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MixSwitch and MixSwitch Expander
For System Redundancy and Output Source Control

MADE IN THE USA

With a growing product line and user 

base, APB’s design and production 

teams are dedicated to producing the 

best possible U.S. manufactured 

audio products that will last through 

long years of demanding service.

APB-DynaSonics has concentrated on 

professional console and mixer 

designs that are both easy to operate 

and have a consistent 

uncompromising sonic performance.

Take a look at our website for 

detailed product information or 

contact Intersonic AS to arrange for 

your personal product preview:

www.apb-dynasonics.com

Spectra-C and Spectra-T Series Consoles
VCA Equipped Consoles with up to 84 Input Channels

ProDesk Series Consoles
Fixed Install and Portable Applications with 20 to 52 Input Channels

ProRack-House
Ultimate Compact Mixer

ProRack-Monitor
8 Stereo + 2 Mono Mixes

E��-O������ S���� P����������
User Friendly and Reliable Operation

Tel:    +47 33 03 53 20 
Mob: +47 97 05 53 20
E-post: info@intersonic.no 
www.intersonic.no
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B e c a u s e  i t  m a t t e r s .

Acquire with AJA.
www.aja.com

From Lens to Post, capture edit-ready 
10-bit footage direct from your camera.

Find out about our latest Acquire products at www.aja.com

Lens to Post...in a Flash.
Portable 10-bit 4:2:2 Flash Disk Recorder

Unify Cameras and Formats.
10-bit 4:2:2 Recorder with ConversionKi Pro Mini Ki Pro

Mount Ki Pro Mini to your SDI or HDMI 
equipped camera and record native ‘ready-
to-edit’ Apple ProRes or Avid DNxHD files 
to removable Compact Flash (CF) media, 
accelerating the path from camera to edit.

Utilize AJA’s powerful hardware up/down/cross conversion 
technology and the extensive I/O connections of Ki Pro to bring 
different camera
resolutions and
formats together
into a seamless
Apple ProRes 
workflow.

Encode & Decode.
Free Download Now Available!

RS-422 support for use as 
a 10-bit digital disk recorder.

#30695 - Ki Pro MS.indd   1 02/04/2012   11:53
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n Fremtidens kamera 12
Cato Johansen er Nordens første og eneste eier av Sony’s nye flaggskip 

F65. Kameraet skal, ifølge Sony, stå i spissen i den neste TV-revolusjon 

hvor 4K skal bli den nye TV-standarden. Monitor har møtt Cato Johansen 

på hans første opptaksdag med Sony F65. 

n 100 dager kontinuerlig produksjon 16
Reality-produksjon spiser unge deltakere, men setter også store krav til 

de som skal jobbe med å få programmene ut på luften. Man krever mer 

produksjon for pengene enn man gjorde før, da må man tenke smart 

omkring logistikken.

n Super 35mm fra Sony 20
Når man pakker opp NEX-FS100, så lærer man ordene ”Super 35mm”, 

som er prydet på kameraets emballasje, selve kamera og alt av Sonys 

salgsfremmende litteratur. Det er Super 35mm Exmor CMOS-sensoren, 

som gjør dette kameraet unikt i forhold til sine konkurrenter. For å si det 

rett ut, det er sensorene som er grunnen til å velge dette kamera. 

n 3D, 4K og kampen om alle skjermene 22
Det som skjer i Vegas, det blir i Vegas – men for NAB Show sin del, så 

dreier messa seg om at et hav av kringkastingsaktører på best mulig måte 

skal presentere sine løsninger. Monitor var tilstede på verdens største 

kringkastingsmesse og prøver å oppsummere trendene for 2012.

n 3D til overkommelig pris 26
Nå kan du produsere 3D-video for en svært beskjeden sum. Her får du vite 

hvordan du kommer i gang for mindre enn 20 000 kroner, alt inkludert. Det 

krever litt forbrukerutstyr, litt utradisjonell tenkning og at produksjonene 

vises på en datamaskin. 

n Messe med store visjoner og dimensjoner 30
Verdens største messe for musikkinstrumenter og lydutstyr gikk av sta-

belen i våres, og ProLight&Sound utgjør en større og større del av messen. 

Monitor var tilstede på messen og bringer en rapport derfra.

n Final Cut Pro X seks måneder senere 34
Monitor har hatt en serie om den nye programvaren Final Cut Pro X. 

Etter seks måneders bruk og tester, er det på tide å samle erfaringene. 

Her er den første konklusjonen: FCPX innebærer et paradigmeskifte for 

filmredigering.

n Med kontrollert spredning 36
Bose er ingen nykommer på PA-markedet, og systemet brukes på mange 

scener og utendørsarenaer. Det er en god stund siden Bose lanserte noen 

større PA-nyhet, og når RoomMatch nå dukker opp er det overraskende 

nok beregnet på fast installasjon i konsertlokaler og på arenaer.

Messe med store visjoner og dimensjoner, side 30.

BRANSJENytt  s.40

GALLERIEt  s.42

100 dager kontinuerlig produksjon, side 16.

3D, 4K og kampen om alle skjermene, side 22.



The CORIO® advantage …
the fl exibility of our
Matrix Routers

Trollveien 9, N-3225 Sandefjord, NORWAY 
Tel: (+47) 33 47 75 74 • Mob: (+47) 92 02 19 11

Email: gilbert@lvc.no • WEB: www.lvc.no   
Skype: fl ogelglogel

Dypvaagveien 259, N-4901 Tvedestrand, NORWAY 
Mob: (+47) 95 94 63 79 • Tel: (+47) 37 16 16 60 

Email: johnare.nor@vitcom.no • Web: www.vitcom.no   
Skype: john.are.nor

DVI-UThe Universal I/Ocompatible withHDMI, DVI-D, DVI-A,RGBHV, RGBs,RGsB, YUV,YPbPr, CV,
Y/C

The new CORIOmatrix Scaling Routing Switcher is a
Video/Audio matrix with up to 32 I/O.
• modular hardware design with 16 Video I/O slots
• 2x2 to 16x16 Matrix confi gurations
• 3G-SD/HD-SDI/DVI-U connection combinations
• DVI-U I/O modules - another TV One innovation, any signal input or output combination
• DVI-U adapters for any analog/digital signal - CV, Y/C,YUV, RGBHV, DVI-D & HDMI.
• Scaled Outputs - each Output has it’s own scaling engine, for Up,
 Down or Cross scaling of any Input to any Output.
• On the other hand our                 products do just that … one task.
 Need a Matrix Switcher? What format, 3G-SDI, DVI, HDMI …?

LVC_Monitor_HPAd_May2012.indd   1 04/05/2012   13:21

Telefon: 22804000 
Epost: info@videoutstyr.no

Webinfo:
www.videoutstyr.no

VideoUtstyr Norge AS,
Stanseveien 4, 0975 Oslo

Videoprodukter for profesjonelle

Sony NEX FS100

Investér i kvalitet!
Finans fra kr 1 530,- eks. mva/måned*
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2 Google Norge sjef Jan Grønbech har uttalt at Google ikke bare skal bli litt større 
enn Norges største reklame-TV-kanal, men hele tre-fire ganger så stor. For 
ordens skyld i 2011 hadde TV2 et reklamesalg på 1,9 milliarder. Google Norge 

sine tall er ikke offentlig, men blir anslått til å være 90 % av søkeordmarkedet og på 
ca 1 milliard. – I Storbritannia er Google den største annonsebæreren med en faktor 
på tre til fire. Vi er altså tre-fire ganger større enn største TV-kanal. Mitt mål er å oppnå 
samme grad av suksess i Norge, men vi startet seks år etter UK, sier Jan Grønbech 
til Teknisk Ukeblad. Forutsetter vi at reklamemarkedet ikke firedobler seg på seks år, 
så vil Google spise opp hele den kommersielle TV-bransjens reklamesalg. Trøsten er 
at det er en god del avisomsetning å ta av før dette skjer og TV selger reklame som 
aldri før i Norge.          
  
Globalt ser vi likevel at reklame og betal-TV-inntekter blir presset. Forretningsmodellen 
og distribusjonsprinsippet for morgendagens kringkasting må tilpasse seg en ny 
on-demand-modell, de tradisjonelle lineære strukturene for å se TV når sendeskjema 
bestemmer vil på sikt drepe TV-industrien. Utfordringen er få på plass operative løs-
ninger og infrastruktur som integrerer IT-løsninger med kringkasting av mediefiler. 
Muligheten til å effektivt håndtere og utnytte rettigheter på tvers av flere plattformer, 
og for å automatisere prosesser rundt en sentralisert avviklingsløsning vil avgjøre om 
det blir lønnsomt å drifte on-demand innhold, få inntekter fra multi-plattform markedet 
og virkelig utnytte den intelektuell kapital innhold er.      
        
Vår bransje vil globalt komme til å bli mindre beskyttet av monopoler, lisenser og 
logiske kanalnumre. Framtiden er leveranse i dybde og bredde når det gjelder innhold, 
og leveranse ved hjelp av brukervennlige applikasjoner som involverer brukerne. 
Dette var en av temaene på den amerikanske NAB messen i Las Vegas i år, vi bringer 
en rapport og oppsummering fra messen i dette nummeret.     
          
Ny distribusjonsteknologi krever at man i sterkere grad makter å involvere seerne 
i hva de skal se. Seerne vil ikke lenger sitte pent og avvente hva de skal se, de må 
i sterkere grad involveres følelsesmessig i programinnhold og brukergrensesnitt. 
Involvering er en sosial atferd hvor deltakeren blir med på aktivitetene til en enkelt-
person eller gruppe, hevder Wikimedia. Jo mer aktive vi er jo mer involvert blir vi. Den 
atferdsmessige praksisen skaper økende grad av psykologisk identifikasjon, jo mer 
vi deltar detsto mer vil vår identitet og verdier bli justert i henhold til den oppgaven 
vi skal utføre. Utfordringen for TV er å ivareta denne dimensjonen i forhold til andre 
medier. Innhold som beveger, involverer og skaper opplevelse vil få en større plass 
i denne oppmerksomhetskampen. Film og levende bilder vil fortsatt være konge på 
haugen her, spørsmålet er bare hvordan det skal nå seeren. 
Noe innhold skal også google ha å søke på for å få solgt 
annonse.

Når google vil kuppe verden
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Nye DeckLink HD Extreme 3D kommer nå med 
full oppløsning på dual stream 3D!

Hvis du vil ta i bruk den spennende nye stereoskopiske 3D arbeidsfl yten, da 
er DeckLink HD Extreme 3D den perfekte løsningen fordi dette inkluderer full 
oppløsning på dual stream 3D capture og playback! DeckLink HD Extreme 3D 
støtter capture og playback på Mac OS X, Windows og Linux datamaskiner 
med SDI/HD-SDI, HDMI og analoge enheter, i tillegg kommer løsningen med 
det siste innen teknologi: 3 Gb/s SDI og dual stream video for 4:2:2 og 4:4:4 
kvalitet. Det er ingenting bedre enn dette!

Koble til hvilken som helst enhet, kamera eller monitor

DeckLink HD Extreme 3D er det første capture kortet 
som kommer med Dual Link 3 Gb/s SDI, HDMI 
1.4a, component analog, NTSC, PAL og S-Video for 
opptak og playback i SD, HD og 2K.  Også inkludert 

er 2 kanalers XLR AES/EBU audio og 2 kanalers XLR analog audio.  Koble 
til HDCAM SR, HDCAM, Digital Betacam, Betacam SP, HDC kameraer, 
storformat TV-skjermer og mye mer!

Hardware nedkonvertering

Hvis du noen gang har ønsket å monitorere HD og 
SD mens du jobber, da vil du elske denne høykvalitets 
konverteren. Bruk Dual Link SDI output samtidig med 
HD og SD output, eller du kan svitsje tilbake til Dual 

Link 4:4:4 mens du jobber i høyest mulig RGB kvalitet i hele arbeidsfl yten. 
Velg mellom letterbox, anamorphic 16:9 og center cut 4:3 nedkonvertering.

Avansert 3 Gb/s SDI teknologi

Med vår nye utrolige 3 Gb/s SDI tilkobling tillater DeckLink 
HD Extreme 3D det dobbelte av SDI data hastigheten til 
normal HD-SDI, og du kan også koble til alt ditt HD-SDI og 
SD-SDI utstyr. Bruk 3 Gb/s SDI for 1080p60, single link 4:4:4 

eller 2K! Tenk at du kan redigere din siste feature fi lm og bruke real time 2K 
2048x1556 2K resolution capture og playback! 

Jobb i Mac OSX, Windows og Linux

DeckLink HD Extreme 3D er fullt ut kompatibel med 
DaVinci Resolve, Apple Final Cut Pro™, Avid Media 
Composer 6™, Adobe After Effects™, Adobe Photoshop™ 
og hvilket som helst DirectShow™ eller QuickTime™ basert 

software for capture og playback på Mac, Windows eller Linux!

DeckLink HD Extreme 3D
€775*

Adobe Premiere Pro

DaVinci Resolve

Avid Pro Tools

Blackmagic Media Express

The Foundry NukeAdobe Photoshop

Avid Media Composer

Adobe After Effects

Telestream WirecastApple MotionSony Vegas Pro

Apple Final Cut Pro

Lær mer i dag på www.blackmagic-design.com/decklinkhdextreme*Prisene er eksklusive MVA
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CANON LV-8235 UST
Canon LV-8235 UST er en projektor som er 3D-ready med sekvensiell 
bildevisning og som viser høykvalitets bilder på 2 500 lumen fra ekstremt 
korte avstander. Et to meters bilde kan vises på kun 2,4 cm avstand fra 
skjermen/duken, noe som forenkler visning på tak, vegger og gulv. Bra 
for utdannings- og kontormiljøer der skjermen/duken kan være så nære 
projektoren at skyggene begrenses og lyset ikke skaper problemer. 
Innebygget 10 W høytaler skal rekke for møte- eller klasserom og man 
behøver ikke separate lydsystemer. Lampens livslengde er 3 000 timer 
(i Eco-modus). Auto Set og Auto PC forenkler installasjon og den kan 
konfigureres for visning fra mange ulike rettninger. LV-8235 UST har 
HDMI-inngang og WXGA (breddebildeoppløsning på 1280 x 800 piksler 
og med bildestørrelse16:10) for bruk sammen med bærbar datama-
skin. Den kan brukes sammen med interaktive tavler i skolemiljøer, og 
har en fargekorrigering som gjengir naturlig farge selv om visningen 
skjer på fargelagte bakgrunner eller svarte tavler. Kontrastforholdene 
er 2000:1 noe som gjør att projektoren kan produsere dyp svart farge 
og intensive bilder. Andre viktige bruksområder er digitale skilt, med 
bildestørrelser fra1,5-2,5 meter. Bakprojiserte bilder kan skapes for å 
kjøre f.eks salgskampanjer på butikkvinduer. 
Projektoren er også 3D-ready og veksler ved 
3D mellom bilder som er ulike for venstre 
og høyre øye i meget høy hastighet og 
løsningen krever da aktive 3D-briller.

Pris: Kontakt leverandør.

Leverandør: Canon Norge, 

www.canon.no

KRAMER ELECTRONiCS HDBASET
Kramer Electronics var en av pionerne i å bruke tvistet- par- tekno-
logi for å overføre video på lange distanser. Nå lanseres HDBaseT 
ekstendere for ukomprimert HDMI. HDBaseT er utviklet av Valens 
Semiconductors i samarbeid med Samsung Electronics, Sony 
Pictures Entertainment, LG Electronics.
Tanken bak var å overføre HDMI, Audio, 100 BASET ethernet, 
100W POWER og forskjellige styring/kontroll signaler på en CAT.5 
kabel. Med en RJ45 kontakt i både BD-spiller og skjerm vil kabling 
bli mye enklere, billigere, og tåle lengre strekk. Noen produsenter, 
blant dem Kramer, har allerede tatt fram noen løse endepunkter. 
Disse kan da gå om hverandre siden elektronikken er kompatibel. 
Dette var ikke mulig med de gamle HDMI ekstenderne fra forskjel-
lige produsenter. Nå blir det mulig med for eksempel en ekstender 
på sendersiden, og en RJ45 rett i skjermen.
 
Pris for sender og mottaker er: 10500,- ink. mva. 

Distributør: Leteng AS, www.leteng.no

ROSS ViDEO 
BLACKSTORM PLAYOUT SERVER

BlackStorm 102P Playout Server er en gunstig prissatt to-kanals 
HD 1RU videoavspiller. Den har native støtte for Quicktime (.mov), 

og en rekke kodeker. 
BlackStorm er utmerket for direktesendinger, og støtter 
filbasert arbeidsflyt mot redigerings- og grafikksystemer 
som Final Cut, Adobe Premier, Avid Media Composer og 
Adobe After Effects. BlackStorm bygger på standard Dell 
Server maskinvare.

Pris: Kontakt distributør.

Distributør: Danmon Norge, www.danmon.no

HARRiS QUiC
QuiC Pro, QuiC Express og QuiC View er en ny portfolio av pro-
gramvare for filbasert kvalitetskontroll. Klar til bruk ”out-of-the-box” 
og enkel å integrere i eksisterende arbeidsflyter, gir QuiC brukerne 
verktøy for å analysere filer som lastes opp i videoservere ved au-
tomatiserte prosesser. Det gir hurtigere og mer effektive arbeidsflyt, 
uten falske godkjenninger av media med feil. QuiC kan kjøres på 
alminnelig ”off-the-shelf” IT-plattformer.
Suiten består av tre programmer: QuiC Pro — som er den mest 
omfattende programvarebaserte løsningen for testing hos kring-
kastere og produksjonshus. QuiC Express — en enklere, men like 
pålitelig løsning for høykvalitets testing hos mindre produsenter av 
innhold. Og QuiC View — en fleksibel, profesjonell viewer for bruk 
med QuiC Pro og QuiC Express, eller som frittstående løsning. QuiC 
View brukes for å se på både tidligere analysert innhold og nye filer.

Pris: Kontakt distributør.

Distributør: Danmon Norge, www.danmon.no



PEAK DESigN CAPTURE
Lei av å dra rundt på kameraet med skulderstropper eller i kame-
rabag? Her er løsningen fra Peak Design. Clipen er kompatibel 
med tripod fester. 

Pris: 599,- 

Distributør: Secondborn Distribution AS, www.secondborn.no / 

http://peakdesignltd.com

HARRiS iNSCRiBER g8
Inscriber G8 er laget for å skape high-end grafikk som skiller dine pro-
grammer, sendinger og TV-kanaler ut fra mengden. Inscriber G8 gir deg 
sanntids skaping og levering av kompleks 3D grafikk og animasjoner 
som dagens direktesendte nyheter, sport og eventer krever. Inscriber 
G8 benytter kraftig Intel Xeon E5 prosessor og NVIDIA Quadro 4000 
GPU for redusert størrelse (2RU), lavt strømforbruk og høyere ytelse.
Inscriber TitleOne AE er et enklere sanntidssystem med enkanals HD/SD 
og 2D-i-3D grafikk. TitleOne AE tilbyr utmerket ytelse for prisen, med mer 
funksjonalitet og bedre kvalitet enn vanlig i denne prisklassen. TitleOne 
Inscriber grafikksystemet benytter kraftig CPU og NVIDIA Quadro 600 
GPU for maksimal fleksibilitet og best mulig arbeidsflyt.

Pris: Kontakt distributør.

Distributør: Danmon Norge, www.danmon.no

Salg og installasjon av lys og sceneutstyr

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

www.elektrik.no

Kino Flo Diva-Lite 400.

TV og foto belysning

KinoFlo 4ft. 4 Bank

“Flourocent” 
 lys

• Lav vekt: 5,9 kg
• Suveren fargegjen-
 givelse: 95 CRI
• Patenterte truematch  
 55w rør

• 2900, 3200 eller 5500 K
• Ultrakompakt: 15cm
• Trinnløs dimming
• Flicker-free

• Forbruk: 300w, lysutbytte: 
 1000w softlight
• Suveren fargegjen-
 givelse: 95 CRI
• Patenterte truematch 
 75w rør
• 2900, 3200 eller 5500 K

• Effektrør kan leveres 
 i flere farger
• Safetycoated rør  
• Step dimming
• DMX
• Flicker-free
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Nyheter Lyd

RANE CP66
Rane CP66 er en flerkanals sone-prosessor med paging-støtte. Allsidig 
konstruert – perfekt for restauranter, barer, kontor, butikker, arenaer 
og lignende områder der flere soner er ønskelig.
CP66 kan konfigureres helt og holdent ved hjelp av det intuitive frontpa-
nelet hvilket gjør det enkelt for teknikeren som da ikke trenger å bruke
datamaskin.
Medfølgende gratis programvare (tilkobles via USB) gir ytterligere 
mulighet for å lagre og laste ned prekonfigurerte innstillinger for enkel 
distribusjon (Kun Windows). Som tilbehør fins DR1 og DR3 som er 
volumkontroller med LCD-display som kobles via CAT5 kabel.
Pager2 er også et smart tilbehør som muliggjør raske valg mellom 
soner og som har støtte for analog mikrofon.

• 6 uavhengige og linkbare soner (balansert euroblock)
• 1 stk ”Music-on-hold”-utgang
• 6 stk innganger (4 RCA, 2 balanserte euroblock)
• 1 stk prioritetsinngang med ducker
• 2 stk Utrop-innganger med stillbar prioritet (1 for ”Pager2”, 1 analog 
inngang med ”push-to-talk”)
• Uavhengige innstillinger for 3-bånds EQ, Limiter, Ducker, HPfilter, 
prioritet samt pagenivå for hver sone
• Musik-on-Hold utgang (transformatorisolert)
• 2HEx19”, (89x483x216mm), 3,2 kg

Pris: Kontakt distributør.

Distributør: XL-Audio, www.emnordic.no

PEARL MARgARiTA PiCKUP
Margarita Pickup er et nytt produkt fra Pearl. Dette er en Piezomik-
rofon som passer utmerket for akustiske instrumenter som gitar, 

fiolin, kontrabass etc. Den monteres på instrumentets klangbunn 
med festemasse. Margarita Pickup utmerker seg for ha meget 

jevn lydgjengivelse. 

Pris: Kontakt distributør.

Distributør: Pearl Mikrofonlaboratorium, 

www.pearl.se

APP FOR LOgiC 9, CUBASE & NUENDO
Neyrinck styrker V-Control Pro’s iPad-
app med støtte for Logic 9, Cubase 
og Nuendo. OSC-protokollen kommer 
nå for versjon 1.2 av appen som gir 
kontroll over Logic 9. Man har nå lagt 
til støtte for Logic Studio 9, Logic 
Express 9, Cubase og Nuendo for 
versjon 1.2 av iPad V-Control Pro og 
denne finnes nå gratis på App Store. 
V-Control bruker WiFi for å koble til 
iPaden till en DAW, noe som gir frihet 
til å bruke iPad multi-touch for å styre, 
redigere og mikse eller trådløst spille 
inn fra hvor som helst i et innspil-
lingsstudio. V-Control displayet har 
et brukergrensesnitt for hver av DAW`ene som den støtter, slik at 
det ligner på de bruksfunksjonene man er vant til. I steden for å 
sitte fast foran skjermen med data/konsollen mens man spiller inn 
med Logic 9, Cubase eller Nuendo, kan man via V-Control Pro’s 
pekeskjerm og WiFi fjernstyre dataen fra for eksempel sangbåsen, 
eller ved trackning i live-rommet, når man stiller inn lyd på scenen 
eller fra studiosoffaen ved gjennomlytting. Praktisk i alle fall når man 
jobber alene, kanskje til og med på reise. V-Control Pro fungerer 
også med Pro Tools.

Pris: Gratis nedlasting.

Produsent: Neyrinck, www.neyrinck.com

SAMSON CS SERiES MiC
To mikker i en – Smart mikrofon med utbyttbare kapsler for alle 
tenkelige bruksområder.
CSMIC leveres med to neodymium kapsler, CS1 (60Hz–18kHz) 
som er en super-cardioide-kapsel beregnet for vokal og CS2 (50Hz–
18kHz) som er tilpasset instrumenter.

• 2 stk kapsler, èn tilpasset vokal og èn for instrumenter
• Gullplettert XLR-kontakt
• Inkluderer veske og stativfeste

Pris: Kontakt distributør.

Distributør: XL-Audio, www.emnordic.no



     QSC KLA-SERiES
KLA er et meget prisgunstig, aktivt 
line array system fra QSC. Systemet 
er basert på samme plattform som 
K- og KW-høyttalerne og er perfekt 
både som portabelt system og for 
faste installasjoner. Høyttalerne lages 
også i hvitt og er en god løsningen for 
mange konferanseinstallasjoner og 
kirkerom. Systemet kan flys, ”ground-
stackes” eller monteres på ”pinne” og 
har en innebygd, enkel tilt-funksjon, 
”Tilt-Direct”. Basshøyttaleren KLA181 
kan også flys og kobles sammen med 
KLA12. KLA12 kan også brukes med 
KW181 om bassen ikke skal flys. 
KLA-serien består av to modeller: 
KLA12 – en 2-veis høyttaler konstruert 
med line array-teknikk og KLA181 – 

en 18” bassboks med flyfester. Begge 
modellene har et 1000 W (continuous) 

klasse- D sluttrinn. Med teknikken Intrinsic 
Correction som QSC introduserte med QSC 

WideLine-serien får høyttalerne en optimert, 
DSP-basert, frekvensgjengivelse. KLAs unike 

SOLO (Single-Operator LOgistics) riggesystem gjør at 
brukeren raskt kan montere og demontere en line array uten behov 
for spesialverktøy eller ekstra deler. Med den unike funksjonen Ar-Q 
(Arcuate Equalization) kan man med en velger på baksiden velge det 
totale antall bokser i arrayen og deretter gjøres en riktig kompensering 
av frekvensgjengivelsen. 
Hver KLA12 har en vertikal spredning på 18˚ hvilket gjør at en spred-
ning på 90˚ kan konfigureres med kun 5 bokser. Den horisontale 
spredningen er 90˚.

Pris: Kontakt distributør.

Distributør: XL-Audio, www.emnordic.no

DK – TECHNOLOgiES 
DK3 LOUDNESS METER

DK3 er et nytt familiemedlem i serien av 
kompakte lydmetre, og i tillegg til PPM og 
fase viser det loudness i samsvar med blant 
annet EBU R128.
DK3 er på størrelse som en smarttelefon, har 
3G HD/SDI videoinngang og kan drives av 
strøm fra en USB-port under bruk i felten. 
Andre modeller i samme serie er DK1 
(stereo) og DK2 (5.1), som har analoge og 
digitale innganger.

Pris: Kontakt distributør.

Distributør: Soundware Norge, www.soundware.no 

Salg og installasjon av lys og sceneutstyr

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

www.elektrik.no

Film og TV lampe
Openface lampe for småproduksjoner

LED for TV og Studio
Desire Studio HD

Ledende innen LED teknologi for scene og studio

• 750W, 575W, 350W HPL 
• 1,6 kg
• Ink. Speedring (ARRI)
 passer til Chimera Video  
 Pro Plus
• ARRIMAX reflektor

• 21% mer lys enn 
 ARRILITE 800
• Mindre enn 
 ARRILITE 800
• Kompatibel med ARRI- 
 LITE 650Plus tilbehør

• Spredning 18o

• Linser: 25o, 35o, 45o, 75o   
 Ovale: 20o x 40o, 30o x 70o  
 35o x 80o

• DMX, inn/ut, DMX RDM
• Stand-alone funksjon
• Powercon, inn/ut
• 7 farget LED-teknologi  

• Riktig fargegjengivelse
• Lavt forbruk, 130W pr.
 lampe, lysutbytte:1000W
• 800 til 20,000 K 
 hvitbalanse (trinnløs)
• Grønn og magenta 
 tintjustering (trinnløs)
• Flicker-free
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Cato Johansen er Nordens første og eneste eier 

av Sony’s nye flaggskip F65. Kameraet skal, 

ifølge Sony, stå i spissen i den neste 

TV-revolusjon hvor 4K skal bli den nye 

TV-standarden. Men har egentlig TV-

bransjen mulighet til å betale for denne 

kvaliteten? Og hva får man for de ekstra 

pengene man bruker? Opplever publikum 

forskjellen eller er det bare forfengelighet 

fra bransjen sin side å hele tiden 

måtte ha det nye? Monitor 

har møtt Cato Johansen på 

hans første opptaksdag med 

Sony F65. 



Cato Johansen startet å jobbe 
som TV-fotograf i 1993. I snart 
20 år har han jobbet i bransjen 
og har vært vitne til både mer 

og mindre vellykkede TV-revolusjoner. 
– Jeg har alltid bestrebet å være i 

toppsjikte i fjernsynsverden. Da har det 
vært viktig for meg å være først ute når 
det kommer spennende teknologi på 
markedet, sier Cato.

Cato var den første i Norge som skjøt 
på HDCam i 2001 og har siden da alltid 
vært tidlig ute med det siste innen kame-
rateknologi. Men det er mange utfordringer 
ved å være den første til å investere i ny 
teknologi.

– Produsenter vegrer seg ofte for å bruke 
det nyeste på markedet. De er redd for feil 
eller mangler i arbeidsflyten som gir dem 
ekstrakostnader. Det setter større krav til 
meg som fotograf og jeg må lære meg 
kamera fra bunnen av; hvordan det er satt 
sammen fra A til Å. Slik detaljkunnskap 
kommer godt med i en stresset opptaks-
situasjon. 

Kamera er en kostbar investering og 
det kan virke vanskelig å vite hvilken ”re-
volusjon” man skal henge seg på. Men da 
F65 ble presentert på NAB-messen i Las 
Vegas i fjor, var ikke Cato i tvil. 

– Jeg var på jakt etter et kamera som 
kunne vise vei inn i fremtidens kamera-
verden. Selv om dette var nytt og uprøvd, 

var jeg ikke i tvil om at F65 var kameraet 
for meg. Jeg ville ha et kamera som gruset 
alle andre – og det fikk jeg.

Hva vil TV-bransjen ha?
Et vanlig ønske fra regissører og produ-
senter er å oppnå ”film look”. (Les: lav 
dybdeskarphet og stor fargedynamikk) 
Det er noe som Cato hadde i bakhodet da 
han gikk til innkjøp av kamera. Sony kaller 
F65 for et ”Digital motion picture camera” 
og setter dermed forventningene høyt for 
hva man skal få til med dette kameraet. 
F65 bruker pl-mount filmoptikk, og kan 
oppgraderes med mekanisk shutter. Dette 
eliminerer plagsomme ”Rolling shutter” 
effekten.

– Kameraet innfridde forventningene 
ganske umiddelbart. Jeg har aldri sett noen 
andre digitale kameraer komme i nærheten 
av hva dette kameraet gir av bildekvalitet. 

F65 er for øyeblikket det eneste kamera 
på markedet med 8K sensor. Dette gjør 
at man kan ta True 4K bilder, som ifølge 
Cato gir en fargedynamikk og detaljnivå 
han aldri har sett maken til. 

– Det første bildet jeg tok var et totalbilde 
av en bondegård. I etterarbeidet prøvde jeg 
å zoome in 200%. Da oppdaget jeg at skjult 
på baksiden av gården stod en tilhenger. 
Detaljene var så tydelig at jeg kunne telle 
antall vedkubber som lå i tilhengeren. Så 
nå må jeg begynne å følge godt med på 

 

Fremtidens kamera CATO jOHANsEN

KAMErA: Sony F65

SENSor: 8K CMOS (tilsvarer 20 megapixler) 

SENSor STØrrELSE: 24.7 x 13.1 mm

BLENDEr: 14 stopp 

LuKKEr: 4.2° til 360° (elektronisk blender), 11.2° 

til 180° (Mekanisk blender)

ISo: Kan pushes til 3200 ( ISO sensitive 800)

FpS: Justerbar framerate fra 1 til 120 

ND: Innebygd ND filter (0.9, 1.2, 1.5, and 1.8)

ASpEcT rATIo: 17:9

oppTAKSForMAT: F65RAW-SQ, F65RAW-Lite, 

and F65RAW-HFR, RGB HD files (1920 x 1080)

FILSTØrrELSE: 60 minutter med RAW = 1 TB 

SRMemory card med 24 fps

LINSE MouNT: PL Mount

VEKT: 5 kilo (kun kamerakropp)

WI-FI: Kan kobles til en Ipad 2 eller Sony Tablet for 

ekstern kontroll av kamera

3G-SDI HD-SDI SD-SDI DVI-I DVI-D DVI-A

HDMI RGB COMPONENT COMPOSITE STILL IMAGE HDCP

•	 8	+	2	Channels	(16	inputs)
•	 Built-in	Multi-Viewer	output
•	 4	x	3G/HD/SD-SDI	(4:4:4,	10-bit,	1080/60P)
•	 DVI-A/DVI-D/HDMI,	RGB,	Component,	Composite
•	 Dedicated	down-converted	SD	output
•	 Assignable	crosspoint	(input	patch)
•	 HDCP	compliant

www.rolandsystemsgroup.dk
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Fremtidens kamera

bakgrunnene mine, smiler Cato. 
På opptaket beveger Cato seg enkelt 

rundt med det store kamera ved bruk av 
en easyrig. Han jobber dokumentarisk og 
klarer han seg uten b-foto og kam.ass.

– F65 er bygget som en camcorder. 
Man slipper å bygge det opp slik man 
må med enkelte andre kameraer. Det er 
kun et grep for å få kamera fra stativet og 
opp til skulderen – og sammen med en 
brukervennlig interface er det mulig for 
meg å gå fra den ene innstillingen til den 
andre på kort tid. 

For produsenten er slike argumenter 
gull verdt, men det gjenstår å se om 
landets TV-produsenter kommer til å se 
verdien av denne kvaliteten i like stor 
grad som Cato.

– Valg av kamera begrenses jo alltid av 

budsjettet. Det er jo derfor dette avskylige 
5D kameraet har kommet inn i fjernsyns-
bransjen. Det nye Canon C300 vil nok 
ta bransjen kjappere enn F65, nettopp 
fordi det er et billigere kamera. Men for 
de som elsker kvalitet, er det ingen andre 
alternativer.

Workflow
Kameraet, er i følge Sony, en avløser til 
35 mm film. For første gang går et digi-
talt kamera forbi analog film, målt i ren 
billedinformasjon. Men når kvaliteten er 
høy, blir også filene store. Når man tar 
opp i full kvalitet (4K), 5 Gigabit pr. sek, 
er filene i RAW. Dette byr på enorme 
mengder data. En time med råmateriale 
fyller opp 1 hel Terrabyte harddisk. Det 
kan bety utfordringer og ikke minst ekstra 

kostnader i etterarbeid. 
– Det finnes ingen tilfredsstillende 

løsning på workflowen av 4K materiale i 
TV-bransjen for øyeblikket. Men på denne 
produksjonen hvor jeg jobber nå, har vi 
løst det ganske greit. Vi bruker en ”Sound 
device recorder” for å få materiale ned 
i HD. Det reduserer datamengden be-
traktelig, men dessverre også kvaliteten. 
Jeg skyter spurv med kanon, men det er 
fryktelig gøy.

Sony kommer med ny firmware opp-
datering i slutten av mai, og da vil jeg 
også få muligheten til å skyte helt ned i 
440mb HD.

I forarbeidet av prosjektet ble det gjort 
et prisestimat på hva det ville koste å 
lagre de store mengdene råmateriale på 
dokumentarserien. Da prisen kom opp i 

CATO JOHANSEN

YrKE: TV-fotograf

FIrMA: Catseye film AS (Adm. Dir)

KAMErAEr: 
2 x Sony PDW-700 XDCAM HD

1 x Sony PDW-F800 XDCAM HD

1 x Sony F3

1 x Sony F65

SErTIFISErING: Sony ICE 
(Independent Certified Expert)

”Det for tidlig å si om produsenter vil betale det som må til for å få denne kvaliteten. Så 

det blir spennende å se. Folk henger ofte litt på gjerdet for at andre skal være først ute.”

CaTo johansen, Tv-foTograf



 

CATO jOHANsEN

100 000 i lagringskostnader, sa produsenten nei. 
– Men det er fortsatt stor forskjell å skyte HD på dette kameraet og 

et vanlig HD kamera. Bildene kommer tross alt fra fra en 8K sensor.

”Ka vil framtida gi?”
Denne Monster-produserte dokumentarserien er den første og fo-
reløpig eneste nordiske produksjonen gjort med F65. 

– Det for tidlig å si om produsenter vil betale det som må til for å 
få denne kvaliteten. Så det blir spennende å se. Folk henger ofte litt 
på gjerdet for at andre skal være først ute. 

Utfordringene til produsenter er alltid å få så mye som mulig ut 
av budsjettene sine, innenfor rimelighetens grenser. Så hva får de 
egentlig for de ekstra pengene de bruker på bildekvalitet? Hva er 
poenget med å betale dyre dommer for ”det lille ekstra” om ikke 
forbrukeren merker forskjellen?

– Det handler ikke nødvendigvis om forbrukeren kan se forskjell, 
men mer om han kan føle forskjellen. Film appellerer til følelseslivet 
vårt – det går i ryggmargen. Jeg tror at seeren sitter igjen med en 
annen følelse etter å ha sett en serie filmet med F65, enn en serie 
filmet med 5D. Uavhengig om han kan se den faktiske forskjellen. 
Vi i TV-bransjen kan ikke bare la oss styre av tall og budsjetter. Det 
handler også om en indre trang til å alltid prøve å gjøre ting bedre. 
Jeg er ikke fotograf for å gjøre god business, men på grunn av gleden, 
passion, og sirkuslivet…

Det gjenstår å se om bransjen og TV-seerne er modne for den gode 
kvaliteten F65 gir. Det kan virke som om kameraet har en sentral 
plass på lerretet i fremtiden.

Verktøyet har mye å si for prosessen og resultatet av håndverket, 
men, til syvende og sist er det kameramannen og ikke kamera, som 
bestemmer kvaliteten på bildehistorien.

For Cato Johansen er F65 hans ”Stradivarius”. Så får vi se hvem 
som tørr å følge etter. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kabel og materiell for lyd og bilde

4000 4994 - post@infigo.no - www.infigo.no
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Reality-produksjon spiser unge deltakere, men setter også store krav til de som skal jobbe 

med å få programmene ut på luften. Man krever mer produksjon for pengene enn man 

gjorde før, da må man tenke smart omkring logistikken.

Endemol er verdens største uavhengige produksjons-
selskap for TV og digitale medier. Endemols globale 
nettverk av mer enn 80 selskaper i 31 land, produserer 
årlig over 10.000 timer innhold i alle genrer, inkludert 

– underholdning, reality-TV, game shows, animasjon, komedie 
og drama. Selskapet er også en av verdens største uavhengige 
distributører av formater og ferdige programmer.

Et av de mest suksessfulle formatene er reality-TV pro-
grammet Big Brother. I programmet samles en gruppe men-
nesker som ikke har møtt hverandre før, og bor sammen 
innelukket i et lokale i 100 dager. Alt gruppen gjør overvåkes 
døgnet rundt med kameraer og mikrofoner, og kringkastes på 
TV og Internett.

Høsten 2011 produserte Endemol fjerde sesong av Big 
Brother Norge for den norske TV-kanalen TV2 Bliss (som er 

del av TV2 Gruppen). Opptakene og sendingene til Big Brother 
Norge ble gjort i Endemols studio i Stockholm av et crew på 
100 personer. Produksjonsutstyret, inkludert 43 kameraer og 
83 mikrofoner, var innleid fra det svenske utleieselskapet Best 
Broadcast Hire (BBH).

Utfordringer
Den aller første sesongen av Big Brother Norge ble produsert 
i 2001. Den gangen lagret man opptakene på videokassetter, 
med logging av opptakene i et separat system. Innholdet ble 
batchet fra tape til et digital non-lineært redigeringssystem for å 
settes sammen til de daglige sendingene. Den arbeidsflyten var 
svært tidkrevende og kompleks, og krevde at man hadde store 
lagre av videokassetter. Loggingen ble gjort i to omganger – live 
logging under opptakene på tape, og ny logging av innholdet 

Produksjonsenhetene var bemannet med en bildemikser, kamerakon-
troller og lydtekniker, som produserte to uavhengige live-programmer 
fra deltakerlokalet. En produsent instruerte de to crew-ene i hvilke 
historier og hendelser hver av dem skulle følge og produsere.



som ble batchet inn i det non-lineære redigeringssystemet.
Freelance Technical Consultant Andreas Printz, som var 

teknisk sjef under den første sesongen i 2001, ble engasjert 
som Head of Technical Operations for 2011-utgaven. Printz ville 
skape en mye mer effektiv arbeidsflyt med et integrert system 
for logging: ”Tape-basert lagring krever mye arbeidskraft og er 
tidkrevende. Derfor ville jeg implementere en tape-fri arbeidsflyt 
basert på pålitelige servere. Denne arbeidsflyten skulle gi pro-
dusentene mer tid til å skape bedre innhold, og samtidig spare 
verdifulle ressurser. Jeg ville også strømlinjeforme loggingen, 
slik at man enkelt hadde direkte tilgang til ferdig loggende klipp 
i post-production. 

EVS-løsning
Andreas Printz spesifiserte et produksjonssystem som ville opp-
fylle hans målsetting. I tett samarbeide med utleier BBH, valgte 
han en EVS-løsning som utgjorde kretsløpet i infrastrukturen til 
produksjonen av Big Brother:

En seks-kanals XT2+ produksjonsserver gjorde 24/7 loop 
recording av innhold i IMX30 på fire kanaler, med bruk av to 
kanaler for playout under direktesendingene. En arbeidsstasjon 
med IPDirector ble brukt for kontroll med ingest og scheduling, 
samt live streaming av fire feeds i en-times bolker til en 16TB 
XStore nearline storage. Ytterligere IPDirector arbeidsstasjoner 
ble brukt for live logging og påsyn.

XTAccess, EVS’ gateway programvare, ble brukt for overføring 
av filer og EDL eksport til en Avid Unity/Media Composer via et 
4Gbit fibernettverk. XTAccess ble også brukt til backup av innhold 

 

100 dager kontinuerlig produksjon

”Når man ser tilbake er det vanskelig å forstå hvordan det var mulig å 
produsere Big Brother uten EVS-løsningen,” mener Freelance Producer 
Maria T. Haag.

EVs

Salg og installasjon av lys og sceneutstyr

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

www.elektrik.no

Verdens mest energi-
effektive lampe

Dedolight DLH4

• Spredning: 4,5-48°
• Watt: 100W (12V) eller  
 150W (24V)
• Størrelse: 124 x 171 x  
 127 mm
• Vekt: 558 gram

• DMX / Manuel dimming
• Robust utførelse
• Høyt lysutbytte
• Kan drives på batteri
• Stort utvalg av tilleggs- 
 utstyr

Satt sammen for location-, 
portrett- og intervjujobber. 
Alle kit inneholder softlys, 
pointsource-lamper og et 
utvalg av tilleggsutstyr. 
Dedolight kit kommer i 
både soft- og hardcase.

• Kompakt
• Lav vekt
• DMX / manuel dimming
• Stort bruksomeråde. Alle   
 Dedolight kit kan drives   
 på batteri (egen adapter).

Dedolight Kit
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100 dager kontinuerlig produksjon

SUKSESSFAKTORER
Den samme tapeløse arbeidsflyten med EVS-løsninger ble også 

brukt under produksjonen av Big Brother Sverige i februar 2011. 

Og den vil bli brukt igjen i første halvdel av 2012 for en ny sesong 

av Big Brother Sverige og den fjerde sesongen av Big Brother Dan-

mark. Totalt betyr det hele 400 timers døgnkontinuerlig produksjon.

• Enestående pålitelighet med EVS produksjonsserver.

• Hurtig tapeløs arbeidsflyt som øker effektiviteten i produksjonen.

• Kraftig nettverkskapasitet som gir umiddelbar tilgang til media.

• Intuitiv løsning med IPDirector for live logging, påsyn og media 

management sparer verdifull tid i post-production.

• Rask og sømløs integrasjon mellom EVS produksjonssystemet 

og Avid Unity/ Media Composers.

•  IPDirector logg og metadata embeddet i filene til post-production.

• Stor kapasitet på XStore nearline storage.

• Ukomplisert backup med løse XF2 disker og XTAccess gateway 

programvare.

fra XStore til 2TB løse XF2 disker. I tillegg ble en IPDirector brukt 
for påsyn av klipp og til å kontrollere eksporten av innholdet til 
Avid post-production systemet. Ferdig redigerte programmer ble 
overført via XTAccess tilbake til XT2+ for playout.

24/7 Flerkamera ingest & Live Logging
Signalene fra de 43 kameraene og 83 mikrofonene gikk gjennom 
en ruter, som splittet signalene ut til to identiske produksjon-
senheter i kontrollrommet. Begge produksjonsenhetene var 
bemannet med en bildemikser, kamerakontroller og lydtekniker, 
som produserte to uavhengige live-programmer fra deltakerlo-
kalet. En produsent instruerte de to crew-ene i hvilke historier 
og hendelser hver av dem skulle følge og produsere.

Disse to live-programmene ble ingestet på XT2+ serveren, 
sammen med ytterlige to feeder fra iso-kameraer, tilsammen 
fire kanaler. Ved å benytte loopbasert opptaksteknologi i EVS 
serveren, kunne den holde inntil 20 timer ferske opptak per 
kanal. EVS serveren gjorde også opptak av 32 (4x8) lydspor. 
De to live-programmene ble også samtidig streamet til TV2s 
web-tjenester for direktesending på Internett.

To loggere med IPDirector gjorde live logging av hvert sitt 
live-program med forhåndsbestemte nøkkelord, slik at innholdet 
enkelt kunne gjenfinnes ved søking. Produsenten av live-
programmene brukte IPDirector for påsyn av logget innhold og 
for å sette opp storyboards til den daglige redigerte sendingen 
og ukentlige direktesendinger. Freelance producer Maria T. 
Haag hadde tidligere arbeidet med logging for andre reality 
TV-show, med bruk av dedikert programvare. Hennes mening 
er at IPDirector gir en bedre arbeidsflyt, som hun utdypet slik: 

”IPDirector er som et kart over media som gir deg umiddelbar 
tilgang til innholdet. Ved å ha loggene i samme systemet som 
media, får man en mye smidigere arbeidsflyt enn med andre 
systemer. I IPDirector har jeg alle verktøyene jeg trenger for 
å søke etter metadata og nøkkelord, gjøre påsyn av klipp, 
og bestemme hvilke klipp jeg vil overføre til post-production. 
Arbeidsflyten er essensiell for en slik produksjon, og det føles 
som EVS-løsningen er utviklet for denne typen produksjoner”.

Nearline Storage
Med ingest-planleggeren i IPDirector ble de voksende filene 
av en-times lengde kontinuerlig overført fra XT2+ til XStore. 
På den måten var alt ingestet innhold umiddelbart tilgjengelig 
i IPDirector for søking og påsyn. XStore kunne holde inntil 10 

”Det er riktig å si at vi har 100% tillit til påliteligheten i EVS-serveren,” 
forteller Christopher Ralston, Freelance Engineer in Charge.



 

100 dager kontinuerlig produksjon

dager med opptak. Etterhvert som kapasiteten i XStore nådde grensen, 
ble de eldste filene arkivert på 2TB løse XF2 disker via XTAccess. Hvis 
produsentene ønsket å bruke noe av det arkiverte materialet, kunne de 
enkelt flytte det inn på systemet fra disse løse arkivdiskene.

Frilanser Christopher Ralston var Engineer in Charge på denne pro-
duksjonen. Med tapeløs lagring fikk de en mer dynamisk arbeidsflyt, 
forklarte Ralston: ”Med arbeidsflyten fra EVS kan produsentene starte å 
jobbe med innholdet umiddelbart etter opptak, mens det ennå er ferskt. 
Fordi innholdet alltid er tilgjengelig på EVS-systemet, kan produsentene 
gjøre endringer i sine historier helt opp til deadline. Det utgjør en veldig 
dynamisk arbeidsflyt, der produsentene har mye bedre tid til å skape 
bedre programmer”.

Post Production
Produsentene brukte IPDirector til påsyn av logget innhold og merking av 
klipp de ville ha med i de daglige programmene. Loggerne laget så en EDL 
med IPDirector, og overførte de merkede filene til Avid post-production 
systemet via XTAccess på fibernettverket. Loggene var embeddet i filene 
og tilgjengelige i tidslinjen på Avid Media Composer som hjelp under 
redigeringen. Under direktesendingene ble klipp redigert på Avid Media 
Composer og overført tilbake til XT2+ serveren, slik at innholdet kunne 
blir spilt ut til TV2 Bliss for kringkasting. Ralston forklarte: ”En fordel med 
logging i IPDirector er at loggene blir integrert i filene hver gang et klipp 
blir laget og overført til Avid systemet. Redigererne bruker loggene til å 
navigere hurtigere i det overførte innholdet. Det sparer mye tid”.

Opptakene og sendingene til Big Brother Norge ble gjort i Endemols studio i Stock-
holm av et crew på 100 personer. Alt gruppen gjør overvåkes døgnet rundt med 43 
kameraer og 83 mikrofoner, og vises på TV og Internett.

EVs

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

Line source: the T-Series, 
innovation in a nutshell.
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Super 35mm fra Sony
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Når man pakker opp NEX-FS100, så lærer 

man ordene ”Super 35mm”, som er prydet 

på kameraets emballasje, selve kamera og 

alt av Sonys salgsfremmende litteratur. Det 

er Super 35mm Exmor CMOS-sensoren, 

som gjør dette kameraet unikt i forhold til 

sine konkurrenter – det er derfor Sonys fo-

kuserer på dette istedenfor nisjefunksjoner 

som slow-mo, GPS eller muligheten for å 

velge bildeprofiler. For å si det rett ut, det er 

sensorene som er grunnen til å velge dette 

kamera. 

NEX-FS100 kommer i et marked hvor de gjennom-
snittlig sensorstørrelsene er sørgelig små, ikke 
bare i forhold til fullformat eller APS-C DSLRs, 
men også sammenlignet med de heftigste 35mm 

Celluloid kameraer som fortsatt brukes for Hollywood-opptak. 
Digitale filmskapere har lengtet etter større sensorer i flere år, 
hovedsakelig fordi dette lar deg skyte estetisk filmbilder med 
stor dybdeskarphet og stor fargedybde. Fordelen med en liten 
sensor, er at det er lettere å bringe bildet i fokus, det negative 
er at du lett får flate bilder – med andre ord det blir seende ut 
som typisk video. En annen viktig fordel med en stor sensor er 
at du kan ta opp med mindre lys, og du kan bruke mer naturlig 
lyssetting, dette fordi piksler spredt ut over et større område 
kan gjøres mer følsom uten at det påfører bildet støy.

Sensor kontra pris
Sony NEX-FS100 kommer med Super 35mm Exmor CMOS-
sensor, utskiftbare objektiver, XLR-innganger og ordentlige 
profesjonelle kontroller. Jada, det hele kommer med en 
prislapp på over 44.000,-, men dette kamera varsler også en 
trend med fet DSLR-optikk bygget inn i kroppen på et dedikert 
videokamera. 

Så, nøyaktig hvor stor er størrelsen på denne Super 35mm 
sensoren til NEX-FS100? Vel, hvis du tror“35mm –etiketten” 
beskrev et fullformat sensor av typen du finner i et high-end 
DSLR-kamera som Canon 5d, så tar du feil. For fakta er des-
verre at dette kun er en 23.6mm x 13.3mm sensor, noe som gjør 
det litt mindre enn de fleste forbruker DSLR´er på markedet. 

Reklame som propaganda
Markedsføringen til Sony skal prøve å overbevise deg om at 
S35 funker bedre enn et fullformat DSLR, når du tar hensyn til 
16:9 beskjæring og såkalte linje-hopping (som er hvor høyopp-
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løselig DSLR kan bli i forhold til1080p), men 
ingenting av dette benekter det faktum at en 
”ekte” 35mm sensor har en større effektiv 
overflate og dermed mer oomph enn Sonys 
S35 format når det gjelder dybde-kontroll og 
ytelse ved lav belysning.

Du skal likekevel ikke avvise NEX-FS100 
som et feilaktig reklamert produkt. Man kan 
argumentere for at Sonys markedsføring 
har vært litt overambisiøs ved bruk av Super 
35mm etiketten, spesielt når mange blant 
målgruppen ikke vil være kjent med celluloid 
terminologien.

Faktum er at sensoren i NEX-FS100 er 
overgår de fleste av sine rivaler i prisleiet 
under 60.000,- kroner. Den nærmeste kon-
kurrentene til FS100 kommer fra Panasonic 
AG-AF100, som har en Micro Four Thirds 
sensor som dekker bare 65 prosent av arealet 
i Super 35mm. Samtidig dekker 1/3-tommers 
sensoren i Canon sitt XF305 kamera bare 
fem prosent av Super 35mm. Som en siste 
sammenligning, de fleste dyre forbruker 
videokameraer har gjerne kvartal-tommers 
sensorer, noe som vil dekke bare to prosent 
av Super 35mm sensorformat.

NEX-FS100 kan kjøpes uten en objektiv 
for rundt 35.000,-kroner eller med et ypperlig 
18-200mm E-mount optisk stabilisert F3.5 
objektiv for rundt 44.000,- kroner.Kameraets 
E-mount system, gjør at du kan velge mellom 
forskjellige typer optikk. Det finnes en rekke 
tredjeparts produsenter som lager E-mount 
optikk, og det er allerede en rekke superraske 
prime objektiver på markedet og valget vil 
bare øke i tiden framover. 

Kamerakropp
Når vi testet NEX-FS100, stusset vi litt når vi 
tok opp kamera fra esken. I prinsippet er dette 
en databoks med linse på, men etter å ha 
jobbe litt med kamera oppdager man at man 
her får et smart kamera som har løsninger, 
der andre DSLR-kameraer er uten de riktige 
løsningene.Kamera kommer med en modulær 
design som gjør dette til et av de mest fleksible 
profesjonelle videokameraene, vi har brukt 
på lenge. Med linse og kamerakropp veier 
kamera bare 1.04kg, og er lett og liten nok til 
å pakkes bort i en liten kamerabag.

Så kommer naturligvis spørsmålet: hvorfor 
ikke bare skyte på et DSLR-kamera, hvorfor 
velge NEX-FS100? Svaret er at NEX-FS100, 

er det kamera du velger på grunn av den totale 
pakken.Det er ikke kun linsen eller sensoren, 
som gjør det til en mer seriøs profesjonell 
konkurrent enn noe annet DSLR-kamera på 
markedet. Opptak på et DSLR-kamera som 
Nikon D5100 eller Canon 7D er så absolutt 
et alternativ. Men hvis du virkelig trenger et 
videokamera som kan skyte hele dagen uten 
å bli varm, og slå seg av i utide.Samt at du 
trenger et kamera som du kan jobbe med 
som et filmkamera, uten å måtte hekte på 
mye annet ræl, da er NEX-FS100 kamera 
som løser dette.Du får mulighet til å ta opp 
på SD-kort, her kan du også bruke et 16GB 
SDHC-kort hvor du kan lagre over en time 
med full kvalitets opptak uten problemer. Du 
har også mulighet til å kjøpe en 128GB Flash 
Memory Unit, som koster rundt 6000 kroner. 
Enheten kan ta opp inn til ti timer med opptak. 

LCD-skjerm
Gode videobilder krever at du kan se hva du 
fotograferer, og NEX-FS100 kommer med 
en fantastisk 3,5-tommers LCD-skjerm og 
separat søker for utendørs skyting.En løs-
ning som nok er langt mer effektivt enn noen 
DSLR-skjermen, men vi synes det var noe 
ræl å sette på.

NEX-FS100 har to XLR-innganger, én på 
hver side, noe som er avgjørende for å bruke 
profesjonelle mikrofoner. 

Konklusjon
NEX-FS100 er langt fra perfekt som et all-
around videokamera. For å gjøre det beste 
ut av dette kameraet, må du skyte ganske 
tradisjonelt; med kamera montert på stativ, 
med en matteboks, i et relativt kontrollert miljø, 
og du må ha tid til å sette opp alle bildeutsnitt 
og komposisjoner før du trykker på opptaks-
knappen. Dette er altså IKKE et kamera for 
nyheter eller dokumentarer.

I våre øyne er NEX-FS100 mer enn bare 
et videokamera. For oss representerer det 
en positivt utvikling, der alle produsenter 
etter hvert vil tvinge hverandre til å levere 
store sensorer på proffe filmkameraer til en 
lavere pris. Etter vår mening kunne Sony ha 
vært ennå mer generøs med sin Super 35mm 
Exmor sensor, som ikke er på langt nær så 
stor som den høres ut som. Men vi klager 
ikke, S35 er tross alt stor nok til å gjøre vakre 
bilder med stor fargedybde.

 

Super 35mm fra Sony sONy NEX-Fs100

Monitor sin testfilm av 
NEX-FS100 ligger på nett på 

www.monitormagasin.no. 
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3D, 4K og kampen om alle skjermene
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Tallet på utstillere og publikum ligger på opp under 
100.000, og mer enn 150 ulike land er representerte. 
Over 1.500 representerte selskaper har fått sine stands 
spredt utover Las Vegas Convention Center sine mer 

enn 70.000 kvadratmeter. Etter kraftig fall i omsetning i 2007 
og nye utfordringer med Euro-krise i 2011, ser det nå ut som 
om kringkastere og teknologileverandører har tro på framtiden.

4K, 4K og atter 4K
De største selskapene brisker seg selvfølgelig mest – og får 
naturlig nok aller mest oppmerksomhet. Flere store aktører, som 
for eksempel Sony og Panasonic, rigget egne filmvisningsrom 
på sine areal, hvor de kunne glede seg over at interesserte og 
entusiastiske folk sto i kø, dagen lang, for å komme inn for å 
se visninger av kortfilmer skutt i 4K. For interessen for 4K var 
ikke snau.

Som AJAs president Nick Rashby sa på sin pressekonferanse: 
– Vi vet alle hva NAB kommer til å handle om i år! 4K, 4K, 4K, 
4K!. Dette er selvfølgelig en sannhet med modifikasjoner – NAB 
Shows enorme messehaller rommer uendelig mye mer en det. 
Men når AVID på sin pressekonferanse valgte å ikke komme 
inn på 4K i sin nyhetsorienteringer, og når de så avsluttet se-

ansen med å ta imot spørsmål i fra salen, var nettopp denne 
”mangelen” det aller første de ble konfrontert med av pressen. 
Dette skulle si sitt om tidsånden. 

3D, 3D og atter 3D 
3D var også, som i fjor, et brennhett tema. Og nok en gang var 
James Cameron tilstede – sammen med sin partner i CPG, 
Vince Pace. Disse to er fremtredende talsmenn for 3D, og 
deres løsninger innen 3D-teknologi har bidratt til en lang rekke 
sport- og spillefilmproduksjoner. Cameron og Pace samlet nok 
messas største publikum, da de to holdt foredraget ”The Secrets 
of Making 3D Profitable”. 

Her var det imidlertid lite nytt innen filosofien: kort fortalt 
ønsker de i år som i fjor at folk skal ta bort mystikken rundt 3D, 
og helhjertet omfavne denne formidlingsteknikken så kjapt som 
mulig. Men gutta snakka også varmt om hvordan man skal filme 
2D og 3D samtidig (5D) – og de henviste til Winter X Games 
i Aspen, hvor den største 5D-produksjonen i historien i vinter 
gikk av stabelen. 

Sport som drivkraft
I det hele tatt: det var fremtredende blant alle de store aktørene 

Det som skjer i Vegas, det blir i Vegas – men for NAB Show sin del, så dreier messa seg om 

at et hav av kringkastingsaktører på best mulig måte skal presentere sine idéer, løsninger 

og produkter så ettertrykkelig overfor alle som vil stoppe opp og høre, at gjetordene om det 

som er sagt og gjort vil spre seg så langt og vidt som mulig. Monitor var tilstede på verdens 

største          kringkastingsmesse og prøver å oppsummere trendene for 2012.
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i bransjen at sportsarrangementer er en av de viktigste drivkref-
tene for å trekke teknologiutviklingen videre – spesielt innen live 
3D-kringkasting. Som Alec Shapiro, Sonys USA-sjef, sa det på 
Sonys pressekonferanse: ”3D demand drives 3D products.” Og 
hans kollega Glenn Gainor visepresident i Sonys produksjons-
avdeling hevdet at 3D er ”the battle of the year”. 

For øvrig, Alec Shapiros presentasjon av det nye FS 700-ka-
mera hvor de øker trykket på 4K med slowmo på 960fps og full 
4K opptak, gikk hånd i hånd med deres fokus på opptak og over-
føringa av sportsbegivenheter som for eksempel de olympiske 
leker og live baseball (MLB). 

Og når Panasonic på sin pressekonferanse, til applaus fra 
salen, lanserte sitt nye AG-HPX600 P2 HD camcorder med 10-
bit, 4:2:2 AVC-Intra recording, la de ikke skjul på at de i London 
til sommeren nok en gang vil være leverandører av opptaks-
systemer til de Olympiske Leker – en tradisjon som går tilbake 
til OL i Soul. 

– Dette vil bli den første OL-kringkastingen i 3D i olympiadens 
historie, sa John Baisley, president i Panasonic Broadcast & Te-
levision Systems Company. Key account manager Peter Kroopp 
utdypet senere overfor Monitor at det regnes med å gjøre om 
lag 200 timer i fra olympiaden i 3D. 

Den viktige andreskjermen
EVS, på sin side, ser også store muligheter innen fremtidens 
sportsoverføringer, men de er også svært opptatte av å adres-
sere nye generasjoner og møte en medievirkelighet med mange 
nye plattformer blant publikum. 

Stadig flere sitter med en eller annen ”2nd screen” i sofaen 
samtidig som de ser på TV. Denne skjermen kan avlede seerens 
oppmerksomhet (sosiale nettverk, søketjenester etc.), så EVS 
ser for seg produksjoner som adresserer alle skjermene i huset 
samtidig – men med forskjellige vinklinger til hovedinnholdet. 

 

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

Sjef for Sony i USA 
Alec Shapiro med 
nytt 4K-kamera.

James Cameron og 
Vince Pace, Cameron 
Pace Group (CPG). 

Panasonic Nordic sin Key account manager Peter Kroopp med en av deres 
nye kameraløsninger.
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I denne forbindelse omtalte de inngående ”Sports 360”, en 360 
graders løsning som muliggjør å se for eksempel en fotballkamp 
fra ulike kameravinkler på husstandens ulike skjermer. 

AVID vektlegger også dette. På sin pressekonferanse var CEO 
Gary Greenfield opptatt av fenomenet multiskjermhåndtering 
og de derpå nødvendige multiskjermdistribusjonsløsninger. 
– ”Sofa-skjermen” skal ikke være en tilleggsenhet men en 
synkronisert enhet, presiserte Greenfield.

Senior visepresident i KIT Digital sin markeds-og kommu-
nikasjonsavdeling, Daniel Goodfellow, utdypte dette overfor 
Monitor. KIT Digital er en global aktør som leverer software 
og systemer for video-håndtering. Goodfellow sier at de som 
produserer programinnhold nå må relatere seg mye tettere til 
konsumentene enn å bare være leverandører til nettverkso-
peratører. 

idiotisk knapp
Det er en krig om å vinne millioner av seere. Publikum vil selv 
velge hvor, når og hvordan de vil se et program. Og de er blitt 
mer og mer bevisste på hva de vil ha, både på TV’n, datama-
skinen, spillkonsollen, lesebrettet eller mobiltelefonen. – Så 
de som ønsker å nå ut med sitt budskap må nå ut til alle disse 
flatene, sier Goodfellow. Til og med selskaper som for eksempel 
Pepsi eller RedBull er blitt medieselskaper nå, legger han til.

Dermed øker behovet for mediateknologiselskaper som kan 
organisere all informasjonen til alle flatene. Og Goodfellow 
mener at det er mye kaos som hersker. Han holder opp en 
tradisjonell TV-fjernkontroll og sier: – På enhver fjernkontroll 
finner du verdens mest idiotiske knapp: meny-knappen! Du 
trykker på den, og du får opp et hav av TV-kanaler. Du blir nødt 

til å lete og lete til du finner noe du er interessert i. I nær fremtid, 
hevder han, vil du bruke smarttelefonen din eller lignende enhet 
isteden. Fra den kan du søke på eksempelvis ”sport” eller ”kom-
edie”, og da er det kun det du får. Her kan du videre søke opp 
alternative kameravinkler, chatte med venner som ser på det 
samme programmet og surfe etter bakgrunnsstoff, med mer. 

De viktige små 
Alle på NAB kjemper om å ankomme fremtiden først – og å tjene 
mest mulig penger på det. De store navnene får naturlig nok 
mest oppmerksomhet, men må likevel se seg utfordret av de 
aktørene som kanskje leverer mer kostnadseffektive løsninger. 

GoPro er et eksempel på noen som virkelig har klart å levere et 
ettertraktet høykvalitetsprodukt – sine vidvinkel-actionkameraer 
– til en pris som selv action-lysten ungdom på skateboard kan 
ha råd til. Canons fenomenale suksess med sine filmkame-
raløsninger utfordrer produsenter som Sony og Panasonic, som 
knapt har tilsvarende produkter som er konkurransedyktige i 
pris. Blackmagic Design er en annen aktør som har maktet å 
produsere filmkamera av høy kvalitet som ikke trenger å koste 
skjorta. På NAB lanserte de sitt prisgunstige Blackmagic Cinema 
Camera til stor interesse for presse og publikum. 

I tillegg er det jo en rekke underleverandører til de store pro-
duksjonene, som på uunnværlig vis er med på å holde hjulene 
i gang – ikke med tanke på de store konsumentmassene, men 
med fokus på hverdagen til ”gutta på gulvet” i bransjen. For 
eksempel, danske DK Technologies leverer avanserte målere, 
svenske Easyrig tilbyr helsebevarende kamerabæreseler og 
norske Norwia produserer effektive løsninger innen optisk 
videodistribusjon. Alle disse fikk vist seg frem på NAB. 
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3D, 4K og kampen om alle skjermene

Tracey Ford og Lars Erik 
Eriksen, Norwia med deres 
Mini HUB løsning.
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3D, 4K og kampen om alle skjermene NAB sHOW 2012

Fremtiden
Uansett, man kan lure på om utviklingen drives av konsumentenes 
behov, eller av produsentenes ønsker om å stadig tilby nye produkter 
det kan tjenes mer penger på. Har folk flest bedt om 4K? Hvem har 
gått lei av film i 2D? Vil all satsningen på større oppløsning og flere 
dimensjoner betale seg? 

Under et NAB-intervju bedyrer Bruce Rosenblum, presidenten i 
Warner Bros. Television Group, at underholdningsindustrien er i en 
”new golden age”, både med tanke på kreativiteten bak det som 
produseres og business. – Til tross for den globale finanskrisen, har 
vi hatt fem år med vekst, hevder han fryktløs med tanke på fremtiden.

Naomi Climer, visepresident i Sony Professional, Europa, har også 
stor tro på de kommende år – og at de produktene som lanseres 
hører fremtiden til. Hun forteller Monitor at hun for et år tilbake ikke 
hadde forventet en så god progresjon innen 3D-satsningen som 
det man ser i dag. – Vil alt være i 3D om ett år? Nei, det vil nok ta 
flere år, men vi kommer nok dit til slutt, spår hun, og hun legger til 
at det nok vil være en forutsetning at 3D kan nytes uten 3D-briller 
før det store publikummet gir seg helt hen. – Programinnholdet må 
være supert, og det må være praktisk tilrettelagt for private hjem, 
konkluderer hun. 

ingen vei tilbake
Mye tyder på at hun har rett. Media- og underholdningsbransjen 
kommer ikke til å vende seg bort i fra noen av disse store satsnings-
områdene, til tross for at mange sikkert skulle ha sett en enda raskere 
utvikling, og til tross for de mange store økonomiske utfordringer i 
bransjen de siste årene. Publikum kommer, tradisjon tro, til å følge 
etter – nysgjerrige på alt som er nytt. 

Det er nok produsentene og innovatørene som setter standarden 
for hva fremtiden skal by på. Men det som tilbys må være praktisk 
for konsumentene, samt stå i stil med pris. Så i fremtiden sitter 
vi med smarttelefonene og pad’ene våre i sofaen foran TV-en og 
chatter med vennene våre om hvilken skjerm som viser den mest 
spennende 3D-vinklingen på fotballkampen, realityprogrammet eller 
konserten som sendes. 

Kjetil Bonde, Europeisk 
salgssjef for Nevion.

Easyrig var tilstede 
med Brad White og 
sjef Johan Hellsten.

Blackmagic Designs CEO og gründer, Grant Petty med nylansert Blackmagic 
Cinema Camera. For anledningen med en Canon-linse. 
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3D til overkommelig pris
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Det er ingen grunn til å kaste seg 
ut i 3D-rigger eller de største 
modellene av 3D-kameraer 
fra Sony eller Panasonic hvis 

målet er å få en fornemmelse for 3D-
video.

3D-kameraer til overkommelig pris
Integrerte 3D-kameraer har flere fordeler 
sammenlignet med 3D-rigger. Rigger 
krever i praksis et komplisert oppsett 
med monitorer og 3D-prosessorer. Når 
begge optikkene er innebygd i samme 
kamera, blir konvergens og matching av 
de to bildene mye lettere. Både Panasonic 
og Sony har profesjonelle 3D-kameramo-
deller. For disse må man ut med over 100 
000 kroner. Sony og JVC har rimeligere, 
halvprofesjonelle modeller, men dette 
dreier seg om oppgraderte konsument-
modeller. Helt konkret, ligger prisen for 
Sonys HRX-NX3D1U på 25.882 kroner 
uten moms. JVC er litt billigere.

Vi skal imidlertid ta en titt helt nederst 

på prislisten, hvor vi finner tre aktuelle al-
ternativer i forbrukerklassen: Sony TD10, 
JVC GS-TD1 og GoPro. Panasonics 3D-
modeller for konsumenter bruker en op-
tisk splitter og kjører derfor ikke full HD.

Vi har fått låne et Sony TD10-kamera 
som for øyeblikket koster under 10 000 
kroner inkludert moms. 3D-kalibreringen 
skjer automatisk, og kameraet er i det 
hele tatt lett å bruke. I 2D-modus kan 
kameraet styres helt manuelt via en en-
kelt dreiekontroll og en berøringsfølsom 
skjerm. Unntaket er lyden. Den kan ikke 
styres manuelt. I 3D-modus har man 
færre muligheter for kontroll av kameraet. 
Det eneste som kan justeres, er belys-
ning og 3D-dybde. Kameraet justerer 
selv 3D-bildet fortløpende, ettersom den 
optiske bildestabiliseringen også brukes 
til å justere de to optikkenes konvergens. 
Man kan følge med på 3D-effekten på 
den innebygde 3,5 tommer store søker-
skjermen, og det er ikke nødvendig med 
3D-briller. Denne skjermen er en utrolig 

smart innretning, siden den gjør det mulig 
å sørge for at 3D-bildene alltid er opti-
male. For å få gode 3D-bilder, trenger 
man en forgrunn, en mellomgrunn og 
en bakgrunn. Dette må man kunne følge 
med på i søkeren, ellers får man ekstra 
problemer i postproduksjonen. 

Vi brukte kameraet til teateropptak, og 
oppdaget at vi måtte bruke ganske andre 
kameravinkler enn med 2D for å få den 
riktige dybden i bildene. Det var 3D-mo-
nitoren god til å fange opp. Kameraet gjør 
opptak i den nye AVCHD 2.0-standarden, 
der 3D-opptakene pakkes sammen til én 
fil i MCV-format. Det medfører at redige-
ringsprogrammer som ikke kan lese dette 
formatet ser videoen som 2D, siden det 
bare er opptaket fra den venstre opptikken 
i kameraet som vises. Dette har den store 
fordelen at man kan gjøre opptak i 3D, 
lagre opptakene, umiddelbart redigere 
i 2D og senere redigere i 3D ut fra det 
arkiverte opptaksmaterialet. 

Det finnes også en enda billigere måte å 

Nå kan du produsere 3D-video for en svært beskjeden sum. Her får du vite hvordan 
du kommer i gang for mindre enn 20 000 kroner, alt inkludert. Det krever litt forbru-
kerutstyr, litt utradisjonell tenkning og at produksjonene vises på en datamaskin. 
Dette er nemlig den eneste gjennomførbare distribusjonsmåten for lavbudsjetts 3D-
produksjoner for øyeblikket.



For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere

.no

 

3D til overkommelig pris

komme i gang med 3D på: Å bruke to GoPro 
HD Hero-kameraer med et stereoskopisk 
kit. Disse små actionkameraene er ekstremt 
vidvinklede, tilsvarende 6 millimeters optikk 
i 35 millimeter-systemet, og trenger derfor 
ingen konvergensjustering. 3D-kittet består 
primært av et hus og en kabel som synkro-
niserer kameraene. Dette er enkelt på alle 
plan. Man peker bare kameraene i riktig ret-
ning og trykker på start. GoPros 3D-kit var 
derfor den store 3D-nyheten på NAB i fjor.

Redigering
I Avid Media Composer har 3D-redigering 
allerede vært standard en stund. FCP 7 og 
Adobe Premiere Pro har 3D-muligheter med 
et Cineform Neo3D-tillegg. Disse systemene 
er imidlertid beregnet på redigering av to 
videostrømmer fra hvert sitt kamera, og er 
mest rettet mot dem som tar opp 3D med en 
stereorigg eller et stort 3D-kamera som tar 
opp høyre og venstre videostrøm på hvert 
sitt minnekort.

Blant de nyere og mer brukervennlige 
mulighetene, finner vi Stereo3D Toolbox 
fra Dashwood. Både Neo3D og Stereo3D 
ligger dog i den dyre enden av prisska-
laen med nærmere 1 000 dollar bare for 
programtillegget. Da er man til gjengjeld 
utstyrt med alle former for 3D-innstillinger, 
samt mulighet for håndtering av 4K-video- 
formater. Har man ikke behov for å kunne 
håndtere høyere oppløsning enn HD, og kan 
klare seg med 3D-justering for visning på 
TV, kan man slippe betydelig billigere unna. 
Dashwood Stereo3D Toolbox LE til Mac 
koster bare 99 dollar og fungerer svært godt 

sammen med Apples Final Cut Pro X, siden  
Dashwoods programvare kan utnytte 
64-bits-arkitekturen i Final Cut Pro X. 

Den største haken ved disse programtil-
leggene er at de ikke leser AVDHD 2.0-filmer 
med 3D-innhold. Her trengs det ekstra pro-
gramvare for å skille de to videosporene 
i AVCHD-filene fra hverandre. Uheldigvis 
er AVCHD 2.0 en så fersk standard at det 
ikke har kommet programvare for Apple 
enda. Sonys Windows-programvare for det 
profesjonelle 3D-kameraet HRX-NX3D1U 
kan splitte AVCHD 2.0-video, men har en 
tåpelig kopisikring som krever at kameraet 
er tilkoblet under installeringen. Derfor kan 
ikke denne programvaren brukes med Sonys 
TD10. Her trengs det tredjeparts program-
vare, ”MCV to AVI Converter” fra 3DTV. Dette 
er ikke enkelt å bruke, og i tillegg er det et 

rent Windows-program, så Mac-brukere har 
altså en utfordring.

For PC-brukere er det lettere. Sony Crea-
tive Software er nemlig det eneste redige-
ringsprogrammet som har innebygde mu-
ligheter for 3D-redigering. Sony Vegas Pro 
11 har full 3D-støtte opp til 4K og leser 3D 
AVCHD 2.0-filer uten problemer. Her er det 
mulighet for justering av 3D-innstillinger og 
fasiliteter for 3D-tekster og grafikk. Å blande 
todimensjonal tekst og grafikk med 3D-video 
er litt problematisk, særlig hvis bakgrunnen 
er gjennomsiktig. Det ser rett og slett feil ut.

Sony Vegas Pro 11 tar seg av stereoskopi-
funksjonene uten at det blir for komplekst, og 
gjør det dermed mulig å håndtere 3D uten å 
ha passert den store 3D-steroskopi-prøven. 
Prisen ligger under 5 000 kroner for Vegas 
Pro 11 pluss DVD/BD–brennerprogram. Hakk 

3D

Sonys Vegas Pro redigeringsprogram har 3D-redigering og -korrigering. Den nyeste versjonen av 
programvaren gir også mulighet for å lage 3D-skilt. 
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3D til overkommelig pris

Den profesjonelle versjonen av Sonys TD10E heter Sony HXR-NX3D1, 
og har XLR-alternativer og 3D-opptak i 24p.

Den riktige betegnelsen for videoinnspilling med romlig infor-
masjon, er stereoskopisk video. For enkelthets skyld, kaller 
vi det 3D. På samme måte som video bygger på å lure syns-
sansen vår til å tro at vi ser bevegelse i bilder som vises raskt 
nok etter hverandre, kan vi lure hjernen til å oppfatte romlig 
gjengivelse hvis vi viser hvert øye et selvstendig bilde, hvor 
de to bildene er innspilt med en liten parallellforskyvning på 
nøyaktig 63,5 mm. Det er den gjennomsnittlige avstanden 
mellom våre øyne. 

Vi bedømmer avstand på tre måter. For det første, bedømmer 
vi avstand til et nært objekt ved å fokusere og konvergere 
øynene. Vi skjeler rett og slett litt. Det fungerer på avstander 
opptil et par meter. Derfra og opp til ca. femten meter bruker 
hjernen forskjellen mellom bildene fra de to øynene til å 
bedømme avstanden. Etter femten meters avstand er det er-

faringen som teller. Vi vet for eksempel hvor stort et fotballmål 
er, og kan derfor bedømme avstanden til det.

Øynenes fokus og avstandsfornemmelse er sammenbundet. 
Det skaper problemer i møte med 3D-film og -TV, der øyet 
må fokusere på lerretet eller skjermen, men samtidig ha en 
fornemmelse av rom foran eller bak skjermen. 

Derfor må 3D-video ha størst mulig dybdeskarphet, ellers 
forsvinner illusjonen av dybde. Det er også en annen ting 
som må tas hensyn til ved opptak. 3D-kameraets bevege-
lighet er begrenset. Det finnes ingenting i et 3D-kamera som 
kan tilsvare øynenes bevegelser. Hvis man for eksempel tilter 
kameraet, tilsvarer det at man bøyer hodet og kikker stivt ut 
til siden. Og glem zoom. Det heter kjøretur i stedet. Vater er 
også en nødvendighet, da kameraet må stå pinlig vannrett for 
at 3D-effekten skal holde. 

FAKTA: Stereoskopi med mer

JVCs profesjonelle GY-HMC1U 3D-kamera kan spille inn i både AVCHD 
og MP4 i opptil 34 megabits pr. sekund.

i hel finner vi Sony Movie Studio HD, som også håndterer 3D-
video i alle formater. Denne programvaren er til og med rasende 
billig med en pris på under 700 kroner for den minste utgaven. 
 
3D-monitorer på vei ned i pris
Neste punkt er å kunne se på den ferdige 3D-videoen. Alle 
3D-programmene vi har omtalt kan også vise 3D-video som 
anaglyph video. Her vises informasjonen til høyre med rødt, 
men informasjonen til venstre vises i cyan. Alle fargemonitorer 
kan dermed vise 3D – dog uten nøyaktig fargegjengivelse. Dette 
krever en dedikert 3D-monitor med eller uten 3D-briller. Disse 
har etterhvert begynt å bevege seg ned under 2 000 kroner, og 
bruker HDMI 1.4. Man bør imidlertid gå etter enheter som har 
HDMI 1.4a som støtter 3D-video opp til 1080i50, der 1.4-stan-
darden bare støtter 720p50 og 1080p24. Avspilling av 3D-video 
på en PC krever et nVIDIA 3D Vision-kompatibelt grafikkort. 

Mac-brukere kan bruke 3D-produkter fra Blackmagic Design.
 
Distribusjon
Så har vi selvfølgelig distribusjonen. Her støter vi virkelig på 
utfordringer. 3D Blu Ray-brenning er ingen kommersielt til-
gjengelig mulighet. Det enkleste er å bruke PC-en til visning av 
3D-video. Det er muligheter for opplastning til YouTube 3D, men 
dette er neppe den distribusjonsformen flertallet vil foretrekke. 

Konklusjon
Konklusionen er at en pc-bruker med et kamera til gatepris under 
10 000 kroner, programvare til under tusenlappen, en monitor til 
omkring 2 000 og et nVidia PC-grafikkort med ekstra 3D-tilbehør 
til omkring 1.500 kroner kan komme i gang med 3D til en over-
kommelig penge. For Mac-brukere er det både vanskeligere og 
dyrere, men investeringen også for disse overkommelig.



Kortfilmfestivalen  
The 35th Norwegian Short Film Festival 

Grimstad 13. – 17. juni 2012

Norsk musikkvideokonkurranse, Norsk og 
internasjonal kort- og dokumentarfilm i 
konkurranse, Workshop i Singel Shot Cinema, 
filmfaglige seminarer, work in progress, 
animasjoner, båtturer i skjærgården, møt 
regissørene, filmsamtaler, Found Footage,  
A Wall is a Screen, og mye, mye mer.

Meld deg på til 
Kortfilmfilmfestivalen 2012

www.kortfilmfestivalen.no

www.dracosystem.se  •  info@dracosystem.se  •  tel .  +46(0)19-12 38 07

H S - 2 0 0 0 L  M o b i l e  H D - S t u d i o
Mobil video studio, video mikser med 5 innganger (2 x DVI-D 

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

multiview monitor, lydmikser og intercom / tally system. 

Støtte for 12 volt, Vekt 9 kilo.

HS-600 Mobile SD-Studio
Mobil video studio, video mikser med 8 innganger, 

6 for kompositt og 2 DVI-D, multiview monitor, 

lydmikser och intercom / tally system. 

Støtte for 12 volt, Vekt 9 kilo.

Distributør av Datavideo i Norge og Sverige  - Produktene fi nner du på vår hjemmeside og fra profesjonelle forhandlere

M o b i l e  V i d e o  S t u d i o

draco_2012-04-24.indd   1 2012-04-24   14:37:45
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Også i år var stemningen blant utstil-
lere, produsenter og distributører 
svært positiv, og standene flommet 
over av nyheter. Tar vi et blikk på 

messen i fugleperspektiv, er det noen hoved-
tendenser som skiller seg ut. 

For det første har hele bransjen trykket 
Apples iPad til sitt bryst, og bruker denne bru-
kerflaten og IOS-systemet til lansering av nye 
produkter basert på iPad-en og fjernstyring av 
funksjoner for eksisterende produkter. 

En annen tendens var de digitale mikserne, 
som nå ikke bare er forbeholdt utleiefirmaer, 
konsertsteder eller velstående lydteknikere. 
Nå har disse kommet ned på et prisnivå hvor 
de konkurrerer med små, analoge miksere, 
og enkelte produsenter har tatt utgangspunkt 
i disse miksernes egenskaper og skapt en helt 
annen tilgang til brukerflaten. 

iPad her, der og overalt
Enhver lydprodusent med antennene ute, har 
forstått at en iPad-applikasjon er en nødven-
dighet hvis man vil signalisere at firmaet er 

Messe med store visjoner og dimensjoner

Verdens største messe for mu-
sikkinstrumenter og lydutstyr 
gikk av stabelen i våres, og 
ProLight&Sound utgjør en større 
og større del av messen. I tillegg 
til de mange hallene, tas utendør-
sarealene mer og mer i bruk, og i 
år var det fantastisk vårstemning 
med temperaturer opp mot 15-20 
grader. Man kan vandre utendørs 
mellom store PA-anlegg som får 
lov til å spille HØYT, eller gå rundt 
i arealet mellom hall 3, 4 og 5 og 
droppe innom det store konsert-
teltet hvor skillet mellom konsert 
og produktdemo viskes ut. Man 
kan også nyte en is og se på alt 
livet som utfolder seg utenfor 
utstillingshallene. Et pustehull på 
messen, men samtidig også en 
viktig, integrert del av den.
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tar iPad-en seg av. For hvorfor skal man 
lage knapper og fadere på en enhet, hvis de 
allerede finnes i iPad-grensesnittet? Ideen 
er åpenbar og grunnleggende genial. Med 
CL1608 kan iPad-en både monteres på mik-
seren og brukes til fjernstyring av enheten. 
Den innebygde DSP-en i mikseren tar seg av 
signalbehandling og effekter, og hele kalaset 
koster bare omtrent 10K. 

Et annet amerikansk firma, Presonus, har 
sett i samme retning, men resultatet ser litt 
annerledes ut. De tilbyr en virtuell utgave 
av sin minste StudieLive digitalmikser i alle 
multi I/O lydkort de lager. Lydkortet kobles 
til en MacBook som gir DSP kraft til signal-
behandlingen, og det hele fjernstyres fra en 
iPad. En digital mikser til prisen av et lydkort! 
Det krever imidlertid at man har et par Apple-
enheter for hånden. Begge systemenes 
latency virker akseptable for livebruk, men 
dette bør selvfølgelig testes først.

Digitale miksere
Ved siden av disse nye, små digitale mik-

Messe med store visjoner og dimensjoner

nyskapende og brukerorientert. Det gir også 
mulighet til å sole seg litt i det sterke lyset 
som skinner på Apple for tiden. Alle store 
produsenter av digitale livemiksere kunne 
selvfølgelig vise frem fjernstyringsmuligheter 
via en IOS-enhet, noe som er et reelt behov 
og ikke bare en markedsføringsgimmick. Det 
hjelper virkelig lydteknikeren å kunne lytte og 
gjøre innstillinger i salen og på scenen via en 
iPad. I tillegg ble det utstilt iPad-applikasjoner 
som kunne stille inn PA-systemer, opptre 
som multitrack-enheter, stille In Ear-monitor 
for musikere og fungere som trommemodul, 
sampler eller virtuell gitarforsterker.

Digital miks til alle
Vi så også at noen produsenter har omfavnet 
iPad-en enda mer radikalt. Mackie viste fram 
en helt ny digital mikser på messen, hvor 
samspillet mellom produkt og iPad var reali-
sert fullt ut. DL1608 er en mikser litt utenom 
det vanlige, og består av en kasse med 16 
innganger, 8 utganger og 16 knapper som 
styrer inngangsgain. Resten av brukerflaten 

serne, er det tydeligvis behov for mer enn 
16 innganger på de fleste livejobber. Blant 
de mer alminnelige digitalmikserne ble det 
også vist flere viktige nyheter.

Yamaha har lenge vært en viktig produ-
sent, og endelig kunne de vise fram en helt 
ny serie av digitale miksere. Den nye serien 
består av tre modeller med henholdsvis 72, 
64 og 48 innganger, kalt CL5, CL3 og CL1. 
Alle tre er bygget på samme grunnstruktur, 
hvis vi ser bort fra den fysiske størrelsen og 
antall fadere. Bordene er basert på Dante-
nettverksprotokollen, så det brukes Cat5E-
basert multiledning mellom bord og stage 
rack, som finnes i to konfigurasjoner, Rio3224 
og Rio1608. Denne protokollen innebærer 
også at det medfølgende Steinberg Nuendo 
Live-programmet kan gjøre opptak i opptil 64 
kanaler på en enkel datamaskin ved hjelp av 
nettverkstilkoblingen. Noe av det som er nytt 
og spennende med den nye mikserserien, 
er implementeringen av VCM-utgaver av en 
rekke klassiske enheter fra blant andre Neve, 
Urei, Pultec, Teletronix og DBX. 
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Ingen messe uten et nytt bord fra Digico, og tradisjonen tro, 
kunne de vise frem det nye SD5-miksebordet. Dette legger 
seg mellom flaggskipet SD7 og SD10, som kom i fjor. Bordet 
kan håndtere 128 innganger og 64 utganger, og minner utse-
endemessig om den velkjente SD7, bortsett fra at det ”bare” 
har 3 berøringsskjermer. Mange av de nye mulighetene dette 
bordet har vil komme brukere av alle bord fra SD til gode, fordi 
det i løpet av året kommer en ny programoppdatering for alle 
bordene i serien. Blant annet kan flere kanaler slås sammen 
for én fader, og med en enkelt trykk foldes ut igjen på bordet, 
og vil bli mulig å bruke VCA-gruppene på aux sends. 

Det digitale SC48 live miksebordet fra Avid har fått en grundig 
overhaling, og leveres nå med et stagerack som bruker den nye 
AVB-nettverksstandarden, også denne basert på Cat5-tilkob-
ling. Brukere som allerede har et SC48-bord kan oppgradere 
forholdsvis billig, fordi innganger og konvertere kan skrus ut av 
det opprinnelige bordet og flyttes over i stagerack-et. I tillegg 
har bordet fått mulighet for fjernstyring med iPad, og det er nå 
mulig å gjøre opptak i opptil 32 kanaler på datamaskinen som 
hører med i systemet.

På Allan&Heaths stand var den store attraksjonen den nye 
GLD-80 digitale livemikseren, som i brukerflate og funksjo-
nalitet er en videreutvikling av iLive-pulten, men til en lavere 
pris. GLD-80 tar opp konkurransen med de billige pultene fra 
produsenter som Yamaha og Roland. Miksebordet GLD-80 er 
i motsetning til iLive en fast konfigurasjon, selv om brukeren 

kan bygge det ut med flere stageracks. Bordet er et 48 ka-
nals-, 30 buss- og 20 utgangers miksebord med 8 innebygde 
effektprosessorer, og alle utganger har både parametrisk og 
grafisk equalizer. 

Trådløse digitale koder
Stadig flere produsenter av trådløst utstyr bruker nå digital tek-
nikk, og de deler seg i to leirer. Det billigere utstyret bruker det 
høye 2,4 GHz-båndet til å distribuere ukomprimerte, trådløse 
digitale signaler, men med begrensning av det mulige antallet 
av samtidige kanaler. Av det nye 2,4 Ghz-utstyret som ble vist, 
var blant annet XD-V70 fra Line6 og DMS-70 fra AKG.

I de høyere prisklassene, ligger utstyret på samme fre-
kvenser som analogt utstyr, det vil si 470 til 860 mHz, og kan 
håndtere nesten like mange kanaler. Shure stilte ut et helt nytt 
digitalt trådløst system, ULX-D. Her har mye av den innovative 
teknologien fra deres førsteklasses analoge system, Axient, 
blitt resirkulert, samtidig som den digitale teknologien gir god 
båndbredde og dynamikk. Sony har lenge vært dedikert til den 
digitale og trådløse verden, og de viste frem en spennende, 
ny mikrofonkropp til det nylig oppdaterte DWX-systemet. Ved 
hjelp av adaptere kan man montere mikrofonhoder fra stort sett 
alle produsenter, noe som gir systemet høy grad av fleksibilitet. 

På Prolight&Sound ble det selvfølgelig også vist nyheter 
fra den analoge trådløse verden. Sennheiser lanserte et helt 
nytt trådløst system til en rimelig pris. Systemet ligger under 
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firmaets Evolution-serie i pris og ytelse, men kan fortsatt skilte den 
gode kvaliteten Sennheiser er kjent for. XS-serien finnes i fem ut-
gaver, enten med kondensatormikrofonen SKM65, den dynamiske 
mikrofonen SKM35, to forskjellige lavaliermikrofoner eller med en 
bodypack til instrumentjack. Systemet avløser den forhenværende 
freePort-enheten, og har langt flere muligheter. Blant annet kan sys-
temet jobbe på mange flere frekvenser og kanaler, og det er mulig å 
sette sammen et system med opptil 12 kanaler hvis man ønsker det. 

En av de mest populære live vokal-mikrofonene, er KS 104/105-se-
rien fra Neumann. Til nå har det bare vært mulig å bruke den med 
ledning, men på messen ble det stilt ut et par KS-mikrofonholder som 
kan plasseres rett på en trådløs mikrofonkropp fra Sennheiser. En-
delig har alle vokalister som både vil ha Neumann-lyden og samtidig 
bruke et trådløst system, fått en løsning. Neumann-mikrofonhodene 
fungerer med Sennheisers System 2000 og oppover.

DPA Microphones’ stand var i år godt besøkt, og de hadde selv-
følgelig også en stor nyhet å vise frem. DPA d:facto er deres første 
vokalmikrofon beregnet på livebruk. Den er basert på en 4011-kapsel, 
men har selvfølgelig ovalt gitter, som virker som popfilter. Kapselen 
er også plassert bak et akustisk arrangement, noe som innebærer at 
mikrofonen har en supernyrekarakteristikk. Sammen med italienske 
Wisycom har de også laget en trådløs utgave av mikrofonen.

PA-systemer
Tendensen hos de profesjonelle PA-firmaene har de siste par årene 
vært at man lager ”det store, altomfattende festivalsystemet”, men 

nå har de endelig tatt skrittet over på den andre siden og bruker er-
faringene fra å lage store systemer til å lage mindre og mer fleksible 
systemer med langt bredere bruksområder.

d&b lanserte sitt V-system, som ligger i størrelsesordenen mellom 
det store J-systemet og Q-systemet, som er svært utbredt. Det nye 
V-systemet er en line array-høyttaler som er passivt delt og inneholder 
2 stykk 10-tommers elementer og en 8-tommers coxialelement, 
som sitter bak HF-driverne. Den passive delingen medfører at man 
trenger langt mindre forsterkerkraft for å kjøre et stort system. I 
lyd og ytelse minner V-systemet om J-systemet, men er mye mer 
kompakt og kan derfor brukes i konsertsaler hvor Q-systemet blir 
for lite. Subwooferne til V-systemet består av 18-tommers elementer 
som sitter i et akustisk cardioid-system der to bakoverrettede porter 
sørger for minimal bakoverstråling av de dype frekvensene til scenen.

Mange av konkurrentene har allerede laget systemer i stor stør-
relsesorden, og lanserte nå mindre modeller på messen, men JBL 
viste krefter og presenterte sitt store VTX line array system, hvor 
et fullt utbygd turnkey-system med Crown 12000 forsterkere ligger 
på ”feil” side 3 millioner. Til V25 line array-kassen er det utviklet en 
helt ny baffel, hvis konstruksjon unngår de velkjente faseproblemene 
med 8-tommerselementener som sitter i et crossfire-arrangement. 
HF-enhetene består av kompresjonsdrivere med berylliumelementer. 
Dette er de mest effektive driverne som finnes på markedet, og de 
spiller lystig opptil 30KHz. Både 8-, 15- og 18-tommers elementene i 
VTX systemet fra JBL har dobbelt svingspole, og 18-tommeren som 
sitter i sub-en har en membranvandring på ikke mindre enn 9 cm. 

pROLIgHT & sOuND 2012Messe med store visjoner og dimensjoner
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Final Cut Pro X seks måneder senere
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Monitor har hatt en serie om den nye programvaren Final Cut Pro X. Etter seks 

måneders bruk og tester, er det på tide å samle erfaringene. Her er den første 

konklusjonen: FCPX innebærer et paradigmeskifte for filmredigering.

Apples programvare Final Cut 
Pro X, FCPX, er et tydelig 
første tegn på en ny måte å 
tenke innen video- og filmpro-

duksjon. Man har skjønt at det nå både 
er ønskelig å teknisk mulig å skape ett 
eneste sammenhengende arbeidsmiljø 
for historiefortelling med videoteknikk, og 
dermed også film. Dette skyldes at alle 
ledd i å lage en videofilm og vise den of-
fentlig har gjennomgått enorme tekniske 
forandringer de siste ti årene. Disse end-
ringene har senket kostnadene forbundet 

med visuell historiefortelling betraktelig, 
og har gjort det mye enklere å nå et globalt 
publikum. Med FCPX har Apple tatt alle 
elementene man trenger for å skape en 
filmfortelling og gjort dem tilgjengelige i 
ett og samme produksjonsmiljø. Her har 
man alt som trengs for produksjon på så 
godt som ethvert teknisk kvalitetsnivå, 
selv 4k-materiale (unntatt 3D), tilgjen-
gelig i et felles brukergrensesnitt for alle 
funksjoner. 

Det er altså i store trekk egen kunnskap 
og evne til å håndtere verktøyet som 

setter grensene. Med FCPX er brukeren 
overlatt til seg selv foran datamaskinen, 
der det forventes at man skal gjøre det 
meste selv, og mye billigere og raskere. 

Men det er også her problemene starter. 
Lenge har vi hatt mange ulike støtte-
funksjoner i video- og filmproduksjon, på 
samme måte som det før nittitallet fantes 
mange funksjoner i eksempelvis trykk-
saksproduksjon. Teknologiutviklingen 
har nå, med FCPX, gjort filmskaping til 
en mer isolert, personlig skapende virk-
somhet – iblant også et enmannsshow. 

”Det er egen kunnskap 

og evne til å håndtere 

verktøyet som setter 

grensene.”
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Final Cut Pro X seks måneder senere
Dermed er det ikke vanskelig å forstå uroen 
forbundet med FCPX, som kommer frem i 
en del nettfora.

Spesialister eller FCPX?
Tidligere kunne man som klipper overlate 
lydbehandlingen til én ekspert, fargekor-
rigeringen til en annen, økonomien til pro-
dusenten, dataspørsmålene til ytterligere en 
person, og så videre. Alle i en filmproduksjon 
samarbeidet med eksperter rundt seg, og det 
hele var et økosystem av tjenester bygget 
på gjensidig avhengighet i prosessen det 
er å skape en film, et TV-program eller en 
reklamefilm. Hver ekspertgruppe hadde 
sine tekniske hjelpemidler som de styrte og 
håndterte på sin egen måte. Den daværende 
teknologien skapte funksjonelle revir. Var du 
lydekspert med Logic som base, ville du aldri 
komme ut for at klipperen hadde kastet seg 
over lyden i Logic, eller omvendt. 

Nå, med FCPX, er det plutselig fullt mulig 
at den som klipper også legger på effekter 
etter eget forgodtbefinnende, i likhet med 
lydeffekter for å mime etterklangen i kirke-
lokaler, eller leker med fargeeffektene. Når 
man senere oppdager at man trenger hjelp, er 
det viktig at man har brukt riktige innstillinger 
i FCPX. Ved enkete typer håndtering kan 
råmaterialet være nærmest umulig å skille 
ut for den som skal gå inn som ekspert. Det 
kan også legges til at det nå ofte ikke finnes 
noe budsjett for å redde produksjonen. Et 
annet problem er at alle de som idag kan sine 
spesialområder ofte ikke har noen anelse 
om hva de skal gjøre når du ber om hjelp til 
produksjon og redigering i FCPX. 

Dette ordner seg nok med tiden, men man 
kan også legge til at programmet Automatic-

AppLE

Duck, som mange tidligere har brukt sammen 
med Final Cut Pro 7, er nedlagt. Hvordan man 
skal få flyttet et prosjekt fra FCPX til det gamle 
”økosystemet” rundt FCP 7 er dermed et 
spørsmål som fortsatt henger i luften. Derfor 
velger kanskje mange å fortsette å jobbe med 
FCP 7 i stedet for å begynne å bruke FCPX. 

Den kinesiske filosofen Konfutse sa at 
”virkelig kunnskap er å kjenne grensene for 
sin uvitenhet”. Med FCPX er det virkelig kunn-
skap som gjelder! Mitt største ankepunkt mot 
FCPX har siden lanseringen vært mangelen 
på gode brukerveiledninger og eksempler på 
nett fra Apple. Jeg har funnet en god nettside, 
men den koster 25 USD å bruke. Jeg er 
ganske sikker på at vurderingene av FCPX 
hadde vært mer positive hvis Apple hadde 
gjort denne funksjonen tilgjengelig for alle 
som hadde kjøpt programmet.

FCPX og maskinvaren
Jeg har tidligere sagt at Apple mener at 
FCPX utnytter alle tekniske ressurser man 
som bruker gir programmet, og jeg har gått 
hele veien fra klipping med MacBookAir 11”, 
i7 CPU til iMac i7 med 4 GB arbeidsminne 
videre til samme iMac med 12 GB arbeids-
minne. Samtlige trinn har vært foranlediget av 
at FCPX har vært tregt og begynt å oppføre 
seg merkelig. 

Jeg har nå fått en del erfaring med hva 
jeg kan gjøre når jeg får problemer, fra bruk 
av FCPX i felt til en iMac som blir saktmodig 
og kvikner til med 8 ekstra GB installert. Det 
er hele tiden bildestabilisering og andre lig-
nende analysefunksjoner for videomaterialet 
som har gjort de teknologiske manglene 
tydelige.

Mitt råd er som følger: I felt med MBA bør du 

bare gjøre enkel klipping og overganger, la bil-
destabiliseringen og Star Wars-etterteksten 
være! Skal du lage en reisereportasje i felt, 
er rådet strengt: Hold det enkelt!

For produksjoner hjemme: Gå til din lokale 
Apple-forhandler og be dem sette inn 8 GB 
ekstra minne i iMac-en din. For rundt en 
tusenlapp får du på den måten en markant 
raskere iMac når du bruker FCPX.

Det store argumentet mot en Mac- BookPro 
15”, er at den bare har to minnekortplasser, og 
krever minnemoduler på 8 GB for å komme 
opp i det maksimale 16 GB. Enhetene på 8 
GB er urimelig dyre når du innser at du trenger 
mer enn 4 GB arbeidsminne i en MacBook 
Pro 15”. I tillegg har Thunderbolt-funksjonene 
latt vente på seg, og her er det bare å se an 
tiden. Jeg gjetter at Thunderbolt vil endre 
hele oppbygningen av redigerings- og klip-
perommet. 

Oppsummering
Med FCPX har jeg begynt å bruke mange 
flere av funksjonene som tidligere var spredt 
rundt i ulike programdeler av FCP 7. Jeg har 
begynt på min egen utforskning av funksjo-
nene i FCPX, og det er sikkert og visst at det 
nye, allmenne brukergrensesnittet kommer til 
å øke mulighetene mine for å skape bedre 
lavbudsjettsfilmer, noe jeg ser som hele 
poenget med FCPX. Videre har jeg nå langt 
færre problemer med forskjellige bildehastig-
heter. FCPX-systemet gir nå mulighet for å 
blande materiale med ulike f/s på tidslinjen. 
Problemene forbundet med at Pansonic GH2 
bare har 24 f/s i sitt beste videomodus, med 
24 MB flyt, er nå borte. Med FCPX har Apple 
altså skapt et verktøy for små, uavhengige 
produksjoner. 

Å se konsekvensene av et paradigmeskifte
Nye FCPX er et paradigmeskifte – men hva er egentlig et paradigmeskifte?

Jo, det var det begrepet vitenskapshistorikeren Thomas Kühn ved Berkley Universitet 

brukte for å beskrive det som skjer når alle forskere skifter syn på vitenskapen de holder 

på med. For eksempel var det et paradigmeskifte da relativitetsteorien fikk gjennomslag i 

fysikken. Studentene som var i ferd med å sette i gang med fysikkforskning tok utgangs-
punkt i de nye ideene, og selv etablerte professorer med trygge stillinger byttet raskt over 
til den nye tankemåten for å vise sin vitenskapelige kompetanse. Forskere som hadde 
nedlagt fire års forskning for å få sin doktorgrad og satt og skrev på siste del av sin nå 

utdaterte avhandling, vegret seg selvfølgelig for å akseptere det nye …
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RoomMatch-systemet har sprunget ut av en idé davæ-
rende sjefskonstruktør hos Bose, Akira Mogimaru, 
lanserte for utviklingsavdelingen på slutten av nit-
titallet. Grunntanken var å utvikle et høyttalersystem 

som var konstruert og avstemt til nettopp det rommet det var 
installert i. Det er selvfølgleig en sunn idé, som imidlertid også 
må ha vært gjenstand for en rekke kompromisser på veien til 
ferdig produkt, siden det må tas hensyn til leveringstider og 
antall høyttalermodeller i serien.

Bose RoomMatch-system består i skrivende stund av femten 
forskjellige line array-høyttalere som kan settes sammen til 
ett større system ut fra kravene konsertlokalet stiller. Først og 
fremst dreier det seg om hvilken vertikal og horisontal spredning 
som kreves. Siden systemet settes sammen ut fra nøyaktige 
målinger som utføres i konsertlokalet, passer det følgelig ikke 
for utleie- og turnébedrifter innen PA-lyd. Disse høyttalerne er 
beregnet på faste installasjoner i konserthaller, på multiarenaer 
og i teatre.

Systemet omfatter også en subwoofer og et åttekanals 
sluttrinn som er resultatet av flere nye og nyskapende ideer.

Arrangementet
Tidligere i år inviterte Bose til et arrangement i konsert- og 
teaterhallen Circus i Stockholm, hvor man hadde satt av tre 
dager til å fortelle om det nye RoomMatch-systemet, samtidig 
som utførlige lydprøver ble gjennomført i det sirkelformede 
lokalet. Over hundre lydteknikere og annet godtfolk fra hele 
Norden var invitert, og Monitor var selvfølgelig også på plass.

PA-høyttalere som brukes på større konsertsteder er notorisk 
vanskelige å teste, ettersom det krever så mye tid og krefter. 
For å få systemet til å fungere optimalt, trenger man et kon-
sertlokale, et band og en systemtekniker – og det tar natuligvis 
lang tid å rigge opp og ned. I Cirkus hadde Bose sørget for at 
mange av de nødvendige forutsetningene var til stede, men 
siden det er i produsentens interesse å få systemet til å virke 
så godt som mulig, kan man ikke anse denne artikkelen som en 
helt objektiv test. Dette må leseren ta høyde for. Likevel kunne 
disse tre dagene by på en seriøs lydsjekk og gjennomgang av 
teknikkene og mulighetene som finnes i RoomMatch-systemet.

Rett før Bose-arrangementet i Stockholm var undertegnede 
innblandet i valget av et nytt PA-system til en konsertsal i Kø-
benhavn, der vi i en ukes tid hadde lyttet på fem forskjellige 

Bose er ingen nykommer på PA-markedet, 
og systemet brukes på mange scener og 
utendørsarenaer. Det er en god stund siden 
Bose lanserte noen større PA-nyhet, og når 
RoomMatch nå dukker opp er det overras-
kende nok beregnet på fast installasjon i 
konsertlokaler og på arenaer. 

Bose RoomMatch 
– 8 kasser i ett heng.

Foto: Bose



 

Med kontrollert spredning BOsE ROOmmATCH

array-høyttalere med en vertikal spredning på 5, 10, 20, 40 og 60 
grader og en horisontal spredning på 55, 70, 90 og 120 grader.
 
Bak frontgitteret
De femten høyttalermodellene som inngår i RoomMatch-systemet 
inneholder alle sammen identiske høyttalerelementer. Det som 
skiller dem fra hverandre, er waveguiden foran mellomregister-/
diskantelementene, og det er dette som gir modellene de forskjellige 
spredningsmønstrene. Hver høyttalermodul har to titommersele-
menter og seks kompresjonsdriverelementer som er plassert på et 
svært oppsiktsvekkende vis. De to titommerselementene jobber i 
området 60–500 Hz, mens de seks kompresjonsdriverelementene 
spenner over intet mindre enn fem oktaver, fra 500 til 16000 Hz. Det 
er en stor prestasjon å gi en kompresjonsdriver et så bredt omfang, 
og så vidt jeg vet er det unikt på markedet. 

Bose har kjempet med to store problemer i konstruksjonen av 
høyttalermodulene. Det store frekvensomfanget og den minimale 
størrelsen har vært utfordrende, og det har ikke vært lett å få plass 
til alle høyttalerelementene og samtidig få et horn med fornuftig 
utforming foran. Systemtekniker Jørgen Allén fra Bose i Sverige 
kunne fortelle om endeløse lyttetester under utformingen av net-
topp hornet. Det starter med en sirkelformet åpning og slutter 
rektangulært, men på veien dit er det skrudd og vridd for å gi et så 

systemer i samme hall. Jeg møtte derfor til Bose-lyttingen i Cirkus med 
skjerpede og veltrimmede ører.

Line array og akustiske problemer
Line array og varianter av dette prinsippet er den vanligste teknikken 
for å dekke store konsertlokaler og utendørsarenaer på en jevn og 
god måte. Den bananformede stabelen av høyttalere er selvfølgelig 
velkjent for alle som har vært på større konserter. Alternativet til line 
array kalles point source, og er mest brukt i PA-systemer for mindre 
konsertlokaler.

Line array-prinsippet er ikke nytt, og siden sekstitallet har det blant 
annet blitt brukt i kirker og andre lokaler med livlig akustikk. Da dreier 
det seg om høye stabler av identiske mellomregisterhøyttalere i et 
smalt kabinett, fortrinnsvis beregnet på å forsterke tale. 

Line array-prinsippet har to hovedfordeler sammenlignet med point 
source. Det har for det første en smal vertikal spredning, noe som 
begrenser rommets innvirkning på lyden. Lytteren hører mer direktelyd 
og mindre reflektert lyd. Refleksjoner fra gulv og tak er nedtonet, og 
dette gir bedre lyd. Den andre fordelen er at en rad av like høyttalere 
som er plassert inntil hverandre forsterker lyden i det begrensede 
vertikale feltet disse arbeider i. Med et line array-system reduseres 
lydstyrken reduseres to ganger i forhold til avstanden, mens det kan 
reduseres fire ganger i et point source-system. Line array kan altså 
skyte ut lyden over lengre avstander enn point source med samme 
mengde forsterkning.

Det tok tid å utvikle line array-prinsippet for PA-systemer, og det 
krever selvsagt mye styring via den omsluttende elektronikken for å 
fungere optimalt. De første line array-systemene for konsertproduks-
joner dukket opp på nittitallet.

RoomMatch
Et helt rettlinjet line array-oppsett er ikke så godt egnet for konsertpro-
duksjoner, siden den vertikale dekningen blir for begrenset. Publikum 
som står nærmest scenen skal også ha god lyd, så derfor begynte 
man å eksperimentere med å bøye line array-oppsettet. Det har vist 
seg at det fungerer best med en svak bue øverst og en mer aksentuert 
J-kurve nederst. Dette prinsippet kalles progressive directivity array, og 
det er dette Bose har tatt ut gangspunkt i med RoomMatch-systemet. 
Vanligvis skaper man dette oppsettet ved å vinkle høyttalerne mer og 
mer jo lenger ned i stabelen de henger, men hver enkelt del har fortsatt 
samme spredningsmønster. Det innebærer en del kompromisser, men 
Bose har redusert disse ved å konstruere hvert høyttalerkabinett for 
å få en svært eksakt spredning, både vertikalt og horisontalt. Derfor 
består RoomMath-systemet av femten forskjellige modeller av line 

Anders Wisbøl fra Bose viser frem 
hornsystemet fra RoomMatch.

KAMERAUTLEIE
www.tv-team.no  tv-team@tv-team.no  tlf: +47 22111258  Sandakerveien 72, 0484 Oslo



38

 

lineært frekvensomfang som mulig.
Hva oppnår så Bose ved å få en kompresjonsdriver til å spille 

så bredt? Jo, faktisk tre viktige ting som alle spiller en rolle for 
lyden. For det første unngår man delingsfilter i det følsomme 
øvre mellomregisteret. For det andre gir hornet en kontrollert 
spredning helt ned til 500 Hz, og til slutt gir det mulighet for å 
sette åpningene foran kompresjonsdriverelementet svært tett. 
Dermed unngår man de verste faseproblemene.

De to titommerselementene sitter på hver sin side av hornet, 
og er vinklet svakt utover. De sitter i bassreflekskabinett og 
bassporten er en lang, avrundet åpning over elementet. 

RoomMatch-systemets subwoofer er utstyrt med to femten-
tommerselementer i et bassreflekskabinett med den avlange 
bassporten plassert mellom de to elementene. Denne subwoo-
feren jobber i området 40 til 200 Hz, og avhengig av rommet 
og plasseringen ligger delingsfrekvensen mellom subwooferen 
og line array-høyttalerne mest sannsynlig et sted mellom 80 
og 120 Hz. Subwooferen har samme utforming som line array-
høyttalerne, og kan henges opp sammen med disse. 

Oppsett
Det var nettopp subwoofer-oppsettet Bose hadde eksperimentert 
med i Circus, både i et distribuert system med subwoofer-høyt-
talerne spredt utover og i et såkalt end-fire-system. Her plas-
seres subwoofer-høyttalerne rett bak hverandre, og ved hjelp av 
tidsforsinkelse kan man til og med få retning i bassfrekvensene, 
som jo ellers har en tendens til å stråle i alle retninger. Bose 
hadde til slutt valgt end-fire-løsninger med to subwoofer-tårn 
plassert rett framfor hverandre på gulvet på hver side av scenen. 
Alle subwoofer-løsninger innebærer kompromisser, men de gikk 
for denne varianten fordi den ga en tight bassgjengivelse som 
var i fase med resten av systemet i hele konsertlokalet. En mer 
spredt fordeling av subwoofer-høyttalerne 
hadde riktignok gitt en jevnere dek-
ning, men det ville medført at 
bassen bare ville vært i 
fase med resten 

av systemet på noen få steder i lokalet. End-fire-løsningen ga 
også mye mindre bass på scenen, noe som er en av de store 
fordelene med denne måten å plassere subwoofer-høyttalere på. 

Modeler/Auditioner gir Bose-teknikerne en unik mulighet for å 
demonstrere et RoomMatch-system for kunder før systemet er 
kjøpt og hengt opp. Det er et fantastisk verktøy som også kan 
identifisere uheldige reflekser i lokalet. Systemteknikerne hos 
Bose hadde selvfølgelig analysert konsertlokalet i Cirkus på kryss 
og tvers ettersom et sirkelformet lokale gir en del hodepine når 
det gjelder dekning. Den beste løsningen for line array-systemet 
var å bruke åtte høyttalere opphengt på hver side, med fem 
forskjellige spredningskarakteristikker fra 55/05 grader øverst 
til 120/20 grader nederst. 

Lydsjekk!
Vi kan snakke i en evighet – men hvordan låter det, mon tro? 
Dette er selvfølgelig det viktigste, og her hadde Bose gitt oss 
lydteknikere gode forutsetninger. Det utmerkede bandet Bronk 
inntok scenen med trommer, bass, gitar, keyboard og vokalist. 
Ved mikserbordet kunne vi sololytte på forskjellige kanaler eller 
på deler av bandet. Det var selvsagt også mulighet for å lytte til 
referansemateriale fra CD eller lignende. 

Ideen med RoomMatch-systemet er jo at det kan tilpasses ut 
i fra de akustiske forutsetningene, så det var spennende å høre 
om det var mulig i det sirkelformede konsertlokalet. Systemet 
hadde blitt stilt inn uten master-EQ fra bordet, så vi lyttet til det 
”rene” systemet. Systemteknikerne fra Bose hadde pekt ut noen 
steder i lokalet som hadde problemer med dekningen på forhånd, 
men de var relativt få og små (10–15 sitteplasser totalt). 

Den største overraskelsen under lydsjekken var kanskje lyd-
karakteren i mellomregisterhornet. Vi er vant med at hornutstyrte 
høyttalere blir aggressive omkring 3 kHz, først og fremst på grunn 
av forvrengningen som oppstår i hornet. I RoomMatch-systemet 

har vi dessuten å gjøre med et horn som skal klare ikke 
mindre enn fem oktaver, så 

Med kontrollert spredning

T
E

s
T

 p
A

-s
y

s
T

E
m

 

Bose PowerMatch - configurable power amplifier
Foto: Mediasolutions A/S



 

det var grunn til å frykte det verste. Heldigvis har Bose taklet 
forvreningen på eksemplarisk vis og skapt et system som 
gir en behagelig lyd i hele mellomregisteret, også ved sterke 
lydtrykk. Vokalen lød naturlig og sterkt, både ved sang og 
tale, mens man i andre systemer ofte må velge mellom disse 
to. Under lydprøvene lyttet vi til storbandsjazz på CD, hvilket 
virkelig setter det høye mellomregisteret på prøve, men atter 
en gang var resultatet fint og balansert. Overgangen mellom 
subwoofer-høyttalerne og titommerselementene i line array-
høyttalerne var kanskje det punktet man kunne pirket på. Vi 
savnet litt kraft og definisjon i området rundt 100–200 Hz, men 
i dette tilfellet hadde rommets akustikk stor innflytelse, så det 
hadde trolig gått fint å løse med mikserbordets master-EQ. Den 
dype bassen var presis og fast, noe man kan også kan vente 
seg av en konstruksjon med doble femtentommerselementer, 
men manglet de aller laveste frekvensene som man bare får 
med et par attentommerselementer. 

En rundtur i Cirkus bekreftet opplevelsen av dekning vi hadde 
fatt på den virtuelle omvisningen med Auditioner-systemet, men 
”problemene” vi opplevde da var enda mindre i virkeligheten. 
Selv på enkelte av de plassene som på forhånd var markert 
som problematiske, fikk man en godkjent konsertopplevelse, 
og rundtturen ga inntrykk av en ensartet lyddekning. På scenen 
var lyden godt dempet, også bassfrekvensene på grunn av 
end-fire-oppsettet av subwoofer-høyttalerne. Det var bare yt-
terst på scenekanten at bassen hørtes forsterket ut. Et PA kan 
låte så bra det bare vil, men hvis det går for mye lyd tilbake 
til scenen, blir det vanskelig for lydteknikeren å få bukt med 
tilbakekobling (feedback), og det kan også gi dårligere lyd for 
publikum. 

Oppsummering
Bose har lagt listen høyt i utviklingsarbeidet med RoomMatch-
systemet, og har lagt ned mye tid og penger i å gjennomføre 
prosjektet. Ideen om å konstruere så mange ulike line array-
høyttalere at behovet i hvert enkelt konsertlokale kan tilfreds-
stilles, er unik, og systemet i Circus viste at det er verdt arbeidet. 
RoomMatch-systemet låter veldig bra, og nær fremtid vil vise 
om Bose klarer å hamle opp med konkurrentene på et allerede 
mettet PA-marked. Rent teknisk har det i alle fall det som kreves. 

Med kontrollert spredning BOsE ROOmmATCH

Illustrasjon av direktelydens 
spredning i lokalet.

”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.
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Arri poengterte at de hadde gjort grundig research av norske utstyrsle-
verandører til bransjen før de henvendte seg til Deluxefilm. Bussiness 
Development Manager Mark Dollery i Arri uttalte ved avtalesigneringen: 
– Vi opplever Deluxefilm som en meget profesjonell aktør i bransjen. 
Deluxefilm har lang fartstid som leverandør av seriøse produkter til film-, 
digitalfilm- og videoproduksjon. I tillegg har Deluxefilm ved Thomas Diseth 
(fnf), lang profesjonell erfaring og kunnskap i bruk av Arri sitt utstyr. Vår 
oppfatning er at en profesjonell og erfaren bruker er best egnet til å veilede 
potensielle kunder i valg av våre produkter, understreket Dollery. 
Samarbeidsavtalen mellom Arri og Deluxefilm inkluderer markedsføring 
av det unike Arri Alexa Digitale filmkamerasystemet, den komplette Arri 
camera accessory-linjen (mattebokser, følgefokuser, supportsystem for alle 
digitale kamerasystemer, m.m.) samt all Arri optikk (bl.a. Master Primes, 
Ultra Primes, Alura zoomserie). 

Adobe CS6 og Creative Cloud lansert
Adobe har lansert en ny serie av CS6-produkter til grafikere, designere 
og andre som jobber med publisering på print og digitale plattformer. De 
nye versjonene av Adobe Photoshop CS6, Adobe InDesign CS6, Adobe 
Illustrator CS6 er alle er blitt kraftigere – i tillegg til flere nye programmer, 
som blant annet Adobe Muse, hvor man kan skape og publisere HTML5-
websider – uten at man behøver å skrive kode. De nye programmene finnes 
bl.a. i de to programpakkene – Creative Suite 6 Design & Web Premium 
og Adobe Creative Suite 6 Design Standard.
Samtidig med lanseringen av CS6, introduseres også Adobe Creative 
Cloud, hvor man for en medlemspris på 390 NOK i måneden får tilgang til 
å laste ned og installere samtlige CS6-programmer som finnes i Master 
Collection. Som medlem av Creative Cloud kan man synkronisere store 
filer i ”skyen”, få adgang til dem fra enhver enhet og dele dem med andre. 
Som medlem kan man også publisere, håndtere og ”hoste” nettsider. 
Adobe vil løpende utvide Creative Cloud og gi adgang til nye CS-produkter, 
innen de blir lansert som en del av en større oppdatering. Medlemmer av 
Creative Cloud får løpende adgang til nye tjenester, herunder muligheten 
for å publisere direkte til nettbrett senere i år.
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Bransjenytt

AViT-Systems kjøper JMg Support AB i Sverige
Med overtagelsen av JMG Support i Sverige, er AVIT-Systems svært tett 
på å nå sitt mål – å bli den største leverandøren av profesjonelle Audio-, 
Video- og Broadcast-løsninger i Skandinavia. 
– Siden vi etablerte AVIT-Systems A/S, har målet vært å bli den største 
systemintegrator på det skandinaviske markedet, med fokus på unike 
Audio- og Videoløsninger. Vi har både utviklet og kjøpt kompetanse og er 
solid representert i Danmark og Norge. Vi var under oppbygning i Sverige. 
Med oppkjøp av JMG Support, er den siste brikken lagt i vår strategi, 
sier Claus Bech Espensen, administrerende direktør for AVIT-Systems. 
Han beskriver de ansatte i JMG Support som innovative, de har et godt 
rykte i markedet og har gode agenturer. 

Deluxefilm blir Arri sin representant i Norge
Den tyske utstyrsprodusenten Arri har bedt Deluxefilm om å være deres 
norske representant. Arri har lenge vært på jakt etter en forhandler i det 
norske markedet, og de er sikre på at de nå har funnet en riktig og dyktig 
samarbeidspartner i Deluxefilm. 

Mark Dollery fra Arri (til venstre), ønsker Thomas Diseth fra Deluxefilm velkommen 
som Arri sin representant i Norge.

Johan Küller fra JMG, Claus Bech Espensen og Peter A. Petersen fra AVIT-Systems 
og Mats Saltin fra JMG.

Adobe representert med Jes Schyum (Nordic Communications Manager), Tommi  
Luhtenen (Business Development Manager), Mariah Andén (Nordic Marketing 
Manager for Digital Media) og Johan Lopes (Business Development Manager) på 
presselanseringen av Adobe CS6 og Creative Cloud i Oslo.
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NiSS med bachelorstudier
NISS høyskole tilbyr fra høsten bachelorstudier i Musikkproduksjon og Film og 
TV – og flere er under innsøking. NISS – Nordisk Institutt for Scene og Studio 
har siden 1984 utdannet kunstnere og fagfolk til en rekke profesjoner i kunst- og 
kulturlivet. Skolen startet de første fire høyskolestudiene i 2011, og for de fleste 
er NISS det eneste private alternativet til de tradisjonelle offentlige høyskolene.
– Vi er stolte over å være en høyskole innen kunstfeltet som representerer noe 
nytt og dynamisk i den norske utdanningssektoren. Våre praktisk orienterte 
studier er unike ved at det arbeides på tvers av de fleste profesjoner i feltet 
og at studentene får en utdanning som er meget relevant i forhold til de krav 
som stilles i arbeidslivet i dag. NISS er en ung høyskole med store ambisjoner, 
som gjennom sin energi og kreative tilnærming til utdanning gir studentene en 
spennende og lærerik studietid, sier rektor Jørgen H. V. Gjerdrum.
– NISS har med sitt toårige diplomstudium i Film og TV allerede bygget seg opp 
til å være en sentral leverandør av fagfolk til film- og TV-bransjen. Vi hadde for 
eksempel flere regissører med langfilm på kino i 2011 enn noen andre skoler, og 
NISS-utdannete er på ulike måter involvert i det meste av det som produseres 
av norsk film og TV i dag, sier avdelingsleder for film og TV, Frederik Hestvold.

Warner Brothers valgte Filmgear lyskastere
Til sitt nye 50.000m2 store studiokompleks og utleiehus i Leavesden utenfor 
London, har Warner Brothers så lang kjøpt inn over 2300 Filmgear lyskastere. 
Jacki Rowden, Director of production rentals hos Warner Brothers forteller:
– Warner Brothers stiller svært høye kvalitetskrav både til seg selv og våre le-
verandører. Etter å ha sondert markedet og gjort grundige tester av produktene 
fra de aktuelle leverandørene, falt valget vårt på Filmgear. Vi har så lang kjøpt 
inn over 2000 enheter, og kommer til å kjøpe flere. Filmgear sine lyskastere 
har vist seg å være blant de mest robuste i markedet, noe som er svært viktig 
for vår utleiedivisjon, og etter en totalvurdering var valget klart.
Filmgear leverer et komplett sortiment i profesjonelle lyskastere til film- og TV-
produksjon. Halogen, HMI, lavenergi og LED. Mer informasjon finnes på www.
filmgear.net eller fra mail@deluxefilm.no

EVS produksjonsservere støtter XDCAM 422 HD
EVS har nå native støtte for Sony XDCAM 422 50Mbps HD i sine XT3 og XS 
produksjonsservere. Ved hjelp av en integrert modul i serverne får du native 
enkoding og dekoding av XDCAM.

Revolusjonerende LED lyskilde fra Filmgear
Tradisjonell lavenergi (kino-flo, flo-
box) som LED? Filmgear har gjort det, 
og lanserer 2ft og 4ft LED lyskilder. 
De leveres i dagslys eller kunstlys 
fargetemperatur, med 100% til 0% 
dimmer. Ingen ballast. Støpsles rett i 
veggen (230v). Filmgear Flo-LED er i 

bruk på NRK sin produksjon ”Mammon” med svært positive tilbakemeldinger. 
Mer info på www.filmgear.net eller fra mail@deluxefilm.no

Vestfossen på kartet
Når NRKs nye dramaserie ”Hjem” går på lufta til høsten, vil Øvre Eiker kommune 
bruke den for alt den er verdt i markedsføringen av Vestfossen, der serien er 
spilt inn. – Andre kommuner brukte hundretusener på møter og tilrettelegging 
for å kapre NRK-serien, og så kom de til oss uten at vi hadde gjort noe spesielt 
for det, sier ordfører Ann SIre Fjerdingstad til Dagbladet. Hun håper serien kan 
gi kommunen den samme effekten ”Himmelblå” hadde for Ylvingen. 

BEST CONTACTS FOR YOUR SUCCESS

Higher,
faster,
further…

Tlf: 4000 4994 - post@infigo.no - www.infigo.no
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Navn: Digital Video Produksjon AS
Adresse: Eivind Lychesvei 6,
1338 Sandvika
Telefon: 67 80 57 80
E-post: digital@digitalvideo.no
Internett: www.digitalvideo.no 
Tjenester: Redigering, konverte-
ring, CD/DVD Prod & kopiering.

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

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

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

Apriori as
Alt av opptaksmedia, harddisker, 

minnekort, batterier og cover. 
Leverandør av opptaksmedia 

siden 1986.

Galleriet
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www.monitormagasin.no

Navn: Danmon Norge AS
Adresse: Hans Nielsen Hauges 
gate 50 B, 0481 Oslo
Telefon: 23 400 400
Telefaks: 23 400 401
E-post: info@danmon.no
Internett: www.danmon.no
Totalleverandør av utstyr til 
det profesjonelle produk-
sjonsmiljøet.
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Navn: Soundware Norge 
Adresse: Hans Nielsen Hauges 
gate 50 B, 0481 Oslo
Telefon: 23 400 390
Telefaks: 23 400 399
E-post: info@soundware.no
Internett: www.soundware.no
Totalleverandør av lydutstyr 
til profesjonelle brukere.

FOR ANNONSE 
i gALLERiET

RiNg 48 03 41 83

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



www.jentefilm.no

Skriveverksted for jenter 
mellom 17-28 år på Østlandet
Har du en film du vil lage? Få konsulenthjelp, 
skrivetips og praktisk coaching!

Kun få plasser igjen for et eksklusivt opplegg i Larvik.

Registrer deg på: www.jentefilm.no



Telefon: + 47 56 90 42 10
E-post: firma@video4.no

www.video4.no

Voksen for oppgaven?
 Sachtler 7+7 HD. Kamerastativ for tungvektere.

 7+7 er et av Sachtlers flaggskip, ment for  
 de tyngste oppgavene og kameraene. Nå 
 får du den med Sachtler Front Pan Bar, 
 midtspreder og bag - et komplett 
 system.

 Kun kr. 59 000,- ekskl. mva.


