. På den ene siden kan jeg tilbringe 
dagene med å skulptere og komponere miljøer 
digitalt, mens på den andre siden er det et om-
fattende teamarbeid å lage et spill. Det er så 
mange disipliner som jobber parallelt og sam-
men på samme prosjekt. God kommunikasjon 
og struktur er viktig, og utgjør en utfordring i 
yrket. En annen utfordring er det å følge med 
på den tekniske utviklingen. Det er fantastisk 
å se hvor raskt teknologien går framover. Det 
gjelder å holde seg informert og være fleksibel 
når det kommer til å lære seg ny programvare 

og oppdatere arbeidsflyten sin. 
– Det beste med jobben er helt klart å få være 
kreativ. Jeg jobber daglig med farge, form og 
komposisjon, samtidig som at jeg jobber tett 
med andre kreative mennesker, noe som in-
spirerer meg. 

Motion Capture
Ved utvikling av realistiske spill, brukes ofte 
kun motion capture, ettersom det er en ef-
fektiv metode, og gir et godt, realistisk slutt-
resultat. De jobber med to ulike systemer - et 
optisk system fra svenske Goodbye Kansas for 

Frida jobber som 3D Artist. Hun synes det er en spesiell 

følelse å vite at spilleren få gå rundt og oppleve de miljøene 

hun har vært med å skape. 

Rundt 100 medareidere holder til  i New York. I Stockholm jobber i overkant av 200 ansatte. 

God kommunikasjon og struktur er viktig, og utgjør en utfordring i yrket. 
En annen utfordring er det å følge med på den tekniske utviklingen.  
FRIDA THORÉN
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mer avanserte og detaljrike animasjoner, der 
skuespilleren tar på seg en heldekkende drakt 
med små IR-reflekterende markører og mo-
tion capture-systemet Xsens, som registrerer 
en persons bevegelser ved hjelp av sensorer. 
– Xsens kan vi bruke inne på kontoret vårt, 
så vi trenger ingen dedikert plass til det, sier 
Alexander, Animation Director. Men skal vi 
bruke Goodbye Kansas' teknikk, må vi være i 

studioet deres. Blant annet er rommet vi bru-
ker til å gjøre en optisk innspilling begrenset, 
ettersom vi dekker til veggene med kameraer 
for å registrere alle animasjonsdataene. Det at 
kameraene må registrere markørene på drak-
ten har også sin begrensning. For eksempel 

kan ikke skuespilleren sette seg inn i en bil, 
ettersom det ville ført til at markørene hadde 
blitt dekket til. Da må vi bygge en kopi av bilen, 
ett skall, slik at markørene forblir synlige. 

For å løse oppgaven trenger de enkelt forklart 
et oppsett av IR-kameraer, alt fra åtte stykker 
og oppover, avhengig av hvor stort volum de 
skal dekke. Det trengs en helt spesifikk pro-
gramvare for å tolke om dataene som kamera-
ene tar opp, og sende dem over til karakteren, 
som kan brukes i et spill eller i en scene. 

– Det kan ta alt fra 30 minutter til et par dager 
før vi får animasjoner levert til den bestemte 
karakteren, og i et format som vi kan begynne 
å jobbe med. Når vi har de dataene som pro-
duseres i motion-capture miljøene, trengs  det 
alltid noen finjusteringer til for at animasjone-
ne skal fungere bra i spillet. Det kan være at 
timingen og poseringen må justeres for å få 
fram visse bevegelser. 

Hva tenker dere om VR når det gjelder 
spill?
– Utvilsomt er det interesse og nysgjerrighet 
fra vår side, men som selskap er vi ikke klare 
for å ta det steget med VR idag, sier Pim. Vi har 
fullt opp med å skape verdenene våre på eksi-
sterende og etablerte plattformer. Dessuten er 
det terskler å komme over for å nå helt ut til 
sluttbrukeren med teknikken. Du må eie en 
konsoll og ha tilgang til et VR-kit, i tillegg til at 
du må kjøpe spillet, noe som betyr at veien dit 
blir ganske dyr. Kostnaden må ned med tiden. 
Det er en nøtt som må knekkes. 

Hva har dere på gang nå? 
– En god del, men det er hemmelig, sier  
Thomas Wiborgh. En spennende ting vi kan 
fortelle er at vi jobber med å lansere en snø-
verden til theHunter. Til tross for at det ikke 
er snakk om et nytt spill, så har vi brukt mange 
måneder på å få den til å bli spennende å  
utforske.  n

Det vanskeligste er å skape en troverdig 
helhet der alle komponentene samspiller, 
sier Pim Holfve.

Den største suksessen sålangt er  franchisen Just Cause, som dannet grunnlaget for studioet. Det ble sluppet tre spill i serien som bygget opp et publikum på over en million. 
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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

Pim  hadde en drøm om å starte et kreativt hus som 

Bauhaus eller Andy Warhols Factory, der han skulle samle 

kunstnere innenfor alle disipliner. Nå har han innsett 

at drømmen ble sann, i og med at han idag jobber hos 

Avalanche Studios.
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Tekst & foto: Joachim Fleischer

SPILK & FILM    INTERVJU

PROFESJONELLE GREP HOS FOTO.NO 

var grunnlaget lagt for å være en ledende 
leverandør av utstyr og tilbehør til norske 
fotografer. Nå er satser de tungt for å vinne 
oppmerksomheten til videofotografer også. 
Monitor var på plass når foto.no lanserte sin 
satsning mot proff-brukerne, 1. desember. 
 
Foredrag og demonstrasjoner 
I løpet av dagen har de arrangert flere fore-
drag for interesserte, og oppmøte på rundt 25 
engasjerte filmarbeider og andre, får en grei 

For oss som var med om den digi-
tale revolusjonen innen stillbilder,  
dukket foto.no opp som et spennen-
de og omfattende nettverk og digi-

tal møteplass for alt fra profesjonelle til ivrige 
amatører. Ganske raskt utviklet nettstedet seg 
til å bli en ressurs innen tekniske veiledning og 
inspirerende artikler. I tillegg til bruktmarked 
for fotoutstyr, ble nettsiden etter hvert utvi-
det til å inkludere, en nettbutikk. I april 2017  
åpnet den fysiske butikken i Bjørvika dermed  

innføring i grunnleggende filmarbeid, både 
med opptak, etterarbeid, lyd og strømming. 
Fredagen er satt av til profesjonelle brukere, 
mens dagen etter var det mulig å få en inn-
føring i bruk av GoPro og Feiyu Tech Gimbal. 
 
Martin Wallgren fra Panasonic har fått to 
bolker, og bruker den første til å fortelle om 
grunnleggende filmarbeid med utgangspunkt 
i Panasonics Lumix kameraer. Wallgren har 
bakgrunn som stillfotograf men har tatt steget 

Foto.no frir til videofotografer, og satser tungt med både kompetanse og sortiment for å innfri behovene  

til profesjonelle, og ivrige entusiaster. Det har nettverket og kompetansen på plass, og med drahjelp fra 

anerkjente leverandører satser de på at merkevaren de har bygget opp igjennom flere år skal hjelpe de videre 

når det fokuseres på levende bilder, og bildebehandling.

Tekst og foto: Anders Olsen

AKTUELT

Atomos Ninja Flame Monitor Recorder. En liten, men praktisk og kraftfull monitor-recorder av høykvalitet.
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over til levende bilder, og den ferden har gått 
via Panasonics Lumix serie. Det begynte med 
Lumix GH2, før han raskt gikk over til GH3, 
og nå bruker GH5 som eksempel. Selv om han 
bruker mye av sin tid på å reise rundt å pro-
motere kameraer, er han likevel mer opptatt av 
å vise resultatene av hva kameraene kan gjøre, 
ikke hvordan. Han har en presentasjon med 
høyt fokus på inspirasjon, og en stor del av 
klippene han viser oss er egentlig korte familie-
filmer, gjerne med sin egen datter som hoved- 
person. Det fungerer veldig bra, kanskje først 
og fremst fordi Wallgren er en god filmskaper.  
 
Siden Wallgren selv ikke snakker så mye tek-
nikk får vi legge til litt selv, om GH5. Det er 
verdens første speilløse systemkamera med 
4K 60p/50p, 4:2:2 10-bit videoopptak. Det 
nyeste flaggskipet i LUMIX G kameraserien i 
Micro Four Thirds format. Den nye 20.3-me-
gapixel Digital Live MOS sensoren uten 
low-pass filter, kombinert med en ny Venus 
Engine prosessor gir svært høy bildekvalitet 
i oppløsning, fargegjengivelse og støyreduks-
jon, selv ved bilder tatt ved ISO 25600. Den 
nye 5-aksede Dual I.S. 2 som er innebygget i 
kamerahuset, gir bildestabilisering tilsvarende 
5 blendertrinn. 
 
Max Hagelstam fra Adobe tar de oppmøtte  
videre i prosessen, og gir en grundig innføring 
i etterarbeid og redigering. Det er i hovedsak 
Premier Pro og After Effects som står på pro-
grammet i hans presentasjon, og Hagelstam 
går igjennom det grunnleggende, som hvilke 
Codec man skal bruke, enkel fargeredigering, 
effektiv klipping og hvilke muligheter som 
ligger i Adobes Creative Cloud. For de som 
ikke kjenner produktet, har Adobe en abon-
nementsløsning som gir tilgang på alle deres 
programmer. Det er en månedlig betaling, og 
gir kontinuerlig oppdatert programvare, til 
forskjell fra tiden da man kjøpte komplette 

pakker. Adobes styrke er hvordan de forskjel-
lige programmene i pakken kommuniserer 
veldig bra seg i mellom. Man kan med enkel-
het redigere tekst eller elementer importert 
til Premier fra program som Illustrator eller 
Photoshop, direkte, uten å måtte importere på 
nytt. Endringene registreres og implemente-
res med det samme. Videre har Adobe satset 
på stock-materiale og nedlastbare themes de 
siste årene, slik at de også har blitt en inn-
holdsleverandør. Det nyeste er deres satsning 
på flerbrukerløsninger, som gjør at mer enn en 
person kan jobbe med samme prosjekt, sam-
tidig. På den måten kan man enklere fordele 
oppgavene innen etterbehandling, og fullføre 
prosjekter raskere. 
 
Ikke bare bilder 
Dårlig lyd er mer negativt for resultatet enn 
dårlig bilde, og det er Richard Opsahl-Engen 
fra Sennheiser opptatt av å formidle. Han 
snakker om hvilke utfordringer som kan 
dukke opp med filmproduksjon, og hvilke 
potensielle løsninger som finnes, med bruk av 
eksterne mikrofoner. Alt fra enkle og rimelige 
løsninger, til de mer omfattende og kostbare. 
Han peker forskjellige mikrofonløsninger, fra 
bom og mygg, og gir tips om hvordan man 
med enkle grep sørger for at bildene ikke for-
styrres av manglende lydkvalitet. 
 
Opsahl-Engen trekker frem MKE 440 til 
DLSR filming spesielt. En mikrofon han be-
skriver som genial siden dette er en direktiv 
stereomikrofon. Man får utnyttet stereomu-
ligheten på DSLR, men beholder fordelen 
med direktive mikrofoner som tar opp mest 
av lydkilden du peker på. 
  
I tillegg nevner han Sennheisers digitale tråd-
løse kamerasystem, AVX, som passer for alle 
som vil bruke trådløst, men som vil slippe å 
måtte stille inn frekvenser. 

 Foto.nos egen Alex Kvæstad er en kløpper i 
post-produksjon, men også den som er best 
på strømming i butikken. Han presenterte 
hvordan man skal gå frem for å få mest mulig 
ut av kvaliteten på kamera i kombinasjon med 
båndbredden. Han har særlig god kjennskap 
til Blackmagic Designs Web Presenter-løs-
ninger. Web Presenter er plugg`n play fra alle 
formater fra SDI og HDMI som konverteres 
ned til 720P i boksen. Det sendes over USB2 
slik at den fungerer med alle maskiner og  
med alle programmer. I tillegg er Adobe Flash  
Media Live Encoder er en gratis streaming 
programvare, som han anbefalte til de som 
hadde varierende behov. Han trakk ellers 
frem streaming-produkter fra AJA HELO, 
Telestream Wirecast og Teradek VidiU. 
 
En tredje Svenske vi møtte i butikken i Bar-
code var Anders Olsson, fra Global Distribu-
tion. Han var kommet for å vise frem monitor-
recordere fra Atomos. Spesilet trekker han 
frem Ninja Flame, en Full HD 7-tommers 
touch screen som også har 4K-innspilling i 
profesjonelle format og støtte for HDR-video. 
Ninja Flame spiller inn i 10-bit 4:2:2 ProRes/
DNxHR over HDMI og kan vide dynamisk 
omfang i 10 stopp for å matche 10-bit Log-
bilder fra kameraer fra de fleste større merkene 
som Canon, Sony, Panasonic, Nikon, JVC, 
Arri og Red.  
 
Han demonstrere hvordan denne skjermen  
effektivt justerer kontrast og farge, for å maksi-
malt ut av det kameraet fanger opp. Dette er et 
særlig godt tillegg enten man i utgangspunktet 
bruker en SLR, eller mer profesjonelle kame-
raer. Med touch screen er den veldig enkel å 
bruke og navigere mellom menyer og innstil-
linger. Den har dobbelt batterisystem, som  
automatisk bytter batteri når et er lavt for 
strøm. I kombinasjon med et støtsikkert hus 
byr dette på muligheten til å konsentrere seg 
om opptaket, og bekymre seg mindre for ut-
styret. 
 
Veien videre 
Den lanseringen av filmavdelingen til foto.no 
er også en måte å annonsere at butikken og 
nettstedet er en resurs for profesjonelle film-
skapere. Det vil bli flere kurs og workshops i 
tiden fremover kan Linus Börjes fortelle, som 
sammen med Alex Klævstad er en av tre som 
jobber i videoavdelingen i butikken. Sammen 
med Thomas Reisæter skal de sørge for at også 
profesjonelle brukere av videoutstyr oppfatter 
Foto.no som det ressurssenteret det har vært i 
mer en 20 år for stillfotografer.  n

De har egen vegg for demonstrasjon av bildebehandling 

og -distribusjon hos foto.no. 

Ingen ledige seter når Martin Wallgren fra Panasonic holdt 

sin presentasjon av Lumix GH5 
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Tekst og Foto: Anders Olsen

Lysere tider for Sonys projektorer

SONY LANSERINGREPORTASJE

Hos AV-shop på Alnabru har Sony Professional dekket frokostbordet, og invitert oss til å oppleve deres nyeste 

produkter for de ivrigste hjemmekinoentusiastene. Vi skal presenteres tre stykk projektorer, og en 4k blu-ray- 

spiller. Det blir smørbrød, ikke popcorn, som Øyvind Fritzen kommer opp med når han viser hva vi kan vente 

oss av visuell fornøyelse fra Sonys utvalgte fremvisere.

FORDELENE MED PROJEKTORENE
Vi tar det beste først, laserprojektorer VPL-
VW760ES. Felles for alle modellene er 
størrelsen. Det begynner å bli håndterbare 
størrelser på projektorer som leverer utsøkt 
bildekvalitet. Toppmodellen veier 20 kg og er 
56 cm bred. Det gjør at den kan plasseres eller 
monteres diskret, og at den er flyttbare, om 
man ikke er alvorlig plaget av skader i rygg eller 
knær. Den har en lysstyrke på 2000 lumens, og 
laserne gjør at man kan påregne 20000 bruks-
timer før man må oppgradere. Teknologien 
sikrer høydynamisk kontrast med en nylysni-
våkontroll, som tilpasser seg lysstyrken til de 

Øyvind Fritzen, Salgssjef for Sony Professional i Norge

ulike scenene og bildene som vises. Dermed 
blir de lyse scenene mer livaktige og de mørke 
scenene får mer dybde. TRILUMINOS gir et 
bredere fargespekter enn standard projektor-
systemer. Med flere toner og tekstur, i tillegg 
til en Motionflow-teknologi som kontinuer-
lig stabiliserer scener med raske bevegelser, 
unngår man uskarpe bilder eller pikselering 
760-modellen er foreløpig den eneste av de 3 
det Motionflow fungerer i 4K. I Kinomørket 
hos AV-Shop (de har en dedikert kinosal med 
eget spesiallerret) er det vanskelig å tro at man 
ikke har løst billett i en av landets kommer-
sielle kinosaler. Skjønt, en kinobillett hadde 

vært enklere å finansiere enn prisen for å ha 
projektoren, med tilhørende oppsett hjemme. 
Den ligger på rundt 140.000,-, noe som gjør at 
akkurat denne modellen må anses å appellere 
til de absolutt mest dedikerte av filmentusias-
ter. De finnes helt sikkert der ute.

KVALITETENE
Det er nok mye på grunn av laseren i topp-
modellen som gjør at prisen er som den er, 
og derfor er VPL-VW360ES et godt alterna-
tiv, selv om den er lampedrevet. Den har el-
lers mye av de samme kvalitetene. Modellen 
erstatter VPL-VW320ES, og kommer med 
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ekstra funksjoner for å reprodusere enda mer 
realistiske bilder, inkludert Advanced Iris med 
dynamisk kontrast på 200 000 : 1 og et bilde-
posisjonsminne som justerer lysfokuset ut ifra 
hva som vises. Det er samme forutsetninger 
for fremvisningen med denne projektoren, og 
det er vanskelig å ikke la seg imponere, selv 
om prisen på ca. 65.000,- fortsatt er i overkant. 
Likevel begynner det å nærme seg noe som 
det kan være verdt å investere i om man har 
mulighet, og vil ha det meste ut av hjemme-
kinoopplevelsen.

Lillebroren i denne trioen heter VPL-
VW260ES. Denne leverer en 4K HDR-opp-
levelse som gir deg mye for pengene. Den har 
en lysstyrke på 1 500 lumens, og inneholder 
mange av funksjonene som de to andre pro-
jektorene. Blant annet har den et innebygd 
4K SXRD-panel, Reallity Creation og TRI-
LUMINOS, som gir brukerne presise og 
klare bilder, til en kostnadseffektiv pris. Både 
VPL-VW360ES og VPL-VW260ES kommer 
i svarte og premium hvite farger for å passe 
inn i ulike miljøer. De kompakte størrelsene, 

2,06 zoom og bred linseforskyvning gjør de 
enkle å installere. Som minst i klassen har den 
selvsagt også hyggeligst pris, der den kryper 
seg under 50.000,-.

4K HJEMMEKINO
Testfilmene som ble vist ble avspilt på Sont 
egen blu-ray-spiller, UBP-X1000ES. Den kan 
spille Ultra HD Blu-ray, streame i 4K og har 
selvsagt HDR. Mange eldre discformater kan 
også avspilles: DVD Video, DVD Audio, CD, 
SA-CD, Blu-ray 3D og BD-ROM. Alt vises i 
1080p, oppskaleres til nær 4K 60p-oppløs-
ning. UBP-X1000ES skal ha alle tenkelige 
tilkoblingsmuligheter for dagens komplekse 
hjemmekinoer, inkludert IP-kontroll via CAT 
5-kabel, eller WiFi, RS232C toveis kontroll og 
IR-IN.

Felles for alle tre er at de ikke alene gjør job-
ben. Foruten rett avspillingsutstyr, som X1000 
i aller høyeste grad må sies å være, trenger man 
et godt lydanlegg for å gjøre opplevelsen opti-
mal. Og det er ikke et produkt som egner seg 
overalt. Den forutsetter at du har mulighet til 
å blende rommet helt, som på kino, og er der-
med ikke noe for de som ønsker det som en del 
av dagligstuen, men det sier seg kanskje selv. 
Likevel er det interessant å se hvordan Sony 
strekker seg etter å tilfredsstille det som må 
kunne sies å være en liten kundegruppe. Men 
lojal og nysgjerrig er den, kan Fritzen fortelle, 
og legger til at han er på fornavn med de fleste 
som har kjøpt Sony projektor. En annen ut-
fordring er at det er en forutsetning at filmen 
som vises bør være av en viss kvalitet. Jeg tror 
ikke du vil ha stor glede av å koble disse til din 
gamle VHS-spiller. Da kan du nøye med deg 
en av de billigste projektorene, om du ønsker 
å se det på stort lerret. Likevel er det stadig nye 
filmer som produserer og distribueres i 4K, 
både i fysisk format og via streamingtjenester. 

I tillegg kommer flere og flere sportssendinger 
med 4K-signaler, og for de som har skaffet seg 
dette for å se Manchester United tape, så kan 
jo investeringen være verdt pengene, og vel så 
det. Sonys intensjoner er å gi brukerne gode 
historier, oppleve følelser, bli stimulert til 
læring og utløse eget potensial. Hvorvidt de 
lykkes med det er opp til hver og en å vurdere, 
men jeg lot meg imponere, selv om jeg nok må 
spare helt frem til disse modellene er byttet ut 
med nyere og bedre varianter før jeg kan gå til 
anskaffelse av dette privat. Alle modellene er 
eller blir tilgjengelige på markedet innen året 
er omme.  n

VPL-VW260ES
Oppløsning: 4K opp til 4906/60p

Lysstyrke: 1500 lumens

Lyskilde: Lampe (6000 timer)

Dynamisk kontrast: Ikke relevant

HDR10 Kompatibel: Ja

HyGL Kompatibel: Ja

Bildeplassering: Ikke relevant

Reality Creation: Ja

Motionflow: Ja (2K)

Størrelse: BxLxH 495x463x195mm

Vekt: 14kg

VPL-VW760ES
Oppløsning: 4K opp til 4906/60p

Lysstyrke: 2000 lumens

Lyskilde: Laser (20000 timer)

Dynamisk kontrast: Ja

HDR10 Kompatibel: Ja

HyGL Kompatibel: Ja

Bildeplassering: Ja

Reality Creation: Ja

Motionflow: Ja (2K og 4K)

Størrelse: BxLxH 560x495x223mm

Vekt: 20kg

VPL-VW360ES
Oppløsning: 4K opp til 4906/60p

Lyskilde: Lampe (6000 timer)

Lysstyrke: 1500 lumens

Dynamisk kontrast: 200.000:1

HDR10 Kompatibel: Ja

HyGL Kompatibel: Ja

Bildeplassering: Ja

Reality Creation: Ja

Motionflow: Ja (2K)

Størrelse: BxLxH 495x463x195mm

Vekt: 14kg
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Jeg har med økende forbauselse sett hvordan 

kameraprodusenter indikerer kameraets lys-

følsomhet i "ISO". Standarden ISO 5800, som 

er den korrekte betegnelsen, har lite å gjøre 

med lysfølsomheten til elektroniske kame-

raer. Fremfor alt redegjøres ikke signalstøy-

forholdet ved forskjellig ISO. Produsenten kan 

angi ISO-verdier som de vil , for det relaterer 

ikke til noen standard. Man kan lure på hvorfor 

det har blitt slik.

Tekst & bilde: Mats Jungner

GUIDE ISO

Hva er ISO?

Min personlige oppfatning er at produsenter for noen år siden først og fremst ønsket å appellere til stillbildefotografer, og begynte 
å forklare videokameraets egenskaper som om de fortsatt var kameraer for kjemisk film. Det finnes likheter, men dette er ikke 
en god måte å gjøre det på, fordi ISO er en målemetode kun for kjemisk film. ISO-tallene kan heller ikke pålitelig sammenlignes 
mellom forskjellige kameraer fordi det er forskjellige måter å redegjøre ISO på, også for stillbildekameraer.

Ulike metoder å redegjøre ISO
De vanligste metodene er Recommended Exposure Index (REI) og Standard Output Sensitivity (SOS), samt varianter av disse. Jeg har ikke 
funnet noen videokameraprodusent som redegjør hvilken metode som ble brukt, og i enda mindre grad redegjøres signalforholdstall ved  
forskjellige ISO-verdier. Derimot finnes det seriøse produsenter som påpeker problemene i noen gode white papers på nettet og det er også gode 
redegjørelser på YouTube.

Forskjell i redegjørelse mellom kjemisk film og elektroniske sensorer
Den største forskjellen i redegjørelse av kjemisk film og elektronisk brikke er i hovedsak redegjørelsen av støy. I et elektronisk kamera skal lysfølsom-
het og signalstøyforhold redegjøres. I kjemisk film er det lysfølsomhet og kornstørrelse i filmen. Ved å bruke ISO 5800-standarden i videokameraer 
utelukkes da støyforhold. Dette er teknisk sinnssykt og kommersielt uansvarlig, på grensen til nonchalant overfor brukerne.

Hva innebærer begrepet "ISO" og hvordan kom det til?
ISO (International Standards Organization) er et standardiseringsinstitutt og standarden for lysfølsomhet i kjemisk film har betegnelsen ISO 5800
Rundt 1890 begynte to kjemikere, Ferdinand Hurter fra Østerrike og Vero Driffield fra England å utforske lysfølsomheten i kjemiske filmer 
sammen. De presenterte arbeidet sitt rundt år 1895 og vitenskapen ble kalt sensitometri. Resultatet av arbeidet ble en følsomhetskurve, kalt  
H & D-kurven etter forskernes initialer. Dessverre var ikke kurven særlig praktisk ettersom sensitiviteten til den kjemiske filmen er logaritmisk 
og den stiplede kurven ga minst informasjon hvor det var mest nødvendig. Begynnelsen av kurven er nesten helt vertikal, og enden av kurven 
er nesten helt horisontal.  
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Bilde: FIG 1
Det ble senere forbedret ved å reprodusere 
logaritmisk kurve, og så fikk det et annet ut-
seende som var mer nyttig. Den nye kurven 
ble kalt "D log E Sensitometry Curve", og det 
ser ut som et ekstrakt "S".

Bilde: FIG 2
Kurven indikerer det lineære, anvendelige 
eksponeringsområdet mellom "Toe" og "Knee". 
Under og over disse punktene ble kurven buet 
og eksponeringen blir ikke-lineær. Det rette om-
rådet på kurven kalles vanligvis breddegrad. En 
viktig parameter i diagrammet er kurvens hel-
ling som angir kontrasten, og fenomenet ble 
oppkalt etter den greske bokstaveret "Gamma" 
etter bokstaven G, som i engelskordet "Gradi-
ent". På slutten av 1800-tallet var det nemlig 
høyste mote at forskere og matematikere kalte 
opp storheter etter det greske alfabetet. Merk 
deg at Gamma i kjemisk film ikke har noe å gjøre 
med Gamma i video. Gamma og gammakor-
reksjon i video er en helt annen ligning.

Etter arbeidet til Hurter og Driffield skapte 
den tyske DIN (Deutsches Institut für Nor-
mung) en standard for å beskrive lysfølsom-
het i film. Det var basert på prinsipper som 
en tysk astronom og professor ved Berlins 
Universitet, Julius Scheiners, hadde utviklet i 
begynnelsen av 1900-tallet. Skalaen uttrykte 
lysfølsomheten i grader og skalaen var loga-
ritmisk. Tre grader tilsvarte en fordobling av 
lysfølsomheten.  Litt senere på 1940-tallet 
presenterte ASA (American Standards Asso-
ciation) en standard basert på en lineær skala 
utviklet av Kodak. Til sammenligning ble DIN 
og ASA en DIN-angivelse av film på 24-grader 
dobbelt så lysfølsom som 21 grader, mens en 
film på 200 ASA var dobbelt så lysfølsom som 
en film på 100 ASA.

På midten av 1970-tallet tok ISO på seg ar-
beidet med å lage en internasjonal standard 
og introduserte ISO 5800 for å erstatte DIN 
og ASA. Resultatet var en kombinasjon, for 
eksempel ISO 100/21 °. Senere på 2000-tallet 
gjorde ISO visse korreksjoner, som jeg dess-
verre ikke har mer informasjon om.

Hvordan måle ytelsen til videokameraer
Videokameraer bruker i dag CMOS-brikker 
som lysfølsomme sensorer. De fungerer i ut-
gangspunktet slik at innkommende lys, foto- 
ner, skaper ladninger i individuelle lysfølsom-
me punkter, såkalte pixler i brikken. Ladninge-
ne løses deretter ut og sendes inn i kameraets 
kretser som en analog elektrisk spenning som 

så digitaliseres til en binær kode, vanligvis i 12 
eller 14 bits, før annen signalbehandling, for 
eksempel gamma-korreksjon, tar over. 

Ved lysnivåer fra svart til maksimal hvitt uten 
elektronisk forsterkning, må signal/støyfor-
holdet spesifiseres i desibel. Deretter får du en 
korrekt verdi av lysfølsomheten og støynivået til 
CMOS-brikken og påfølgende signalbehand-
ling, det vil si kameraet. Den verdien kan brukes 
til å sammenligne kameraer.

Det finnes imidlertid noen standarder for må-
ling som kan variere og kamerainnstillinger 
som påvirker bildegjengivelse når de sammen- 
lignes. Den spesielle gamma-korreksjonskur-
ven er viktig. Teknikken med å bruke 

Mats Jungner har gjennom årenes løp jobbet med selskaper 

som SVT, MTV, HD Resources, ChimneyPot, National Archives, 

UR, etc., og forelest hovedsakelig innen videoteknologi og 

signalteori. For mer informasjon om Mats-trening, tekniske 

artikler og utstyr, besøk www.ellenhill.se.
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forskjellige gammakurver for å bedre utnytte 
dynamikken til moderne kameraer påvirker 
signalet til støynivået betraktelig. Det er mye 
som kan legges til når det kommer til gamma-
kurver og støymåling i kameraer, men det får 
utbroderes i annen artikkel. Hos en del pro-
dusenter er informasjon om lysfølsomhet og 
støyforhold redegjort.

I denne sammenhengen kan det være bra å vite 
at et bildesignal med 10-bit digital oppløsning 
aldri kan overstige 60 dB i støyforhold *. De-
rimot kan måleverdien, internt i kameraet, 
gi høyere verdier enn 60 dB, men det er ikke 
det kameraet etterlater i et 10-bits SDI-signal. 
Produsenter som angir høyere tall enn 60 dB 
relatert til SDI-utgangen, kan ha sett på Volks-
wagens tidligere teknologiavdeling.

Redegjørelse av videokameraers ytelse
Videokameraets lysfølsomhet skal angis ved 0 
dB forsterkning og ved en eksponering av 90 
prosent av en hvit overflate ved lysmengden på 
2000 lux. (En hvit overflate, for eksempel, et 
testbilde reflekterer 90 prosent av lyset). Blen-
deråpningen vil da få en verdi, for eksempel F 
11. Kameraets lysfølsomhet styres, i tillegg til 
blenderåpningen, også med elektrisk forsterk-
ning. Den er spesifisert i dB og er vanligvis +3, 
+6, +9 dB, og så videre. Med forsterkningen 
øker lydnivået og signalstøyforholdet for-

verres. Decibel-skalaen er logaritmisk og en 
økning på 6 dB tilsvarer en fordobling av det 
elektriske nivået. Metoden har blitt brukt i 60 
år for å indikere ytelsen til videokameraer og 
er fortsatt aktuell.

Ulikheter i ISO-spesifikasjon i videokameraer
Et eksempel på hvor rart det er å sammenligne 
ISO-verdiene for kameraer, er når du bru-
ker forskjellige gamma-korreksjonskurver i  
kameraet.

Siden kamerasensorer nå kan håndtere en 
betydelig større dynamikk enn de seks blen-
deråpningene som standarden i ITU-BT Rec. 
709 begrenser, kan man bruke en annen gam-
makorrigering og komprimere kameraets  
dynamikk. I etterbehandling blir kurven kart-
lagt i henhold til LUT-tabeller og har et annet  

kontrastområde. Dette er en ujevn håndtering 
av dynamikken, og kompresjonen foregår i de 
lyse delene av bildet. Coloristen kan da kon-
trollere dynamikken etterpå og skape et større 
kontrastområde i deler av gråskalaen.

Gammakurvene varierer av forskjellige grun-
ner og kan kalles ”Normalgamma”, det vil si 
gammaverdien 0,45 = ITU-BT Rec.709, eller 
spesielle kurver som ”Cinegamma”, ”Hyper-
gamma”, ”Filmgamma”, ”C-log” S-log ”, blant 
annet, avhengig av egenskapene og produsen-
ten som produserte dem.

Om vi tar eksempelet med Sonys S-log2kurve 
og kameraene FS-7 er lysfølsomheten satt til 
ISO 800 ved 0 dB og normalgamma 0,45. Når 
du bytter til S-log2, blir ISO-verdien 2 000, 
men merk deg at selv ved 0 dB blir ikke bildet 
lysere. Det som skjer er at gammakurven gir 
en liten blenderåpning i det svarte nivået av 
brikken. Området som er forbeholdt normal-
gamma, Rec. 709, er svart. Man ser da også støy 
som alltid har vært der, men som normalgam-
me ikke inkluderer. Så brikken ikke blitt mer 
forstyrret eller lysfølsom. En manipulering av 
gammakurven har plutselig gitt kameraet en 

vesentlig mer selgende ISO-verdi på bekost-
ning av signalstøy.

Denne manipulasjonen er gjort for å få frem 
bedre bildefunksjoner i kameraet etter grade-
ringsprosessen, men ovenstående er et forkla-
rende eksempel på hvor forvirrende det er å 
bruke ISO for videokameraer. Resultatet er økt 
dynamikk og økte støynivå, ikke økt lysfølsom-
het. ISO-verdien i dette tilfellet er mer som et 
demagogisk verktøy for å gi kameraet en mer 
selgende ISO-verdi. Det er i strid med hvordan 
produsentene generelt beskriver ISO-verdien 
i salgsbrosjyrer

Konklusjon
ISO kan være en praktisk metode å arbeide 
med i hvert et enkelt kamera, men det gir ufull-
stendig informasjon om kameraets ytelse et-
tersom ISO fullstendig ignorerer signalstøy. 
Dette gjør det vanskelig å tolke å sammenligne 
egenskapene til forskjellige kameraer. 
Om man skal ta en mer søkt sammenligning, 
er det like feil som om biler med forbrennings-
motorer skulle ha en damptrykksmåler i ste-
det for en rev-teller slik at lokførerene skulle 
føle seg mer hjemme.

Takk til: Quantum Scientific Imaging, Robert 
Goodman, Alister Chapman og Charles Poyn-
ton, hvor jeg har samlet fakta og inspirasjon 
fra.

* Spesifikasjon Rec 709 beskriver blant annet 
den digitale oppløsningen i gråskalaen. Det 
dynamiske området fra svart til hvitt i et 10-
bits videosignal er 876 trinn fra 1024 teoretisk 
mulige trinn i en gråskala. Det er vanligvis en 
overstyringsreserve på ca 10% i tillegg til de 876 
trinnene. En amplitudeforendring på 1: 1000 
tilsvarer 60dB. Dermed kan støyforholdet ikke 
være høyere enn rett under 60 dB i et 10 bits 
videosignal. 
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Et eksempel på hvor rart det er å sammenligne ISO-verdiene i kameraer 

er når du bruker forskjellige gamma-korreksjonskurver i kameraet.
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Lidenskap for videoproduksjon
Videocamp er for deg som vil oppdateres på 
de siste nyhetene og trendene. Møt norske 
og internasjonale filmskapere og leverandører, 

opplev inspirerende og informative foredrag, treff 
likesinnede og bransjefolk, utveksle erfaringer, 
knytt nye kontakter og slå til på gode tilbud. 
interfoto.no/videocamp
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Sony har oppdatert sitt suksesskamera PXW-FS7 versjon 1 til versjon 2. 

Kameraet som mange syntes var bra har blitt bedre. To store nyheter 

kommer med PXW-FS7 II. Det ene er objektivlåsen. Sony E-fatningen, 

som i dag finnes på flere profesjonelle filmkameraer, er egentlig bygd for 

små stillbildekameraer og har derfor ikke samme låsbare feste som kan 

være nødvendig for filmkameraer. Men på Sony PXW-FS7 II har problemet 

blitt låst med en objektivlås. Den andra store nyheten er det elektroniske 

variable ND-filtret. Vi har tatt kameraet med på en testrunde!

Tekst & foto: Jonas Nimmersjö

TEST PROFESSIONELL VIDEOKAMERA

Sony PXW-FS7 II 

Suksesskameraet har blitt bedre

TYPE Professionelle videokameraer

SENSOR Super35 Exmor CMOS

OPPLØSNING 11,6 millioner piksler, 8,8 millio-

ner effektive piksler for 4K, 17:9 4096 x 2160, 

16:9 3840 x 2160

VIDEO MPEG-2, MPEG HD422, XAVC-I, XAVC-L, 

1920 x 1080/50p, 4096 x 2160/50p

LYD 2 x XLR, innebygd stereomikrofon, hot-

shoe med multikontakt, støtte for 4 kanaler

OBJEKTIV SONY E-fatning med låsing. Testob-

jektiv: Sony E PZ 18-110mm f/4 G OSS

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

Hodetelefonutgang Stereo 2,5 mm

HDMI Typ A

USB mini-B

SDI-UTGANG BNC 3G/HD/SD

LAN 100BASE-TX/10BASE-T

STRØMKILDE DC 14,4V batteripakke, DC 12,0V 

AC-adapter

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

LUKKER 1/8 tIl 1/10 000 sekund

SKJERM/SØKER 8,8 cm, cirka 1 560 000 

punkter

MINNEKORT XQD (2), SD (1, for å lagre innstil-

linger) 

STØRRELSE OG VEKT 158,9 x 245,2 x 247 mm 

(kamera).  2 kilogram (kun kamera), cirka 4,5 

kilogram (med tilbehør) 

PRIS 95 000 kroner (uten objektiv), 123 000 

kroner (med objektivet E PZ 18-110mm f/4 G 

OSS 123)

DISTRIBUTØR Flere distributører  
Sony PXW-FS7II har en Super35 Exmor CMOS, en sensor med oppløsning på 11,6 m piksler.
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Med tanke på at vi ikke har hatt 
mulighet til å bruke PXW-
FS7 versjon 1, så kan vi ikke 
sammenligne de ulike vers-

jonene med hverandre annet enn på papiret. 
Og mye av det vi liker eller ikke liker i denne 
testen kan være gjeldende for begge vers-
jonene. Men vi har testet et kamera ved navn 
Sony PXW-FS5. Dette er et mindre kamera 
med liknende egenskaper, og vi har det som 
sammenligningskamera.

PXW-FS7 II kom nedpakket i en veske godt 
tilpasset kamerat. Det gikk å pakke ned kame-
raet med objektivet montert, men vi foretok 
å skru av skjerm/søker, mikrofon og zoom-
grepet. Hadde vi tatt oss bryet med å flytte 
flere skillevegger hadde det i prinsipp gått an 
å pakke ned et skyteklart kamera i vesken.

Det første vi reagerte på, som skilte seg fra 
Sony PXW-FS5, var at dette kameraet er 
større. Ikke mye, men tilstrekkelig til at ingen  
av veskene vi har for DSLR-kameraer egnet 
seg. Det andre var fatningen. Selv om vi til 
hverdags mest bruker Nikon-kameraer er 

ikke Sony E-fatning noe vi er fremmed for. 
Men denne gangen kjente vi oss ikke igjen. Vi 
innså likevel raskt at det bare var en ytre låse-
mekaniske som skilte denne fatningen fra en 
standard Sony E-fatning. Med Sonys adapter 
går det også an å bruke Sony A-objektiv.
Når objektivet satt på kameraet virket det vel-
dig stødig, såpass stødig at vi tror dette kame-

raet godt kan ha objektiv med zoom-håntak 
i klassisk ENG-stil. Det objektivet vi testet 
kameraet med, Sony E PZ 18-110mm f/4 
G OSS, var dog ikke klassisk ENG-objektiv 
ordets rette forstand. Objektivet er tilpasset 
for video/film med hjul for blender, fokus og 
zoom. Det har en innebygd zoom-motor som 
enten styres fra objektivet, men da på venstre 
sida, eller med zoom-knappene på kameraet 
eller det medfølgende zoom-grepet, Smart 

Grip. Vil du zoome manuelt skrur du av ser-
voen på objektivet. Ringen for zoomen er 
dessuten  justerbar, noe som betyr at du kan 
endre modus for å zoome inn både med klok-
ken eller med klokken.

En gladnyhet for oss var at dette kameraet 
bruker XQD-kort som innspillingsmedium 

(egentlig ikke noe nytt for dere som  har brukt 
FS7 versjon 1). Men som Nikon-fotografer er 
vi takknemlige for alle kameraer som bruker 
XQD-kort. Etter at Lexar sluttet å lage min-
nekort er det bare Sony som produserer denne 
kortypen. Og når det kommer til stillbildeka-
meraer er det bare Nikon som bruker det i sine 
toppmodeller D4, D4s, D5, D500 og D850. 
Sony PXW-FS5 brukte SD-kort og/eller Sony 
Memory Stick. 

Vi har ikke forandret vår mening om FS5, men innser 

at den større FS7 II har mange fordeler med sin størrelse.

SonyPXW-FS7 II med objektivet Sony E PZ 18-110mm f/4 G OSS.
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FLEKSIBELT KAMERA
Selv om kameraet ikke er laget som et klassisk 
ENG-kamera, har PXW-FS7 (begge versjo-
nen) en pute for å hvile kameraet på skulderen. 
Plasseringen av søkeren/skjermen er justerbar 
i flere dimensjoner så det er lett å stille den 
inn etter dine behov, noe som kan beror på 

om du har kameraet på skulderen eller på et 
stativ. Selv om vi sier at dette kameraet ikke er 
et klassisk ENG-kamera, mener vi at det er et 
veldig kompetent kamera for ENG-oppdrag. 
Kameraet er lett å bruke og kontrollene du 
som fotograf trenger å komme til når du har 
øyet i søkeren og kameraet på skulderen sitter 
der de skal. Du  kan også legge til flere funks-
jonsknapper for å gi deg ytterligere innstil-
lingsmuligheter uten å ta blikket fra bildet.  

Lydkontrollene sitter også på fotografens side 
av kameraet.

For den mer kreative filmskaperen finnes et 
helt sortimentet av objektiv med Sony E-
fatning, fra mange ulike produsenter en kan 
bruke. Kameraet kan også brukes for flerka-

meraproduksjoner spesielt med tilbehøret 
Sony XDCA-FS7 Extension Unit, som blant 
annet gir kameraet genlock och tidskode inn/
ut, samt tally-lampe. 

TYNGRE MEN LETTERE
Da vi testet Sony PXW-FS5 fant vi ut at stør-
relsen var ideell for vår smak. Det er lite og 
lett og passer til våre kameravesker. Det er 
et kamera som passer utmerket til å utforme 

et system for stillbildefotografer som bruker 
Sonys speilløse kameraer, for eksempel Sony 
A9.  Men en ting gjør Sony PXW-FS7 II let-
tere: den kan bæres på skulderen. Om du orker 
å filme håndholdt over lengre tid er egentlig 
ikke vekten det viktigste.

Det er hvor du plasserer vekten i forhold til til 
kroppen din som avgjør hvor lenge du orker 
å filme. Et kamera på to kilo (uten objektiv og 
tilbehør) på skulderen er lettere å bære over 
lengre tid enn et kamera på 800 gram som du 
må bære framfor kroppen.  

Det er klart at det finnes kamerarigger som 
passer utmerket til PXW-FS5, men da blir ka-
meraet ikke like lett og smidig og utrustningen 
får nok ikke plass is amme veske som et sys-
temkamera med objektiv.

Vi har ikke endret vår mening om FS5 men 
innser at den større FS7 II har mange fordeler 
med sin størrelse. Original-zoomgrepet på 
FS5 sitter direkte på kamerakroppen mens det 
på FS7/FS7 II sitter på en justerbar arm. Det 
justerbare zoom-grepet gjør at man lett kan 
få en bekvem arbeidsstilling for høyerarmen, 
noe som også forlenger arbeidskapasiteten 

Noe som derimot kan ta tid, og som er forskjellig fra merke til merke, er hvordan 

du tilpasser kameraet etter dine behov, og finner funksjoner som ikke har en 

dedikert knapp eller kontroll i en vrien meny.

Det var lett å finne kontrollene vi lette etter. Hadde det vært vårt kamera, ville vi nok ha brukt alle funksjonsknappene som kan programmeres til dine egne behov.
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noe. Men selv om vi liker zoom-grepet plaget 
det oss at vi måtte stille det inn på ny hver gang 
vi ønsket å sette fra oss kameraet trygt på bak-
ken. Vi må innrømme at vi ikke orket å stille 
det inn hver gang så vi lot kameraet stå skrått.
Du kan også strekke armen rett ut og da kom-
me veldig nær der zoom-grepet sitter på et 
klassisk ENG-kameraobjektiv. Zoom-grepet 
har dessuten zoom, start-stoppknapp et antall 
innstillingsbare funksjonsknapper og et ratt 
som du kan bruke for å justere blenderen.

AUTOMATISK ND-FILTER
For noen år siden oppdaget vi forskjellen med 
ISO-auto når man tar med seg kameraet fra 
et lysforhold til et annet, fra lyst til mørkere. 
Men ulempen med ISO, eller gain, er at det 
forandrer bildens karakter og gir mer støy, el-
ler tar bort støy. Sony PXW-FS7 har trinnløst 
automatisk, elektronisk ND fra 1/4ND till 
1/128ND. Det gjør at du lett kan forandre 
dybdeskarphet uten overeksponering av bil-
det, eller å flytte deg fra et mørkt til ett opp-
lyst rom uten å forandre dybdeskarpheten. 
Manuelt kan ND stilles på 1/4, 1/16, 1/64 
eller helt åpent. Gain kan stilles til -3, 0, 3, 6, 
9, 12 eller 18 dB. 

Lukkertid kan stilles fra 1/3 sekund til 1/9 
000. Kameraet kan spille inn 180 bilder per 
sekund hvilket tilsvarer 7,5 gangers slowmo-
tion-effekt, om prosjektet har en bildefrekvens 
på 24 bilder per sekund. Med innstillingen 
Slow & Quick (S&Q) kan du stille inn ka-
meraets bildefrekvens på alt fra et bilde per 
sekund til 180 bilder per sekund, hvilket gir 
deg mange kreative muligheter samt mulighet 
for å tilpasse bildefrekvensen. Med tilbehøret 
XDCA-FS7 og ekstern innspiller kan du spille 
inn 2K-film med 240 bilder per sekund. Til-
behøret XDCA-FS7 gir i tillegg muligheter til 
RAW-video, Apple ProRes 422 og multikame-
ra. Sensorens ISO er på 2 000 hvilket gjør det 
mulig å filme selv i svakt lys. Eksponerings-
hastigheten er 14 blenderpunkter fra det lyse 
til mørke i bildet.

Med en stor awnaor i Super 35-format får du 
en fin, kort dybdeskarphet og en sløret bak-
grunn der du drar nytte av ditt lyssterke objek-
tiv. En stor sensor har også bedre lysfølsomhet 
og mindre støy. Det avtakbare toppgrepet har 
en hot-shoe med Sonys multikontakt, slik at 
du kan bruke Sonys UWP-D11 eller UWP-
D12 trådløse systemer mens du spiller inn lyd 
gjennom XLR-kontaktene. Kameraet støtter 
fire lydkanaler. Hvis du trenger fire XLR-inn-

ganger, får du to ekstra med tilbehøret XLR-
K2M eller XLR-K1M. 

Å BRUKE
Egentlig er det ikke overraskende at det er så 
lett å ta i bruk et nytt kamera. Vi kan ikke huske 
noe tilfelle der vi har støtt på et kamera som 
ikke har de viktigste knappene og kontrol-
lene der de pleier å være. Sony PXW-FS7 II 
har en høy gjenkjennelsesfaktor for deg som 
er vant med profesjonelle videofilmkameraer. 
Alt fra gain-kontroll til hvitbalanse til start/
stopp for innspilling er der de skal være. Det 
øverste håndtaket har den obligatoriske start-
stoppknappen og den lille zoom-kontrollen 
for at du enkelt skal kunne styre det viktigste 
når du holder kameraet med en hånd. XLR-
inngangen sitter på riktig sted og lydkontrol-
len er lett å kjenne igjen. Samtidig sitter batteri 
og minnekortplasser der du forventer å finne 
dem. 

Noe som derimot kan ta tid, og som er for-
skjellig fra merke til merke, er hvordan du 
tilpasser kameraet etter dine behov, og hvor 
du finner funksjoner som ikke har en dedikert 
knapp eller kontroll i en vrien meny.

Og vi syns at Sony sin meny er vrien. Etter som 
vi ofte starter opp kameraet og tester litt får vi 
leser manualen skjønte vi ikke hvorfor enkelte 
funksjoner ikke gikk an å velge i menyen. Det 
vi ikke visste var at disse funksjonene krevde 
tilbehørspakken, XDCA-FS7. Her syns vi at 
kameraet da kunne slettet disse valgene helt i 
stedet for å gjøre dem grå. 

Selv om kameraet har en obektivfatning lånt 
av Sonys systemkameraer for stillbilde, var 
zoom-objekivet vi fikk låne med kameraet så 
langt fra et zoom-objektiv man kan komme. 
Det fungerte som et videobjektiv både når 
det gjelder å beholde skarphet ved zooming 
og ikke bytte brennvidde ved forskarping. 

Hjulene for både zoom, blender og fokus av-
slører også at det er et ordentlig filmobjektiv.

OPPSUMMERING
For deg som har en Sony PXW-FS7 versjon 
1, er kanskje endringene i Sony PXW-FS7 II 
ikke verdt en oppgradering. Det kameraet du 
allerede har er bra nok som det er. Men som 
sagt, har vi selv ikke jobbet med FS7 versjon 
1, så våre antagelser er basert på det vi kunne 
lese oss til om skilnadene på begge kamerane. 
Det vi kan lese oss til, foruten om det vi har 
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PLUSS
•  Super35-sensor

•  4K-innspilling

•  4-lydkanaler

•  XQD-kort

MINUS
•  Vrien meny

•  Funksjoner som krever tilbehør

nevnt så langt er at søkeren og søkerens  
holdere, skruer , feste og så videre, har blitt 
utviklet og skal nå være stødigere. Vi syns 
at det var lett og smidig og bruke søkeren 
med øyelupen mot øyet og ønsket vi å holde 
avstand til kameraet lukket vi bare opp lupen 
og så skjermen bak. Lupen virket ikke ustødig 
i oppslått tilfelle noe vi synes er bra. Noe annet 
vi har lest skal være en fobedring er luken over 
lydkontrollen samt minnekortplassene. Her 
kan vi ikke si noe annet enn at de fungerte sånn 
som vi forventet at de skulle fungere. Det var 
altså ikke noe vi reagerte på. 

Når vi testet Sony PXW-FS5 skrev vi att vi hel-
ler hadde valgt den framfor FS7 på grunn av 
størrelsen. Når vi nå vet var Sony PXW-FS7 
II er god for tar vi tilbake den påstanden. Vi 
hadde valgt PXW-FS7 II framfor den mindre 
Sony PXW-FS5.  n

Sony PXW-FS7 II med objektivet Sony E PZ 18-110mm f / 4 G OSS utenforKnivsta handelsbod och hembygdsmuseum.

Det er to minneskortplasser, en for XQD-kort og en for 

SD-kort. Den sistnevnte brukes kun for å lagre innstillinger 

og profiler. Sony er i dag den eneste produsenten av  

XQD-kort siden Lexar sluttet å lage minnekort.
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MH-14 Mirror Head i kombinasjon med PT-RQ13K, gir muligheter 

både som dekorasjon og som alternativ måte å projektere innhold.

Tekst & foto  Anders Olsen

REPORTASJE    DISPLAYER

Lysende skjermer og projektorer 
PANASONIC DISPLAY ROADSHOW
Når Scandec inviterte oss til Panasonic Display Roadshow på Kolbotn, lot vi oss ikke be to ganger. Dette var 

eneste mulighet for å få med seg nyhetene innen projektorer og skjermer i Norge, og Panasonic hadde tatt 

med seg et bredt utvalg av produkter i det profesjonelle segmentet. Det gikk fra begynnernivå til 4K-modeller. 

Videovegger opp til 98 tommer i størrelse, og ganske imponerende utstyr for tracking og mapping, selv om 

tidsbegrensningen gjorde at selve demonstrasjonen måtte ses på egen skjerm. Høydepunktet for oss, og jeg 

mistenker også Panasonic, var likevel en-til-en informasjonsverktøyet LinkRay.
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Det er Felix Kleisen, produktspesialist hos 
Panasonic, som guider oss. Han trekker også 
frem potensialet til Mirror Head som levende 
dekor eller scenografi, men kjenner ingen 
eksempler der det har blitt brukt i praksis 
til akkurat dette. Men muligheten er der, og 
det er også noe som ligger i utstyrets natur, at 
det ofte får en annen, kanskje mer interessant 
bruk, enn det produsenten hadde tiltenkt ved 
konstruksjon.

LinkRay – Neste generasjons QR-kode
Se for deg at du tar et bilde av skjermen du ser 
på, og tas videre til en nettside eller et doku-
ment med utdypende informasjon. Dette er 
LinkRay. Litt som en QR-kode, men du tren-
ger bare å bilde av en liten del av skjermen, og 
du kan stå 15 meter unna.

I stedet for å skanne en firkant med en laby-
rint-lignende mønster med en QR-kodeleser 
via telefonen, er LinkRay en ”lysbasert dist-
ribusjonsplattform” som bruker telefonens 
kamera og LED-lyset fra innholdskilden til å 
levere informasjon direkte til telefonen din. 
Men for å ta del i reklame eller informasjon 
fra digitale skilttavler i et varehus, et infor-
masjonsskilt på en flyplass, et opplyst maleri 
i et museum eller et produkt i lysspotten i et 
butikkvindu, forutsetter det at du har lastet 
ned en app, for avlesing av den tilgjengelige 
informasjonen.

Etter at roadshowet hadde vært på 
en tredagers rundreise i Sverige 
i september var turen endelig 
kommet til Norge og Oslo. Med 
et titalls projektorer, lerreter og 

forskjellige varianter av Pro-AV skjermer var 
konferansesalen på hotellet gjort klart for 
innrykk av interesserte. Det var lagt opp til 
produktpresentasjoner og seminarer i tilstø-
tende lokaler, hvor det var mulig å få et inn-
blikk i utvalget av 24/7-skjermer, Interaktive 
skjermer/IR-overlay, utendørsskjermer, pro-
gramvare for multiovervåkning og kontroll og 
konfigurasjon av videovegger.

Det var mye av interesse, og det var et par ting 
vi festet oss ekstra ved. En av de tingene var 
ET-MH14 Mirror Head løsningen som var 
brukt som eksempel til tracking og mappingen 
vi nevnte over. På roadshowet var den satt i 
kombinasjon med en PT-RQ13K-projektor. 
Litt skuffende var det jo at den kun viste en  
statisk pokémon-figur som speilet flyttet rundt 
på veggen, men potensialet i dette oppsettet 
var stort. Med 10000 lm og 4K er denne laser- 
projektoren egnet til å fungere alene, eller i 
kombinasjon med flere, som både lyssetting 
og scenografi ved teaterscener, konserter og 
andre installasjoner. Med muligheten for å 
programmere det som vises på displayområ-
det, er det egentlig bare fantasien og kreativi-
teten som setter grenser.

Teknologien bak dette er ganske genial og 
egentlig ikke veldig komplisert. For det før-
ste må skjermen, skiltet eller lyskilden være 
utstyrt med en fast ID-modulator, som frem-
skaffer kilden for såkalte LinkRay ID-koder. 
Hvis du har kommet så langt, er det reklame-
skiltet i stand til å sende ID til mottakeren, det 
vil si den personen med en telefon i hånd med 
LinkRay-app installert. Etter at skjermen er 
skannet, og ID er sendt til skyen og returnert, 
så er relevant innhold tilgjengelig i appen. Det 
hele går ganske fort. Panasonic sier at tekno-
logien er også planlagt å bli levert med egne 
skjermer i 42-, 49- og 55-tommers klassen, og 
enda større skjermer på 70 og 80 tommer er 
forventet snart. Samme teknologi finnes også i 
projektorer, og i vanlige lyskilder som spotter, 
som nevnt tidligere.

Torbjörn Mahler, produkt og markedssjef 
i Panasonic, er svært opptatt av å skryte av 
LinkRay-teknologien, og vi må medgi at det 
er ganske imponerende. Det er en type tekno-
logi som noen ville kommet opp med, før eller 
siden, og det er forståelig at et er en viss stolt-
het knyttet til at Panasonic er pionérer med 
dette. Hva som ligger i fremtiden for dette, vil 
vise seg.

Panasonic er veldig frempå med å forklare 
hvilke muligheter som denne teknologien 
har for museer og næringsliv, men vi ser også 
potensialt til å bruke dette i kunst, eller i van-
lig film og TV-sendinger på sikt. Tilgangen 
på metainnhold og ekstramateriale via en 
smarttelefon vil i mange tilfeller gi en hevet 
brukeropplevelse også innen kultur, selv om 
vi helt klart ser at potensialet for ekstra mar-
kedsføring er forlokkende for de som allerede 
har behov for en informasjons- eller reklame-
skjerm.

Skjermer
Som nevnt ovenfor, var utstillingsområde 
delt inn i fire segmenter, som inkluderte disse 
produktgruppene: standard skjermer, Open-
Port skjermer, interaktive touchskjermer, 
utendørsskjermer, 4K skjermer og videoveg-
ger i 4K.

• Innendørsskjerm. For bruk til offentlig in-
formasjon, varehandel, kontrollrom og mø-
terom, og holder et lavt nivå av strømforbruk 
via ECO-modus for forlenget levetid. Det er 
totalt 21 modeller i dette produktsegmentet 
– fra en 32-tommers TH-32EF1 til Th-84EF1 
på hele 84 tommer.

MH-14 Mirror Head i kombinasjon med PT-RQ13K, 

gir muligheter både som dekorasjon og som 

alternativ måte å projektere innhold.
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• Open Port, Indoor System On Chip. Her fin-
nes AF1-serien, som trekkes frem som egnet 
for blant annet informasjon i det offentlige og 
varehandel. Serien har en Android og HTML5 
baserte Open Port-plattform, er utstyrt med 
en 1 GHz quad-core prosessor, 1 GB RAM og 
8 GB minne, og har innebygd medieavspiller 
og Wi-Fi. Modeller i AF1 serien er TH 55AF1, 
TH 49AF1 og TH 42AF1.

• Interaktiv berøringsskjermer. I dette pro-
duktsegmentet finner vi en skjermer til et 
bredt bruksområde. Den interaktiv LED-
serien BF1, egnet for BYOD-arbeidsmiljøer, 
klasserom, presentasjonsrom og kontorloka-
ler. Alle er trådløst styrt ved hjelp av Miracast-
teknologi, er utstyrt med seks pekpunkters 
multi-kontakt, tilkoblet med Digital Link 
(overføring av video, belysning og kontroll-
signaler via LAN kabel opp til 100 meter). 
Modellene i serien: TH 80BF1, TH 65BF1 

og TH 50BF1. En 75-tommer, TH 75BQE1 
i 4K-oppløsning, er nyeste tilskuddet, på sen-
høsten 2017.

• Utendørsskjermer. Modellene 47LFX60 
TH og TH 47LFX6N er utendørsskjermer, 
og kjenntegnes av at de er i stand til å levere 
svært høy lysstyrke, til bruk i dagslys. De har 
IPS-teknologi for lesbarhet fra alle vinkler og 
motstand mot regn og smuss. Bruksområder 
for disse skjermene er, for eksempel, sportsa-
renaer, togstasjoner og parkeringsplasser.

Panasonic og Scandec har i løpet av det det 
siste halvannet året etablert et nært samar-
beid, der målet er å ta en større markedsandel 
innen Pro-AV- markedet. Vi har omtalt dette 
tidligere, ognå har vi også fått se med hvilke 
muskler de skal gjøre det.

n

Den nye LinkRay-teknologien fra Panasonic gjør at hele skjermen (eller annen lyskilde) fungere som en QR-kode. 

Informasjonen finnes i lyset som sendes ut, og kan leses av med en app i smarttelefon.

Felix Kleisen er produktspesialist hos Panasonic, og har full 

oversikt over alle deres produkter.
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Scandinavian Photo med nytt 
konsept og ny butikk
Begynnelsen på 2018 er tidspunktet da Scandinavian Photo åpner sin 
første flaggskipbutikk i Sverige, med beliggenhet sentralt i Stockholm, i 
Vasagatan 16. I forbindelse med åpningen av den nye butikken, lanseres 
et helt nytt visuelt og innholdsmessig konsept, ifølge pressemeldingen. 
Målet med den nye butikken er at selskapet skal kunne tilby en helhets-
opplevelse i henhold til foto og film, i form av et opplevelsessenter - som 
blir første av sitt slag i Norden. 

Lokalene kommer også til å inneholde fotostudio, et stort utleieom-
råde, printeavdeling med eget utskriftslab, kurs- og forelesningslokaler, 
avdeling for pro- og B2B-kunder, serviceavdeling, kafé, og egen plass 
hvor fotografer kan sitte og jobbe. I tillegg kommer SPART, som er en 
del av Scandinavian Photo Group, til å få en egen plass til galleri samt 
til utsalg av moderne plakater og signert fotokunst.

Atendi blir TMBs 
nordiske distributør
Atendi melder på hjemmesiden sin å ha blitt utnevnt til nordisk distri-
butør av TMBs sortiment, ettersom produsenten av blant annet kabler 
og armaturer nå går vekk ifra sin tidligere forretningsmodell for å selge 
direkte til sluttkunder.  
– Vi på Atendi er veldig fornøyde med at TMB endrer sin forretnings-
modell og gir sin fulle tillit til oss. Dette tyder på at vår forretnings-
modell og arbeidsform overbeviser igjen, skriver den nyetablerte 
nordiske distributøren. 

DPA Microphones'
nye General Manager

Jewel Kusek slutter seg til DPA Mi-
crophones etter å ha jobbet som con-
troller for LLC i Denver, Colorado. 
Hun har tidligere vært ansatt hos de 
Houston-baserte selskapene Tristar 
Web Graphics og Hunting Energy 
Services. Totalt har Kusek over ti års 
erfaring fra bransjen, etter at hun tok 
sin kandidateksamen hos University 
of Houston-Downtown. 

- Jeg er veldig spent på å ta med meg min erfaring inn i DPA-familien, 
sier Kusek. DPA er et anerkjent selskap, og jeg ser fram til å jobbe med 
USA-teamet deres. 

– Jewel har ti års lang erfaring, og som en resultatorientert leder kom-
mer hun til å overvåke DPAs vekst og arbeidet vårt med å styrke vår 
tilstedeværelse i bransjen, sier DPAs Christopher Spahr, selskapets Vice 
President innenfor salg og marked. 

Århus musikkhus 
tar inn Robe-inventar
Med plass til 1600 publikummere i den største salen, gjør konsertanleg-
get i Århus også til et av Danmarks største. 
Og det er i denne salen man har installert et stort antall av Robes LED 
Wash-Beam-inventar, Spiider. Det dreier seg nærmere bestemt om 78 
eksemplarer. 
Samtlige inventarer, de første i fabrikken merket med den tsjekkiske 
produsentens logo, ble levert av den danske distributøren Light Part-
ner. Og ifølge Århus musikkhus' lysanvarlig Ole Nielsen, er Robe en 
produsent som omtales ofte.  
– Det er for tiden stor etterspørsel etter deres produkter, noe som ikke 
var tilfellet for tre år siden. 

Woodlite får 
ny Key Account Manager

Ralph Rydén er den Karlstads- og 
Stockholmsbaserte lysspesialisten 
Woodlites nyansatte Key Account 
Manager, skriver selskapet på sin 
hjemmeside. Før sin nåværende stil-
ling, var Ralph i lysselskapet Martin/
Harma n i 12 år. Utenom dette har 
han jobbet i utleiebransjen. 
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KAMERAUTLEIE
www.tv-team.no  tv-team@tv-team.no  tlf: +47 22111258  Ny adresse: Sandakerveien 24, 0473 Oslo

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

contact@qrew.org

Woodlite får 
ny Key Account Manager

Ralph Rydén er den Karlstads- og 
Stockholmsbaserte lysspesialisten 
Woodlites nyansatte Key Account 
Manager, skriver selskapet på sin 
hjemmeside. Før sin nåværende stil-
ling, var Ralph i lysselskapet Martin/
Harma n i 12 år. Utenom dette har 
han jobbet i utleiebransjen. 
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Rushprint legger ned papir
I 2018 vil fagbladet Rushprint finansiert av blant annet Filmforbundet 
og Virke Produsentforeningen forlate papir til fordel for en rendyrking 
av nettutgaven. De vil også som ledd i dette arbeidet lansere en ny nett-
løsning med innlogging for abonnenter, der de vil spisse satsingen på 
bransjestoff og fordypende artikler for de som er abonnenter.  

Camera Nordic nå 
offisiell Zeiss Cine-
forhandler
I en pressemelding skriver Camera Nordic
 at de har blitt partner med Zeiss for distribu-
sjon av produsentens Cine-produkter. 

– Det gleder oss å kunne meddele at Zeiss og Camera Nordic har blitt 
partnere for distribusjon over hele Norden, inkludert Sverige, Norge, 
Finland og Island. Zeiss har vært kjent helt siden 1846 for kvalitet og 
ytelse for produktene sine, samt sin innovative evne. Med et bredt sor-
timent av tolv ulike objektivfamilier skreddersydd for dine behov, gir 
Zeiss-filmobjektiv deg alltid toppkvalitet, og hjelper prosjektene dine 
å skille seg ut. 

Tracey Hill i ny rolle som A.C. Lightings 
Vice President, Operations

Med over 30 års erfaring fra lysbran-
sjen, ble Hill ansatt av A.C i 2007 som 
Human Resources/Management As-
sistant. Senere, i 2010, ble hun for-
fremmet til General Manager. 

Rollen Vice President, Operations, er 
en ny stilling i selskapet A.C. Ligh-
ting Inc. Og den første personen som 
inntar denne stillingen er Hill. Her får 

hun et overordnet ansvar for kundeservice, teknisk service, og repa-
rasjoner, samt logistikkavdelingen.  

– Traceys imponerende meritter har spilt en stor rolle for A.C Lightings 
vekst og fremgang, sier Jean-François Canuel, selskapets Managing  
Director for Nord-Amerika. Jeg ser fram til å jobbe med Tracey i hennes 
nye rolle og jeg er trygg på hennes evner til å holde selskapet i vekst. 

Samsung Electronics 
under nytt lederskap
Samsung fortsetter det tredelte lederskapet, og har nå avslørt hvem som 
blir nestformann Oh-Hyun Kwon og presidentene Boo-Keun Yoon og 
Jong-Kyun Shins erstattere. 

De tidligere lederne, som forlater sine poster med umiddelbar virkning, 
erstattes nå av Dongjin (DJ) Koh, Kinam Kim og Hyunsuk (HS) Kim. 
– Det er en ære og et privilegium å ha vært en del av Samsungs histo-
riske medgang. Vi er overbevist om at våre etterfølgere kommer til å 
beholde selskapet i vekst, sier representantene Kwon, Yoon og Shin i 
en felles uttalelse. 

Samtidig forlater Sang-Hoon (SH) Lee posten sin som CFO (Chief 
Financial Officer), men har blitt anbefalt til stillingen som selskapets 
styreformann, og kommer dermed til å overta etter Oh-Hyun Kwon 
fra mars neste år. 

Med tre nye lederstillinger overtatt, der ingen av dem sitter i styret, og 
Lee som styreformann, betyr det ifølge pressemeldingen at selskapet 
for første gang i sin histore separerer nestformann-rollen fra det tredelte 
lederskapet. 

Avid inngår flerårs-
kontrakt med Viacom
Mens Avid er fornøyd med å tilby en av verdens største mediaselskaper, 
Viacom, løsninger som MediaCentral-plattformen og Media Composer 
i Cloud Remote - alt inkludert i Avid Everywhere-konseptet - kom-
mer konsernet ifølge pressemeldingen til å dra nytte av denne infra-
strukturelle omstillingen på globalt nivå. Infrastruktur i betydningen 
at løsningene sies å skulle bidra med "mer fleksibilitet, skalerbarhet 
og virtualisert produksjon" innenfor fasilitetenes vegger, og globalt i 
betydningen at Viacom distribuerer innhold verden over. 

– Avids tilnærming til virksomhetsomfattende teknologiutnyttelse 
og markedsledende kreative løsninger, passer våre langsiktige, strate-
giske mål perfekt, sier Viacoms Chief Technology Officer David Kline. 
Gjennom denne avtalen kan Viacom øke verdien og fordelene med 
våre teknologiinvesteringer, noe som er avgjørende for dagens raskt 
voksende marked. 
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Navn: Digital Video Produksjon AS
Adresse: Eivind Lychesvei 6,
1338 Sandvika
Telefon: 67 80 57 80
E-post: digital@digitalvideo.no
Internett: www.digitalvideo.no 
Tjenester: Redigering, konvertering, 
CD/DVD Prod & kopiering.

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

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

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

Apriori as
Alt av opptaksmedia, harddisker, 

minnekort, batterier og cover. 
Leverandør av opptaksmedia 

siden 1986.
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Navn: Danmon Norge AS
Adresse: Brynsveien 16, 0667 Oslo
Telefon: 23 400 400
Telefaks: 23 400 401
E-post: info@danmon.no
Internett: www.danmon.no
Totalleverandør av utstyr til 
det profesjonelle produk-
sjonsmiljøet.
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Navn: Soundware Norge 
Adresse: Brynsveien 16, 0667 Oslo, 
0481 Oslo
Telefon: 23 400 390
Telefaks: 23 400 399
E-post: info@soundware.no
Internett: www.soundware.no
Totalleverandør av lydutstyr 
til profesjonelle brukere.

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

.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

FOR ANNONSE I GALLERIET
RING 48 03 41  83
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Yellow Light Blocker
Ved nattfotografering forekommer ofte fargestick når ulike typer lys 
blandes. Mellom kvikksølvdamp, natrium, og LED-belyste gate-
lykter, finnes det mange uønskede bølgelengder av lys som foru-
renser nattehimmelen. Skinnet fra disse kan hindre kameraet ditt i å 
avlese himmelen ordentlig og forstyrre nattbildene dine.

• Perfekt for nattscener og astrofotografering
• Blokkerer ulike bølgelengder av lys fra vanlig lyskilde-forurensning
• Optisk glass med høy oppløsning
• Dobbeltsidig  flerlags Nano-coating motvirker reflekser og sløring
• Vann- og oljeavstøtende lag
• Ekstremt lav refleksjon
• Tilgjengelige størrelser: 
   4x5,65” og 6x6”

Eksplosjonsfritt glass
Profesjonell linsebeskyttelse

• Beskytter effektivt dine profesjonelle linser 
   med et eksplosjonsfritt glass
• Clip on design, for ulike linsestørrelser
• Påvirker ikke linsebeskyttelsen eller mattebox
• Helt ufarget glass med høy kvalitet, påvirker ikke skarpheten
• Vannavstøtende
• Minimal refleksjon
• Tilgjengelige størrelser: 95, 110 og 114mm, 
   samt 4x5,65” og 6x6”

Profesjonelle filtre 
for profesjonelle fotografer
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