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isE 2013
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ARENA-
PRODUKSJON

med Black Magic

Styrer filmen med app
HALVBROREN

Kraftpakken Nucleus
Nytt fra SSL

LLB 2012
Stor messe i Spektrum
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Stargate Media
360 graders video
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GRASS VALLEY
Ny giv med nye eiere

CANON 5D MKIII VS. NIKON D800
Super-DSLR i duell
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CATO 
JOHANSEN 
Første opptaksdag med Sony F65

BOSE
RoomMatch med 
kontrollert spredning

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

Zentropa forsterker
filmens farge

GRADING

Soundcraft Vi1
Finslipt lydverktøy
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Stab C Compact 

Ultimax Aerial AS
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Screenergy
Interaktivt bord –
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Roland M-48
din personlige mikser

3D eller 3G
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Frame enlargement from Len Lye’s Rainbow Dance (1936). Courtesy of the New Zealand Film Archive Ng! Kaitiaki O Ng!  Taonga Whiti!hua; the Len Lye Foundation; Govett-Brewster Art Gallery.

Kortfilmfestivalen  
The 36th Norwegian Short Film Festival

Grimstad 11. –16. juni 2013

• Ny, norsk kort- og dokumentarfilm i konkurranse om Gullstolen 2013

• GRIMSTAD SHORT FILM NOMINEE for the European Film Awards 2013

• Internasjonal kortfilm i konkurranse om Gullstolen 2013

• Pris for beste norske musikkvideo

• Len Lye retrospektiv

• Peter Kubelka presenterer The Metric Cinema

• Film på vei fra regionene

• Debatt om The Pirate Bay

• «Sørlandsrefseren» - film og debatt

• Deltakertreff, båtturer og konserter

www.kortfilmfestivalen.no
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i dette nummeret
10 n En innføring i 3D-animasjon for fiLmfoLK
Som regissør og produsent er det forventet at man kan mye om sitt 
eget fag og mest mulig om alle andres. Så, hvordan går man fram når 
man som regissør eller produsent for første gang skal jobbe med 3d-
animasjon i en live action film? 

14 n FøRSTE NORDISKE SPILLEFILM MED BLAcKMAGIc 
Blackmagic Designs kamera var ett av verktøyene som gjorde det mulig 
å skyte spillefilmen LFO med et budsjett tilsvarende omkring én mil-
lion svenske kroner. Vi har fått bakgrunnshistorien servert av danske 
Alexander Brøndsted, som var fotograf på filmen sammen med Linus 
Eklund. 

18 n fram mot 4K og VErDEn DEr UtEnfor
Siden NAB2008 har de prøvd å selge oss 3D, nå er alt 3D-utstyret pak-
ket ned. Nå er det 4K som gjelder, framtidens kringkasting vil skrike 
etter høykvalitetsbilder. Invester nå og vær forberedt for framtiden er 
budskapet. 

23 n 4K monitorEr fra Hofmann
Hofmann har lang tilstedeværelse i Sverige og Norge, men også i Dan-
mark der Peter Hofmann driver JPM Hofmann som er forhandler for 
en rekke forskjellige produkter. I blant disse er optikkleverandøren 
Fujinon, Zeiss og monitorleverandøren TVLogic. 

24 n pmw-200 – sonys nyE HÅnDHoLDtE fLaggsKip
Sony PMW-200 er uten tvil et kamera som kommer til å stå som en 
referanse for håndholdte kameraer i denne prisklassen i flere år framo-
ver. Kameraet innfrir forventninger som lett reportasjekamera, og til 
oppdragsvideo og  TV-produksjoner. 

28 n trE gratisprogrammEr for 3D-grafiKK
Monitor har gått gjennom de mange gratis 3D-programmene som fin-
nens. Vi har sjekket ut tre gratisprogrammer.

33 n DIGITAL UTVIKLING FRA LARVIK
Laud Media i Larvik har brakt kringkastingestandarder til hvordan El-
kjøp og Dixion presentere TV-skjermer på kjøpesenteret. Nå lanserer 
de en rekke nye løsninger der de kombinerer teknologi og media.

34 n isE 2013 – DigitaL signagE
Under årets ISE-messe lyste det så sterkt av Digital Signage at man 
nesten måtte myse. Digital Signage har virkelig kommet for å bli, og 
selv om det var de store og avanserte løsningene som imponerte mest, 
var det de billige som stjal showet!

38 n KonsErtopptaK fra roma mED ny tEKnoLogi
Et spennende program bestående av av Bruckner’s 9th Symphony og 
Quattro Pezzi Sacri av Verdi ble spilt inn live den 13., 14. og 15. okto-
ber 2012 for internasjonal lansering på EMI Classics. Konsertopptaket 
var et eksperiment, og samtidig en seriøs satsning på ny teknologi for 
innspillinger i storskala med mange musikere.

i hvert nummer
06 n LEDEREN

08 n proDUKtnyHEtEr

40 n BransjEnytt

42 n GALLERIET

Sonys nye håndholdte flaggskip, side 24

ISE 2013, side 34

Tre gratisprogrammer for 3D-grafikk, side 28



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

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

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

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

C100 

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

• Full HD AVCHD
• EF-fatning

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

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

EN

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

you can

0169W277

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

interfoto.no
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tV vil tape dramatisk de neste fem årene
Det amerikanske medieselskapet AOL satser mer og mer på produks-
jon av levende bilder distribuert over internett, det som er blitt en helt 
ny kanal for både medieselskap og annonsører hevder sjefen for AOL 
Rene Rechtman, På den siste målingen til Mediebyråforeningen er vek-
sten innen denne delen av markedet på formidable 95 prosent for årets 
to første måneder i form av salg av reklamespotter før web-TV-innslag, 
men stadig flere annonsører og merkevarer satser også på levende bilder 
på egne nettsider og i egne mediekanaler. 

AOL har derfor økt trykket på produksjon av levende bilder på nett 
kraftig de siste årene. Gjennom AOL On tilbyr selskapet en nett-TV-
pakke på samme måte som kabel-TV-operatøren samtidig som selska-
pets egne medier som The Huffington Post, TechCrunch og Engadget 
produserer mer og mer video på sine nettsider. Samtidig satser AOL 
mer og mer på å utvikle godt innhold sammen med annonsørene, men 
da som produsent av reklamefilmer. AOL lanserte i våres i samarbeid 
med reklamebyrået The Brooklyn Brothers en egenprodusert minido-
kumentar for den italienske fotballklubben AC Roma med stjernespil-
ler Francesco Totti i hovedrollen som ble rullet ut på nettet gjennom 
selskapets egen distribusjonsselskap, som nå bytter navn fra Goviral 
til Be On. 72 timer etter at filmen ble lansert og hadde den allerede 
fått 500.000 avspillinger og 100.000 registrerte aktiviteter knyttet til 
filmen på Facebook og Twitter. Dette er riktig nok i det stor globale 
markedet, men dette er likevel et viktig parameter for utviklingen også 
her hjemme i Norge.

Forretningsmodellen til AOL og Rechtman på distribusjonssiden er 
enkel nok. I tillegg til produksjonskostnadene drypper det noen kroner 
inn til selskapet for hver gang filmene vises og med flere millioner vis-

ninger av hver film blir det slutt penger. Totalt kommer idag 68 prosent 
av omsetningen til AOL i dag fra reklame og selskapet har dermed totalt 
endret sin forretningsmodell fra å være et selskap som tidligere levde 
av å selge internettabonnement. Et norsk eksempel på dette veiskille 
kan kanskje være TV2 sin OL-dekning. TV2 seere som nå vil få med 
seg OL-sendingene på internett, via pc, smarttelefon eller nettbrett, må 
betale eksplisitt for det, mens det på moder-
kanalen skal være gratis. Mulig dette er 
en forvarsel om at innhold til slutt vil 
være kongen, men vil TV-skjermen 
blir vinneren? 
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Få vite mer i dag hos www.blackmagicdesign.com/miniconverters*Prisene er eksklusive MVA

Verdens mest populære konvertere er nå tilgjengelig som to 
produktfamilier.  Du får de for studio eller som heavy duty modeller 
for live kringkasting.  De nye heavy duty modellene er lagd av 
solid aluminium så de ser utsøkte ut og tåler røff behandling. Det 
er 14 modeller som behersker HDMI, analog, optisk fi ber, audio 
embedding/de-embedding og opp, ned og kryss konvertering.  
Disse mini konverterne er også tilgjengelig som OpenGear card 
hvis du trenger å sette de opp i en rack mount løsning.

Auto skifte mellom SD og HD

Mini konverterne skifter mellom alle SD og HD 
formater inkludert NTSC,PAL, 1080PsF23.98, 
1080PsF24, 1080PsF25, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 

720p50, 720p59.94 og 729p60.  Oppdateringer kan lastes opp via USB.

Redundant SDI Input

Mini konverterne kommer med redundant input og 
loop gjennom til SDI output. Koble til en redundant 

SDI kabel til input nummer to, og hvis SDI input signalet blir borte så 
kobler mini konverteren automatisk over.  Dette redder deg når du 
skal gjennomføre viktige live opptak.

Pro Analog og AES/EBU Audio

Standard ¼ tommers jack tilkobling følger med for 
balansert audio mellom AES/EBU eller analoge 
standarder. Til forskjell fra andre konvertere så trenger 

du ikke dyre lydkabler for dette, så her kan du spare penger.

3 Gb/s SDI Teknologi

Mini konverterne inkluderer det seneste innen 3 Gb/s 
SDI teknologi, så du har et produkt lagd for framtiden. 
3 Gb/s SDI er kompatibelt med alt du måtte ha av SD 
og HD SDI utstyr.

Kringkastingskvalitet

Mini konverterne er bygget for å ivareta høyest 
mulig kvalitet med lav SDI jitter, slik at du kan bruke 
de lengste SDI kablene uten å oppleve vesentlig 

signaltap eller signalstøy for både video og audio.

Regular 

Mini Converter SDI to Analog €235*

Mini Converter Analog to SDI €235*

Mini Converter SDI to HDMI €235*

Mini Converter HDMI to SDI €235*

Mini Converter Sync Generator €235*

Mini Converter SDI to Audio €395*

Mini Converter Audio to SDI €395*

Mini Converter Optical Fiber €395*

Mini Converter UpDownCross €395*

Mini Converter SDI Distribution €235*

Heavy Duty

Mini Converter H/Duty SDI to Analog €275*

Mini Converter H/Duty Analog to SDI €275*

Mini Converter H/Duty SDI to HDMI €275*

Mini Converter H/Duty HDMI to SDI €275*

Mini konverter familien

Mini konvertere av kringkastingskvalitet 
Nå som heavy duty og regular modeller!
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AKTUELT proDUKtnyHEtEr

Nyheten GV Director fra Grass Valley er så mye mer enn en bilde-
mikser. Dette er en integrert ikke-lineær produksjonsplattform, som 
kombinerer funksjonaliteten til en mikser, en video server, grafikk 
generator og en multiviewer i en enkel, kraftig og kreativ arbeidsplass.

Med sine 8 innganger og 4 utganger (HD/SD og lyd) legger den til 
rette for kreative prosesser før og under live-produksjoner. Den har 
enkel betjening med vekt på kreativitet, ikke teknisk kunnskap. Hele 
utseendet og stilen til en produksjon kan lages offline – med full for-
håndsvisning i Director software (Mac eller PC). GV Director åpner 
for et paradigmeskifte innen dynamisk live produksjon i alle sjangere, 
med sin forenklede måte å produsere og levere live innhold på. 

Grass Valley ble tildelt TV Technology magasinets 2013 STAR 
(Superior Technology Award Recipient) Award på årets NAB for GV 
Director. STAR Award hedrer og trekker frem fremragende tekniske 
nyvinninger innen Broadcast industrien.

For mer informasjon om GV Director eller avtale om demo, ta kon-
takt med AVIT-Systems Norge AS på pl@avit-systems.no eller se mer 
på www.avit-systems.no.

pris: Kontakt distributør
Distributør: aVit-systems norge as, www.avit-systems.no

gV DirECtor – non-linear  
LiVE produksjons mikser

Det britiske selskapet Phabrix er en utvikler av effektive test- og måle-
utstyr med mange muligheter. RX serien kommer rackmontert, deres 
test- og måleutstyr er modulært bygget opp, med mange opsjoner. 

Løsningen kan vise 16 instrumenter per kanal samtidig via HDMI 
eller SDI i 1920 x 1080 oppløsning. RX-serien kommer som modellene 
RX500, RX1000, RX2000

pris: Kontakt distributør
Distributør: mediateket, www.mediateket.no

phabrix sX / rX

Everetz har kommet med fremtidens multikamera produksjonsutstyr, 
med mulighet for realtid 4K, zoom og avspilling. Løsningen ”Mosaic” 
gir mulighet for å spille av flere kameravinkler samtidig, med et enkelt 
tastetrykk. Dreamcatcher kommer med 4k arbeidsflyt, og løsningen 
har vært brukt i flere store sport sarrangementer i det siste, blant annet 
Super Bowl XLVII, Daytona 500 og World Baseball Classic.

pris: Kontakt distributør
Distributør: mediateket, www.mediateket.no

Evertz Dreamcatcher

FOR-A har lansert et nytt kamera for de som søker høyere bildeoppløs-
ning, den nye FT-ONE er verdens første full 4K super slow-motion 
kamera. Med en utviklet high-sensitivity CMOS fargesensor, kame-
raet tar opp bilder opp til 900fps, og viser 4096x2160 film-look ’super 
slomo’ video. Lukkeren sikrer at man kan fange bevegelser i stor fart i 
detalj, og uten lukker forvrengning.

pris: Kontakt distributør
Distributør: Videoutstyr norge as, www.videoutstyr.no

ft-onE full 4K super 
slow-motion kamera



På NAB 2012 lanserte JVC GY-HM600 og HM-GY650, som i etter-
kant har disse blitt godkjent av EBU til nyhetsbruk, og til langformat 
produksjoner med en ekstern opptaker. Dette er utrolig fleksible små 
kamera med imponerende vidvinkel og zoom, og muligheten for å kjøre 
opptak i to forskjellige codecs samtidig på to ikke-proprietære SD-kort! 

Formater som MP4, MOV og AVCHD i tillegg til full HD. GY-
HM650 kan i tillegg benytte MXF for utvidet bruk av Metadata.

Under årets NAB har JVC lansert en 2.0 utgave av GY-HM650, som 
blant annet utnytter Dual-Codec funksjonen i kamera, til å kunne gå 
LIVE direkte fra kamera via nettverk! Uten bruk av SNG-bil eller an-
nen sender enn den interne web-serveren. Når de i tillegg inkluderer 
en FTP-funksjon som kan jobbe med fil-overføring i bakgrunnen mens 
kamera er i bruk, er dette et ideelt ”run and shoot” kamera til nyhets-
anking. 

JVC GY-HM650 ProHD Mobile News Camera:
• Tre 1/3” 12-Bit CMOS Sensorer
• 23x Fujinon Autofocus Wide Zoom Lens
• Dual Codec Recording for Web
• Built-In GPS
• WiFi med Apps for iOS/Android
• FTP File Upload via WiFi
• F11 Sensitivity @2000 Lux
• HD-SDI and HDMI Connections
• MPEG-2 / AVCHD / H.264 Recording

pris: Kontakt distributør
Distributør: aVit-systems norge as, www.avit-systems.no

jVC gy-Hm600 og Hm-gy650
Vislink inCam-s integral  
wireless kamerasender 

Det bulgarske selskapet Tiger 
Technology har ut- 
viklet Tiger Technolo-
gies Tbox. Dette er en 
alt-i-ett løsning for delt 
lagring for medieproduksjon. 
Løsningen er enkel, trygg, effektiv, og kommer med høy ytelse. 
Løsningen er perfekt for mindre produksjonsmiljøer.

pris: Kontakt distributør
Distributør: mediateket, www.mediateket.no

tiger technologies tbox

Vislink INCAM-S Integral Wireless kamerasender er en ny innebygd 
sender som passer i Sony HDC-2400, 2500, 2550serien HD kamera. 
Senderen gir full HD- kvalitet 1080p, 1080i og 720 H.264-koding og 
har også innebygd trådløs kamerakontroll modul som er kompatibel 
med Sony RCP.

Monitorering og full kontroll via søkeren på kameraet. Senderen er 
fullt kompatibel med Gigawave og Link L2174 mottakere.

INCAM-S har ultra-lav forsinkelse ned i 20ms i H.264, samt lav og 
standard forsinkelse med justerbar GOP fra 4 til 30. Datahastigheter 
på opptil 39Mbit / s.

pris: Kontakt distributør
Distributør: mediateket, www.mediateket.no

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

• Yrkesdykker kl. 1 - tilfredsstiller alle sikkerhetskrav

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

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

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

FILME UNDER VANN?
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Tekst & foto: Ola Martin Fjeld

REPORTASJE  3D animasjon

En innføring i 3d-animasjon 
for produsenter og regissører

P ostprodusent hos Storyline, Torgeir Bosch, viser oss et im-
ponerende antall suiter i deres nye lokaler i Møllerparken 
før vi ankommer møterommet. Torgeir henter fram noen 
skissebilder på storskjermen mens han forklarer hvordan 

hans første møte med regissørene Christoffer og Lars om en Leca-
reklame fortonet seg.

– I et slikt møte er det ofte mye usikkerhet om hva vi skal lage og 
hvordan. Det gjelder å skape seg et kollektivt bilde slik at vi er på bøl-
gelengde om hvordan vi skal få en idé til å materialisere seg innenfor 

tids- og budsjettrammene. 
Torgeir Busch har jobbet med etterarbeid i 15 år. Med ti spillefilmer 

og hundretalls reklamefilmer under belte er han en av landes ledende 
postprodusenter. Torgeir blar seg igjennom et nøye skissert storyboard 
han fikk fra regissørene. 

– I første møte gjelder det å komme inn i hodet på regissøren, forstå 
hva slags bilder han eller hun ser for seg. I denne anledningen gikk 
det veldig fint siden regissørene allerede hadde laget noen detaljerte 
skisser som vi kunne ta utgangspunkt i. Dette var en drømmestart for 

Som regissør og produsent er det forventet at man kan mye om sitt eget fag og mest 
mulig om alle andres. Så, hvordan går man fram når man som regissør eller produsent 
for første gang skal jobbe med 3d-animasjon i en live action film? Postprodusent 
hos Storyline, Torgeir Busch, tar oss igjennom hele prosessen fra A til Å sammen 
med førstereiseregissørene Lars Åndheim og Christoffer Lossius. 



Storyline sitt første forslag til den 3D-animerte muren, med utgangspunkt i Leca sine nyutviklede 
murblokker, ble et godt utgangspunkt for videre diskusjon. 

Storyline sin ”skrytevegg” med bilder fra tidliggere produksjoner.

prosjektet, så godt forberedte regissører er en sjeldenhet. Gode skis-
ser og referansebilder er første tommelfingerregel for å få til en god 
prosess, forteller Torgeir. 

skisser og budsjettering
VFX er et faglig område hvor det kreative går hånd i hånd med det 
tekniske. Torgeir har en fot i begge leire og har jobben som både 
kreativ kundekontakt utad og teknisk administrator innad hos Sto-
ryline. 

– Grundigheten i forarbeidet kan ikke overvurderes. Små misfor-
ståelser mellom oss og kunden kan få store konsekvenser senere i 
produksjonen. Vi er veldig åpne og glad for å få være med tidlig i en 
idéprosess. Jeg tror mange føler det er en høy terskel for å ta kontakt 
med oss, men vi hjelper gjerne til med løsninger og skisser allerede 
på idéstadiet før finansieringen er på plass. Vi har kompetansen til 
å finne kreative løsninger på tekniske utfordringer og vet hva som 
er lett og hva som er tidkrevende å få til. Om vi kommer tidlig inn 
som rådgiver før idéen er låst, er erfaringen at alle tjener på det. 

Med utgangspunkt i regissørenes previsualiserte storyboard, fikk 
Storyline oppdraget med å tydeliggjøre for kunden hvordan muren 
ville se ut. Torgeir finner fram et bilde og viser oss den første vers-
jonen av den 3d-animerte muren.

– Vi gjorde det ganske enkelt. Jeg tok et stillbilde med mye dybde 
rett utenfor kontoret. Så lagde vi en mur som gikk igjennom hele 
bildet og viste til kunden. I skissen lagde vi sprekker i muren for å få 
en mer spennende visuell flate. Denne reagerte selvfølgelig kunden 
på; sprekker i veggen gjør seg dårlig for å selge produktet. Så det er 
et godt eksempel på en fallgruve som kunne blitt kostbar om dette 
ikke hadde blitt avklart allerede i startfasen. 

Med en godkjent ”look” på muren og enighet rundt 11 animerte 
bilder, ble budsjettet satt og alle kunne komme i gang med forarbeidet.  

forarbeid
Med storyboard og den fortellertekniske visjonen på plass, startet 
Torgeir og teamet med de tekniske og praktiske løsningen av muren. 
For Storyline handler det om å forberede produksjonsselskapet til 
innspillingen slik at jobben i etterarbeidet blir fokusert på å gjøre 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kabel og materiell for lyd og bilde

4000 4994 - post@infigo.no - www.infigo.no
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filmen bedre, og ikke rette opp i feil som er gjort under innspillingen.
– Løsningen ble å lage en referanse-mur i tre som ble malt grønn. 

Som du ser på bildene er det en ganske enkel løsning, men det stiller 
fortsatt en del krav til innspillingen.

Torgeir finner fram bilder fra location. 
– I planleggingsfasen er vi med på locationbefaring. Veggen måtte 

være rett, så da var vi avhengig av et stabilt underlag. Dessuten er den 
faktiske lyssettingen under opptak viktig for at vi skal kunne gjenskape 
lyset i etterarbeidet. Derfor har vi en tett dialog med fotograf og lys-
mann for å finne fram til de mest praktiske løsningene som ikke går på 
kompromiss med filmens visjon. 

Regissørene var på sin side tvunget til å tenke igjennom alt to ganger.
– Vi var veldig påpasselige med å ikke gjøre noen feil. Valg av location 

og nøyaktig plasseringen av muren og aktørene måtte planlegges i detalj 
for å unngå overraskelser i etterarbeidet, forteller Lars.

Innspilling
Filmen ble skutt over 3 dager på 8 forskjellige location. Storyline stilte 
med supervisor på sett hele veien for å kvalitetssikre prosessen. 

– En supervisor har flere ansvarsområder. Det mest øyenfallende 
er å ta bilde av en speilkule, kalt lysprobe, for å få lysreferanser. Da får 
vi en konkret ”blueprint” som vi kan bruke når vi lyssetter i etterar-

Under opptak ble en tykk, mobil trevegg brukt som referanse-mur. En VFX supervisor får med seg alle lyskilder og referanser ved å ta bilder av veggen med en fisheye linse. 

GrundiGheten i forarbeidet kan ikke overvurderes. 
torGeir bosch, PostProdusent hos storyline
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beidet. Som du ser på bildene bruker vi her en fisheye-linse i stedet 
for – den gir samme resultat. Da tar vi tre forskjellige eksponeringer 
for å lage et HDR-bilde. (High Dynamics Range). Vi kan også bruke 
en kromball, det gir oss en overflate som vi kan invertere rundt våre 
3d-objekter. Det bruker man ved overflater som gir mye refleksjon, 
en bil for eksempel.

– Å måtte ta hensyn til og forestille seg en lang usynlig vegg, ble en 
uvant faktor på settet, smiler Christoffer. 

– Selvfølgelig dukket det opp et par uforutsette utfordringer, men 
her kom den nøye planleggingen oss til gode. Det tok litt lengre tid 
enn vanlig på opptak å gå de ekstra rundene, men det var absolutt 
verdt det, fortsetter Lars. 

Torgeir blar igjennom bildene fra innspillingen mens han detaljert 
forklarer hva en supervisor ser etter. 

– En supervisor må ha øye for detaljene. Ofte veldig enkle ting som 
for eksempel grønt tøy på grønn skjerm, grønne blader fra et tre som 
kommer i veien og lignende. Det er egentlig veldig elementært, men 
lett å glemme for fotografen og regissørene på en hektisk opptaksdag. 

Det er opp til supervisoren å godkjenne bildene før man går i opp-
tak. Han eller hun må sørge at alt blir skutt så det fungerer i etterarbeid. 

– På dette opptaket var det prekært at muren stod riktig siden vi 
bruker den grønne flaten som referanser for skygger. Det er nok lett 
for crewet å tenke at vi bare skal legge noe oppå, så det ikke så nøye. 
Små justeringer på posisjonen kan gjøre stor forskjell på etterarbeid, 
derfor er supervisoren med som en trygghet for både oss og produks-
jonsselskapet. 

Etterarbeidet
Etter innspillingen begynner det virkelige arbeidet. Under denne pro-
duksjonen ble alt gjort hos Storyline.

– Da går filmen igjennom alle ledd hos oss. Innlasting, logging, 
offline-klipp, lyddesign, animasjon, lyssetting, fargekorrigering og til 
slutt online og ferdigstilling. Til sammen brukte vi seks arbeidsuker på 
denne filmen, det meste går med til animasjonen og den digitale lys-
settingen. På denne produksjonen hadde vi god tid, som er litt uvant, 
smiler Torgeir. 

– Men om det kreves kunne vi laget dette på 2 uker, med flere folk 
i swing. 

Det mest krevende bildet viste seg å bli totalbildet i svømmehallen. 
– Løsningen i svømmehallen ble å ta flere tagninger med de forsk-

jellige aktørene, for så å lime folk inn, slik at ikke alt foregikk samti-

dig. Det ble både enklere å spille inn og mer fleksibelt å jobbe med 
i etterarbeidet. En lengre diskusjon var det også om hvordan muren 
skulle gå ned i vannet, men vi løste det på en fin måte, syns jeg. Skyter 
man statisk blir det enklere og billigere å lage animasjonen. Derfor ble 
bildene skutt statisk og påsatt håndholdte bevegelser i post. Det gir 
bildene en fin organisk følelse. 

De siste årene har både produsenter og regissører lært seg de 
grunnleggende elementene i etterarbeidet. Torgeir mener han mer-
ker stor forskjell på hvordan regissører prater nå enn for fem år siden. 

– ”Fix it in post” er blitt et ironisk utsagn som ingen tar seriøst lenger, 
men allikevel opplever vi at filmer må ”reddes” i postproduksjonen. 
Det blir ofte skille mellom en virkelig bra film og en ok film. 

Ferdigstilling
Etter at klippen var ferdig, satt Storyline mest for seg selv mens regissø-
rene ble tilsendt materiale for å sjekke at animatørene var på riktig vei.

– For oss som regissører var det utrolig behagelig å få nye versjoner 
lastet opp på nett mens prosessen gikk framover. Vi hadde en ganske 
klar dialog hele veien med Storyline og kunden. Det var ikke mange 
justeringene vi trengte å gjøre når vi først kom til denne delen av pro-
duksjonen, forteller Christoffer og Lars. 

– Vi har fått en levende film og følte at teknikken jobbet med oss og 
ikke mot oss. Vi føler filmen ikke lider av teknikken, men at teknikken 
hjelper videoen til å bli enda mer engasjerende.

Torgeir viser oss det ferdig produkt mens han prater videre. 
– Det er gøy å se hvor tett opp til previsen det ferdige resultatet ble. 

Forarbeidet gjorde både kunden, regissørene og oss selv trygge på hva 
vi skulle lage og prosessen blir spennende og god. 

Postproduksjon tar over mer og mer av budsjetter og ressurser på 
selv de enkleste filmer og TV-produksjoner, men produsenter og regis-
sører har fortsatt mye og lære for å forstå etterarbeiderenes perspektiv.

– 3d-animasjon og denne typen digital postproduksjon er fortsatt 
”den nye gutten i gata” i en bransje som er nesten hundre år. Så bransjen 
har fortsatt litt vanskeligheter med å forstå og respektere prosessen og 
mengden arbeid som ligger bak. Utviklingen går utrolig fort og det er 
ting vi kan gjøre i dag som var helt utenkelig for ti år siden. Det gjør 
det til en utrolig morsom og spennende jobb. Men selv om det er gøy 
å leke seg med digital filmproduksjon er det viktig å huske at selv om 
etterarbeidsteknologien blir mer og mer sofistikert og begrensningene 
mindre, setter det fortsatt store krav til planleggingen. Kanskje mer 
enn noen gang før. n

Et av storyline sine mange etterarbeidssuiter. Bak spakene sitter Baard Haugan Ingebretsen og finjusterer lyddesignet, mens Torgeir Busch har tatt turen innom for å gi Baard en ”2.nd opinion.” på 
den nye versjonen.
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Tekst & foto:  JOS Svendsen

REPORTASJE   SPILLEFILM

Blackmagic Designs kamera var ett av verktøyene 
som gjorde det mulig å skyte spillefilmen LFO 
med et budsjett tilsvarende omkring én million 
svenske kroner. Vi har fått bakgrunnshistorien 
servert av danske Alexander Brøndsted, som var 
fotograf på filmen sammen med Linus Eklund. 
Alle som har vært involvert i en spillfilmproduk-
sjon vet at ordet budsjett blir nevnt rimelig ofte. 
Nesten like ofte som ordet støtte. For film er jo en 
ekstremt dyr kunstform – eller er det egentlig det?

Om filmen LFO
Tittelen er en forkortelse for Low Frequency 
Oscillator. Filmen er en mørk science fiction, og 
handler om en person som oppdager at han har 
evne til å hypnotisere andre ved hjelp av lyd et-
ter å ha mistet familien sin. Savnet etter familien 
får ham til å eksperimentere med at få naboene 
til opptre som hans egne familiemedlemmer. 
Samtidig får han et ønske om å forandre ver-
den når rekkevidden av oppdagelsen går opp for 
ham. Han setter derfor en ekstrem plan ut i livet, 
en plan som vil påvirke hele verden.

første nordiske spille-
film med Blackmagic 
Design Camera
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F ilmen LFO er laget med et bud-
sjett på omtrent én million svenske 
kroner og en gjeng frivillige yrke-
sutøvere som investerte ti dager av 

sin tid i filminnspillingen. Pengene kommer 
fra regionale fond i Skåne, der filmen også er 
innspilt med svenske skuespillere. I tillegg til 
utviklingsstøtte fra Film i Skåne, har prosjektet 
fått teknisk støtte fra svenske Boost Hbg og 
Filmcentrum Syd.

Alexander Brøndsted sier: ”Vi har tenkt 
lavbudsjett fra første stund. Antonio Tublén 
skrev historien med én location og få 
skuespillere. Allerede på manusstadiet var 
produksjonen tenkt slik at den kunne lages 

enkelt. Hovedingrediensene var: Ti opptaks-
dager, en location i Mölle ved Kullen, et lite 
produksjonsteam og få skuespillere. Samtidig 
har vi holdt teknikken på et nedstrippet nivå. 
Det er brukt LED-lys, lydoppsettet er holdt helt 
enkelt og filmen er skutt med et Blackmagic 
Design-kamera.”

Han forteller videre at valget av kamera 
nettopp var basert på at filmen skulle kunne 
vises på kino. Her måtte kvaliteten være i 
orden.

Alexander Brøndsted fortsetter: Vi hadde 
vært interesserte i Blackmagic Design-kam-
eraet lenge og hadde bestilt et kamera, men 
tiden gikk og gikk uten at det skjedde noe. Da 

det første kameraet endelig kom til Skand-
inavia, øynet vi en mulighet. Jeg kjente nemlig 
kjøperen: Henrik Kloch fra Gizmo Film. Jeg 
ringte ham og spurte om jeg kunne få låne 
kameraet. Heldigvis sa han ja!

Han fikk kameraet i hende bare et par dager 
før innspillingen skulle starte, men hadde 
ingen problemer med å sette seg inn i hvordan 
han skulle bruke det. Brøndsted siger:

– Kameraet er superenkelt å bruke. Det tok 
mindre enn et par timer å bli fortrolig med 
det, og det er viktig i en produksjon av denne 
typen. Når man skal komme gjennom flest 
mulig scener på en dag, er det viktig at man er 
trygg på kameraet. Vi skulle rekke omkring 15 
scener om dagen, og det er en god del. Det er 
det rett og slett ikke tid til å skulle fikle med 
teknikken når man må være så effektiv.

Det innlånte Blackmagic Design-kameraet 
har Canon-fatning og man brukte hoved-
saklig 14 mm fast Canon-optikk og en 16-35 
mm Canon zoom, siden kameraet har en for-
lengelsesfaktor på 2,3 i forhold til vanlig 35 
mm optikk.

Alexander Brøndsted sier: ”Vi var natur-
ligvis spesielt oppmerksomme på beskjærings-
faktoren. Den var jo et hett diskusjonstema 
på Internett. I praksis viste det seg imidlertid 
at det ikke var noe problem, selv om det ikke 
var mulig å få de virkelig vide bildene. Det var 
et større problem at fokusringen på stillbilde-
optikken ikke er beregnet på filmbruk, slik 
at det er vanskelig å skifte fokus mens man 
er i bevegelse. Optikken har svært fininnstilt 
avstandsjustering på ringen, men det er til å 
leve med. I det hele tatt handler det om å finne 
løsninger i stedet for å stirre seg blind på be-
grensningene.”

gjennomarbeidet produksjon
Denne løsningsorienterte holdningen har 
Alexander Brøndsted tatt med seg over i 
produksjonen av LFO, som har funnet sted 
i samarbeid med hans samarbeidspartner 
gjennom mange år, svenske Antonio Tublén. 
Tidligere har Alexander Brøndsted hatt regien 
sammen med Tublén, men denne gangen var 
rollefordelingen annerledes og Brøndsted 
var filmens fotoregissør. Tospannet lanserte 
spillefilmen “Original” i 2009. Både denne 
Zentropa-produserte filmen og en mak-
kernes tidligere kortfilmer, har vunnet priser.  
”Original” vant prisen for beste film og beste 
mannlige hovedrolle under A-film-festi-
valen i Shanghai. “Original” har en beset-
ning bestående av både svenske og danske 

LFO handler om en person som kan hypnotisere andre ved hjelp av 
lyd. Det får interessante konsekvenser for naboene, og potensielt 
for hele verden.
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skuespillere. Blant de medvirkende finner 
vi Helle Fagralid, Ghita Nørby, Jesper 
Christensen, Thomas Bo Larsen og Dejan 
Cukic.

Denne filmen hadde også et lavt budsjett, 
men den var ikke helt nede på LFOs nivå. 
Alexander Brøndsted forteller at 90 prosent 
av filmen Original ble tatt opp på steadicam, 
og storyboard var fullstendig tegnet ut på 
forhånd. Derfor var ikke spranget til LFOs 
budjsettrammer så stort. At de hadde erfaring 
med å planlegge hele produksjonen på forhånd, 
gjorde det også mulig å jobbe seriøst med å op-
timalisere produksjonen når det gjaldt utgifter. 
Det resulterte blant annet i et lite teknikerteam 
kun bestående av et kamera-/lysteam på to 
personer, supplert med én lydmann.

”Og her hjelper det at kameraet er lite og 
kompakt. Man trenger for eksempel ikke å 
legge skinner til en dolly. Det stjeler tid og 
krefter fra teknikerteamet. I stedet kan man 
ta kjøreturen med en Glidetrack slider. Dette 
er både enkelt og raskt.

Det var en rekke ting i filmen vi ikke ville 
kunne gjort med et stort kamera. Nå klarte 
vi oss med et lite stativ, en Glidetrack og en 
Kessler jib – altså DSLR-utstyr. Det er billi-
gere, enklere og raskere i forhold til å bruke 
et stort kamera som krever mer tilsyn, og som 
naturligvis er mindre mobilt”, sier Alexander 
Brøndsted.

opptaksformatet er prores
Én ting er planleggingen av selve opptaket. 

En annen faktor er arbeidsmengden i post, og 
det skal også med i det totale produksjonsreg-
nestykket. Blackmagic Design-kameraet kan 
gjøre opptak i raw-videoformat i opptil 2,5 K, 
i Apple ProRes og i AVID DNxHD. Alexander 
Brøndsted forteller at det rett og slett ikke 
var så mye tid til å teste kvalitetsforskjellene 
mellom raw-formatet og ProRes. Det få testene 
som ble gjort, viste imidlertid at i den aktuelle 
postkonteksten hadde ProRes-formatet det 
nødvendige belysningsrommet, samtidig som 
det krever mindre plass enn raw-formatet. 

Alexander Brøndsted sier: ”Det er helt vilt 
at man kan få plass til så mye i et materiale 
fra et kamera som koster så lite. Vi så at hvis 
vi lot være å kritte i høylysene, så var det de-

taljer å hente ut. Det er veldig imponerende. 
Han fortsetter: ”Det er vanskelig å sammen-
ligne Blackmagic Design-kameraet med noe 
annet. Det finnes jo ikke et kamera som kan 
alt og er perfekt for bruksområder. Derfor er 
alt pratet om hva Blackmagic ikke kan irrel-
evant for meg. Kameraet kan jo gjøre akkurat 
det vi hadde behov for. Det er nok ikke så godt 
egnet til ENG-bruk, men det er fantastisk i 
fiksjonsproduksjoner eller ettertenksomme 
dokumentarproduksjoner.”

Han forteller videre at han ser kameraet som 
en gave til produsenter som vil ha lette, enkle 
og raske produksjoner, fordi det leverer meget 
god kvalitet til en svært rimelig penge.

optikk en utfordring
I retrospektiv er det likevel én ting Alexander 
Brøndsted ville gjort annerledes, rent teknisk. 
Han savnet muligheten for å bruke ekte 
filmoptikk på kameraet, i stedet for stillbilde-
optikken som ble brukt under denne produk-
sjonen. Det er særlig utfordringene knyttet til 
manuelt fokus han synes er problematiske med 
stillbildeoptikken.

I små produksjonsteam på LFOs størrelse, 
styrer fotografen selv skarpheten. Dette krever 
en annen utveksling på optikken enn man har 
på stillbildeoptikk. Det finnes noen typer still-
bildeoptikk som egner seg bedre enn andre, og 
Alexander Brøndsted kommer til å være mer 
oppmerksom på akkurat dette i fremtidige 
produksjoner med kameraet.

Denne problematikken har fått Brøndsted 

Om Alexander Brøndsted
Regissør. Født i 1970, Danmark. Har 
produsert ”Hollywood” (2004), ”Ha-
vanna” (2005) og ”The Amazing Death 
of Mrs Müller” (2006) – de to sistne-
vnte skrevet og regissert i samarbeid 
med Antonio Tublén.

Alexander Brøndsteds spillefilm-
debut ”Original” (2009) er et øvrig 
samarbeidsprosjekt med hans kreative 
partner Antonio Tublén.

Blackmagic Design-kameraet gjorde opptak i Apple ProRes, 
som kunne sendes rett til redigering. Det sparer tid, opplyser 
Alexander Brøndsted.
Foto: Peter Wiren

At Blackmagic Design-kameraet var mye mindre enn et tra-
disjonelt, digitalt filmkamera innebar blant annet at det ikke 
var behov for en tradisjonell dolly. Man kunne nøye seg med 
en Glidetrack slider.
Foto: Peter Wiren



til å bestille den kameramodellen som har Micro Four Thirds objektivfatning. Denne 
fatningen gjør det mulig å bruke forskjellige objektiv-adaporer. Det gir i neste rekke 
mulighet for å bruke PL-mount, Leica, Nikon og mange andre objektiver. Han ser også 
frem til å kunne eksperimentere mer med mulighetene kameraets raw-videoformat gir.

Hvor blir de kostnadseffektive filmene av?
Alexander Brøndsted føler at hele prosjektet har vært en øvelse i effektivitet. I tillegg 
til at utgiftene til teknikk er holdt så langt nede som mulig, har produksjonteam og 
skuespillere investert lønnen sin prosjektet, og alle ligger på normal tariff lønn. Al-
exander Brøndsted beregner at LFOs reelle budsjett ville ligge omkring én million 
svenske kroner.

”Men det er jo også svært lavt, og i Hollywood-sammenheng er det mikroskopisk. 
Selv med lønninger og alt inkludert, er budsjettet fortsatt under halvparten av det 
offisielle kaffebudsjettet på Hobbiten”, sier Alexander Brøndsted.

Han forteller videre at det var et bevisst valg at de ikke søkte finansiering gjennom 
de tradisjonelle kanalene. Både han og Antonio Tublén ville nemlig raskt i gang med 
LFO-prosjektet.

Alexander Brøndsted påpeker at han i andre tilfeller slett ikke vil utelukke den 
tradisjonelle finansieringsformen, men at akkurat dette prosjektet krevde litt altern-
ativ tankegang.

Alexander Brøndsted sier: ”Det har et rent lystprosjekt. Til dels er det litt stimuler-
ende å hele tiden måtte fokusere på å finne kostnadseffektive løsninger som samtidig 
leverer det uttrykket vi går etter, og til dels er det en befrielse å vite at vi ikke har gått 
på kompromiss med kvaliteten. I dag kan teknologien levere fullverdige profesjonelle 
produksjoner med riktig kvalitet og lave omkostninger.”

Alexander Brøndsted føler at hele prosessen omkring filmen har vært en så positiv 
opplevelse at f lere prosjekter av samme natur allerede ligger og lurer på tegnebrettet. 
Og han er også overrasket over at det ikke er f lere filmproduksjoner som lages med 
samme kostnadseffektivitet, nå når de teknologiske mulighetene er tilstede.

Han avslutter: ”Nå har vi all teknologien. Det har aldri vært billigere å lage film. I 
tillegg er det massevis av distribusjonsformer som er allment tilgjengelige. Derfor er 
det for meg en gåte at det ikke skjer mer på denne fronten. Har man historier i seg som 
vil ut, har man i dag alle muligheter. Jeg kan bare oppfordre til nytenkning. For oss har 
det vært en god opplevelse og vi ønsker f lere budjsetteffektive filmer velkommen. n

Teamet bak LFO var mikroskopisk. Her ser vi instruktør 
Antonio Tublén (til høyre) og Alexander Brøndsted i nært 
samarbeid. I tillegg jobbet en lysmann og en lydmann 
på prosjektet.
Foto: Peter Wiren

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

Line source: the T-Series, 
innovation in a nutshell.
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Tekst & foto: Geir Bergersen

REPORTASJE  MESSE

fram mot 4K og verden der utenfor

P å NAB2013 var det over 90.000 besøkende fra 156 land 
og over 1500 selskaper viste fram produkter innen film 
og kringkastings-teknologi. NAB har tradisjonelt vært 
en messe for de store teknologileverandørene som selger 

løsninger til kringkastere. I løpet av de siste årene så er demografien i 
besøkende (iallefall fra USA) endret seg mye. Nå ser du vel så mange 
unge filmskapere i rufsete T-skjorter, som TV-sjefer i dress og slips. Sett 
over et ti års perspektiv er det markant hvordan brukergenerert innhold 
og nye løsninger for deling og formidling av film preger messen. I år 
hadde man også et eget messeområdet for nye innovasjonsselskaper, 
som for en billig pris får mulighet til å vise opp nye spennende ideer 
for TV på mobil eller nett, eller kanskje kun det å bruke IP-infrastruk-
turer og ordinær PC-oppsett til å styre og organisere dine mediafiler.  

En fantastisk ny verden
Er man journalist på NAB2013 starter det hele med pressekonferanser 

fra lørdag til mandag. Utfordringen blir å skille selvskrytet og glans-
bilde innpakningen fra de vesentlige trender og utviklingstrekk. Det 
amerikanske selskapet Harmonic som for noen år siden kjøpte opp 
Omneon, og nå ligger på en omsetning på 319 millioner US dollar, 
har blitt en viktig aktør innen server, mediakontribusjon, infrastruktur 
og lagring. Harmonic viste sin Ellipse 3000 på messen, en ny HEVC 
enkoder som i følge sjef for produktutvikling Krish Padmanabhan kan 
gjøre 4:2:2, 8/10 bit multiformat enkoding. Dette betyr at Harmonic 
sin ProMedia plattform nå kan transkode 4K via HEVC. Harmonic 
viste noen nydelige 4K opptak på en HEVC optimalisert skjerm, hvis 
ikke prisen hadde vært som for en middels bil så hadde jeg brakt med 
skjermen hjem straks. Bildene er nydelig, med et stort kontrastomfang, 
meget høy detaljklarhet og dybdeskarphet som glitrer foran øynene. 
Harmonic framstår med stor selvsikkerhet. Harmonic sjef Patrick 
Harshman konkluderte med at selskapet skal bli sentral i utviklingen 
av morgendagens infrastruktur for kringkasting. Og i løpet av tre år 

Siden NAB2008 har de prøvd å selge oss 3D, nå er alt 3D-utstyret pakket ned. Nå 
er det 4K som gjelder, framtidens kringkasting vil skrike etter høykvalitetsbilder. 
Invester nå og vær forberedt for framtiden er budskapet. 

Neste års modeller fra Sony, størst oppmerksomhet 
vakte det når Sony triller fram fremtidens kamera-
modeller et DSLR og fullformatkamera



skal Harmonic være nr 1 innen kontribusjon av media for film og TV.

Kampen om verden
En gammel traver som Avid hadde også fornyet seg, og ny Avid-sjef er 
Louis Hernandez Jr. Den nye Avid-sjefen presenterte store visjoner 
for hvordan Avid skal bli sentral i å levere teknologi til morgendagens 
medieutvikling. Strategien er at mediaflyten har beveget seg fra at vi 
skal drive kringkasting fra en til mange, til at vi skal dele alt med alle. 
Avid tar mål av seg til å være selskapet som lager teknologi som knyt-
ter i sammen og forenkler denne prosessen. Det som blir kalt “Avid 
Everywhere” blir startet opp med lanseringen av to nye viktige opp-
graderinger. Avid Media Composer er tatt fra hverandre og blitt totalt 
nyoverhalt. Versjon 7 som kommer snart vil koste $999 US dollar. Den 
nye versjonen vil gi deg enklere fil-basert arbeidsflyt og du vil få full 
HD-optimalisert innhold å jobbe med, uten å måtte bekymre deg for 

detaljer som kodeker og filformater. Større kreative muligheter og min-
dre bruk av tid på teknologiske oppsett er Avid sin filosofi. Selskapet 
kommer også med en ny Avid Pro Tools 11 med 64-bit arkitetktur og 
full HD video tilgang fra ProTool. Dra tidslinjen eller filmen din inn i 
Protools og den spiller av i lydredigeringsløsningen.

skal eie 4K
Sony viste på NAB2013 sine nye 4K-skjermer, dette er to 55- og 
65-tommers 4K TVer. Utsalgsprisen er $5,000 og $7,000 US dollar 
og de kan kjøpes nå i Sony butikken i Las Vegas, og snart i Europa. 
Sony viser med dette at de vil forplikte seg til 4K som et visningsfor-
mat, det er som de vil si kjøp 4K kameraer, TV-skjermene står der å 
venter på publikum. I følge Oliver Bovis som er sjef for AV-media i 
Sony Proofessional, har Sony allerede foretatt tester av 4K-sendinger, 
materialet blir en smule nedkonvertert, men blir slik Monitor forstår 

Harmonic Inc, vister HEVC og Ultra HD på disse 4K skjermene. Sony med nye 4K skjermer. Ny Avid sjef Louis Hernandez Jr vil løfte selskapet fram i front.

ChyronHego på NAB2013.MISTIKA heter den nye postproduksjons løsningen fra SGO.Patrick Harshman sjef for Harmonic Inc.
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det opp og nedkonvertert via antenne og mottaker. Budskapet er at 
en 4K infrastruktur vil komme, dine investeringer er sikret for framti-
den velger du 4K som opptaksformat. I mellomtiden vil Sony gjerne 
fortelle at ”Oblivion” med Tom Cruise er tatt opp på deres Cine Alta 
F65 kamera. Filmen ”Oblivion” og F65 gir spennende muligheter, i 
følge sjeffotograf Claudio Miranda. Det digitale filmkamera F65 har en 
helt fantastisk oppløsning selv under meget lite lys. –Kun utstyrt med 
en lommelykt kan jeg få gjort det utrolige med dette kamera fortalte 
Miranda på Sony sin pressebriefing. 

Blackmagic vender bransjen opp ned
Fra Australia har selskapet Blackmagic Design vendt TV-bransjen 
opp – ned. Blackmagic har i løpet av de siste 3-4 årene levert en rekke 
produkter, som gjør det mulig å lage fullverdig film og TV, til priser 
du bare kunne drømme om for noen år siden. Blackmagic Design sin 
pressekonferanse på NAB2013 var fullstappet. Blackmagic sjef Grant 
Petty er ingen stor showmann som overlesser produktene sine med 
glamour, men saklig og formelt presenterer han Utra Studio 4K som 
gir deg full 4:4:4 teknologi, 3D playback og monitorering, i tillegg til 
et nytt 4K Cinema Camera og lillebroren Pocket Cinema Camera. 
Dette lille Pocket Cinema Camera vil koste kun $995 US Dollar, og er 
på størrelse med en mobiltelefon med en linse. Selve linsen kan du ta 
av og montere profesjonell optikk på, kamera kommer med Super-16 

Cinema sensor og med 13 blendersteg. Når det gjelder oppmerksom-
het var Blackmagic og deres Pocket Cinema Camera absolutt vinneren, 
men selskapet har fra før av møtt store leveranseutfordringer på sitt 
forrige Cinema-kamera.

I følge salgsdirektør for Europa Simon Westland skyldes dette at 
selskapet var uheldig med chipset-leverandøren, dette førte til store 
forsinkelser. – Vi har sendt over tusen kameraer før NAB, og vi vil 
fortsette å dekke opp ordrene vi har i reserve sier Westland. Westland 
kan ikke garantere at kunder som bestiller de nye Cinema-kameraene 
skal få de med en gang. – Men vi har selvfølgelig tatt høyde for flere 
bestillinger og vi har nå skiftet chip-leverandør, vi vil selvfølgelig prøve 
å unngå forsinkelser for våre kunder, men dette vet først når vi ser 
antallet med nye bestillinger sier Westland.

Canon og 4K
Canon sitt C300 kamera har på kort tid blitt veldig populært, det sam-
me har det nye og billigere C100. Canon sine C100, C300 og C500 
kameraene har like type kamerakropper, mens Canon sitt 1D C ka-
mera har en tradisjonell DSLR-kamerakropp. C500 og 1D C er 4K 
kameraer i en ganske høy prisklasse, så det blir spennende å se om de 
får det samme salget. C500 trenger en ekstern recorder slik som AJA 
sin Ki Pro Quad, for å ta opp i 4K raw images. Med Canon EOS-1D C 
tar du opp 4K-filer internt i kamera ved å bruke Motion JPEG codec. 

Shotgun på DSLR fra Sennheiser. Johan Hellsten med resten av Esayrig teamet.Ryan Fletcher, Arri.

Blackmagic Design sjef Grant Petty fikk stor oppmerksomhet. Harris Morris, sjef for Harris Broadcast Corp blir intervjuet.Nye Neumann høyttalere fra Sennheiser.

Blackmagic Pocket Cinema Camera, med optikk. Grass Valley var sentralt plassert.Bjørn Rennemo Henriksen, Sennheiser Nordic.



Dette kan bli en fornuftig måte å jobbe med 4K på, i og med signalet 
prosessert ut av kamera ikke er camera raw, Motion JPEG er et enkelt 
filmformat å dekode for det fleste redigeringsløsningen, Canon sitt 1D 
C kan derfor bli det enkleste arbeidsflyten for 4K. Problemet er at du 
fortsatt ikke kan gjøre noe fornuftig med 4K innhold, hvis du ikke har 
4K arbeidsflyt og skjermer. RED tar mål av seg til å fikse dette ved å 
lansere REDRAY 4K Cinema Player, som bruker en 2.5 MB/s versjon 
av den komprimerte REDCODE codec for å gi deg 4K playback. RED 
har også satt opp en partneravtale med Odemax som jobber med å få 
på plass en 4K distribusjonskanal for 4K innhold.

Red skapte også oppmerksomhet på standen sin der de ga kundene 
sine mulighet til å gjøre Dragon upgrade on-site, dette ga mange et 
interessant innblikk i hvordan man booster sensoren mot 6K. Intel 
fortalte også på NAB at de nå kommer med et Thunderbolt interface, 
som skal gi deg dobbel så mye dataflyt og 4K støtte. Sony vil gjerne 
fortelle om hvordan F65 har blitt akseptert bransjekamera, noe de 
håper at deres F55 og F5 kameraer også skal blir. Bak denne idyllen 
skjuler det seg en rettsak mellom Sony og RED. RED har et patent på 
å ta opp stor Bayer-pattern images i bevegelse ved å bruke en spesiell 
datakompresjon. RED har saksøkt Sony og påstår at F65, F55 og F5 
tar i bruk denne teknologien på en slik måte at det bryter med RED 
sine patent-rettigheter. Dette er en sak som lett kan dra ut i årevis i det 
amerikanske rettsystemet, men det påvirker neppe Sony sin evne til 

å selge nye kameraer. 

4K bare tull?
Med all hypen som nå blir lagd omkring 4K, har mange spekulert i om 
ARRI vil utvikle et eget 4K camera. ARRI har vunnet stor tillit som det 
digitale alternativet for Hollywood, men vil dette fortsette uten en 4K 
modell? Arri svarte på dette ved å vise til testvisninger de hadde hatt der 
publikum ikke kunne se forskjell mellom deres 2,8880 pixels bilde og 
4K. Arris sine kameraer tar opp på det ukomprimert ARRIRAW-filer, 
og deres nyeste firmware gjør at du kan ta opp i 2K og bruker Apple 
ProRes formatet for å lagre filene SxS media.

post-produksjon markedet i fri flyt 
Helt siden Apple gjennom lanseringen av Final Cut Pro X, effektivt 
kvittet seg med mange proffkunder, har markedet ligget åpent. Adobe 
har klart å plukke inn en del kunder på dette og deres CS 6 har mange av 
de fordelene folk følte manglet Final Cut. Adobe lanserer nå også løs-
ningen Adobe Anywhere som er en plattform for deling og samarbeid 
om innhold basert på Premiere Pro. I tillegg SpeedGrade løsningen 
til Adobe blitt oppgradert til å fungere bedre og mer sømløst. Auto-
desk på sin side brukte mye av messen på å pleie sine kundeforhold. 
De hadde blant annet filmskaperen Jeremy Hunt som har lagd filmen 
”Fix It in Post” på sin stand, der de viste ting som Flame Premium og 

nab blir mer oG mer en messe med to års sykluser , første året 

lanseres det, for å følGe oPP infrastruktur oG mediestyrinG i fase 2.

“Som lydtekniker for Kristian Valen gjennom mange år, er det utrolig viktig for meg å jobbe med teknisk 
utstyr jeg kan stole 100% på. 2000-serien, både mikrofoner og in-ear fra Sennheiser har vært mitt 
arbeidsverktøy de siste årene. Uansett vær og temperaturforhold har 2000-serien alltid fungert knirkefritt. 
Jeg har brukt utstyret i temperaturer fra -20 til +30 grader. Med et frekvensvindu på 75 MHz har jeg alltid 
mange kanaler tilgjengelig, uansett hvor i Norge vi har konserter. Easy setup gjør det enkelt å scanne 
områdene man er i, og de tildelte kanalene og  parametere overføres trygt og raskt via IR fra mottaker 
til sendere. Innebygd antenne-splitter og strøm-trafo gjør setup mye enklere og mer driftssikkert. 
Og med WSM softwaret har jeg alltid 100% kontroll og oversikt på utstyret til enhver tid.“

- Sigurd Syversen - Audioproduksjon AS

Kontakt Sennheiser Nordic på telefon +47 24 09 11 00 for råd og veiledning.
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Smoke. En annen aktør som viser seg nyttig er AJA, som i år feiret 
sitt 20 års jubileum. AJA har kommet med en rekke løsninger som 
forenkler mediaflyten og både Adobe og Quantel var innom AJA sin 
pressevisning for å understreke sitt partnerskap med selskapet. AJA 
lanserte på NAB2013 en ny Hi5-4K Mini-Converter som konverterer 
4 3G-SDI signaler til 4K visningsenheter utstyrt med 4K-kapable 1.4a 
HDMI inputs. Enheten vil koste $595 og vil gi deg mulighet til å vise 
4K på en monitor eller skjerm.

panasonic på naB2013
Panasonic viste på standen sin nye Production Displays, deres 4K 
monitor, PX5000 kamera og ikke minst deres nye micro P2 kort. AJ-
PX5000G er det første P2 HD kamera som bruker native AVC-ULTRA 
recording og tar opp til innebygde microP2 kortporter. Dette 2/3-tom-
mer, 2.2M 3-MOS kamera kombinerer i følge Panasonic superb bil-
dekvalitet, med lett vekt og inovative muligheter. PX5000 kommer 
med 720p og 1080p/i recording, og dette er det første P2 kamera 
som vil ta opp i full-oppløsning, 10-bit 1080/60p (AVC-Intra100). 
PX5000G vil gi mulighet for AVC-Intra200 opptak, til en bit rate per 
bilder som vil gjøre AVC-Intra100 tilnærmet loseless, kamera har en 
kodek som gir deg bilder i masterkvalitet på dette filbaserte skulder-
kamera. High-res AVC-Proxy opptak er også en mulighet. Med bred-
dene av opptaksformater, den ultimate bildekvaliteteten, variasjoner 
profejonelle I/O, tror Vidar Engen fra Panasonic i Norden at PX5000 
vil få et voksende marked innen nyheter, dokumentarer og sport, samt 
i utleie markedet. AVC-Intra 200 muligheten som PX5000 har vil gjøre 

det mulig å også oppskalere filmformater i framtiden. 

HEVC og multiscreen 
En av de tingene man kunne se på NAB2013 var en real-time HEVC 
enkoding som inkluderte live streaming via Google Nexus 10 og offline 
streaming til en iPad. HEVC vil på denne måten vise seg som et viktig 
verktøy for de som skal slåss om multi-plattform markedet. Motorola 
viste sine GT-3 løsninger med ABR Transcoder som gir deg en hurtig-
het på tre gigapixels samtidig, og dette vil gi bukerne mulighet til å ta 
i bruk høykvalitets innhold uavhengig av medieterminal. Motorola 
kommer også med multiscreen løsning som gjør det enklere å moni-
torere, styre, sikre og tjene penger på innhold. Særlig overfor Nett-TV 
løsninger kan en slik tjeneste vise seg å være løsningen.

Konklusjon
Sony avsluttet sin pressepresentasjon ved å vise neste år nyheter. Nå 
skal Sony bli en produsent av optikk. I tillegg viste de prototypene på 
et nytt DSLR-kamera og filmkamera. Fremtiden som ikke er ferdig er 
det som skapte størst oppmerksomhet, når Sony kan levere disse pro-
duktene er fortsatt ukjent. Faren for aktørene er at man blir mer opptatt 
av å tilfredstille suget etter nye produkter, enn å sørge for løsninger som 
ivaretar infrastruktur og produksjonsflyt i bransjen. Hvis 4K skal bli en 
standard innen TV-produksjon, etterarbeid og visning, må det gjøres 
vesentlige investeringer her. Spørsmålet er om investeringene er vil føre 
til økt etterspørsel fra TV-seerne? I de tusen hjem er man knapt ferdig 
med å kjøpe HD-skjermer, er suget etter 4K der? n

Alec Shapiro sjef for Sony i USA.

Vidar Engen, Panasonic Broadcast, med AG-HPX600. Europeisk salgsjef Simon Westland i Blackmagic Design.Fremtidens DSLR kamera fra Sony, lanseres på NAB 2014?
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4K monitorer fra Hofmann

TVLogic har nå i gjennom lang tid vokst til å bli en av de 
ledende selskapene innen monitorer for film og krin-
kasting. 

På NAB2013 viste de en ny prototype på en 30 -tom-
mers 4K DCI monitor, med ekte 4096x2160 oppløsning og DCI 
fargerom for ultra-high oppløsning. Løsningen kommer med 4 x HD 
/3g-SDI, 4 x HDMI og 2 x ganger display porter.

Hofmann tok også Monitor med til en annen spennende forhand-
ler. Convergent Design lanserer Odyssey 7, en monitor og recorder 
som kan ta opp på to 960 GB SSD kort plassert inn i rett bak moni-
torskjermen. Du kan spille inn 2K/HD Raw, ARRIRAW og Canon 
4K Raw på kortene. 

Odessey 7 kommer med HDMI I/O, SD/HD/3G-SGI I/0 og kan 
mestre datamengder opp til 120fps. Enn så lenge så dette ut som en 
fleksibel lagring og utspilling av 4K filer, gjenstår å få til.

Enheten til Odysey 7 er klar for leveranse, men de to 960 GB kor-
tene er under testing og ferdigstilling. 

fujinon med nye linser
Fujinon lanserer på NAB 2013 to nye linser Premier PL 85-300 Ca-
bro linser og XA99x8.4 UltraWide linsen som ble vist på NAB2013 
for første gang. Fujinon kommer også med en ny digital servostyring 
med 16-bit enkoding. Denne servostyringen kan du koble og feste 
på en hvilken som helst linse. Gjennom de elektroniske kontakt-
punktene på linsen skal du ha full kontroll. Dette gjør at servoen kan 
brukes av forskjellige linser, fra forskjellige produsenter.

spennende lys og viewfinder
Det lille koreanske selskapet Cinerroid har produsert viewfienderen 
EVF4RW. Viewfinderen kommer med reitinaskjermer slik som iPo-
den. Med et enkelt grep kan du også ta av viewfinderen, og bruke 
den som en liten monitor. I tillegg har Cineroid utviklet noen små 
og mellomstore lav-energi LED-lamper. LED-lampene gir et utrolig 
lysutbytte på en to til tre meter, det var nesten som om Monitor 
bestemte seg for kjøp der og da. n

Hofmann har lang tilstedeværelse i Sverige og Norge, men også i Danmark der 
Peter Hofmann driver JPM Hofmann som er forhandler for en rekke forskjellige 
produkter. I blant disse er optikkleverandøren Fujinon, Zeiss og monitorleveran-
døren TVLogic.

Michael O. Hofmann driver Hofmann Ab som forhandler TV-teknologi i Sverige og Norge, Peter Hofmann driver JPM Hofmann i Danmark, noen av de produktene de selger er Fujinon, Zeiss og 
TV-logic. Bak karene ser du TVLogic nye skjermer, til høyre nye Odessey7, lamper fra Cinerroid og linser fra Fujinon.
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Tekst & foto: Geir Bergersen

TEST  KAMERATEST

sonys nye håndholdte flaggskip

S ony har i en rekke år levert små rimelige kvalitetskameraer 
godkjent for produksjon til  TV-stasjoner. Alle beregnet for 
håndholdt produksjon. For over 10 år siden stor handlet 
BBC Sony PD 100 kameraer på strak arm. Siden den gang 

har produksjonsselskaper tjent penger på levering til private med opp-
dragsfilm og lettere produksjoner til fjernsynsstasjoner med tilsvarende 
kameraer. Tjent penger fordi kameraet var rimelig i innkjøp og kunden 
var fornøyd med resultatet. 

Husker godt Sony PMW-EX1 som var det første kompakte hånd-
holdte videokameraet som kunne tilby full oppløsning og lav støy HD-
bilder takket være 3 ½” 1920 x 1080 sensorer.
Siden har dette vært et referansekamera innenfor dette spekteret.

Nå leverer Sony igjen. Sony XDCAM PMW-200 er lagd for å imø-
tekomme dagens krav til broadcast produksjoner. Kameraet bygger på 
solid state media bruker 50 Mbit / s 04:02:02 XDCAM HD, som er 

nøyaktig samme codec som er brukt i PDW-700, F800 og PMW-500 
skulderkameraer for broadcast produksjon. Med 50 Mbit / s 4:02:02 
du kan også kjøre med samme 35 Mbit / s 04:02:00 codec som de 
opprinnelige EX kameraer samt standard definisjon DV. 

Med 3 1/2’’ Full HD Exmor CMOS-sensorer kan PMW-200 får du 
høy oppløsning, høy sensitivet, lavt støynivå og en veldig vid dynamisk 
bredde. Helt nødvendig for profesjonelle fotografer som skyter under 
ekstreme lysforhold.

Med andre ord. PMW-200 kameraet ligger klart innenfor EBU´s krav 
til programproduksjon, ikke bare lettere reportasjeinnslag. 
Kriteriene finner du her: (http://tech.ebu.ch/docs/r/r118.pdf).

arbeidsflyt
Ved bruk av XDCAM HD422 codec du har muligheten til å kopiere 
opptakene som videoklipp direkte til Sonys XDCAM optiske system 

Sony PMW-200 er uten tvil et kamera som kommer til å stå som en referanse for 
håndholdte kameraer i denne prisklassen i flere år framover. Kameraet innfrir for-
ventninger som lett reportasjekamera, og til oppdragsvideo og  TV-produksjoner. 
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Egen stereomikrofon med på kjøpet.

Fornuftig og god plassering av knapper.

for enkel og pålitelig langsiktig lagring og arkivering. En an-
nen fordel med dette er at når du kopierer klipp til en XDCAM 
Professional Disc vil kamera automatisk generere proxy filer 
på platen, så med denne arbeidsflyten kan du nå utvide dette 
til alle opptakene dine.

Du får en bra optikk med ok brennvidde. Linsen er laget av 
Fujinon og er en 14x zoom starter på 5.8mm. Den har 3 ringer, 
en hver for fokus, zoom og iris. Hver er merket med nøyaktig 
kalibrering merker. Fokusringen glir forover for auto fokus og 
glir tilbake for full manuell kontroll. I manuell stilling føles det 
nesten som en ekte profesjonell kringkasting linse.

Det føles godt å ta i, PMW-200 kamerater fra Sony. Selvsagt 
er det plast, men det kjennes solid ut. Kompakt, god balanse, 
du liker det du tar i. Knapper og funksjoner sitter der de skal. 
Lett tilgjengelig. 

Linsen og kameraets grensesnitt
Zoomringen kan brukes manuelt eller den kan servo drevet. 
Kamerater har, som andre kameraer i dette spekteret, en hoved 
zoom og en liten zoom på håndtaket på toppen av kameraet. 
Servoen fungerer bra og gir en myk og fin zoom. 

Mellom linsen og sensorene er det 2 ND filter som drives av en 
skyvebryter gir deg tre posisjoner, klart, 1/8th (0,9 eller 3 stopp) 
og 1/64th (1,8 eller 6 stopp) slik at kameraet kan takle flere lysfor-
hold uten behov for ekstra filtrering. De tre sensorer er de samme 
1920 × 1080 ½ tommers sensorer som gjorde EX-kameraer så 
spesiell. Det har vært noen forbedringer til bildebehandling og 
støyreduksjon i kameraenes elektronikk og som et resultat er det 
en liten reduksjon i støy og som et resultat brukbar følsomhet. 

Bildekvalitet
Du får hva du ser, og det du ser av fargegjengivelser, kontrast og 
svartnivå, også under dårlige lysforhold, er veldig, veldig bra. 
Faktisk noe av det beste vi har sett på lenge. Man fristes ofte til 
å sammenligne kameraer i denne prisklassen med større 2/3 
eller Super35mm videokameraer. Selvsagt er det urettferdig. 
Men det er jo litt moro og snakke om pris og kvalitet. PMW-200 
er et flott kamera. Lite og kompakt til håndholdt produksjon, 
men stort nok for å gi god kvalitet og ytelse i lite lys og dynamisk 
område.

Kjekt å ha
Med i kamerapakken følger et Wi-Fi adapter, XMPilot, som du 
kan koble til kameraet. Du laster ned en app til mobilen din, og 
vips så er du on line med kamera og kan følger opptakene på 
mobilen. Kjekt å ha om du mangler en person i budsjettet ditt 
som kan henge ved fotografen, titte i mobilen og logge oppta-
kene. Kameraet er også utstyrt med en stereomikrofon med to 
ledninger ut som opptar begge lydinngangene til kamera. Kan 
selvsagt lett byttes ut med en ½ kanon av godt merke. 

Bildeprofil
Som alle andre XDCAM videokameraer gir PMW-200 bruke-
ren muligheter til tilpasninger. Dette gjør du i ved å gå inn på 
”Picture meny, Profiler”. Du kan endre kameraets gammakurver 
og finjustere dynamikk og kontrast i bildene. Det er 6 standard 
gammakurver som kan brukes automatisk eller manuelt, samt 
4 Hypergammakurver. God opptikk med ok brennviddde.



menybruk
PMW-200 hovedmeny struktur er igjen svært lik 
den du finner ellers på EX-kameraer. Logisk lagt 
ut og lett å navigere i. Det seksjoner for kamerainn-
stillingene, lydinnstillinger, utganger, overvåking, 
tidskode og generelle systeminnstillinger. I kamera 
menyen finner du innstillinger for de mer avanserte 
moduser som kameraet har, som inkluderer Inter-
vall Record for time-lapse, Frame Record for ani-
masjon og stoppe ramme filming, Picture Cache og 
S & Q (sakte og rask) bevegelse. The Picture Cache-
modus er spesielt nyttige for å ta uventede hendel-
ser. I denne modusen kameraet buffere kontinuer-
lig video fra kameraet sensorer i et internt minne. 
Når du trykker på opptaksknappen opptak stjerner 
umiddelbart, men i tillegg (opptil) 15 sekunder før 
du trykker på opptaksknappen er også registrert. 
Spennende modus til å fotograferer tordenvær og 
lyn. Pek med kameraet i retning av der du tror lynet 
kommer, og trykk på opptaksknappen nå det skjer. 

Konklusjon
PMW-200 har en forbedret zoom servo, dreibar 
LCD visningsvinkel, redusert bildestøy og bedre 
brukervennlighet enn tidligere sammenlignbare 
kameraer. Liker veldig godt at LCD-skjermen kan 
legges flatt oppe på kameraet for den som jobber 
alene som videojournalist og vil veksle høyre/
venstre intervjuopptak. Skjermen har god oppløs-
ning og fungerer godt ute, også under sterke lys-
forhold.

PMW-200 bygger på styrkene til EX-serien, i en 
forbedret utgave. Vi tror dette kameraet vil bli godt 
mottatt. Av profesjonelle som lager alt fra fjern-
synsproduksjoner til oppdragsfilm. Man kan si at 
under optimale forhold er alle kameraer like gode. 
For PMW-200 kan man også si: Yter best i klas-
sen under lite lys. Kameraet gir vakre bilder med 
full oppløsning, det er lett å bruke, muligheter til 
god arbeidsflyt og oppfyller dagens kringkasting 
standarder. Skal du ha et enkelt og kvalitetsikkert 
kamera, er denne modellen fra Sony noe du kan 
vurdere. n
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Godt avbalansert, fin størrelse på PMW-200 kameraet.

Godt lesbar LCD-skjerm, også ute i sollys.
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Mobile HD-Studio 4-8 innganger
Mobil video studio, video mikser med upp till 8 innganger i 

HS-2800. HS-2000L har 1 x DVI-D og 4 x HD-SDI. Logo store, 

17 .3” multiview monitor og intercom / tally system. 

Støtte for 12 volt.

F r a .  C a .  4 5 . 0 0 0 : -  N O K

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

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

Pan Tilt Zoom kamera med 
HD-SDI Ca. 17.700:- NOK 

Mult i  Camera  Contro l ler
MCU-100 Kontroller innstillinger for opptil fire 

videokameraer fra Panasonic på opp til 400 

meter over Ethernet-kabler. Inkluderer fire 

kamera adaptere. Støtte for ting som opptak, 

gain, sort- och vitbabalans, Pedestals, lukker 

og blender. MCU-200 for 19 tommers rack.

C a .  1 2 . 8 0 0 : -  N O K

Mobile Video Studios • Mixers/Switchers  Chroma-

keyers • Converters • LCD-Montors •  Recorders 

• Character Generators • Teleprompters • Dist-

ribution Amplifiers • Intercom Systems • Time 

Base Correctors • Media Presenters • Cables and 

Repeaters • PTZ Camera and Control  •  Test Equip-

ment and more..      

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

Teleprompter for iPad eller 
Android. Ca. 3.990:- NOK 
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Jeg har en forestilling om at de mindre pro-
grammene ofte bare gjør en del av jobben, 
for eksempel kun modellering eller rendring. 
Dette betyr i så fall at jeg må sammenligne det 
lille programmets funksjon med den tilsva-
rende funksjonen i det store. I de større 3D-
programmene kan du ofte gjøre alt fra model-
lering til lyssetting, teksturering, animasjon, 
spesialeffekter, programmering og rendring i 
ett og samme program. Men de store program-
men er dyre. Spørsmålet er: Hva kan man få 
gratis og hva må man betale for?

Det finnes en mengde 3D-programmer 
som kan lastes ned gratis. De mest populære 
er Blender, Sketchup, K-3D, Art of Illusion, 
Zmodeler, TopMod3d, AutoQ3D Com-
munity – 3D Editor, Anim8or, Seamless3d, 
BRL-CAD, 3Dplus, 3D Canvas, Edrawings, 
Blink 3D, Minos, FreeCAD, Bishop3D, 
K3Dsurf, Design Workshop Light, GDesign, 
Sweet Home 3D, TrueSpace, Alibre Design 

Xpress og 3DVIA Shape. Noen er litt større 
og noen er litt mindre, noen har eksistert i 
mange år og noen er relativt nye. Jeg skal teste 
tre av disse programmene som er helt gratis 
å laste ned og bruke. Programmene jeg har 
valgt, er Sketchup, Blender og POV-Ray. Alle 
tre kan kjøres på Windows, Mac og Linux. 

sketchup, versjon 8
www.sketchup.com
Sketchup er en programvare som gjør det 
mulig å lage 3D-modeller, og finnes i to vers-
joner, Sketchup og Sketchup Pro. Sketchup 
er gratis og Sketchup Pro koster 495 dollar, 
som tilsvarer 2869 norske kroner. Sketchup 
brukes av mange. Det er veldig populært og 
den første versjonen av programmet ble slup-
pet i år 2000.

Gratisversjonen av Sketchup inneholder 
først og fremst enkle modelleringsverktøy. 
Hver modell du bygger har to fysiske egenska-

Siden 2001 har jeg brukt et av de 

større 3D-programmene på marke-

det. Jeg har lenge lurt på hvordan 

de mindre 3D-programmene står 

seg mot de store. Hvordan ligger 

de an når det gjelder grensesnittet, 

læringskurven, programvarestabi-

liteten, kompatibilitet med andre 

programmer og kvaliteten på re-

sultatet?

Tekst & foto: Anne Hellandsjö

TEST PROGRAMVARE 

The Underdog!

tre gratisprogrammer for 3D-grafikk

Et ferdig bilde laget med Sketchup. Bilde (C) Trimble Sketchup.

per du forholder deg til: kanter og flater. Som 
i mange andre 3D-programmer, heter disse 
Edges og Faces. For å lage et objekt tegner du 
først med kantverktøyet, og deretter kan du 
enten trykke eller trekke i en flate eller Face 
for å lage et 3D-objekt. Det er flere verktøy 
å måle flatene med og med disse kan du lage 
skalerbare modeller. Det finnes verktøy for 
fargelegging, tekstur og skyggelegging. Du kan 
legge til et enkelt kamera, og gjennom kame-
ralinsen kan du spasere gjennom 3D-scenen 
din. Du kan lage enkle animasjoner, og det er 
mulig å arbeide med lag, slik at du kan holde 
orden hvis du bygger noe mer komplekst – og 
det blir det fort til når man jobber med 3D. Du 
har mulighet til å eksportere jpg- eller bmp-
filer og du kan selvfølgelig lagre arbeidet ditt i 
Sketchup-format. 

Hvs du vil eksportere eller importere DXF- 
og DWG-filer til og fra andre applikasjoner 
som 3D Studio Max eller CAD, må du kjøpe 
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litt mer avanserte objekter. Det er veldig bru-
kervennlig, og jeg tror det egner seg best til 
å lage enkle objekter med lavoppløst geome-
tri. Programmet passer også til produksjon 
av forgrunner og bakgrunner til dataspill og 
enklere tegninger og visualiseringer. Vil man 
lage objekter i høyere oppløsning og med 
tyngre geometri, må man gå til en annen 
programvare. Med Sketchup Pro kan man, 
som sagt, eksportere dwg-filer. Da får du 
mulighet til å bruke Sketchup som et ledd i 
en pipeline som består av flere programmer. 
Sketchup har ingen innebygd rendringsmotor, 
men det finnes en del plugins som kan bru-
kes til rendring, som for eksempel V-Ray for 
Sketchup eller IRender nXt. Disse er utviklet 
av Sketchup-brukere og eksterne foretak, ikke 
av Trimble selv. 

Blender, versjon 2.64a
www.blender.org
Blender er en 3D-programvare med åpen 
kildekode, og kan brukes til å modellere, ani-
mere, lage spesialeffekter og dataspill, eller 
ganske enkelt lage 3D-grafikk i høy oppløs-
ning. Programmet ble skapt av det danske 
animasjonsstudioet NeoGeo og NAN og er 
utviklet mellom 1995 og 1998. 

Mitt førsteinntrykk er at Blender virker 
som en svært komplett programvare for 
3D-grafikk. I tillegg er det gratis! Når jeg ser 
nøyere på produktbeskrivelsen, blir det tyd-
lig at utviklerne har latt seg inspirere av de 
store 3D-programmene. Jeg kjenner igjen 
en del komponenter, benevnelser og verktøy 
fra andre programmer. Blender inneholder 
en del avanserte vertkøy for modellering av 
organiske former, og har for eksempel Subdi-
vision Surfaces, slik at du kan lage organiske 
objekter med høy oppløsning. Det er mulig å 
bruke både polygoner og Nurbs-flater. Det har 
3D-penselverktøy som Paint, Smooth, Pinch 
& Grab, som gir mulighet til å modellere in-
tuitivt. Spørsmålet er bare hvor rask og stabil 
programmet er når man jobber med et objekt 
i høy oppløsning. 

Blender har en verktøyssamling som heter 
UV Unwrapping. Den fyller samme funksjon 
som UV Wrapping i Maya, og det er et veldig 
godt verktøyoppsett! Med UV Unwrapping 
kan du jobbe med tekstur på flere forskjellige 
måter. I UV Unwrapping flater du ut geome-
trien, slik at du kan se 3D-objektet ditt som 
i 2D. Du kan legge på egne teksturer eller 
skreddersy et fotografi så det passar 2D-vis-
ningen. Deretter legger du den skreddersydde 
teksturen på 3D-objektet. Det er også et eget 
Shading-system hvor du kan lage dine egne 

Sketchup Pro. Pro-versjonen inneholder Lay-
out 3 som tillater deg å kombinere 3D, 2D og 
tekst for å kunne lage konstruksjonstegninger, 
ta profesjonelle utskrifter samt sette sammen 
digitale presentasjoner i høy oppløsning. Det 
har også en opplæringsmodul på nett og in-
struksjonsvideoer som kalles Tutorials.

Programmet bruker markører og måle-
verktøy som letter arbeidet. I Dimensions kan 
du lage objekter etter eksakte mål ved å legge 
inn tall i Dimensions-vinduet, enten i meter 
eller fot (feet). Med Tape Measure Tool kan du 
skalere hele scener til en ny størrelse. I den så-
kalte Big Tool Box har du to verktøy som heter 
Look Around Tool og Walk Around Tool. Med 
Look Around Tool kan du se på scenen din i 
førstepersons synspespektiv. Walk Around 

Tool lar deg gå eller løpe rundt i scenen med 
varierende hastighet. Walk Around-moduset 
har også en innebygd kollisjonsdetektor som 
hindrer deg fra å gå rett gjennom objektene 
du har laget. 

Sketchup passer godt for nybegynnere og 
resultatene kommer fort. Det er perfekt hvis 
du for eksempel har bygget et hus eller kjøpt 
en leilighet du vil testmøblere. I gratisversjo-
nen av Sketchup kan man eksportere bilder 
i jpg-format og dermed ta lekre utskrifter av 
bildene man har laget. Programmet er også 
herlig å jobbe med. Det føles nesten for lett 
når man åpner programmet for første gang. 
Grensesnittet er rent og ikonene store, men 
undermenyer, hurtigkommandoer og kom-
binasjoner av verktøy gjør det mulig å bygge 

I Sketchup kan du bygge og legge tekstur på enkle objekter. Her ser du grensesnittet og materialkassen hvor du kan velge material 
til ditt objekt. 

Modeller objekter og karakterer med detaljert geometri i Blender. Bilde (C) Blender Foundation.
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komplekse teksturer og forhåndsvise hvordan 
det vil se ut!

Blender har en rad med Rigging-verktøy 
for at du skal kunne gi karakteren din et skje-
lett, og det har autmatisk Skinning som raskt 
kobler geometrien til skjelettet. Det inklude-
rer Constraints for IK-Solvers og andre Con-
straints som gir fine bevegelser i skjelettet når 
du begynner å animere det. I tillegg har det 
interaktiv 3D Paint for Vertex Weighting, så du 
kan male ut hvordan geometrien ser ut når den 
påvirkes av skjelettet og dets bevegelser. Det 
ser ut som det finnes et ordentlig oppsett med 
animasjonsverktøy med mulighet til å jobbe 
ut fra en tidslinje, med automatisk avspilling 
og støtte for å legge til lydfiler. Programmet 
har en innebygd spillmotor og funksjoner for 
å lage spill i sanntid. 

Jeg ble overrasket da jeg så at Blender inne-
holder en eget verktøysamling for dynamisk 
materiale og partikkelsystem! For meg betyr 
dette at jeg kan lage og modifisere spesialef-
fekter med dette programmet. I praksis betyr 
dette at jeg kan jobbe med å animere partikler. 
Partiklene kan skape effekten av væske, ren-
nende vann, eksplosjoner, ild og røyk. Blen-
der Physics og Particles lar deg også jobbe 
med hår, gress og tøy, samt effekter som kan 
påvirke disse, som eksempelvis vind, tyngde-
kraft og fysisk motstand.

Til forskjell fra Sketchup har Blender en 
innebygd rendringsmotor. Rendringen har 
Raytracing, Global Illumination og en del 
postproduksjonseffekter du kan legge til 
animasjonene. Jeg kan for eksempel nevne 
Motion Blur, diverse Fog og Lens Flare. Med 
Render Layers kan du rendre et lag av gangen. 
Du kan også eksportere Scripts og rendre i 
programmer som Renderman og V-Ray. Blen-
der har god støtte for både import og eksport 
av filer, og dette gjør det lettere å kombinere 
med arbeid i andre programmer. Programmet 
har også et stort brukerfellesskap som bidrar 
til stadig utvikling med forbedringer og pro-
gramtillegg.

Grensesnittet er godt lagt opp og har Outli-
ner, Timeline, Properties og mange små faner 
med undermenyer som åpenbarer program-
mets bredde. I Default-modus har man alltid 
en Mesh, et kamera og en lampe. Du veksler 
raskt mellom ulike perspektiv når du jobber 
med objektet ditt. Det har en svært logisk og 
intuitiv oppbygning med hurtigkommando-
er eller Hotkeys som gjør det mulig å jobbe 
raskt. Det er til en viss grad mulig å skreddersy 
grensesnittet etter behov og smak. 

Blender er litt vanskeligere å lære enn 
Sketchup, men lettere enn Maya. Med et god 

Blender har det et avansert Rigging-system som lar deg animere figurene dine på en proff måte. Bilde (C) Blender Foundation.

Med Particles and Physics-systemet i Blender kan du lage rennende vann, ild og røyk. Bilde (C) Blender Foundation.

Blender ble brukt i produksjonen av tegnefilmen Big Buck Bunny fra 2008. Bilde (C) Blender Foundation.



opplæringsprogram kan alle som har interesse og litt tålmodighet 
begynne å jobbe i programmet. Som andre programmer, har Blender 
sitt eget system og du må starte med enkle øvelser og bygge videre 
derfra. Programmet innbyr til videre læring, ettersom det har så mye 
å tilby!

Når man rendrer, vil jeg anbefale at man bruker en datamaskin med 
et godt grafikkort og kraftig prosessor, for ellers kan det ta lang tid å 
rendre ut bilder med høy oppløsning. 

Helhetlig sett virker programmet svært logisk og gjennomtenkt. 
Det inneholder det meste du trenger innen 3D-produksjon. Hvis du 
ikke har råd til Maya eller Max, kan du laste ned Blender og bruke 
en ekstern rendringsotor. Da kan du skape mye selv om du har et 
lavt budjsett! 

poV-ray, versjon 3.6
www.povray.org
POV-Ray står for Persistence of Vision Raytracer. POV-Ray skaper 
tredimensjonale, fotorealistiske bilder ved å bruke en rendringstek-
nikk som heter Raytracing. Programvaren leser inn informasjon om 
objekter og lyssetting i en scene fra en tekstfil, og genererer et bilde 
utfra en kameravinkel. Raytracing er en prosess som produserer foto-
realistiske bilder med virkelige lysrefleksjoner, skygger, perspektiv og 
andre effekter. Raytracing tar lang tid, men gir resultater av høy kva-
litet. Utviklingen av programmet ble påbegynt av David Kirk Buck 
på 1980-tallet, men den første stabile versjonen ble ikke sluppet før 
i 2009. POV-Ray er det første programmet som er brukt til å rendre 
bilder i verdensrommet.

Programmet Pov-Ray bruker ikke dagens tradisjonelle grensesnitt 
med verktøyikoner og faner. Når du åpner det, møtes du av en enkel 
tekstside og en liten menyrekke øverst på skjermen. Grensesnittet 
er kommandobasert og du mater inn de ønskede kommandoene og 
parametrene for det du vil lage ved hjelp av tekst. Du kan for eksempel 
mate inn parametrene for et objekt, en lampe eller et kamera.

Av de tre programmene jeg testet, Var Pov-Ray det vanskeligste å 
få grep om. Grensesnittet føles uvant, ettersom de fleste programmer 
jeg har brukt tidligere har hatt et rent grafisk grensesnitt. Jeg foretrek-
ker å jobbe i grafiske grensenitt, men er klar over at det finnes mange 
som heller vil skrive inn kommandoer i stedet. Jeg har imidlertid 
forstått at det er både enkelt og morsomt å programmere, og testet 
en Tutorial for å få innblikk i programmet og kjenne på hvordan det 
er å jobbe med. I menyen øverst kan du velge å lage diverse ting, som 
en grunnscene, et objekt, en lampe, en spesialeffekt eller en tekstur. 
Når du lager et objekt via menyen, legges en tekst til i tekstvinduet. 
For å gjøre endringer på objektet, lyset eller effekten, redigerer du 
teksten i vinduet. 

Det blir en del feilmeldinger i startfasen, særlig hvis du ikke er vant 
til å skrive kommandoer. Programmet oppfører seg pent og en del av 
det du skriver feilmarkeres med gult, slik at du ser hva som må rettes 
opp. Det hender at programmet ikke viser deg hvor feilen ligger, selv 
om det for eksempel ikke blir noe bilde av rendringen. Programmet er 
følsomt for feilformuleringer, og det gjelder også mellomromstasten. 

For å kunne rendre i POV-Ray, må du ha et kamera, en lampe og 
en bakgrunn i scenen din, ellers blir bildet svart. Programmet har 
ferdige scener du kan starte med, og de har allerede grunnelemen-
tene på plass. Farge angis gjennom RGB-kanaler. For å bestemme 
en farge, angir du RGB-verdiene med for eksempel RGB<1,1,1>. 
Endrer du RGB-verdiene fra 1,1,1 til RGB<1,0,0>, blir fargen på 
bildet rød. Samme prinsipp gjelder rotasjon og flytting av et objekt Deluxefilm, Enebakkveien 69, 0192 Oslo

Tlf. 91 14 05 30 
e-post: mail@deluxefilm.no, www.deluxefilm.no
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I POV-Ray finner du flere ferdige grunnscener du kan legge inn i dine egne scener. De ligger i en av rullemenyene øverst i 
grensesnittet. 

Her kan du se tekstkommandoen i grensesnittet og det tilsvarende bildeobjektet som lages gjennom teksten. Bildeobjektet blir 
synlig ved rendring. 

i scenen. Siden programmet er på engelsk, 
bruker vi kommandoene Rotate og Translate. 
Hvis du vil rotere et objekt minus 45 grader, 
skriver du: rotate -45*x}. Vil du flytte objektet 
fra scenens midtpunkt, skriver du: translate 
-2*z. Slik jobber du for at skape og modifisere 
objekter og bygge en scene. Er du program-
merer, er dette enkelt. 

Jeg vil ikke si at POV-Ray er vanskelig å 
lære seg, men hvis du ikke er vant til å bruke 
tekstkommandoer, kan det ta litt tid å komme 
inn i språket. Det er enkelt når du har lært deg 
grunnprinsippene. Jeg tror det er slik at det 
første programmet man lærer seg påvirker 
hvordan man opplever de programmene 
man kommer bort i senere. Hvis POV-Ray 
hadde vært mitt første 3D-program, tror jeg 
at jeg ville foretrukket å programmere 3D. Nå 
foretrekker jeg imidlertid programvare med 
grafisk grensesnitt. 

Hvis du er interessert i å bli bedre kjent 
med Pov-Ray, kan jeg varmt anbefale en side 
med informasjon, øvelser og programtillegg 
av Andrea og Friedrich A. Lohmüller: http://
www.f-lohmueller.de/index.htm.

oppsummering
Programmene jeg har testet har alle sine gode 
sider og tilbyr tre forskjellige typer arbeids-
flyt og tre forskjellige resultat. Jeg ville valgt 
Blender til animasjon av organiske objekter, 
samt til animasjon og effekter. Jeg ville valgt 
Sketchup til å bygge hus og miljøer og POV-
Ray til Raytrace-rendring. Med disse tre ville 
jeg fått en liten pakke som gir et godt resultat 
og ikke koster meg annet enn tid.

De mindre programvarene kan kanskje gi 
et litt dårligere resultat. Generelt kan de gi 
litt plattere rendring, og de har litt dårligere 
tekstureringsmuligheter. Det avhenger også 
av hva man skal lage og hvilke behov man har. 
Vil du lage en tegnefilm i Toon-stil, trenger 
du ikke et stort, tungt og dyrt 3D-program.

Det er fantastisk at det finnes ildsjeler som 
utvikler gratisprogrammer når det allerede 
finnes så mye på markedet. Det finnes åpen-
bart et behov for disse programmene, og de 
brukere som er engasjerte og følger med i ut-
viklingen er veldig lojale ovenfor "sine" pro-
grammer. Det har blitt laget fantastiske bilder 
og animasjoner i både Sketchup, Blender og 
POV-Ray. Jeg kan varmt anbefale dere som 
sysler med 3D-grafikk å laste ned ett eller alle 
tre for å teste dem selv. Det er jo gratis! n

Med disse tre får jeg en liten pakke som gir et godt resultat og ikke koster meg annet enn tid.



Digital utvikling 
fra Larvik

Laud Media ble etablert i 2005 og har siden starten vært 
basert i Larvik i Vestfold. Selskapet bygget seg opp på 
løsninger for salg av TV-skjermer. Utfordringen for et 
selskap som Elkjøp, var at de ikke hadde noe system for 

å kontrollere og samkjøre TV-vegger. I 2005 var det et lappverk 
av signalkabler og null kontroll i stormarkedene for TV-skjermer. 
Når flatskjerm markedet eksploderte var det behov for et enkelt 
system for kontroll og samkjøring av TV-veggene. Laud Media ut-
viklet løsninger for signal distribusjon til et stort antall skjermer i 
elektronikkbutikker. Produktene og løsninger for TV-butikkene ble 

Løsninger som samkjører teknologi og 
media blir mer og mer etterspurt. I Vest-
fold finner man en rekke selskaper som 
ligger i front i denne utviklingen.

utviklet med høyde for kvaliteten på signalene som brukes i kring-
kastingbransjen. Laud Media rullet ut denne løsningen i samtlige 
Elkjøp butikker, og senere internasjonalt hos eieren Dixon.

Denne løsningen har nå blitt ytterligere forbedret. HD-TV-DIGI-
TAL systemet fordeler ukomprimert digital audio og video signaler 
over CAT6 kabler, Laud Media har utviklet et HDMI distribusjon 
system som tar i bruk den nye HDMI 1.4-standarder, og støtter 3D-
funksjon, et bredt fargespekter og full HD (1080p) formatstøtte. 
Evnen til å sammenligne alle TV-apparater på samme kilde gir 
elektronikk selgerne en visuell og tydelig måte å vise kvalitet på. n

Petter Hole (th) har ansvar for markedsføring i selskapet, André Nilsen har jobbet med 
utvikling i Laud Media i årevis.
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I løpet av noen få år har ISE-mes-
sen blitt en stor utstillingsbegivenhet 
med høy status i bransjen. Den vokser i 
gjennomstnitt 20 prosent per år, og det 

må man kunne si er bra i europeiske krisetider. 
I år var det nesten 900 utstillere og over 44 
000 besøkende i hallene på RAI-senteret i Am-
sterdam. Messen samler bransjen, slik navnet 
antyder: Integrated Systems Europe. Hoved-
fokus er fortsatt AV-utstyr og integrasjon av 
slike systemer. I år var det imidlertid Digital 
Signage som stjal showet. Dette har vært en 
voksende trend de siste årene, men i år var 
det rene gullgruven og man ble nærmest blåst 
overende mellom lyd- og videoveggene i de 
største hallene.

Under årets iSE-messe lyste det så sterkt av Digital Signage at man nesten måtte myse. Digital Signage har 

virkelig kommet for å bli, og selv om det var de store og avanserte løsningene som imponerte mest, var det 

de billige som stjal showet!

Tekst & foto: Peter Hyldahl
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Digital signage stjal showet

Men det handler ikke ”bare” om massevis av 
skjermer, selv om det ser imponerende ut. Nå 
finnes det intelligente løsninger for sluttbruke-
re – fra den lille dagligvarehandelen på hjørnet 
til store kampanjer. Og selv om de store, dyre 
løsningene var svært interessante, noe vi kom-
mer inn på litt senere, var det faktisk de billige 
som var mest interessante i bransjens øyne.

samsung: Digital signage i to retninger
Samsung er en god representant for denne 
trenden. Nå skal Digital Signage ut til alle. 
De små butikkene som har prøvd ut mediet 
har ofte gitt opp fordi det har vært for dyrt og 
vanskelig. Det er dette man nå vil endre på. 
Investeringene den lille matbutikken, bakeriet 

og andre gjør, skal være lønnsomme, og løs-
ningen skal være transparent – både teknolo-
gisk og økonomisk. Det burde være enklere å 
ha et digitalt skilt enn et håndskrevet ett, med 
"dagens tilbud", eller hva brukeren nå måtte 
ha behov for.

Hos Samsung forklarte Senior Key Account 
Manager B2B Henrik Lehd trenden ganske 
presist:

 – Digital Signage går i to retninger. Den 
ene er at ting blir mer og mer avanserte, med 
berøringsflater på over 50 punkter, store skjer-
mer og så videre. Det er veldig spennende, 
men også veldig dyrt. Det var dette markedet 
alle rettet seg mot i starten. Men slik vi ser det, 
er det butikkene som bruker håndskrevne 
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plakater som virkelig trenger Digital Signage. 
Interessen har bare ikke vært der, fordi det har 
vært en så dyr investering.

Henrik Lehd forteller at man hos Samsung 
nå mener at det er mulig å gjøre Digital Signa-
ge lønnsomt for små butikker. Man kan nå vise 
at det er mulig gjøre investeringen lønnsom 
gjennom forskjellige løsninger. Dette gjelder 
alt fra investering i skjermer til programvaren 
som håndterer innholdet.

 – De må se at investeringen kan gi avkast-
ning, og det tror vi den kan med vårt nye sys-
tem.

Samsungs løsning gjør det hele veldig en-
kelt. Du har en ethernet-port på skjermen, og 
med Samsungs MagicInfo Lite får du 25 gra-
fiske lisenser som kan styres hjemmefra. Pro-
gramvaren fungerer med Scala, blant andre, og 
kan kommunisere med HTML. Dette betyr at 
en butikk eller butikkjede med få eller mange 
skjermer ikke trenger å bytte ut innholdet via 
USB-minne, og i stedet kan styre alt hjemme-
fra eller en sentral. Du kan for eksempel stille 
inn systemet slik at prisen på en vare enkelt 
kan byttes ut eller kjøre bilder og kampanjer 
hele dagen. Brukeren kan deretter styre alt 
sentralt, slik at man ikke trenger å være fysisk 
tilstede i butikken for å endre noe. Slik admi-
nistrasjon er som kjent kostnadskrevende, og 
er derfor eliminert.

 – I prinsippet kan man endre priser fra en 
mobiltelefonen, samme hvor man befinner 
seg i verden. Dette gjøres via en nettleser. Nå 
kan vi vise banker og stormarkeder hvordan 
man kan bruke Digital Signage, og at det kan 
lønne seg i forhold til å lage plakater, forklarer 
Henrik Lehd.

Samsungs system bygger på at man har en 
innebygd spiller i skjermen. Den kommer 
altså ikke ved siden av, som på tidligere løs-
ninger. Ønsker kunden å utvide, er man heller 
ikke låst. Du kan utvide systemet som etter et 
byggekloss-prinsipp. Ønsker man mer avan-
serte løsninger, kan det bygges på og byttes ut. 
Man kan bytte ut spilleren med en mer avan-
sert en, få en større lisens eller legge til touch, 
som fungerer som et overlegg som legges på 
eksisterende skjermer.

Digital signage via HtmL
Sony har en løsning som ligner på Samsungs, 
særlig på ett punkt. Her har du nemlig også 
skjermer med innebygd spiller, eller sna-
rere innebygd nettleser. Alt konfigureres via 
HTML. Det betyr at du kan bruke alle pro-
grammer som støtter HTML 5, være det seg 
Dreamweaver, som Sony brukte i sin presen-
tasjon av systemet, eller noe annet. I løpet av 
nær fremtid vil Sony slippe en egen program-

I Samsungs store monter kunne man blant annet se deres nye programvare som håndterer mange skjermer i 

forskjellige størrelse samtidig – med svært myke overganger.

vare som et tilbud for dem som ønsker det.
Systemet er spesielt utformet for å passe 

mindre bedrifter, og det er enkelt å endre inn-
holdet når det trengs. Du kan enkelt bytte ut 
hvilken reklamefilm som skal vises i løpet av 
dagen, kanskje med en timer som bytter auto-
matisk på bestemte tidspunkt. Sportsbarene 
kan kjøre ulike reklamefilmer. Du kan også 
legge til en TV-mottakermodul, slik at du kan 
vise direktesendt TV samtidig som reklamen 
kjører. Systemet kan bygges ut, men ikke med 
touch. Det krever nye skjermer. Men du kan 
enkelt lage videovegger med flere skjermer 

uten å gjøre en ny investering.

Digital signage med ny teknologi
Det var helt klart den "billige" varianten av 
Digital Signage som var viktigst og mest inte-
ressant for det skandinaviske markedet, men 
det var også rikelig med andre løsninger som 
vil bidra til å gjøre Digital Signage mer synlig 
og utbredt enn det er i dag.

Samsung stilte ut Magic Video Wall 2 – en 
programvare som kan kontrollere alle bildesk-
jermer på en videovegg med ulike skjermstør-
relser. Man kan altså sette sammen flere 

Sonys Digital Signage-løsning er HTML-basert – innebygd 

nettleser i skjermen, slik at alt innhold kan strømmes.
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42-tommers skjermer med en 50-tommer og 
kanskje et par 60-tommere. Programmet kan 
kompensere for blant annet rammestørrelse 
og oppløsning, og du kan strømme innhold 
til skjermene med de billigere løsningene vi 
har nevnt lenger opp. Det er altså en skalerbar 
plattform. En av fordelene er den høye opp-
løsningen. Har man for eksempel et bilde på 
36 megapiksler, er det faktisk mulig å vise det 
i full størrelse – piksel for piksel!

En annen nyhet er UD55C, en skjerm med 
DisplayPort 1,2. Med denne kan du kjøre 4K-
innhold på fire full HD-paneler og dermed 
vise bildene eller filmen i full 4K-oppløsning. 
4K var et jevnt over et stort spørsmål på ISE i 
år. Det er tydelig at alle vil være med på denne 
standarden. Det er forståelig nok når vi snak-
ker om videovegger og andre løsninger med 
svært store skjermer. Med 4K kan man gjengi 
detaljer og tekstur mye bedre enn med full 
HD.

Både Samsung og LG viste også frem 
transparente skjermer. Det finnes løsninger 
for utstilling av et produkt, for eksempel en 
sko i en monter med et transparent panel 

som viser ulike modeller eller farger. Denne 
løsningen er også tilgjengelig med berørings-
funksjonalitet, slik at kunden selv kan bla seg 
gjennom innholdet. Samsungs modell er rela-
tivt liten av størrelse, men flere produsenter, 
deriblant LG, regner med å tilby teknologien i 
større format. Hos LG kunne man se en demo 
av en brusautomat der man valgte varer via en 
gjennomskinnelig berøringsskjerm. Det finnes 
altså løsninger som virker og noen av dem er 
allerede tilgjengelige på markedet.

LG stilte ut mange ulike løsninger for Di-
gital Signage, inkludert 3D, som for øvrig var 
en lite synlig teknologi på messen. Her ble det 
vist interaktive skjermer 21:09-format, der 
du kunne velge å se deg selv i ulike dresser 
og veksle mellom modellene ved å peke med 
hånden! LG viste også frem verdens første 
UDHD 84”-skjerm og mange andre high-end-
løsninger.

Blant de mange utstillerne var Sharp også på 
plass med 4K-skjermer for Digital Signage og 
digitale whiteboards. Sistnevnte var imidlertid 
realisert som bildeskjermer i stedet for projek-
torløsningene de fleste produsenter velger.

Cat og pa i fokus
Nå står ikke ISE for "Integrated Systems Euro-
pe" for ingenting, og integrasjon mellom sys-
temer var også å se. Spesielt synlig var trenden 
vi så i fjor, der flere og flere produsenter går 
mot å sende alle signaler digitalt – ikke minst 
ved hjelp av CAT-teknologi, som vi også så 
i Digital Signage-bildeskjermer eller -tek-
nologi. Nå har produsentene som tidligere 
var motstandere av sending av lyd og video 
gjennom lange CAT-kabler også hoppet på 
toget. Teknologien for lang kabelføring i kom-
binasjon med høykvalitetsrepeatere har blitt 
så bra at de fleste mener at både kvalitets- og 
økonomikabalen går opp.

Denne trenden omfatter alle fra småpro-
dusentene til sværinger som Crestron, som 
var var en av messens største utstillere innen 
dette feltet. Uansett om det er en stor og svært 
avansert installasjon eller et møterom med 
videokonferanse, er det selvfølgelig ønskelig 
å bruke få kabler og en teknologi som er til-
gjengelig for alle. Mange utstillere etterlyste 
også et behov for en felles standard på områ-
det, men vi kan nok ikke regne med at den er 

Verdens største LED-panel er i portrettformat og kommer fra Samsung. Digital 

Signage i storformat!

Hos LG kunne man teste et virtuelt prøverom. Ved å peke og skrolle mellom 

forskjellige klær, fikk man se dem på seg selv når man sto foran den interaktive 

skjermen.



rett rundt hjørnet, siden de som har investert i en teknologi ikke bare 
gir den bort uten videre.

En annen tydelig trend var forbedret PA-lyd. Uansett om det er lyd 
til togstasjonen, en stor stadion eller mindre sammenhenger, må den 
tilpasses omgivelsene. Det skal ikke bare skrus opp; det skal justeres 
på detaljnivå. Her var de fleste ledende produsentene på plass og de-
monstrerte avanserte løsninger som brukte avanserte DSP-kretser i 
(ofte aktive) høyttalere.

miljøet er del av integrasjonen
Uavhengig av om det handlet om Digital Signage, systemintegrasjon 
eller PA-lyd, var miljøet en del av løsningene i større grad enn før – ikke 
så mye i materialvalg som i strømforbruk. PA-systemer som kan spille 
høyt med noen få volt eller LED-skjermer med svært lavt strømforbruk, 
var populært. I et samfunn hvor vi kommer til å se flere og flere skjermer 
på offentlige steder, både på gatene, i butikker og på arbeidsplasser, er 
det lurt å ta miljøet med i betraktningen. En grønn profil er selvfølgelig 
en viktig faktor, men det handler like mye om å kompensere for de økte 
strømutgiftene som alle de nye skjermene og lydanleggene vil forårsake.

Hvem sa krise?
ISE blir stadig større, og selv om den ikke er like stor som IBC, er det 
for alvor en messe å regne med. Selv om bransjen er i krise, som nesten 
alle andre bransjer, er det ingen tvil om at man med flid og grundighet 
har kommet med nye løsninger som kan skape vekst i mange bedrifter. 
Dette skyldes entusiasme og hengivenhet til faget. Hos alle vi besøkte 
fant vi en smittende glede og stolthet av produktet eller løsningen man 
stilte ut. ISE 2013 var et godt år. n

LG stilte ut gjennomskinnelige skjermer, som blant annet kan brukes i 

automater. Samsung har en lignende løsninger 22-tommers skjermer. 

Sistnevnte er også berøringsfølsom.
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Et spennende program bestående av av Bruckner’s 9th Symphony og Quattro Pezzi 
Sacri av Verdi ble spilt inn live den 13., 14. og 15. oktober 2012 for internasjonal 
lansering på EMI Classics. Konsertopptaket var et eksperiment, og samtidig en 
seriøs satsning på ny teknologi for innspillinger i storskala med mange musikere.

Tekst: Chris Hollobone 

pyramix og Horus

Konsertopptak 
fra roma med 
ny teknologi

Sir Antonio Pappano dirigerte orkesteret og koret.
Horus i det store konsertlokalet.

REPORTASJE TEKNOLOGI



Innspillingene var en test av ny tek-
nologi for opptaksteamet. Parcos 
vanlige utstyr består av et stort 
Stagetec Nexus-system sammen-

koblet med fiberoptiske kabler og 48 
kHz samplingsfrekvens, mens kravet til slike 
innspillinger har vært 96 kHz. Dette førte til 
at man brukte et separat innspillingssystem, 
levert av VDM. En av løsningene var Horus 
mikrofonforsterkere og A/D D/A-konvertere 
fra Merging Technologies. Tre Horus-enheter 
ble brukt: én på scenen for å koble sammen de 
24 mikrofonene som ble brukt på orkesteret, 
én i taket til de 20 orkester- og romlydsmikro-
fonene og én i kontrollrommet. Sistnevnte ble 
brukt som en D/A til de forskjellige monitor-
lyttingene. Vanlige Cat 5e-kabler koblet alle 
disse enhetene sammen med en Pyramix Di-
gital Audio arbeidsstasjon via et RAVENNA-
nettverk.

VDM har allerede brukt denne kombi-
nasjonen i mange prosjekter, både for VDM 
Records og eksterne kunder, men dette var 
første gang de brukte mer én Horus. En Smart 
AV Tango 2 kontrollerte miksen og viste både 
Pyramix og Horus på en skjerm. I tillegg til 
ulike typer hodetelefoner, brukte man et høyt-
talersystem fra PSI Audio High Precision til 
monitorlytting under innspillingen, kring-
kasting og CD-premix. Referanselyttingen 
inkluderte den aktive treveishøyttaleren A25-
M, med subbass A225-M og komplettert med 
den kompakte A14-M for CD-miksen.

VDMs visedirektør, Igor Fiorini, forteller:
 – Dette var åpningskonsertene i denne 

svært viktige vintersesongen. På lørdag var 
Italias president, Giorgio Napolitano, på be-
søk, og på søndag hadde vi statsminister Ma-
rio Monti i publikum, så det var viktig at alt 
fungerte. Det var mange fordeler med å bruke 
Horus under disse konsertene. Lydkvaliteten 
har imponert alle kundene våre, og for meg 
gjør det installasjonen mye enklere selv om 
den er kompleks. Høyttalerne fra PSI Audio 
er et logisk valg, siden det finnes få monitorer 
som kan avsløre så små detaljer i lydbalansen 
som disse. Vår strategi er selvsagt å fange lyden 
fra disse minneverdige konsertene og bruke 
med det desidert mest eksakte utstyret som 
finnes for lytting.

Accademias lydingeniør Giacomo De Cate-
rini var ansvarig for satsningen som ble gjort 
i samarbeid med EMIs Abbey Road Studios, 
assistert av Igor Fiorini. Produsent David Gro-
ves sto for det musikalske og kunstneriske ut-
trykket, med mer enn sju års erfaring fra Sala 
Santa Cecilia. Hans filosofi er å gjøre sitt ytter-
ste for å fange lyden fra forestillingene i salen 
slik den oppleves av publikum, og reaksjonen 
på det han hørte fra Horus var at den var "klar, 

transparent og sann". Giacomo De Caterini 
kjenner alle konsertsalene godt, og kunne bare 
stemme i kollegaens gode skussmål.

 – Jeg er vant til å jobbe med A/D-konver-
tere og mikrofonforsterkere som i disse dager 
sies å være banebrytende, men teknikken 
utvikler seg, og å installere en helt ny inns-
pillingskjede tillater meg å gjøre noen nye 
vurderinger. Begge disse musikkstykkene gir 
Horus tøffe utfordringer. Verdis musikk har en 
enorm bredde i dynamikken med noen veldig 
stillfarne a capella-partier. De fleste konver-
terne jeg kjenner til ville ha gitt noe tap ved 
de dynamiske ytterpunktene, men det skjedde 
ikke her. Lyden var ren og hadde samme luftig-
het både ved pianissimo og når koret brukte 
hele sin styrke Bruckners stykke har også en 
ekstrem dynamikk, men her kommer vi ofte i 
konflikt med kompleksiteten i orkestreringen. 
Hvis messingblåsere og trompeter gir alt, kan 
det ofte bli litt skarp og kvass lyd. Man mister 
noen av detaljene fra resten av orkesteret. Men 
nok en gang ser Horus ut til å beholde nøyak-
tigheten og perspektivet samme hva som spil-
les, eller hvor høyt. Jeg fikk raskt følelsen av at 
vi kunne stole på det vi hørte, og det ansporer 
til videre tillit.

Alt bortsett fra mikrofonen var nytt for 
teamet, men de hadde mye erfaring med Py-
ramix, så ideen om å bruke en kontroll som 
Tango 2 var ikke så sjokkerende. Det samme 
kunne ikke sies om hvor enkelt det var å ko-
ble sammen alt med RAVENNA gjennom Cat 
5e-kabel. 

 – Det er svært ønskelig å ha mikrofonfor-
sterkerne så tett opptil mikrofonene som mu-
lig, men man vil jo helst slippe å klatre så mye i 
taket. Å kunne få all lyd og kontroll gjennom én 
kabel er en befrielse, men også litt skremmende 

med statsoverhodet i huset!
Lørdagskonserten ble sendt live på RAI 

Radio 3 og signalet for kringkastingen gikk 
fra Horus til Stagetec Nexus-systemet som 
brukes av RAI. Kontrollrommet er perma-
nent utstyrt med en Stagetec Cantus-mikser 
som var stor nok til å håndtere det ekstra 
innspillingsutstyret, så begge teamene spilte 
inn separate mikser samtidig i samme rom. 
CD-R-plater av begge miksene kunne bren-
nes til dirigenten, slik at han kunne lytte etter 
eventuelle endringer i balansen eller det mu-
sikalske uttrykket.

Flere stykker skal spilles inn i midten av no-
vember, i samme sal og med samme orkester. 
Rossinis Petite Messe Solenelle er blant styk-
kene som denne gangen skal fremføres med 
en samling spennende solister. Det er allerede 
bestemt at det samme utstyret skal brukes til 
innspilling av denne konsertserien. Med enda 
mer på programmet neste år, kan dette ekspe-
rimentet føre til at dette blir standardutstyr for 
alle fremtidige innspillinger i salen. n

Tango 2, Pyramix DAW og Horus.

Horus og Nexus stagebox.
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AKTUELT BransjEnytt

sennheiser styrker samarbeid
Et sterkt merke trenger sterke partnere: Med sin status som premium 
merkevare i ryggen vil Sennheiser fra 1. april 2013 sette i verk et se-
lektivt distribusjonssystem, for å kunne støtte opp om en stabil og 
langsiktig suksess for sine partnere. Med slagordet ”Compass 2013 
– the right product at the right place” vil det kun være autoriserte 
Sennheiser partnere og distributører som vil dra nytte av vår sterke 
merkevare og høye merkevarebevissthet. ”På denne måten kan vi 
sikre at distribusjonsstandardene blir de samme over hele Europa, 
og at sluttkundene overalt får service av førsteklasses kvalitet, slik de 
forventer fra Sennheiser”, sier Gerhard Tammen, Vice President Sales 
Europe, Midtøsten og Afrika.

BEST CONTACTS FOR YOUR SUCCESS

Higher,
faster,
further…

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

interfoto flytter til oslo
Interfoto hadde opprinnelig adresse i Oslo, men har holdt til på Høvik 
siden 1982. Nå flytter selskapet tilbake til Oslo. Interfoto har valgt 
å flytte butikken til mer hensiktsmessige og ”fotografiske” lokaler på 
Skøyen i Oslo, nærmere bestemt Drammensveien 130. Sammen med 
Interfoto flytter datterselskapet Bresson og verkstedet Fotocare. Det 
nye senteret på drøye 1200 kvadratmeter vil således tilby alt den pro-
fesjonelle fotografen og alle med lidenskap for fotografi vil trenge. 

Med flyttingen øker Interfoto sin utleievirksomhet og utvider kraf-
tig på videosiden. I tillegg vil utvalget på bruktutstyr øke. Kursfasi-
litetene bedres og i løpet av høsten inkluderes ”demo on demand”- 
løsninger som gjør det mulig å koble seg opp mot en produktspesialist 
via nett. Ellers vil Interfoto opprettholde sitt fokus på high-end utstyr 
fra de beste leverandørene. I korthet betyr det at Interfoto flytter fra 
Høvik til Oslo uten at selskapets profil og kundefokus endres. 

Helt nytt blir at Interfoto sitt store sortiment blir flyttet inn i selve 
kundesenteret, i motsetning til dagens lagerløsning. Det betyr at kun-
dene selv kan plukke med seg alt fra bakgrunnsruller til Leica-kame-
raer. I tillegg vil Nikon, Canon og Leica eksponeres i egne ”shops”, 
mens et eget printsenter blir plassert på lokalets mesanin.

Utvider klasserommet 
geografisk
Universitetet i Agder (UiA) har fått ny kringkastingsinfrastruktur som 
utvider Universitetets muligheter til å nå sitt ”publikum”. Løsningen 
brukes til en rekke forskjellige formål, og i løpet av kort tid har UiA 
brukt løsningen til opplæring av mediestudenter, med nyhetssending-
er, gameshow og live-innslag fra campus, medietrening for ansatte ved 
Universitetet, produksjon av rundt 50 episoder spanskopplæring i 
form av samtaler om noveller og dikt, samt tradisjonelle forelesninger 
som integrerer PowerPoint-presentasjoner og mer og overfører disse 
live via internett.

Kjernen i den nye installasjonen er en NewTek TriCaster 855 stu-
diomikser, som foruten miksing av videosignaler, også gir UiA mulig-
het til å bygge virtuelle studioer som brukes effektivt sammen med en 
nybygget greenscreen for å legge på grafikk, presentasjonsmateriale 
og mer. I tillegg brukes en Teradek Cube for å overføre live fra ulike 
steder på universitetet. 

– UiA har fått et komplett kringkastingssystem som sørger for å 
dekke alle de behov et moderne kringkastingsstudio og hovedkon-
troll måtte ha. Med virtuelle studioer, live sendinger og overføring 
til mange forskjellige typer skjermer og infrastrukturer håper vi at 
den nye løsningen vil gi Universitetet i Agder et effektivt verktøy i 
formidlingen av kunnskap, sier prosjektleder for Video 4, Rolf Ruud.
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www.arri.com 

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

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

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

stortinget i full HD 
Den andre fasen av et utfordrende prosjekt for å oppgradere kring-
kastingsfasilitetene på Stortinget er ferdigstilt av Video 4 AS og 
Megahertz Broadcast Systems. Utvidelse med flere kamera, en ny 
videomikser, ruter og intercom gjør at Stortinget nå har en komplett 
HD-arbeidsflyt fra begynnelse til slutt.

”Den første delen av prosjektet ble levert i 2010 og vi er veldig stolte 
av at Stortinget igjen henvendte seg til oss for å utvide løsningen”, sier 
Lars Petter Ommundsen, daglig leder i Video 4 AS. ”Stortinget iden-
tifiserte et behov for flere kamera i hovedrommet og en mer effektiv 
operasjonsflyt. Video 4s prosjektleder Rolf Ruud designet, i samar-
beid med Megahertz, de ekstra fasilitetene og klarte å implementerte 
dem i løpet av den korte tiden som var tilgjengelig i Stortingets pause.”

I denne delen av installasjonen ble 10 Sony-kameraer på robot-
stativer fra Shotoku satt opp i Stortingssalen og i høringsrom. I tillegg 
til å sørge for god dekning av begivenhetene i Stortinget måtte instal-
lasjonen også utføres med forsiktighet for å ta hensyn til det historiske 
bygget. 

I denne siste fasen ble også en ny Snell Kahuna 360-videomikser 
med fire kontrollpaneler og en Snell Sirius 830 hybrid ruter installert 
samt en intercom-løsning fra Riedel. Det overordnede oppsettet og 
styringen av Stortingets kringkastingsløsninger gjøres nå av et VSM-
system (virtuell studio manager) fra LSB. Dette gir et enkelt grafisk 
brukergrensesnitt for alle deler av arbeidsflyten, også mot grafikkløs-
ninger fra Chyron, Studer lydmiksere og Miranda multi-viewerne som 
ble installert i første fase.

mobilt videoforbruk 
tredoblet på ett år
Vi ser på video som aldri før, og den største veksten er på mobile 
enheter. Siden 2011 er det mobile videoforbruket tredoblet, mens 
den generelle veksten av digitalvideo ”bare” har økt med 30 prosent. 
Det viser Adobes analyse, ”US Digital Video Benchmark 2012”, av 
19,6 milliarder online videoavspillinger.

”Vi ser for tiden en imponerende vekst i videoforbruk på smart-
telefoner og nettbrett. Ikke overraskende blir smarttelefonvideoer 
oftest sett mens man er på farten, mens nettbrettbrukere ser lengre 
programmer eller sport og vanligvis via en WiFi-tilkobling ”, sier Ste-
fan Dahlgren, nordisk direktør i Adobe.

Den store veksten av digital video stiller også krav til distributører 
og annonsører. Derfor lanserer Adobe nå Adobe Primetime, den ene-
ste plattformen som samler video/TV-distribusjon, analyseverktøy 
og administrasjon av reklame på tvers av enheter og plattformer.

”Folks TV-forbruk blir stadig mer fragmentert og kan på mange 
måter ikke sammenlignes med tradisjonell TV. Med Primetime kan 
kringkastere optimalisere brukeropplevelsen på tvers av enheter og 
samtidig øke inntjeningen ved hjelp av målrettede annonser basert 
på seernes preferanser, ”sier Stefan Dahlgren.

Stefan Dahlgren, nordisk direktør i Adobe.

Cartoni, ”state of the art” stati-
ver og stabilisatorer for profes-
jonell foto og video, lanseres i 
Norge, kun hos Interfoto. 

Italienske Cartoni er en solid 
og anerkjent leverandør med 75 
års erfaring.

CARTONI SpA eksporterer i 
dag fra Roma, sitt italienske ho-
vedkvarter, til seksti land på fem 
kontinenter, og har nå etablert 
distribusjonsavtale med Inter-
foto for det norske markedet. 

Interfoto har store ambisjoner 
med sin videosatsing og kom-

pletterer nå sortimentet med Cartoni. Foruten leveranser og avtaler 
med NRK og TV2 om Fujinon, har Interfoto allerede posisjonert seg 
som største forhandler på Canons nye C-kameraer, og er i disse dager 
i ferd med å sluttforhandle avtaler med andre produsenter innenfor 
profesjonell video. 

Vi har i alle år vært kjent for å levere løsninger – og vi hadde således 
et hull i produktlinjen som nå er dekket opp med Cartoni. Produktene 
herfra er fenomenalt skikkelige og tåler sammenligning med hva som 
helst, til en mer fordelaktig pris.g sier Interfotos produktsjef video, 
Linus Børjes. 

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

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

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

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

Apriori as
Alt av opptaksmedia, harddisker, 

minnekort, batterier og cover. 
Leverandør av opptaksmedia 

siden 1986.

www.monitormagasin.no

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

For annonse i galleriet
RING 48 03 41 83

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

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag
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Vil du skrive i Monitor?
Vi trenger frilansskribenter med 

bransjekunnskap fra Tromsø i nord 
til Kristiansand i syd.

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

e-post: g.bergersen@gmail.com

Telefonhybrider for POTS, ISDN og VoIP

➻ Talkshowsystem med database og screeningfunksjon

➻ To eller seks inkommende linjer 

➻ Digital ekkokansellering, AGC og expander 

➻ Telefonkonferanse

➻ Svar- og talefunksjoner styres fra valgfrie plasser

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

Besøk www.avt-nbg.de
eller kontakt Intersonic
for mer informasjon.
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muligh

eter

har vi
??

Kameravalg:
HD, 4K, RAW?

 

P2, XDCAM eller 
ekstern opptaker, 
f.eks. med ProRes
eller DNxHD?   .     

Kameralys eller
lyskit på stativer?

 

Håndholdt mikrofon
el. mygg og sender?

 

        Monitor eller 
         viewfinder? 
          Trådlost?  

  HUSK!!     
  Arbeidsflyten 
        må integreres

 

4 eller 64 kanalers  
billedmikser?

 

PS: Trenger vi kurs 
eller opplæring?

Adobe, Apple 
eller Avid?
 

I/O-kort eller 
ekstern boks?
 

ENG, Ingest og 
avvikling! Ny turnkey 
eller oppgradering?
 

Her trenger vi noe
helt spesielt!!

Opptaket må 
fargekorrigeres!! 
Kontrollflater?
 

Fjernstyring av 
kamera?
 

Transkoding! (for 
tv, nett og mobil)
 

Arkivering og 
backup. (Husk hva 
som skjedde sist!) 

 NB: Ikke glem lagring   
  og sikkerhet: Disk, 
    Raid eller Tape?

De har kunnskapen og 
ekspertisen vi trenger!
(og så er de kjempehyggelige)

Vi hjelper deg finne 
den optimale losningen 
for din produksjon :-)Video 4 AS finner du i Bergen, Oslo, 

Stavanger, Trondheim. Nettsiden vår er 

www.video4.no og epostadressen er 
firma@video4.no. Ring oss! tlf: 56 90 42  0

Norge storste 
uavhengige

leverandor av 
losninger for 

video og 
kringkasting


