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Under vann for BBC 
Hvalfilming for norsk team

NAB2014
Nyheter fra Las Vegas

Bransjeseminar 
Oppsummering fra  Danmon



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

Bridge Technologies creates advanced systems for ensuring high-quality, profitable digital media 
service delivery in broadcast, cable, satellite, OTT and telecoms applications. 

Providing a sophisticated platform for converging digital media services, the company’s award-winning 
products and solutions include analysis, measurement, and monitoring systems, intelligent redundancy 
switching, and comprehensive analytics solutions for TV-Everywhere providers.  
 
The Bridge Technologies product range have been implemented by leading companies in the  
Norwegian Broadcast and telecommunications industries. 
 
 
 
For further information, please contact:  
Danmon Norge AS  -   sales@danmon.no -  tel.: 23 400 400 

www.bridgetech.tv

Complexity? It’s simple. 
It takes a lot of effort to make complex things easy to understand. It takes a lot to filter the information 
overload and focus on the really important data. 

Great QA for satellite, cable, broadcast, OTT and IPTV - all within the same highly efficient, productive  
monitoring and analysis environment. Our system do the hard work, to give you the clearest possible view 
of your network, and the most accurate calibrated status assessment - expressed in a way anyone can 
instantly understand.

VB288 OBJECTIVE QoE CONTENT EXTRACTOR
performs objective video and audio monitoring of  
MPEG-2, h.264/MPEG-4 and h.265/HEVC streams. 
The VB288 also offers a unique Remote Video Wall 
 capability for total system visibility.

Følg               på nett

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

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

Følg oss også på

         www.facebook.com/MonitorNorge             www.twitter.com/monitormagasin 
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Med over 50 fantastiske nye features, DaVinci Resolve 10 kombinerer nå verdens 
mest kraftige fargekorreksjoner med ny online redigering, live grading fra 
kamera og ny digital cinema fi l kompabilitet. Nå kan du redigere, fargekorrigere, 
grade live fra kamera, synkronisere lyd, administrere media og levere fi ler til 
kringkasting og kino, alt sammen fra et software-verktøy. DaVinci Resolve er 
Hollywoods mest avanserte fargekorrigeringssystem, nå med kraften til å styre 
hele arbeidsprosessen din.

Verdens beste fargekorrigering

Tilfør følelser og kunstnerisk uttryk til dine bilder med et kraftig 
verktøysett designet av profesjonelle colorister for colorister! Vårt 
innovative YRGB primærfargesett og node baserte design gir deg 

mulighet til mer kreativ grading og bedre bilder enn tidligere. Med PowerWindowsTM, 
RGB miksing, curve grading, blur, sharpen, mist, keying, støyreduksjon, OpenFX Plug-
in support, auto stabilisering og 3D-rammetracking får du ubegrensete kreative 
muligheter med DaVinci Resolve!

Avansert online redigering

Fullfør prosjektet ditt med DaVinci Resolves kraftige online 
redigeringsverktøy. Du får en multi layer tidslinje med ripple, 
roll, slide og slip clip trimming og tittelverktøy! Juster 
redigeringer, putt inn VFX klipp, du kan til og med forandre 

hastighet! Med innebygget XML, AAF og EDL tripping, kan du revidere sekvenser 
i andre klippeprogrammer og DaVinci Resolve vil automatisk relinke RAW camera 
fi ler slik at disse fungerer sammen med originalene!

Live Grading On-Set

Fler og fl er post-produksjoner starter nå med on-set lyssetting og 
andre justeringer av opptakene, inkludert fargekorrigering. Nå kan 
DaVinci Resolve grade live fra ditt kamera med alle de kreative 
mulighetene du har vært vant til, som primaries, secondaries, 

powervinduer og til og med custom curves! Med våre dailies verktøy for grading, 
redigering, lydsynkronisering, administrering av media og metadata får du fl ere 
muligheter. DaVinci Resolve 10 er ditt komplette on-set produksjonsverktøy!

Authoring muligheter i høy kvalitet

Ikke noe annet system støtter fl ere fi l-formater, i tillegg kan du 
grade klipp med forskjellige formater på den samme tidslinjen 
inkludert CinemaDNG, REDTM, ARRITM, F65, ProResTM, 
DNxHDTM, H.264, ukomprimerte fi ler og mye mye mer. Du kan 

lage mastere som fi ler, tape eller første generasjon digital cinema fi ler direkte 
fra dine fargekorrigerte kamera RAW klipp i 32-bit kvalitet. Dette er den beste 
kvaliteteten som er mulig for master til kinovisning!

DaVinci Resolve Software
Full Resolve med ubegrensete noder og multiple GPUer. 
Mulighet for tredjepart kontrollpaneler.

GratisDaVinci Resolve Lite
Gratis nedlasting med ubegrensete antall noder. Støtter 1 GPU.

€745*

Full Resolve med alle de profesjonelle fargekorrigeringsverktøy du 
måtte behøve, mulighet for avansert arbeidsfl yt og korrigeringer.

DaVinci Resolve €22195*

Hollywoods kraftigste fargekorrigering gir deg nå 
online redigering og andre on-set verktøy!

lage mastere som fi ler, tape eller første generasjon digital cinema fi ler direkte 

Lær mer i dag på 
www.blackmagicdesign.com/no/davinciresolve
*Prisene er eksklusive MVA
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I dette nummeret
10 n UNDER VANN MED KAMERA 
Britiske naturprogrammer har 
satt en global standard for hvor-
dan slike TV-fortellinger skal 
løses.  Fenris Film og Per-Børre 
Kiserud skulle opp og sikre nye 
undervannsopptak av hvaler ved 
Andøya, da ringte BBC.

14 n FILMSTØTTE  
Norden har et opplegg for film-
finansiering som har noen av  
de samme komponentene, vi gir 
deg oversikt over forskjellene  
og likhetene.

18 n NAB 2014
Utviklingen innen TV-teknologi 
går raskt og NAB-messen i Las  
Vegas har tradisjonelt vært leden-
de innen trendene for utvikling.  
Vi bringer en rapport fra messen, 
mer nyheter og web-tv er å finne 
på våre nettsider.

22 n FRAMTIDENS TV
Framtidens TV gir kringkasterne 
utfordringer, hva skal de satse på 
teknologisk og hvor langt inn i 
den digitale infrastrukturen skal 
de utvikle sine systemer. NRK  
har planene og strategiene for 
framtiden klare.

26 n LYDTEKNIKERENS 
VERKTØYKASSE
Monitor fortsetter sin artikkel-
serie om mikrofoner.  Vi går gjen-
nom hva slags mikrofoner som 
finnes på markedet og hva man 
bør bruke til forskjellig typer 
opptak..  

30 n DSLR-HVA SKJER!?
Lyst på å jobbe med DSLR. Eller 
kanskje enda mer lyst til å kom-
me videre?  Vi gjør opp status for   
store sensorbrikker og veien  
videre for deg som fotograf.

34 n 30 ÅR FOR AVIT
I over  30 år har det som nå er 
AVIT-Systems AS i Norge bidratt 
med tekniske løsninger til bran-
sjen.  Vi ser på hva de kan tilby av 
produkter i dag.

36 n PROBLEMLØSER
Mikrofoner som står for langt 
unna lydkilden låter aldri bra, og 
har alltid for mye etterklang.  Vi 
sjekker ut om Zynaptiqs UnVeil 
er løsningen

38 n TUNGRODD, MEN 
VAKKERT MED 4K
4K presenteres som framtidens 
bransjestandard, men det setter 
nye krav til hvordan etterarbeids-
prosedyren gjøres.  Vi har etter-
gått hvordan post-produksjon 
løses best med 4K opptak. 

42 n EN SVEITSISK 
MILITÆRKNIV
Blackmagic Design kjøpte opp 
Teranex  Systems dette resulterte 
i at Teranex2D og Teranex3D ble 
en del av produktspekteret, vi har 
sett på hva boksene yter.

44 n SONY VEGAS OG GV EDIUS 
Produsentene av videoredige-
ringsprogrammer høyner listen, 
vi sjekker ut Vegas og Edius.

I hvert nummer
06 n LEDEREN

08 n PRODUKTNYHETER

48 n BRANSJENYTT

50 n GALLERIET

NRK viste nyheter for kanaloppsett for morgendagens TV-bokser på bransjeseminar

Undervannsfilm  setter nye krav til fotografen, Sony sitt F55 og RED Epic Dragon ble brukt på 
Andøya i Nordland, ved undervannsopptak for BBC, gjort av Per-Børre Kiserud.

Panasonic var markant tilstede med nye Varicam kameraer på NAB2014

Coverfoto: Fenris Film
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Penger i film
Netflix hadde en omsetning på 1,27 milliarder kroner i årets første kvar-
tal, og en fortjeneste per aksje på 86 cent, 5 cent mer enn analytikerne 
forventet, skriver Hollywood Reporter.

Selskapet fikk fire millioner nye kunder i kvartalet, 1,7 millioner av  
dem fra det internasjonale markedet. Netflix har totalt 46 millioner  
betalende kunder. Omkring én av fire norske husstander har nå et Netflix-
abonnement 

Men nå ser selskapet sitt snitt til å tjene enda mer penger på kundene sine. 
I et brev til investorene forteller Netflix at de vil øke prisen med én til to 
dollar, avhengig av land, i løpet av dette kvartalet. Selskapet har allerede 
prøvd seg frem med en lignende prisvekst i Irland, uten at det skal ha fått 
store konsekvenser. Selskapet lover likevel at eksisterende kunder skal få 
beholde dagens pris i en overgangsperiode.

Forretningsmodellen til Netflix burde derved våre stresstestet,  
publikum vil konsumere filminnhold via nett-tjenester. Det kan 
også her synes som om det kun er plass til en eller maks to store  
globale aktører. Netflix sin utfordring vil likevel være å øke inntjening-
en, skal de virkelige makte å sette standarder innen morgendagens 
filminnhold, må Netflix må hele veien fornye seg og overraske innen 
hva slags innhold de tilbyr og suge til seg nye tilskuere på denne  
måten. Her ligger også konkurransemuligheten for andre aktører,  
evnen til å kunne tilby valgfrihet i filmopplevelsen, rask tilgang til nyheter 
og evnen til å ta i bruk ny teknologi er avgjørende.

Slaget om morgendagens medieinnhold er neppe avgjort gjennom at 
Netflix nå er etablert som en fast aktør i markedet.  Selskapet er fortsatt så 
lite, at det kan komme til å bli kjøpt av andre aktører.  I tillegg kan hvordan 
vi bruker morgen-dagens mobile enheter kombinert med nye visnings-
plattformer, føre til at kortstokken for innholds-distribusjon må deles om 
på nytt.  At skandinavisk og ikke minst norsk innhold blir en lillebror i  
forhold til det globale innhold som vil strøm-
me på, det er iallefall sikkert. Konkur-
rentene til kringkasterne er ikke andre 
nordiske aktører, men globale medie- 
konserner med ambisjoner om å  
dominere folks mediekonsum.

www.phabrix.com Telefon 482 81 000
info@mediateket.no
www.mediateket.no

Interfoto har utleie og salg av LED lyspaneler fra

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

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

• Fargetemperatur: 3200-5600 kelvin 

• Lysutbytte: Tilsvarende 650 watt

• Strømforbruk: 38 watt

• Strømforsyning: Batteri / AC-adapter

• Levetid: 50.000 timer

• Integrert filterholder

Lupoled 
1120 DMX Dual-Color

interfoto.no
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AKTUELT PRODUKTNYHETER

Det norske selskapet Appear TV viste på NAB2014 sin nye Universal 
Transcoder Module.  Løsningen som er rettet mot kringkastere og IP-
nettverk, den gir brukere en store mulighet til å transkode multiformat 
kanaler enn tidligere via en hardware boks.

Etter som etterspørselen etter HD-innhold øker, vil fler og flere et-
terspørre løsninger for transkoding.  Dette oppsettet med high-channel 
density og  multiformat SD/HD gjør dette enklere for kundene.  Bok-
sen kommer også med multiscreen universal transkoder, som sørger 
for at brukerne kan prosessere ennå mer mediedata for hver rack du 
tar i bruk, uten at videokvaliteten endres.

Løsningen støtter 4 full HD, 16 SD eller 28 sub-SD profiler per mo-
dul, samt lydkanaler.  Flere transkodere kan på denne måten kjøres fra 
en 4RU XC5000, med kapasitet til å støtte 64 HD, eller opp til 256 SD 
eller 448 sub-SD profiler.

Pris: ikke opplyst
Leverandør: www.appeartv.com

Ny transkoder fra Appear
Canon kommer på NAB 2014 med lanseringen av XF205 og  
XF200 – to kompakte videokameraer med avanserte funksjoner,  
profesjonell funksjonalitet og høy bildekvalitet for en rekke ulike  
bruksområder.  De nye modellene bygger videre på Canons populære 
XF105- og XF100-kameraer og er utstyrt med en rekke forbedringer 
basert på tilbakemeldinger fra profesjonelle aktører innen en rekke 
ulike felter. Videokameraene har begge et 26,8mm Canon HD-vid-
vinkelobjektiv med optisk zoom som har økt til 20x og fungerer sam-
men med Canons nyeste HD CMOS PRO-bildesensor og en kraftig 
DIGIC DV 4-prosessor. Kombinert med 50 Mbps MPEG-opptak  
og 4:2:2-fargesampling får du videoopptak i kringkastingskvalitet med 
høy følsomhet og stort dynamisk område som gir suverene resultater, 
også i opptakssituasjoner med lite lys. Oppgradert lydopptak sikrer 
profesjonell lydkvalitet egnet for kringkasting. Begge modellene støtter 
firekanals lineære PCM-opptak og har to XLR-innganger for tilkobling 
av profesjonelle mikrofoner. Legg til innebygde stereomikrofoner og 
3,5mm mikrofonkontakt og du kan velge og vrake i lydfunksjoner.  

Begge modellene har også Wi-Fi og and Ethernet LAN for kablet eller 
trådløs tilkobling til en rekke enheter, som smarttelefoner, nettbrett og 
bærbare PC-er. Med trådløs tilkobling kan du fjernbetjene kameraet, 
vise opptak eksternt og overføre filer på en praktisk måte via FTP uten 
behov for ekstra programvare. Den nye funksjonen CameraAccess lar 
deg strømme proxy-filer i lavere kvalitet til en annen enhet via Wi-Fi, 
noe som gir raskere deling av innhold, for eksempel nyhetsinnslag.

XF205 har i tillegg utvidede tilkoblingsmuligheter med valgbar  
3G-SDI/HD-SDI, tidskode og Genlock-terminaler for enkel integre-
ring i opptak med flere kameraer eller med annet kringkastingsutstyr

Pris: XF205  38.499,- og XF200 33.699,-
Distributør: Canon Norge,
www.canon.no

To nye videokameraer Undervannskabler
Sommer Cable presenterte på NAB2014 sin nye undervannskabel 
Aqua Marinex. Dette er en serie med kabler som passer til montering 
i forhold til vannbaserte løsninger. Kablene er halogenfrie og kom-
mer med PUR koblinger som tåler saltvann og mikrober. Kablene 
kan monteres på dybder ned til mellom 50 og 100 meter. En spesiell 
beskyttelsesforpakning gir nødvendig kompensasjon for funksjon 
ned på ekstreme dybder.  Koblingsløsningen som beskytter mot sand  
gjør at kablene kan brukes på båter eller in-shore installasjoner.

Pris: Ikke oppgitt
Distributør: Multitechnic AS, www.multitechnic.no

Den danske produsenten DK-Technologies viste på NAB 2014 sine 
nye lydmålingsmetere - DK T7. Løsningen er allerede installert i to 
Calrec konsoller som skal plasseres hos Al Jazeera London. Dette er 
utformet som en kostnadseffektiv én-boks løsning for kringkastings- 
og postproduksjonsingeniører. DK T7 kommer med 3G SDI, 
samt muligheten til å lese og logge mot SMPTE tidskode, - en 
funksjon som bare har nylig blitt lagt til DK Meter serien. Bok-
sen har en størrelse på 20 x 135 x 180 mm ( dybde , høyde og 
bredde ). Enheten er svært mobil, lett å plassere og enkel i bruk.  
For mer informasjon: www.dk-technologies.com

Pris:  Ikke oppgitt
Distributør: Danmon Norge AS, www.danmon.no

Nytt fra DK T7 

Under årets NAB2014 kom  Adobe med en rekke oppdateringer 
for sine videoløsninger i Creative Cloud. Dette gjelder både Adobe  
Premiere Pro, Adobe After Effects og TV-plattformen Adobe Any-
where.   Blant nyhetene er Live-tekstmaler, som setter brukerne i stand 
til å redigere tekst i After Effects CC direkte i Premiere Pro CC. I tillegg 
lagres filene automatisk, og en ny maskeringsfunksjon gjør det mulig  å 
viske ut logoer, ansikter og grafiske elementer, hvilket er en etterspurt 
funksjon i f.eks. nyhetsproduksjon.

I tillegg ble det vist en Typekit-integrasjon med Premiere Pro CC 
og After Effects CC som gir Creative Cloud-abonnenter tilgang til et 
voksende skriftbibliotek til en verdi på over 160.000 kroner, og som 
kan brukes fra abonnentenes skrivebord. 

Pris: ikke opplyst
Distributør: 
Adobe Norge, 
www.adobe.no

Adobe nytt

 
 

 
 
 
 
 
 

Kabel og materiell for lyd og bilde

4000 4994 - post@infigo.no - www.infigo.no
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Britiske naturprogrammer har satt en global standard for hvordan slike TV-fortellinger skal løses. Fenris Film  

og Per-Børre Kiserud skulle opp og sikre nye undervannsopptak av hvaler ved Andøya. BBC 2 var i gang  

med å planlegge dokumentarserien  ”The Atlantic”. Resultatet var at Kiserud og hans team ble leid inn som 

undervannsfotografer og location-ansvarlige.

Tekst: Geir Bergersen 

Foto:  Fenris Film AS

REPORTASJE

Under vann med kamera

– Når Kiserud ble spurt av BBC om hvor lenge de måtte 
være på Andøya for å lykkes med å fange undervannsbilder 
av hvaler, viste han at været kan hindre at man lykkes i hele 
tatt. – Er man tilstede i fjorten dager, skal man ha flaks hvis 
man makter å komme ut, finne hval og dokumentere de. Men 
vi hadde flaks og fikk over fire uker med glitrende vær, og 
kunne filme hver dag. Dette ble undervannsopptak av hval, 
som fikk BBC sitt team til å fryde seg, forteller Kiserud. Målet 
med opptakene til BBC var å fortelle om øko-systemet basert 
på Golf-strømmen, der sild , spekkhoggere og hvaler lever i 
en sammenheng.

Sikkerhetsutfordringer
Å få gode bilder under vann er ikke bare et spørsmål om å makte 

å dykke og operere et undervannskamera. Målet må også være 
å kunne være på rett sted, til rett tid.  Spekkhoggerne kan man 
komme 5-10 meter innpå, utfordringen er å få fine scener som 
varer før de svømmer videre av gårde. Her forteller Kiserud at 
det er viktig å  ha med sikkerhetsdykker som skal se og sikre 
hvordan undervannsfotografen operer. Når du fotograferer 
under vann blir du ganske så fokusert på hva du filmer, så det 
er ikke alltid så lett å orientere seg. 

På samme måte er det  utfordringer med å jakte på hval med 
kamera, skal man makte å få de beste bildene må man være 
tilstede på rett tid og øyeblikk. Hvalen svømmer på leting etter 
sild i en fart av 15-20 knop. Målet for undervanns- teamet må 
derfor være å være der sildestimen er. – Der det er sild, er det 
hval. Hval filmer man best når de er midt i middagsfatet.

Kvalitet fordrer innsats
Når selskaper som BBC og National Geographic satser på 
naturdokumentarer, ligger det en omfattende planlegging og 
budsjett bak. For å få bilder som henriver TV-publikummet, 
er det ikke uvanlig med opp til seks ukers opptak, for å 
dekke inn 10-20 minutters sekvenser i en TV-dokumentar.  
Kostnadene rundt opptakene kan fort løpet til opp i mot 
en halv million, med båtleie, opphold, transport og annen 
logistikk.

Fenris Film var på nyåret med å produsere dokumentarserien 
”The Atlantic”, som skal bli til en serie på tre timers TV-
program, som skal omhandle Syd- Midt og Nord-Atlanteren.  
Per-Børre Kiserud var location manager for opptakene, 
samtidig som han fungerte som undervannsfotograf. Den røde 
tråden i programmet om Nord-Atlanteren er Golfstrømmen. 
Golfstrømmen går oppover langs norskekysten og aller 
nærmest land er den ved Andenes på Andøya i Nordland. 
Det fører til at både sild, torsk og hval trekker helt oppunder 
land og gjør det mer ”filmvennlig” enn å ligge midt ute i  
havet . Derfor ble Andøya valgt som lokasjon for opptakene.

Logistikk og planlegging
Totalt var de et team på åtte stykker på opptak i Andøya fra 
slutten av januar til begynnelsen av februar i år. Fire med-
arbeidere fra BBC og fire fra Fenris Film. Sjeffotograf var 
David Reichert, som hadde hovedansvaret som undervanns-
fotograf for BBC. Reichert er fra Wyoming i USA og har en lang 
og allsidig karriere som  dokumentarfotograf, både over og 
under vann. Han har blant annet jobbet med TV-programmer 
som ”Dødelig Fangst” og ” Goldminers”.  Reichert er en av de 
mest brukte undervannsfotografen globalt, med opptil 300 
reisedøgn i året. Fra Fenris Film stilte man med 
Anders Lyche som sikkerhetsdykker, Per-Børre Kiserud som 
undervanns fotograf og produsent, Tore Lien som sikkerhets-

dykker og undervannsfotograf og ikke minst Thomas Evensen 
som dronepilot og kameramann på F-55 kamera på land. 
Opptakene foregikk både over og under vann og ikke minst 
ble BBC lykkelige over droneopptakene Fenris Film kunne 
gjøre, samt opptak man maktet å få til med et Gopro 3+. 

Sikkerhet må i vareteas
Men det er farer også med denne type filmingen, fra tidligere 
husker Kiserud best en episode der han filmer en mor og kalv.   
Kalven ble mer og mer nysgjerrig på undervannsfotografen 
og nærmet seg slik at den bare var noen meter unna.  Da måtte 
han fort bevege seg opp av sjøen for å komme seg unna.  Et dask  
fra en svær hunhval kan gjøre at du besvimer, og det kan 
være flere hundre meter rett ned. Og i en kaotisk situasjon er  
det ikke sikker at en sikkerhetsdykker er rask nok til å  
kunne redde deg. 

Per-Børre Kiserud har dykket siden 1980-tallet, og før han 
begynte som filmfotograf på midten av 1990-tallet,  og har 
erfaring som arbeidsdykker.  Han har Statens Dykkerskole, 
og lang erfaring i hvordan sikre undervannsopptak. Men han 
vet også at gode undervannsbilder krever et element av risiko.
Å jobbe med et stort medieselskap som BBC var derfor en ny  
erfaring, både på godt og ondt. Selskapet har et omfattende 
HMS-system, Fenris Film måtte samle inn alt av dokumenta- 
sjon av utstyr, papirer på medarbeidere, båter og arbeids-
rutiner og sende det over til London. BBC krever dette for 
å sikre seg i tilfelle uhell, og ikke minst sikre seg overfor sitt 
forsikringsselskap. Byråkratiet ved å dokumentere sikkerhets- 
rutinene var i overkant i følge Kiserud. – Det viktigste for 
sikkerheten er hvilke arbeidsrutiner vi etablerer under 
opptak. Det får være grenser for papirarbeid poengterer han  
etter å ha kjørt scanneren varm, for å forsikre BBC sine 
jurister om alle detaljer. Men dette viser også hvilke krav 
internasjonale medieselskaper setter til team de leier inn, vi 

Per Børre Kiserud, var 
undervannsfotograf for BBC 
2, med sitt F55 kamera.

Se

FILMKLIPP 
av undervannsfilmingen på 
www.monitormagasin.no.
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må være profesjonelle både under, i fortkant og etterkant av 
opptakene forteller Kiserud.

Red Dragon sammen med F55
Opptakene under vann ved Andøya ble gjort både med et Red  
Epic Dragon og Sony sitt F55 kamera. Sjeffotograf David 
Reichert var derved en av de første i verden som tok det  
nye Epic Dragon kamera i bruk, som undervannskamera.   
Kameraet ble brukt i et undervannshylster til selskapet Gates, 
der du har mulighet til å sette inn alle RED-kameraene som 

Scarlet, Epic X og Dragon. Fordelen med dette oppsettet til  
Gates er at du kan bruke de samme monitorer, fjernkontroller 
og optikkopsett, du bytter kun ut kamerakroppen. I følge 
Reichert er Gates sine undervannshus de beste på markedet, 
det er hva han beskriver som ”dead steady” under vann. 
Gates sin løsning for optikkkontroll, gir en fleksibiltet til 
å bruke forskjellig type opptikk uten problemer. I tillegg 
kommer Gates undervannshus med en utrolig god balanse 
og kontroll under vann, noe som er alfa omega for å sikre 
gode filmopptak. Gates gir deg også mulighet til å bruke  
RED sine fem tommers monitor under vann, en monitor 
som gir et utrolig bra visuelt bilde. Han forteller at de  
tok i bruk kamera fordi de hadde behov for et kamera som 
kan få det maksimale ut av lysforholdene under vann.  
Den native ISO´en for Epic Dragon er på hele 1600, og i 
følge Reichert nesten uten at du ser noen støy i bildene.   
Han forteller at de brukte Epic Dragon kamera med en Arri 
Ultra 14 optikk, som ga den beste ytelsen man kan få med  
lite lys under vann. Reichert har også lang erfaring med 
å bruke F55 under vann og Kiserud tok i bruk F55 under 
vann til disse opptakene. F55 kommer med en native ISO 
på 1250, noe som også her gir mulighet til strålende bilder.  
Utfordringen er at Gates undervannshuset til F55 ikke er 
optimal i henhold til bruk og monitor plassering. I følge 
Reichert jobber nå Gates med å få på plass et bedre tilpasset 
undervannshus til F55. 

FAKTA UNDERVANNSKAMERA
EPIC DRAGON: 6k, 16.5 blendersteg, 800- 1600 ISO med god kvalitet

EPIC X: 5K, 13.5 blendersteg, 800- 1000 ISO med god kvalitet

SONY F55: 4K, 14 blendersteg, 1250  ISO med god kvalitet

FAKTA LOGISTIKK
BÅTER: 40 fot Targa, 36 fot Seasafaria Ribb

TEAM: 1 undervannsfotograf, 1 sikkerhetsfotograf, 1 BBC undervanns-

fotograf, Drone-opptak over vann

Strålende Norges-reklame
TV-serien på tre programmer ved navnet ”The Atlantic” 
blir solgt gjennom BBC systemet til hele verden.  Dette er 
fantastisk Norges-reklame som reiselivsnæringen i Norge 
burde sette pris på

At norske filmteam får mulighet til å utvikle sin kompetanse 
innen naturfilm, i samarbeid med de store intenasjonale TV-
selskapene er viktig , sier Per-Børre Kiserud. Vi får håpe at 
denne satsingen fra Fenris Film sammen med BBC, er med 
på å sikre utviklingen for norske dokumentartema som en del 
av internasjonale produksjoner. n

STATEMENT
I dont think that this was the first Dragon produced, but it was one of 

the first in Europe and definitely the first one underwater. Many think 

that the Dragon sensor is the best available. With the difficult conditions 

we faced in Andenes I think it did an excellent job for us.  

– David Reichert

På jakt i sildeflokken etter hval og spekkhogger.  Målet med BBC 2 serien 
er å dokumentere næringskjeden for maritime dyr i Nord-Atlanteren

Det er langt ned og store dyp, når man 
dykker utenfor Andøya i Nordland.

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

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

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

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

 Portable Studio 
– alt du trenger i èn ryggsekk.
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Filmpolitikken i Norge står ved et veiskille og den nye blåblå regjeringen vil legge nye føringer for morgen-

dagens politikk.  Monitor har i den anledning sett på en studie om hvordan den europeiske filmen står seg, og 

hvilke fordeler og ulemper ulike filmpolitiske modeller har. Studien sammenligner den offentlige filmstøtten i 

åtte europeiske land, og fokuserer på utvikling- og produksjonsstøtte i Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, 

Norge, Polen, Sverige og Østerrike. Hvordan ser organisasjonene som fordeler støtten ut? Hvor store ressurser 

har de, hvilke former for støtte finnes og hvordan fattes beslutninger om tildelinger? Og hvordan har utfallet 

blitt i form av filmproduksjon, besøkstall på kino og markedsandeler? Det er noen av spørsmålene som er 

stilt og besvart. Her publiserer Monitor noen utdrag av studien. Vi har valgt ut de delene som er interessante 

for filmskapere i Sverige, Norge og Danmark. Hele studien kan lastes ned på på Sfi.se.

Tekst: Johan Fröberg, leder for samfunnsanalyse 

og statistikk på Svenska filminstitutet

REPORTASJE FILMSTØTTE

SFIs studie

Filmstøtte
– slik gjøres det i Norden

Finansieringen av organisasjonene 
som inngår i studien følger én av 
fire hovedmodeller. De tre første 
modellene er finansiering direkte 

over statsbudsjettet (Danmark, Nederland, 
Norge og Østerrike), overføring av overskudd 
fra nasjonal lotteri- og spillvirksomhet (Fin-
land) og skatteinntekter fra film på kino, TV, 
video/DVD og digitale plattformer (Frank-
rike og Polen). Den fjerde modellen er den 
svenske, med finansiering delvis over stats-
budsjettet og delvis med bidrag fra film- og 
TV-bransjen i form av bland annet avgift på 
kinobiletter.

disse målsetningene inneholder også filmpro- 
posisjonen flere kulturpolitiske oppdrag.

Støtte til produksjon, distribusjon, visning 
og lansering av ny svensk film, samt tiltak mot 
ulovlig håndtering av film finansieres via Film-
avtalen, mens de øvrige kulturpolitiske opp-
dragene finansieres med direktebevilgninger 
fra regjeringen. I budsjettet for 2013 utgjør de 
statlige bevilgningene til Filmavtalen nærme-
re 50 prosent. De resterende midlene kommer 
fra filbransjen selv, først og fremst via kinoav-
giften som medfører at 10 prosent av kinoenes 
inntekter fra solgte billetter går til produksjon 
av ny svensk film.

Den øvrige finansieringen kommer blant 
annet fra public service-TV, private TV- 
selskaper samt regionale filmproduksjons-
sentra. Andelene baseres på et estimat av inn-
tektene fra kinoavgiften, mens de øvrige beløp- 
ene er angitt i Filmavtalen. Grafen til høyre i 
figur 1 viser hvordan budsjettet i Filmavtalen, 
som i 2012 var på cirka 46 millioner euro, ble 
fordelt på ulike virksomheter. De formene 
for støtte som går til produksjon av ny film, i 
form av produksjonsstøtte eller støtte som gis i  
etterkant, sto til sammen for nærmere 80  
prosent. Filmavtalen fastslår forholdsvis  
detaljert hvor stor andel av midlene i avtalen 
som skal fordeles på forskjellige typer støtte 
og filmer. Produksjonsstøtten til svenske 
produsenter gis i tråd med vurdering av en  
konsulent, mens støtten som gis i etterkant 
– den såkalte publikumsrelaterte støtten – 

baseres på filmenes kinoinntekter. Hvilke 
kriterier konsulentene skal legge vekt på ved 
vurderingen, bestemmes av Filminstitutet ut 
fra målsetningene i Filmavtalen.

Grafen i figur 2 viser hvordan midlene kon-
sulentene delte ut i 2012 ble fordelt i form 
av utviklingsstøtte og produksjonsstøtte til 
ulike typer film. Som det fremgår, utgjorde 
utviklingsstøtten cirka 11 prosent av den for-
delte støtten, mens nærmere 67 prosent gikk 
til helaftens spillefilmer. I 2012 fikk 23 lang-
filmer produksjonsstøtte og den gjennom-
snittlige støtteandelen var 34 prosent. Disse 
spillefilmene hadde et gjennmsnittlig budsjett 
på knappe 3 millioner euro. Antallet helaftens 
dokumentarer som fikk støtte økte til 13 med 
en gjennomsnittlig støtteandel på 38 prosent. 
Disse filmene hadde et gjennomsnittlig bud-
sjett på nærmere 425 000 euro.

Den nye Filmavtalen bringer flere nyheter 
når det gjelder formene for produksjonsstøtte. 
Blant annet er det fra og med 2013 opprettet 
en automatisk forhåndsstøtte til filmer med et 
budsjett på minst 1,6 millioner euro, som an-
slås å kunne nå minst 250 000 kinobesøkende 
(under forutsetning av at støtten godkjennes 
av Den europeiske kommisjon). Støtten for-
deles ut fra førstemann til mølla-prinsippet. 
En ny type støtte med tildeling i etterkant av 
produksjonen ble også innført i den nye Film-
avtalen som først vil tre i kraft i 2014. Den gir 
hovedprodusenten tilgang til investerings-
kapital tilsvarende 65 prosent av brutto bil-
lettinntekter mellom cirka 195 000 og 380 000 
euro for tidligere filmer. Støtten utbetales av 
stiftelsen i inntil fem år, og kan brukes når det 
er fattet beslutning om produksjon av et nytt 
filmprojekt. Tidligere har produksjonsstøtten 
vært rettet mot filmer med kinopremiere, men 
fra og med den nye Filmavtalen er dette kravet 
fjernet. Avtalen inneholder også ny støtte til 
utvikling av dramaserier med minst 3 avsnitt 
på 44 minutter hver, og til såkalt cross media, 
altså audiovisuelle produkter for spredning i 
andre medier og på flere plattformer.

Antall svenske filmer som har hatt premiere 
på kino har variert mellom rett under 40 til 
drøyt 50 den siste tiårsperioden. Fordelingen 
mellom innenriksfilm og minoritetssampro-
duksjoner har variert, uten at det har vært 
noen åpenbare trender. Det totale antallet  
kinobesøk har det siste tiåret ligget på et gjen-
nomsnitt på 22 prosent, med en tydelig topp i 
2009, først og fremst på grunn av Millenium-
filmene. I 2012 var det totalt 18,4 millioner 
kinobesøk, noe som er det høyeste besøket 
siden slutten av 1980-tallet. Av disse var drøyt 
22 prosent besøk på en svensk film.

Studiens hovedformål er å utgjøre et un-
derlag for diskusjoner om fordeler og ulemper 
med forskjellige systemer. Den er oversiktlig, 
og de ulike systemene for støtte bekrives ge-
nerelt ut fra en formål om å løfte frem det som 
på en eller annen måte er særegent for de ulike 
landene. Den avsluttende delen inneholder 
korte oversikter over regulering, finansiering, 
former for støtte samt produksjon og forbruk 
i hvert av de åtte landene.

Sverige
Svenska Filminstitutet ble grunnlagt i 1963 av 
staten og ulike organisasjoner tilknyttet film-

bransjen. Instituttet er en selvstendig stiftelse, 
hvis styre utnevnes av regjeringen. Oppdra-
get, som består i å støtte produksjonen av ny 
film samt distribusjon og visning av verdifull 
film, å bevare og tilgjengeliggjøre den svenske 
filmarven og å representere svensk film inter-
nasjonalt, er beskrevet i Filmavtalen, filmpro-
posisjonen og i det årlige reguleringsbrevet. 
Den nåværende Filmavtalen er den sjette i rek-
ken og gjelder for perioden 2013-2015. Den 
trådte i kraft den 1. januar i år.

I Filmavtalen for 2013 er det angitt en visjon 
om at Sverige skal være en ledende filmnasjon 
i Europa. Det overordnede målet med den nye 

Filmavtalen er å fremme svensk filmproduk-
sjon av høy kvalitet og tiltrekningskraft, så vel 
nasjonalt som internasjonalt. Videre skal man 
fremme en sterk og dynamisk filmbransje der 
produksjonen preges av kontinuitet og forny-
else. Filmavtalen setter også opp en rekke 
mål som avtalen skal bidra til å oppnå. De in-
kluderer at Sverige skal ha Nordens høyeste 
markedsandel, antall kinobesøk i Sverige skal 
øke, støtten skal fordeles slik at man får best 
mulig forutsetninger for en moderne, sterk 
og selvstendig filmproduksjon og filmbran-
sje. Svensk film skal være representert i kon-
kurransedelene under festivalene i Berlin og 
Cannes, samt på de ti viktigste internasjonale 
filmfestivalene. Sverige skal også være ledende 
i Europa når det gjelder utvikling, produksjon 
og distribusjon gjennom nye medier og innen 
både barn- og ungdomsfilm og dokumentar-
film. Videre skal støtten fordeles jevnt mellom 
kvinner og menn, og fordelingen skal gjøres 
ut fra et mangfoldsperspektiv. Ved siden av 

Figur 1.

Figur 2.

Figur 3.
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Norge
Norsk Filminstitutt (NFI) ble grunnlagt i 
sin nåværende form i 2008, da det forhenvæ-
rende filminstituttet ble slått sammen med 
Norsk filmfond, Norwegian Film Commis-
sion og Norsk filmutvikling. Instituttet virker 
selvstendig under Kulturdepartementet. Dets 
oppdrag omfatter administrasjon av den stat-
lige støtten til utvikling, produksjon og spred-
ning av norske audiovisuelle produksjoner, 
samt å være et nasjonalt senter for utvikling av 
talent og ideer innen film-, TV- og dataspillin-
dustri. I oppdraget inngår også å representere 
norsk film internasjonalt og å løfte frem film 
som kunst- og kulturuttrykk.

Filminstituttets budsjett kommer i all  
hovedsak fra statsbudsjettet. Budjsettet  
for støtte til film, TV og interaktive medier 
ble i 2013 økt til cirka 56 millioner euro.  
Det er omtrent 25 prosent høyere enn budsjet-

tet i 2009, det første hele året det nåværende 
instituttet var virksomt.

Støttesystemet er bygd opp av flere former 
for støtte, og inkluderer støtte til manus- og 
prosjektutvikling, produksjon, distribusjon, 
markedsføring og utdanning. I 2012 ble det 
fordelt støtte på til sammen 51 millioner euro. 
Av dette gikk nær tre fjerdedeler til film, 15 
prosent til TV og 4 prosent til utvikling og 
produksjon av interaktive medier. Videre gikk 
9 prosent til forskjellige former for tiltak for 
å fremme og markedsføre film, TV og inter-
aktive medier.

Hvordan de knappe 37 millionene euro som 
gjaldt produksjon og utvikling av film fordelte 
seg på ulike former for støtte, vises i diagram-
met til høyre i figur 4. Det konsulentbaserte 
systemet fordeler først og fremst støtten etter 
en kunstnerisk bedømming, men vurderinger 
gjøres også på basis av prosjektets gjennom-

førbarnhet, økonomi, tekniske og markeds-
messige forutsetninger. Ved NFI jobber det 
totalt sju konsulenter der to er rettet inn mot 
dokumentarfilm, to mot langfilm, hvorav én 
også har ansvar for TV-drama, en mot kort-
film og to mot manus. Innenfor denne ram-
men fordeles henholdsvis 2 og 5 prosent av 
filmstøtten til manus og prosjektutvikling, 
mens produksjonsstøtten konsulentene delte 
ut tilsvarte 29 prosent. Utover dette finnes en 
markedsstøtte som baseres på filmenes publi-
kumspotensiale, der beslutninger tas av NFIs 
direktør etter forslag fra avdelingsdirektøren.

Denne støtten sto for 19 prosent av støtten 
til film i 2012. Det eksisterer dessuten en støt-
teordning som baseres på solge kinobilletter 
og som utgjør den største delen av filmstøt-
ten, 36 prosent, mens slate-støtten, det vil si 
støtte till en produsent til flere prosjekter, og 
støtte til samproduksjoner utgjør omkring  
5 prosent hver.

Ved det norske filminstituttet finnes i till-
egg et talentutviklingsprogram som heter Nye 
veier og omfatter både kort-, langfilm og do-
kumentar. Formålet er å fremme kunstnerisk 
mot og bidra til utvikling og nyskapning av 
norsk film ved å gi regissører og produsenter 
mulighet til kunstnerisk fordypning og å prøve 
ut nye ideer. Støtten gis til prosjektutvikling 
og produksjon, der sistnevnte forutsetter at 
søkeren har fått støtte for prosjektutvikling 
innenfor samme program.

De lange spillefilmene som fikk produk-
sjonssstøtte av konsulenter i 2012 hadde et 
gjennomsnittlig budjsett på 2 millioner euro, 
mens de som fikk markedsstøtte hadde et 
gjennomsnittlig budsjett på drøye 4,5 million-
er euro. Det gjennomsnittlige støttenivået var 
39 prosent i begge tilfeller. For dokumentar-
filmer som fikk støtte, var det gjennomsnittlige 
budsjettet på 350 000 euro og støttenivået på 
42 prosent.

Antall norske langfilmer med premiere på 
kino, spille- og dokumentarfilm sammen-
lagt, har økt de siste ti årene. I 2003 hadde 20  
norske filmer premiere på kino, mens samme 
tall i 2012 var nærmere 30. Det er på linje med 
en uttalt målsetning om at minst 25 norske 
helaftens spillefilmer skal ha premiere hvert 
år. Både nasjonale produksjoner og  sam- 
produksjoner har økt i perioden.

Antall kinobesøk i Norge har variert 
mellom knappe 11 og 13 millioner de siste ti 
årene, med et gjennomsnitt på 11,8 millioner 
kinobesøk. Den nasjonale markedsandelen 
har økt den siste femårsperioden, fra drøyt 16 
prosent i 2007 til nærmere 25 prosent i 2011. I 
2012 var markedsandelen på 18 prosent, noe 

som ligger litt under snittet sammenlignet 
med de siste ti årene är något under snittet  
(18,7 procent).

Danmark
Det Danske Filminstitut (DFI) er en statlig 
institusjon som ligger under det danske kul-
turdepartementet. DFI ble grunnlagt som 
følge av Filmloven av 1972 for å samle og ty-
deliggjøre hvordan den statlige finansieringen 
av film skulle organiseres. Den nåværende for-
men er forankret i denne filmloven og er en 
sammenslåing av institusjonene DFI, Statens 
Filmcentral og Det Danske Filmmuseum. 
DFI skal i henhold til oppdraget i filmloven 
gi økonomisk støtte til manus, utvikling, pro-
duksjon, lansering, visning og distribusjon av 
dansk film. Dessuten skal DFI øke kunnska-
pen om film i Danmark og fremme salg av og 
kunnskap om dansk film i utlandet. Det ligger 
også i DFIs oppdrag å bevare og tilgjengelig-
gjøre film og materiale om film, svare for et 
bredt tilbud av publikumsrettet filmaktiviteter 
og sikre dialog mellom bransjen og publikum 
om instituttets virksomhet. DFI skal også 
fremme en profesjonell, eksperimenterende 
filmkunst og talentutvikling, samt sikre pro-
duksjon av opplysningsfilm for blant annet 
undervisningsformål.

Siden 1999 er det opprettet fireårige avta-
ler mellom staten og DFI. Avtalen presiserer 
politiske prioriteringer og målsetninger, og 
angir også finansieringen av DFI i perioden. I 
den siste avtalen, som gjelder perioden 2011-
2014, har DFI fått i oppdrag å virke for et sunt 
og bærekraftig produksjonsmiljø, å ha et fleksi-
belt støttesystem for mangfold og fornyelse, å 
sikre langsiktig talentutvikling og gi støtte til 
utvikling av dataspill. Avtalen inneholder også 
oppdrag om digitalisering av mindre kinoer 
og arthouse-kinoer, markedsføring av dansk 
film i utlandet og et oppdrag om å bidra til en 
levende og mangfoldig filmkultur.

Det danske filminstituttet får sine inntekter 
fra statlige bevilgninger, som i 2013 var på 62,7 
millioner euro. Av disse utgjør cirka 4 millio-
ner euro lisensinntekter fra public-service-TV 
som er satt av til dramaproduksjoner for TV. 
Hvordan budsjettet fordeles mellom institut-
tets ulike virksomheter fremgår av grafen til 
venstre i figur 6. 38,3 millioner euro eller 61 
prosent er satt av til produksjon- og utviklings-
støtte. Hvordan fordelingen på ulike typer 
prosjekter ser ut, går frem av grafen til høyre.

Støtten til helaftens spillefilm utgjør drøyt 
halvparten av støtten til produksjon og utvik-
ling, og er fordelt på flere forskjellige støtte-
ordninger. Støtte til manus og utvikling utgjør 

15 prosent, mens størsteparten, 46 prosent, 
fordeles innenfor rammene av konsulent-
ordningen som har eksistert i ulike former 
siden DFI ble grunnlagt i 1972. DFI har tre 
filmkonsulenter som jobber med spillefilm, 
hvorav én er dedikert til film for barn og unge. 
Ut over dette, er det tre konsulenter for kort- 
og dokumentarfilm, hvorav én er rettet mot 
film for barn og unge. Filmprosektets filma-
tiske og kunstneriske kvaliteter er avgjørende 
for tildeling av støtte, basert på en vurdering 
av prosjektets originalitet, tematikk, forteller-
teknikk, uttrykk, karakter og filmverdenen det 
presenterer.

Den nye markedsstøtten, som ble innført i 
den siste filmavtalen og retter seg mot filmer 
med et klart publikumspotensiale, omfatter  
30 prosent av budsjettet. Støtten gis ut fra en 
vurdering av fortellingen, publikumspotensi-
ale, distribusjonspotensiale, markedsføring og 
økonomisk gjennomførbarhet. Bedømmel-
sen gjøres av en komité bestående av repre-
sentanter for bransjen og DFI. I følge filmav-
talen skal det ved utgangen av avtaleperioden 
være en jevn fordeling av filmer som har fått 
henholdsvis konsulent- og markedsstøtte. 
Innenfor rammen for støtte til lange spillefil-
mer finnes det også særskilte støtteordninger 
for minoritetssamproduksjoner, altså pro-
duksjoner med utenlandsk hovedprodusent, 
og for regionale produksjoner. Fra og med 
2011 kan DFI bruke 8 prosent av det totale 
støttebudsjettet på filmer som retter seg mot 
et internasjonalt publikum.

Samtidig med den siste filmavtalen, ble det 
skrevet en mediepolitisk avtale for 2011-2014, 
der de statlige TV-kanalene DR og TV2 skal 
bruke 7,5 millioner euro per år i gjennomsnitt 
på dansk film. Av disse midlene skal knappe én 
million euro årlig overføres til DFI for bruk til 
talentutvikling. De resterende 6,5 millioner 
euro skal brukes til kjøp av visningsrettighe-
ter for danske filmer, av hvilket fire fjerdedeler 
skal brukes til helaftens spillefilmer og en fem-
tedel til kort- og dokumentarfilm. En fjerde-
del av de innkjøpte visningsrettighetene skal  

brukes på filmer rettet mot barn og unge.
Den gjennomsnittlige støtteandelen fra 

DFI for de 18 danske spillefilmene som fikk 
støtte i 2012, fullstendig danske eller majori-
tets samproduksjoner, utgjorde 29 prosent. 
Det gjennomsnittlige budsjettet for disse 
filmene var 3,3 millioner euro. For de 27  
dokumentarfilmene som fikk støtte i 2012,  
var støtteandelen 40 prosent og budsjettet i 
gjennomsnitt nærmere 400 000 euro. 

I grafen til venstre i figur 8 vises antallet 
lange spillefilmer som har fått støtte per år de 
siste ti årene. Inkluderer vi minoritetssam-
produksjonene, har antall spillefilmer variert 
mellom 25 og 30, med et snitt på 27 spillefil-
mer pr. år. Fordelingen mellom gjennomgå-
ende innenriksproduksjoner og henholdsvis 
majoritets- og minoritetssamproduksjoner 
har vært relativt lik gjennom perioden.

Antall kinobesøk per år i Danmark har vært 
relativt konstant i samme periode, med gjen-
nomsnittlig 12,8 millioner kinogjengere. Den 
danske markedsandelen har variert fra 25 til 
32 prosent, bortsett fra i 2009, da den var nede 
i 17 prosent. I gjennomsnitt har den ligget på 
26 prosent. I 2012 ble det registrert 13,6 mil-
lioner kinobesøk, hvorav 29 prosent gjaldt 
dansk film. n

Figur 4.

Figur 5.

Figur 6.

Figur 7.

Figur 8.
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NAB er et viktig referansearrangement for alle som arbeider i kringkastingsbransjen. 98 000 personer var registrert 

som deltakere på NAB2014. Det er 4 prosent mer enn antall deltakere i 2013. NAB er så mye mer enn bare en messe, 

her har du en mulighet til å delta på gode konferanser, nettverksbygging med samarbeidspartnere, utvikle nye 

forretningsprosjekter basert på ny teknologi, se innovative produkter og teknologier før de blir lansert. 

Tekst og foto: Geir Bergersen
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4K var dominerende hvis man skal nevne en markedstrend, 
men spørsmålet er om dette vil sette seg som en standard.  
En investering i en produksjonslinje for 4K vil øke kravet til 
lagring og infrastruktur, på en slik måte at kostnadene kan bli 
for markante for mange kringkastere og post-produksjonhus.

Redigering
Adobe var markant tilstede med en rekke nye oppgraderinger.  
After Effect kommer med en ny versjon som gjør at du kan ta 
med markeringer fra After Effect til Adobe. Programvarens 
evne til å tracke effektbevegelser skal også være markant 
forbedret, på tvers av Adobe sin programpakke. Grafikk, tekst 
og animasjon skal også være enklere og forandre og flytte på 
tvers av Adobes programvare.  

Forretningsmodellen for hvordan man skal tilby program-
vare og oppdatere de har også endret seg. Autodesk kommer 
med Smoke 2015, der de introduserer en abonnementsmodell 
som ligner på Creative Cloud. Noen fine funksjoner har blitt 
lagt til her, f.eks 3D-kamera sporing, mens noen funksjoner 
ser ut til å ha blitt fjernet og lagt til det nye produktet, Flame 
Assist. Spørsmålet, er om et selskap som Autodesk bør satse 
på å gi bort flere funksjoner til en billigere pris, mulig de 
heller burde konsentrere seg om å forbedre sine eksisterende 
systemer. Avid annonserte abonnement alternativer for 
Media Composer.

Programvareoppgraderinger
I tillegg var det et vell av nyheter fra plug-in –leverandører, 

Se mer fra  
NAB 2014 på

WEB-TV 
www.monitormagasin.no.

KAMERAUTLEIE
www.tv-team.no  tv-team@tv-team.no  tlf: +47 22111258  Ny adresse: Sandakerveien 24, 0473 Oslo

Patrick St-Arnaud fra Shape og Peter Olow Hofmann fra 
Hofmann viser Shape sine stabiliseringsenhet, som utrolig 
presisjon kan kontrollere dine kamerabevegelser.

Bob Caniglia fra Blackmagic Design viste fram deres nye TV-
studio kameraer og Cinemakamera.  Se et intervju med Bob 
der han forteller om nyhetene på www.monitormagasin.no.

Björn Zabell fra svenske Semafor har distribusjon av  WisyCom  
i Sverige.  Han selger også produkter fra Glensoud se web-tv 
om dette produktet på www.monitormagasin.no.

Sverrir Hreidarsson er sjef for Islandske Exton, som er 
forhandler av Grass Valley sine produkter i Norge og Danmark.  
Han har stor tro på GV sine profesjonelle kameraer.

Peter Warnich-Hansen er salgsjef for Danmon i Danmark, han 
vist Monitor, Ross Video sin nye Carbonite mikser som de er 
forhandler av.  En fleksible mulighet for 4K til flerkamera.

Claus Pfeifer fra Sony viste deres ny løsning for distribusjon av 
4K signal i nettverk.  I følge Pfeifer viser dette hvordan Sony 
har forpliktet seg til å levere 4K løsninger fram til sending.

som gir deg muligheter til å gjøre de utroligste ting. Boris FX  
slapp f.eks sin nye BCC9 FX Browser. Et annen lansering var 
GenArts Sapphire 7 som er en av de beste effektpakkene på 
markedet. Dette er nå tilgjengelig for SGO, med en helt rå 
kraft som Monitor fikk presentert på NAB2014. 

Kringkasting
TriCaster 8000 er den første publiseringsløsningen for 
å kontrollere all mediaflyt ved et et live-program. Med 
TriCaster 8000 leverer New Tek den mest omfattende 
integrasjon av kringkasting for livesignal, kombinert med 
fjernstyring av kameraer, 24 -kanal mikser, profesjonell lyd 
og hele 24 output muligheter.  Det hele kommer med New 
Tek sine kraftige visuelle effektpakker, for å designe looken 
på ditt live-TV-innhold.

AJA var den virkelige overraskelsen på NAB2014 med 
sitt nye 4K Cion kamera. Tenk KiPro Quad med et kamera 

bygget rundt dette. AJA Video Systems avduket Cion kamera 
i Las Vegas til stor begeistring. Dette er et kamera med 
ergonomisk design og som er i stand til å skyte 4K/UltraHD 
og 2K/HD oppløsning. Cion kameraet  gjør opptak direkte 
til Apple ProRes kodek - inkludert 12-bit 4:4:4 - for optimal 
bildekvalitet.

Panasonic viste sitt nye 4K-kamera / opptaker løsning, 
VariCam 35 som kommer med en nyutviklet super 35mm 
MOS bildebrikke, kombinert med AVC-ULTRA sine  
videokodeker. Det nye kameraet håndterer flere formater, 
inkludert 4K , UHD, 2K og HD, og er lagd for high-end 
filmproduksjon,  samt live 4K produksjon.

Gadget freak
Droner var overalt på NAB ,  her kan man filme med kontroll 
på hver en bevegelse. DJI Phantom 2 og GoPro Hero 3 er 
kombinasjonen for slike opptaks- combo, med praktisk 
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 Alpha 7 - fra Sony 
Sony sitt nye Alpha7S kamera gjør det mulig å  

fotografere på et område fra ISO 50-4096002 med 

enestående dynamisk omfang og lavt støynivå.

Med det nye alpha7S kamera, får du high –speed kraft som kan lese 
hele bildet fra en 35mm fullformat bildesensor, med høyhastighets 
prosessering av BIONZ X –prosessor, dette gjør at du får betydelige 
forbedringer i videokvalitet.

Disse kraftige komponenter fører til at  kameraet makter å behandle 
data fra alle sensorens piksler og prosessere dette i imponerende HD 
og 4K ( QFHD 3840 x 2160 piksler) videokvalitet, samtidig med at  
de utnytter den fulle bredden i  sensoren bildeformat. I tillegg til 
fordelene dette gir for fotografering i svakt lys, gjør muligheten til å  
lese ut av alle piksler at man fjerner DSLR-problemer slik som video  
aliasing, moire og falske farger artefakter. Sikkerheten for å oppnå  
best kvalitet på filmbildene dine bør derfor være optimale.

Kvalitet videofunksjoner
I videomodus kan alpha7S sende 4K VIDEO4 på QFHD (3840 ×  

2160) til en ekstern tredjepart 4K -opptaker, og kan ta opp i full  
HD (1920 × 1080) i 60p, 60i, 30p og 24p direkte til et kompatibelt 
minnekort. Videomodusen kan endres fra fullformat til APS - C (super 
35mm tilsvarende) hvis ønskelig, og i crop mode, kan kameraet støtte 
opp under høye bildefrekvenser på 120fps filmopptak på standard  
HD-oppløsning (1280 x 720p).

Alpha7S kameraet er også utstyrt med S - log2 gamma. S - log2 
utvider det dynamiske området med opptil 1300 % for å minimere 
sprang bildet lyshøydepunkter og tap av detaljer i skyggene. I tillegg, 
for første gang noensinne i et Sony Alpha kamera, kommer alpha7 
med en arbeidsflytvennlig løsning, dvs XAVC S filmformat i tillegg  
til AVCHD og MP4- kodeker. XAVC S-formatet gir deg mulighet  
for full HD-opptak på en datahastighet til 50 Mbps med lavere 
kompresjon for bedre videokvalitet.  n

Når du har tatt opp 4K innholdet ditt vil du ha det lagret, 
overført og tatt backup.  Sony har laget denne 4K avspil-
lingsenheten som gjør alt dette.

Det koreanske selskapet TVlogic har utviklet en prisgunstige 
4K monitor, denne viste de på NAB2014.  Hofmann selger 
TVlogic sine produkter i Skandinavia.

Shape sin iSee II rigg, som kombinere gimbal  teknologien 
med en skulder rigg.  Riggen virket lett å bruke samtidig som 
den virket slitesterk nok ut til å brukes over lengre tid. 

antenne styring. Det er ting som dette, som får det til å rykke 
i gadget delen av hjernen, for på NAB2014 var det Aerial 
opptak er overalt! 

Muligheter for iphone
Semafor viste Monitor på NAB2014 hvilke muligheter for 
livesending du kan få til med Glen Sound. Glen Sound 
kommer med en løsning der du kan koble på iphone din til 
en lydkontrollenhet fra Glen Sound. De kommer også med 
en egen driftsgunstig løsning for å ta i bruk HD Voice via 
mobiltelefon til direkte radiosending. Den portable HD 
Voice boksen er kringkasternes mobiltelefon.  Her får du 
firebånds GSM, SIM-kortlester i frontpanelet, mic balanserte 
innganger XLR , hodetelefonutgang med 6,35 mm jack, 
justerbar utgangsnivå Med HD Voice som nå er på plass 
i både Sverige og Norge kan man oppnå en lydkvalitet på 
overføringen på hele 50-7000 Hz mot vanlig GSM i 300-
3400Hz.  Med utstyr fra Glen Sound kan du få  den høyeste 
kvaliteten på overføringen, og til en overkommelig pris få 
kvalitet livemulighet med et SIM-kort.

Trådløs
Nye frekvensbestemmelser gjør at produsenter i hele 
Skandinavia må skifte ut store deler av sitt trådløse lydutstyr.  
Wisycom – leveres av Video 4 i Norge og Semafor i Sverige,  
og Wisycom har kommet opp med gode og relevante 
løsninger for nye frekvenskrav.  NRK har f.eks i Norge kjøpte 
en rekke nye Wisycom mikrofonoppsett, for å bruke til sine 
flerkamerasendinger. Wisycom srl er en italiensk produsent 
av høykvalitet trådløst (RF) utstyr for mikrofoner, IFB og 
regilyd, talkback og reportersystemer for det profesjonelle 
kringkastingsmarkedet. Løsningene er svært fleksible i 
forhold til valg av frekvenser og designet ut fra behovene i 
bransjen. Produktene utvikles og produseres i Italia

Danmon med Ross Video 
Ross Video viste sin nye Carbonite Produksjon mikser, 
som Danmon er forhandler i Danmark og Norge. Den 
nyeste programvaren for Carbonite live mikseren, gjør 
at kundene kan jobbe med 4K-oppløsning, samt til og 
med høyere bildefrekvens og progressiv bildebehandling. 
Disse oppdateringene gjøre Carbonite til det perfekte 

verktøyet for brukere som ønsker å ta i bruk den aller 
nyeste full HD-progressive standarden  og sørge for at deres 
produksjonssystem investeringen er sikret for årene som 
kommer. For å oppgradere til 3G, kan brukere bare laste ned 
gratis programvare. Når man har oppgradert til 3G-modus, 
kan Carbonite brukes til UHD (4K) produksjon ved å slå på 
Multiscreen modusen.  

Kamera & 4K kjærlighet
Blackmagic Design sin stand på NAB 2014 var stor og  
overlesset med interesserte brukere.  Den ene nyheten var 
deres nye URSA, et fullskala filmkamera som er Blackmagic 
løsning for HDSLR  folket . Den interessante funksjonen er 
en flip-out LCD-skjerm 10.   

Black Magic viste også et nytt TV-studiokamera. Det 
nye kameraet har en meget stor og lys 10 tommers søker, 
innebygget 4 timers batteritid, talkback, tally indikatorer, 
balanserte XLR-innganger, innebygd optisk fiber og SDI-
tilkoblinger som lar deg koble opp en liveproduksjon via 
en enkelt kabel! LCD-søkeren er svært lyssterk og har en 
svært bred visningsvinkel, så dette er perfekt for bruk selv i  
direkte sollys .

Den innebygde fiberoptisk forbindelse er toveis. Det er to 
modeller av dette kameraet og Blackmagic Studio Camera er 
en HD- modell som opererer opp til 1080p60, og vil selges 
til en pris av $ 1995 mens Blackmagic Studio Camera 4K 
oppdateringer opp til Ultra HD 2160p60 med 12G - SDI og 
vil være tilgjengelig i juli for $ 2995.

Buzz
Et kamera som fikk stor oppmerksomhet var Sonys A7s, en av 
deres kameraer Alpha-serien HDSLRs. Det gir deg 4K-opptak 
som kan overføres til HDMI via en ekstern enhet. 

Stream TV-network er et selskap som fortsatt har tro på 
3D-teknologi og de viste på SGO sin stand en spennende 
ny løsning. Deres patenterte teknologi garanterer brillefrie 
3D-skjermer, med en utrolig god gjengivelse.  
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Filbasert arbeidsflyt har aldri vært enklere.

Full kontroll av opptak, avspilling og oppsett 
med betjening fra frontpanel eller via 

nettverk og RS-422.

Frittstående eller fjernstyrt betjening
Ki Pro Rack har alle tilkoblinger du trenger 
som SDI, HDMI, AES, analog og støtte for 

embedded lyd, LTC inn/ut, RS-422 styring, 
GenLock, LAN m.m.

Enkel integrasjon Spar tid
Ta opp i rett i filformater klare for 

redigering i Apple ProRes eller Avid 
DNxHD, med lagring på robuste 

utskiftbare lagringsmedier.

Ki Pro Rack leverer opptak og avspillings funksjonaliteten i 
en kompakt 1U Rack størrelse med støtte for ALLE kvaliteter 
av Apple ProRes og Avid DNxHD filer, innebygget opp/ ned/ 
krysskonvertering og  avansert kontroll via nettverkstilkobling, 
gir Ki Pro Rack den fleksibiliteten du trenger.

Les mer på www.aja.com
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Tekst & foto: Henriette Røed

Gjennom HbbTV, Hybrid Broadcast Broadband TV, skal kring- 
kasting, IPTV og bredbånd harmoniseres gjennom én felles plattform. 

HbbTV bygger på MPEG-Dash, en bitrate streaming som gjør det 
mulig å streame i HD gjennom HTTP-servere. I dag er ikke MPEG-
Dash standard, men ekspertene på dette feltet mener at hvis bransjene 
samarbeider, vil det ikke ta lang tid før dette er innført og standardkrigen 
mellom leverandørene muligens er over. 

HbbTV interaktivt 
HbbTV er noe mange av aktørene innen bransjen ønsker å kunne  
tilby brukerne sine innen kort tid. Ifølge Erik Vold fra NRK er det 
realistisk at HbbTV er på plass for norske brukere allerede neste år,  
i 2015. 

– Jeg tror ikke det er lenge til, for jeg tror at den standarden vi har  
i dag, HbbTV 1.5, den er mer enn god nok for å få langt bedre 
brukeropplevelse enn det man har på portaler i dag. HbbTV 2.0  
er to år fram i tid, men det er bare en evolusjon, ikke en revolusjon.  
Det er bare en videreføring av det vi kommer til å ha glede av allerede  
nå hvis vi starter i år eller forhåpentligvis til neste år, forteller Vold. 

Med HBB-TV vil brukeren få tilgang til mye som ikke i dag er mulig, 
selv på de ettertraktede smart-TVene. Disse TVene har ingen kobling  
til kringkasterbyråene selv, og har andre funksjoner enn det kring-
kasterne ønsker. 

I utlandet og Europa har det blitt satset mye på HbbTV. I Tyskland 
bruker allerede hele 70 forskjellige kanaler Hbb-tjenester og de  
har holdt på med dette siden 2010-2011. Polen bruker live dash- 
tjenester, og i Danmark har man allerede oppnådd brukertall på  
over 100.000 selv uten annonseringer av Hbb-tjenestene. I Norge 
ligger vi derimot litt etter når det kommer til nettopp disse tjenestene. 
Det forklarer Erik Vold i NRK med at vi har et litt annet system  
for kringkasting her hjemme enn utenlands.

Integrert i TV-skjermen
– De har en fordel i Tyskland og ellers i Europa også, det er at de  
tar imot noe som heter IVTV, det vil si at TVene har en innbygget  
tuner og har en nettleser. De bruker ikke så mye setup-bokser som  
det vi gjør, så i Norge så har vi en utfordring, og den utfordringen 
må vi ta sammen i bransjen. Det er rett og slett å få støtten for  

 Framtidens TV

REPORTASJE NAB2014

Danmon og Monitor arrangerte seminar på forskningsparken i Blindern. Temaet var teknologien rundt framtidens TV.

man ser på der og da, og det er det som er hele 
nøkkelen. Så jeg tror opplevelsen blir mye bedre, 
nettopp fordi man ikke trenger å gå igjennom en 
jungel av ting man egentlig ikke er interessert 
i. Når man ser på noe så ser man på det fordi 
man er interessert i det og så annonseres det 
nettinnhold som gir mer informasjon om 
akkurat det man ser på. 

Super tekst-tv 
Dessuten vil det gi brukerne mye de ikke har 
tilgang til i dag. For eksempel vil det være mulig 
å utvikle supertext-TV, eller nett-TV rett inn på 
TV-skjermen.  Det vil bli mulighet for å tilpasse 
innholdet i stor grad til den enkelte brukers 
behov, ved for eksempel at døvetolkingen 
kommer på video-overlay eller mulighet for å 
velge større undertekster. Ved en enkel URL-
kobling vil man kunne få opp RSS-feeder 
som linker direkte til det man ser på, noe 
som er svært nyttig for nyhetssendinger eller 
for sportsinteresserte som vil ha de ferskeste 
resultatene hele tiden. 

En annen spennende utvikling som det 
jobbes mye med i NRK er IP-løsning for video 
med HD-kvalitet. Ifølge Sverre Reiten i NRK 
er video over IP den neste infrastrukturen 
for video, og vil kunne erstatte baseband 

infrastruktur på coax. Per i dag finnes det flere 
produkter som gir mulighet til å dele video over 
IP, men disse produktene er stort sett isolert 
som kamerakjeder og liknende. 

I dag er det Sony NXL-IP55 IP Live 
Production Unit som er det mest utviklede 
produktet innen produksjon av video over 
IP. NXL-IP55 lar brukeren sende opp til fire 
HD-videostrømmer med mindre enn en sone 
forsinkelse over et lokalt datanett (LAN). 
Sony har ifølge Reiten også snakket om at de 
vil komme med et IP live production system, 
der IP-switchen vil foregå som en vanlig 
switch. Denne type løsning skal kunne bidra 
i utviklingen av OB-busser basert på IP og 

denne standarden i disse TV-boksene, sier  
Vold og følger opp med at de som i dag jobber 
med å få på plass Hbb-tjenester i Norge har  
blitt mange erfaringer rikere ved å se på  
hvordan andre land har jobbet med HbbTV. 

– Vi har funnet ut veldig mye i forhold til 
hva som kan implementeres effektivt, for det 
handler om å være kostnadseffektive. Her 
handler det om å bruke innhold man allerede 
har og det sparer man veldig mye på.  

Seerne bestemmer 
På grunn av denne noe spesielle situasjonen i 
Norge, mener Vold at det er utrolig viktig at alle 
de involverte bransjene deltar i utviklingen. 
Vold mener samtidig at HbbTV vil slå godt an i 
Norge når man først får det på plass. Han mener 
at innholdet vil endres, spesielt på smart-TVer 
der det i dag er TV-produsentene selv som står 
for innholdet og reklamen som dukker opp på 
TV-skjermen. Når Hbb-tjenestene lanseres vil 
brukerne derimot få muligheten til å navigere 
seg enklere fram til det de vil ha av informasjon. 

– Her tror jeg vi i mye større grad kan få 
kringkasterstyrt organisering av innhold, hvor 
kringkasteren kan sende sin kanal som de 
ønsker og annonsere hva de ønsker, og da får 
vi bruk av mye mer relevant innhold opp til det 

Erik Vold , NRK
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kunne koble enheter som er klargjort for IP til 
hverandre. 

Dessverre er det foreløpig ikke andre 
leverandører som kan dra nytte av Sonys IP-
utvikling, men Sony har et ønske om å få med 
andre leverandører og firmaer, gjennom å utvikle 
en chip til tredjeparter. Ifølge Reiten jobbes det 
også mye hos kringkastere og leverandører for å 
få til at leverandørene jobber sammen for å få til 
et samarbeidende IP-system for video. 

Til tross for at det er utvikling innen IP, 
er det også store utfordringer ved dette. 
Blant annet vil video over IP kreve enorm 
båndbredde. Det er også en utfordring å få 
til leppesynkronisering og riktig timing i en 
kommunikasjonsform som i utgangspunktet 
ikke er ment for sanntid. Reiten mener også at 
det er et stykke igjen for å sikre driftssikkerhet 
og brukervennlighet for høykvalitetsvideo over 
IP er fullt gjennomførbart. 

I tillegg til HbbTV og video over IP, var 
det også snakk om forskningsaktiviteten 
innenfor multimedia ved NTNU, som bygger 
på konseptet Immersive Media Technology 
Experiences. Dette er en tverrfaglig satsing s 
om ledes av Andrew Perkis, og har som mål 

å utvikle en medieplattform for forskning  
og innovasjon ved integrasjon av tre fokus-
områder; innhold, infrastruktur og brukeren. 
Dette handler om å skape en god opplevelse for 
brukeren, noe som krever at innholdet utvikles 
med tanke på nye digitale medier og at det  
har tilstrekkelig funksjonalitet for tilpasning til 
brukerens egne behov og muligheter. Gjennom 
en slik struktur vil det være mulig å legge til rette 
for formidling av avanserte applikasjoner og 
tjenester som bygger på digital historiefortelling 
og digital kunst. 

Ifølge Perkis må forskningsaktiviteten innen 
multimedia hele tiden ligge ti år fram i tid. Det 
må jobbes abstrakt og det må satses på ting som 
ingen andre gjør. Det har på NTNU resultert i 
flere spennende prosjekter, som for eksempel 
A-Me, Argumented Memories, som er et digi-
talt treningsverktøy for nevrokirurger der de  
kan trene ved å gå i dybden av et MR-bilde  
av hodet. 

Etter Danmon og Monitors seminar kan vi 
være trygge på at det skjer mye innen bransjene 
når det kommer til utvikling av ny teknologi og 
at den tradisjonelle måten for kringkasting vil 
endre seg i løpet av de nærmeste årene.  n

Vi trenger frilansskribenter, fra hele landet, 
som kjenner bransjen.

Vil du skrive i               ? 

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

e-post: g.bergersen@gmail.com

  

• Complete AV-solution prepared for streaming in full 1080P-HD
• Combines Audio-Mixing, Video-Switching, Preview Monitoring, Streaming 

Output and Recording in one compact unit
• Ideal for Conference, Education, Sports and other Live Events
• More information at www.rolandsystemsgroup.no
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Vi fortsetter diskusjonen om mikrofoner, og vil i denne artikkelen gå gjennom hvilke typer mikrofoner som 

finnes og hvilke bruksområder de har. Alle lydkilder har forskjellig karakter og varierende bølgeform, fase, 

dynamikk, attacktid, frekvensrespons, og så videre. Ingen mikrofon vil kunne gjengi alle slags lyder optimalt, 

og derfor vil vi alltid trenge flere typer mikrofoner til innspilling. Mikrofoner deles inn i ulike kategorier ut fra 

hvordan de er konstruert. Her kommer en beskrivelse av modellene og hvordan de fungerer.

Tekst: Björn Asplind & Martin Leisborn  Illustrasjoner: Björn Asplind Foto: Fredrik Svensson

ARTIKKELSERIE   MIKROFONER
som for støt. I likhet med en dynamisk mik-
rofon trenger den ingen ekstern energikilde. 
Lydgjengivelsen er balansert både i bass- og 
diskantregisteret, og kan håndtere svært raske 
transienter. 

Rørmikrofon (Tube)
Rørmikrofoner kombinerer kondensatormi-
krofonens kapsel med en rør-forforsterker. 
Rør brukes i stedet for solid-state-kompo-
nenter og gir en subjektivt overlegen tonali-
tet. Fordelene med rørmikrofoner er omtrent 
de samme som for kondensatormikrofonen, 
men i tillegg gir de en varmere og jevnere lyd. 
Negative sider kan være høyere følsomhet for 
mekaniske skader og noe høyere egenstøy. 
Sistnevnte trenger ikke være noe problem i 
en vanlig studiosituasjon, men når man spil-
ler inn lave eller fjerne lyder, kan det være for-
styrrende.

Grenseflatemikrofon (Boundary eller 
”PZM”)
En grenseflatemikrofon er en liten rundopp-
takende kondensatorkapsel som plasseres 
tett inntil eller på en flate. Det tar inn alt i 
“hemisfæren” den grenser til, og gir en jevn 
gjengivelse av det. Disse mikrofonene brukes i 
pianoer, trommer, på gulvet foran et syngende 
kor, på hockeykamper for å fange taklingsly-
den og mye annet.

Av de ovennevnte mikrofontypene, er kon-
densator- og dynamiske mikrofoner absolutt 
vanligst. Det finnes også flere typer mikrofo-
ner, men de brukes ikke så ofte i musikk- og 
filmsammenheng.

Retningskarakteristikk (Polar Pattern)
Mikrofoner kommer altså i en rekke forskjel-
lige konstruksjoner og design, som kan være 
med på å bestemme hvilken type man skal 
velge. En annen viktig faktor som påvirker 
bruksområdet, er at ulike mikrofoner varie-
rer i følsomhet for hvilken retning lydbølge-
ne kommer fra. De deles inn i ulike grupper 
avhengig av opptaksevne, eller opptaks- og 
retningsvariasjon (pick up pattern), altså hvil-
ken retning mikrofonen fanger opp lyden fra. 
Dette kalles også polarmønster. Den vanligste 
måten å vise mikrofonens opptakskarakteris-
tikk på, er i et grafisk graf med x/y-koordinater. 
Grafmet viser hvor mikrofonen er mest føl-
som, og om den er mindre følsom for lyd fra 
andre retninger. Merk at mikrofonens polar-
mønster er avhengig av lydens frekvens. Lave 
bassfrekvenslyder er flerrettede og mikrofo-
nens polarmønster smalner desto høyere frek-
vensen er. Når det gjelder retningsvariasjon er 
det delte meninger om enkelte definisjoner. 

Les mer i faktaboksen.

Kulekarakteristikk (Omnidirectional)
Man pleier å si at mikrofonen har kulekarakte-
ristikk eller er retningsuavhengig, noe som be-
tyr at den er like følsom for lydbølger uansett 
hvilken retning de kommer fra. Mikrofonen 
gir vanligvis en ufarget lyd med dyp bassgjen-
givelse. Rundstrålende mikrofoner gjengir 
ofte lydkilden svært jevnt. En retningsuav-
hengig mikrofon har derfor ingen proximity-
effekt (se nedenfor) og gir heller ikke noen 
bassforsterkning på lydkildens lyd. Den har 
god gjengivelse av romlyd og brukes ofte til 
innspilling av orkestre i rom med god klang. 

En fordel med omni er at du ikke behøver å 
rette mikrofonen for å fange opp lyden godt, 
og derfor er de fleste mygger retningsuavheng-
ige. I live-situasjoner kan dette være uheldig, 
ettersom mikrofonen da plukker opp lyd fra 
alle retninger, noe som gir en svært høy risiko 
før tilbakekobling (feedback). Vil man unngå 
dette, kan man plassere den tett inntil lydkil-
den, ettersom den ikke påvirkes av proximity-
effekten.

Nyre eller kardioide (Cardioid) 
Dette er den vanligste karakteristikken. Polar-
mønsteret ligner en nyre, eller som de mener 
i England: et hjerte. Derav navnet "cardioid" 

Mikrofoner – del 2

I lydteknikerens verktøykasse

Kondensatormikrofoner
Kondensatormikrofonen og dens histo-
rie strekker seg tilbake til begynnelsen av 
1900-tallet. Den kjennetegnes av høy følsom-
het og god gjengivelse av kondensatormikro-
fon består av en tynn membran som leder 
elektrisitet, plassert nært inntil en fiksert me-
tallplate. Membranen er belagt med et svært 
tynt og lett ledende sjikt. Når lydbølger treffer 
mikrofonens membran, begynner dette sjiktet 
å vibrere. Det gjør at kapasitansen forandres 
og i sin tur gir en elektrisk vekselsstrøm som 
resulterer i mikrofonens signal. En konden-

felt. Den dynamiske mikrofonen kalles av og 
til ”moving coil” på engelsk. Det kan overset-
tes med "bevegelig spole". Mikrofonen virker 
etter samme prinisipp som en høyttaler. For-
skjellen er bare at i høyttaleren er det mem-
branet som setter luftmassen i bevegelse, mens 
i mikrofonen er det motsatt. Når membranet 
settes i bevegelse av lydbølgene som kommer 
mot den, vil spolen som er festet til mem-
branet generere en svak elektrisk vekselstrøm: 
mikrofonsignalet. Dette skyldes at spolen set-
tes i bevegelse i et magnetisk felt.

Dynamiske mikrofoner er nesten alltid bil-
ligere enn kondensatormikrofoner, selv om 
det finnes unntak. De er robuste, tåler en støyt 
og kan håndtere store lydtrykk (SPL). Dyna-
miske mikrofoner er imidlertid ofte mindre 
følsomme for transienter (raske lydforløp) og 
gir dermed ikke den samme fine gjengivelsen 
av det høye registeret som en kondensatormi-
krofon.

Dynamiske mikrofoner er mye brukt i live-
sammenhenger, men brukes også ofte i studio. 
Dynamiske mikrofoner har har den fordelen 
at de er robuste og relativt billige, og de kre-
ver verken fantommating eller batterier. Det 
er store forskjeller mellom ulike modeller, 
så prøv å sammenligne dem med hverandre. 
Generelt kan man si at de dyrere dynamiske 
mikrofonene har den beste følsomheten, den 
jevneste frekvenskurven og den mest naturlige 
lyden. Dynamiske modeller brukes ofte fordi 
de gir god trøkk i mellomregisteret. Etter år 
med eksperimentering og lytting, synes jeg 
nok at mange eldre dynamiske mikrofoner 
får en forhøyning rundt 2-3 kHz. Dette gir en 
litt nasal og hul lyd. På de gamle favorittene 
ligger toppen i mellomregisteret på feil sted. 
Forhøyningen burde heller ligge omkring 4-6 
kHz. Spill inn samme lydkilde med dynamisk 
mikrofon og kondensatormikrofon, og sam-
menlign resultatene. 

Elektret-, bånd- og rørmikrofoner
Elektretmikrofonen er en variant av konden-
satormikrofonen. Den eliminerer behovet for 
ekstern strømforsyning gjennom en polarisert 
kondensator som kan holde på elektrisk lad-
ning. Behovet for energitilførsel utenfra er 
minimalt, så det holder med batterimating. 
Elektretmikrofonen har god frekvensgjengi-
velse og tåler litt juling. 

Båndmikrofon (Ribbon) 
En båndmikrofon har et svært tynt lag av ek-
sempelvis aluminium som membran. 

Membranen er plassert mellom de to 
polene på en kraftig magnet, og kan vibrere 
fritt mellom disse. Mikrofonen er svært føl-

satormikrofon trenger altså en form for ytre 
spenningsmating, til forskjell fra den dyna-
miske mikrofonen. Den eksterne strømfor-
syningen kan komme fra et innebygd batteri, 
men det er mer vanlig med såkalt fantomma-
ting som mates utenfra gjennom mikrofonled-
ningen, og vanligvis er på 24-48 volt. 

Det finnes mange ulike typer kondensa-
tormikrofoner, men alle virker ut fra dette 
prinsippet. En kondensatormikrofon har 
bedre evne til å reagere på raske lydforløp 
(transienter) og registrerer høye frekven-
ser bedre. Kondensatormikrofoner er et 

grunnleggende verktøy for profesjonell 
innspilling, ettersom de leverer mer brilli-
ans enn dynamiske mikrofoner. Konstruks-
jonen fungerer godt i de fleste situasjoner, 
og er følsom nok til å fange opp lyder som 
er både lavere og lenger unna på en korrekt 
måte. Mange modeller har innebygde puter 
som demper signalet, slik at de kan håndtere 
nivåer over 140 dB.

Dynamiske mikrofoner
I en dynamisk mikrofon skapes signalet ved at 
en elektrisk leder beveger seg i et magnetisk 
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eller ”hjerteformet”. En nyremikrofon kjenne-
tegnes av høy følsomhet forfra og god følsom-
het fra sidene (omtrent 6 dB lavere ved 90° fra 
sidene), mens den er ganske ufølsom for lyd 
fra baksiden. Kardioidemikrofonen er vanlig 
både i studio og til livebruk. Denne typen 
mikrofon øker bassen når den plasseres inntil 
en lydkilde (proximity-effekt). Tett på lydkil-
den blir bassen betydelig høyere. For å unngå 
denne bassforsterkningen, skaper man bevisst 
et såkalt "low-end roll-off " – et høypassfilter 
som filtrerer bort alt under 100 Hz. Resulta-
tet blir imidlertid at lyden blir merkbart mer 
bassfattig når mikrofonen brukes på avstand. 

Vil du separere ulike lydkilder eller unngå 
refleksjoner eller rundgang, er nyremikro-
fonen et godt valg, med sin ufølsomhet bakfra.

Supernyre/-kardioide (Supercardioid)
Denne typen er mer retningsstyrt enn nyre-
mikrofonen og minimerer lyd fra sidene, 
særlig på skrått bakfra. Derimot har den en 
”boble” av opptak rett bakfra som man må se 
opp for. Mikrofonen kan med fordel brukes 
når man vil minske lekkasjen mellom forskjel-
lige instrumenter. Den er imidlertid følsom 
for proximity-effekten.

Hypernyre/-kardioide og Shotgun
Hyperkardioide eller hypernyre er en tredje 
variant som enda mer retningsstyrt. Den eli-
minerer de fleste lyder fra sidene og skrått bak-
fra, men har sterkere opptak rett bakfra enn 
supernyre. Mikrofonens opptak av romlyd blir 
også mindre hvis mikrofonen plasseres ganske 
langt unna lydkilden. ”Shotgun”-mikrofon er 
en kondensatormikrofon i et ”interferens-
rør” med små riller på høyre og venstre side 
som eliminerer lyd fra sidene, hvilket gjør 
den enda mer retningsstyrt enn supernyre  
og hypernyre.

Shotgun kan jobbe med lydkilder som er 
langt unna, lengre unna enn en normal nyre  
eller hyperkardioide. Den brukes først og 
fremst når man vil skjerme for uønsket lyd 
i miljøer med mange forstyrrelser, og pas-
ser derfor godt som bom-mikrofon under 
filminnspillinger. Hvis mikrofonen ikke er 

rettet mot kilden, vil lyden gå tapt.

Åttetall (Figure 8) 
Grafmet som viser denne karakteristikken lig-
ner et åttetall. Den tar opp lydbølger fra for- og 
baksiden (180°), men er ufølsom fra sidene 
og kalles derfor av og til ”bi-directional” (fra 
to retninger). Baksiden tar opp lyd med sam-
me styrke som forsiden, men med omvendt  
polaritet. Lyd fra sidene blir blir mye svakere, 
og dette kan brukes når man vil dempe andre 
instrumenter. Det er mange situasjoner som 
krever dette polarmønsteret, for eksempel 
intervjuer med to personer står vendt mot 
hverandre med en mikrofon mellom seg. 
Proximity-effekten gir sterk bassøkning.

Balanserte kabler
Mikrofoner kan tilkobles balansert eller uba-
lansert. Uttrykket ”balansert” har imidlertid 
ingenting å gjøre med høyre/venstre som på 
en balanse/panoreringskontroll. En ubalan-
sert tilkobling bruker to ledere og en skjerm 
som er koblet til ett signal. 

En balansert tilkobling bruker tre ledere: 
to separate signalkabler og et retursignal. 
Signalet er delt i to i mikrofonen, og det ene 
fasevendes før begge sendes ut gjennom kabe-
len gjennom hver sin leder. Disse vil heretter 
kalles varm (hot) og kald (cold). I løpet av 
turen gjennom ledningen utsettes de for de 
samme forstyrrelsene, og når signalene an-
kommer forforsterker/mikser fasevendes det 
polariserte signalet igjen og blir så rettvendt.  
Deretter blandes de to signalene sammen 
 igjen. Poenget med dette, er at eventuelle for-
styrrelser som kommer til på veien fjernes når 
signalene blandes. Det opprinnelige signalet 
blir dubbelt så sterkt, mens interferensene, 
som nå er speilvendt mot hverandre, kansel-
lerer hverandre. I et velfungerende balansert 
system kan interferensen være inntil 60 dB 
svakere enn i et tilsvarende ubalansert system. 

Skjermen, som omslutter signallederen og 
beskytter signalene fra eksterne forstyrrelser, 
skjermer eksempelvis fra summing fra dårlig 
lysutstyr, datamaskiner og RF-interferens.  

Balanserte konfigurasjoner er definitivt å fore-
trekke, særlig med kabellengder over to meter. 
Balanserte kabler fungerer godt i lengder opp 
til et par hundre meter.

Mikrofonens frekvensrespons  
(Frequency Response)
Av alle spesifikasjonene som er oppført for 
en mikrofon, er frekvensrespons en av de 
viktigste faktorene for å avgjøre hvordan den 
vil gjengi lyden. Frekvensresponsen forteller 
hvor godt en mikrofon tar opp lyd på for- 
skjellige frekvenser, og kan visualiseres med 
en graf der X-aksen viser frekvensen i hertz,  
og y-aksen respons i desibel. Frekvensrespon-
sen måles i området fra 20 Hz til 20 kHz. Det 
er innenfor dette området man angir hvor  
jevnt mikrofonen gjengir lyd. Hvilken  
responskurve er så best? En ideell frekvens-
respons er lineær eller "flat" med en rettlinjet 
graf. Det betyr at mikrofonen er like følsom 
for alle frekvenser. Resultatet er at mikro- 
fonen gjengir en mer nøyaktig representasjon 
av den opprinnelige lydkilden. Dette kalles 
rett frekvensgang. Spesifikasjonen 20 Hz- 
20 kHz +/-3dB indikerer at den maksimale 
variasjonen i nivået eller volum ikke overstiger 
tre desibel. Tre dB er vanlig i spesifikasjoner 
for frekvensrespons.

I graf nedenfor kan du se hvordan fre-
kvensgangen endrer seg i forhold til hvil-
ken opptakskarakteristikk mikrofonen har,  
eller er innstilt på.

Det er imidlertid verdt å merke seg at  
en rett kurve er ikke nødvendigvis er 
det beste valget. Det finnes mikrofoner  
som er spesielt utformet for stemme (tale  
og sang). Disse har vanligvis har en  
skrånende kurve i nedre register for å kom-
pensere for såkalt "bass boost" (proximity- 
effekter). Det finnes også mikrofoner  
med en bevisst økning i øvre mellomregister.

Mikrofonens impedans
Et aspekt som ofte blir misforstått eller 
oversett når man jobber med mikrofoner, 
er mikrofonens impedans. Dette er kanskje 
fordi impedansen ikke er en "kritisk" faktor. 
Selv om impedanstilpasningen er ikke av  
de beste, vil mikrofonen likevel fungere. Men 
for å sikre best mulig lydkvalitet, bør man sikre 
at impedansen er tilpasset resten av utstyret. 
En mikrofon med lav impedans bør generelt 
kobles til en inngang med like høy eller høyere 
impedans. Hvis en mikrofon er koblet til en 
inngang med lavere impedans, vil man få tap 
av signalstyrke.

Alle mikrofoner har spesifikasjoner som  
beskriver impedansen. Forskjellige produ-

senter har litt forskjellige retningslinjer, men 
vanlige klassifikasjoner er: Low-Z (høy impe-
dans) 50-1000 ohm, High-Z (høy impedans) 
10 000 ohm. Mikrofoner med lite ohm er 
vanligvis det klart foretrukne valget. På noen 
mikrofoner kan man velge mellom ulike im-
pedanser.

De fleste profesjonelle mikrofoner som 
er konstruert for lange kabelstrekk, har lav 
impedans. Det vil si at impedansen er lavere 
enn 600 ohm. Riktig tilkoblet er de mye 
mindre følsomme for ytre støy i kabelen, og 
kan brukes med lange kabler med svært lite 
tap i lydkvalitet. En mikrofons impedans er 
ikke nødvendigvis noen indikasjon på kvali-
tet eller ytelse. Det som betyr noe, er at du 
tar hensyn til denne faktoren når du kobler 
mikrofonen til en enhet.

Proximity-effekten 
"Proximity-effekten" eller nærtaleeffekten 
oppstår når lydkilden befinner seg mindre 
enn ca. 5 centimeter fra en mikrofon med ret-
ningsstyrt lydkarakteristikk. Når det oppstår 
en forskjell i lufttrykket mellom membranens 
forside og bakside, skapes en faseforskyvelse 
og det dannes frekvenser som egentlig ikke 
finnes hos lydkilden. Avhengig av mikrofo-
nens utforming kan effekten forårsake en 
forsterkning av frekvenser under ca. 100 Hz 
på opptil 10-15 desibel. Proximity-effekten 
kan med fordel brukes hvis man vil ha med 
mye av bunnregisteret. Gjør man eksempelvis 
opptak av stemmer, kan man utnytte dette for 
å gi røsten en dypere klang.

Delte meninger om retningskarakteristikk
At en rundstrålende (omni) mikrofon tar opp lyden jevnt 
i alle retninger og at en åttetallsmikrofon (Figure 8) tar 
opp fra to motsatte retninger, men ikke fra sidene – der-
om råder ingen tvil. Likeså hersker det stor enighet om 
hvordan en nyremikrofon (Cardioid) tar opp lyd. Ikke 
noe problem. Men hvordan definerer man en supernyre? 
En hypernyre? Derom strides de lærde. Produsenter og 
oppslagsbøker er ikke enige. Mange mener at supernyre 
er smalere enn hypernyre, mens andre er av motsatt opp-
fatning. Og uttrykket ”shotgun”, er det en retningskarak-
teristikk som er smalere enn supernyre, eller er det selve 
mikrofonkonstruksjonen det refereres til? Her får man 
også ulike svar fra ulike kilder. Det finnes også flere kon-
sept fra ulike produsenter.

Monitor har lett etter svar i flere oppslagsverk og  
kontaktet flere produsenter, men det er ikke enkelt å finne 
noen absolutte svar. Det som beskrives i denne artikkelen 
er imidlertid en vanlig oppfatning. For å vite sikkert hva 
slags retningskarakteristikk en mikrofon har, anbefaler  
vi i stedet at man ser på grafer og spesifikasjoner fra  
produsenten, og tar selve benevnelsen med en klype salt.

”Roll off” i høye frekvenser
Når en mikrofon er plassert ovenfor eller ved 
siden av et akustisk instrument, vil frekvens-
gjengivelsen minske (roll off) i de høye fre-
kvensene. Dette skyldes at høye frekvenser er 
mer retningsavhengige enn lave frekvenser 
og innebærer at et lavere lydtrykk av høye fre-
kvenser treffer mikrofonen. 

Transientrespons
En viktig faktor ved en mikrofon er dens 
evne til å reagere på lydbølger som endrer seg 
raskt. Dette kalles transientrespons, og viser til  
tiden det tar før membranen reagerer.  
Transienttiden avhenger av hvor mye mem-
branets materiale veier. Naturligvis reagerer 
en tyngre membran saktere enn en tynn.

Ting som påvirker lyden
Hver gang du dobler avstanden mellom 

mikrofonen og lydkilden, senker du mikrofo-
nens utsignal med 6 dB – og motsatt: Hvis du 
halverer avstanden, øker du signalet med 6dB. 
Hvis mikrofonen er plassert i nærheten av en 
stor, plan overflate, for eksempel som et gulv, 
kan du også få et løft i dB. 

Den ultratynne mikrofonmembranen er 
svært følsom for lufttrykk. Tenk deg at noen 
blåser inn i øret ditt fra et par centimeters 
avstand. Dette er svært ubehagelig, og kan 
skade trommehinnen. En mikrofonmembran 
som blir utsatt for et slikt smell, har det heller 
ikke helt bra. Til en viss grad kan man redusere 
risikoen ved å bruke en teknikk der man unn-
går å rette munnen direkte mot membranen. 

Utpust inneholder fuktighet som fester seg 
til skummgummifilteret som skal beskytte 
membranen fra fuktpartikler. Etter en stund 
dannes en sørpe av fuktighet og støv som re-
duserer mikrofonens følsomhet og gir uønsket 
demping av lyden. Dette kan i høy grad elimi-
neres ved å legge mikrofonen tilbake i etuiet 
etter bruk.

Noen mikrofoner er godt dempet mot 
håndlyd, men det gjelder langt i fra alle. Dette 
kan bli en betydelig forstyrrelse i en studio-
innspilling. Bassvibrasjoner i et gulv forplan-
ter seg også lett gjennom mikrofonstativet og 
opp til mikrofonen. For å eliminere dette, bør 
du bruke en mikrofonholder med en form for 
gummioppheng.

En annen ting som kan være nyttig å vite, er 
at mikrofonens plassering ofte påvirker lyden 
mye mer enn valget av mikrofon. Lave bass-
frekvenser sprer seg vanligvis i alle retninger, 
mens høyere frekvenser er mer retningsbes-
temte. Dette betyr at det har mye å si hvordan 
du retter mikrofonen. Jeg oppfordrer vanlig-
vis til å være like nøyaktig med omgivelsene 
som om man skulle sikte med et våpen. Glem 
heller ikke at en mikrofon som plasseres rett 
mot lydkilden (90 grader), kan resultere i en 
stående bølge!

Så ulike mikrofontyper passer for ulike 
bruksområder. Dessuten er det viktig å kjenne 
til og tilpasse mikrofonvalget etter retnings-
karakteristikk og frekvenskurver. I neste  
artikkel skal vi gjennomgå teknikk beregnet 
på opptak i stereo. n
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Lyst på DSLR? Eller kanskje enda mer lyst til å komme videre? Betegnelsen brukes om trappetrinnet mellom 

video og digital film, og er på den ene siden omtalt med respekt og beundring. På den andre siden har man 

med frustrasjon sett seg lei på all mekkingen den nye teknologien fører med seg. Men er DSLR fortsatt noen 

nytt? Monitor undersøker om det er på tide å legge termen på hyllen og gå videre.

Tekst & foto: Jonatan Kruse

REPORTASJE FILMTEKNOLOGI

DSLR-teknologien det siste året

DSLR – Hva skjer!?

”Klyv inte plankan med lien” sang Galenska-
parna & Aftershave i den svenske suksessmu-
sikalen Stinsen Brinner fra 1993, og fortsatte: 
”Du kanske kan hitta en såg”. Temaet var en 
jernbanestasjon som under trussel om ned-
leggelse, tiltrakk seg lykkejegere som ville 
bygge om til både kirke og fabrikk. ”Bygg inte 
om stationen!”, var parolen: ”det kanske kan 
komma ett tåg!”. Scenen diskuterte på lystig 
vis om man skulle legge kreftene i å kløyve 
planken med et tvilsomt verktøy eller bruke 
energien på å finne et bedre verktøy først. 
Høres det ut som DSLR? For dem som har 
glemt historien, ble begrepet mer eller min-
dre til ved en tilfeldighet da det plutselig ble 
mulig å ta utmerkede filmklipp med vanlige 
stillbildekameraer. Da ikonet Canon 5D Mark 
II fikk en svært enkel filmfunksjon, åpnet en 
velutviklet stillbildearkitektur av høy kvalitet 
plutselig sine dører for film. Over natten fikk 
vi tilgang til en stor og lyssterk bildesensor, 
mengder av fantastiske objektiver og en film-
kvalitet vi til da ikke hadde sett maken til, med 
unntak av de svært, svært dyre maskinene. 
En bølge gikk gjennom filmbransjen, og da  
Hollywood flørtet med den nye teknologien 
ved å bruke stillbildekameraene både i TV- 

søker mot film og erfarne film- og TV-foto-
grafer som ønsker å kalibrere og optimalisere 
utstyret sitt. Det gjør ham og firmaet hans 
temmelig unike, siden disse gruppene tradis-
jonelt tenker og handler ganske forskjellig. 
Calle Rosenqvist er ansvarlig redaktør i det 
svenske tidsskriftet Kamera & Bild, og har en 
velutviklet følelse for sin stillbildeorienterte 
gruppe av lesere. Hva tenker han om forskjel-
lene på DSLR og digital film, og mellom de to 
gruppene disse to representerer?

 – Stillbilder og bevegelige bilder er to vidt 
forskjellige ting, innleder Rosenqvist i tids-
skriftsredaksjonen i Stockholm. Da snakker 
jeg ut fra et teknisk perspektiv, og ikke minst, 
et fortellingsmessig perspektiv.

Rosenqvist forklarer at den avanserte still-
bildefotografen bruker betrakterens fantasi og 
oppleveser som fundament, og trigger disse 
med sine bilder. Det eksisterer ikke noe før og 
etter innen stillbilder, ingen forventning om 
utvikling eller avslutning. I stedet må hjernen 
og fantasien gjøre jobben i øyeblikket. Med 
bevegelige bilder er det annerledes. 

 – Det er klart at historiefortelling på film 
også bygger på betrakterens egne opplevelser, 
men legger du inn to minutter med en mann 
som smiler mot kameraet – og ingenting annet 
– blir man forvirret og kanskje litt brydd. Hva 
ville filmen fortelle? Film bruker i større grad 
et annet menneskes opplevelse til å formidle 
sitt budskap. 

Calle griper tak i kameraet og tar en klas-
sisk selfie for å illustrere sitt poeng. Betraktet 
som stillbilde virker det spontant og morsomt, 
men som film ville den bare føles merkelig.

 – Mitt poeng er at broen mellom stillbil-
dekultur og filmtankegang må omfatte så 
mye mer enn opptaksknapp, autofokus og en 
skulderrigg, mener Calle Rosenqvist. Ellers 
er det en åpenbar risiko for at den utpregede, 
flinke stillbildefotografen gjør seg uforståelig 
med sine bilder – selv om de er filmteknisk 
brilliante.

I Calles stillbildefokuserte verden er DSLR-
mulighetene i ferd med å eksplodere. Det 
gjenstår en del forenkling – det er fortsatt langt 
mer plunder å ta frem sitt DSLR enn mobilka-
meraet når noe skjer. Detaljer som autofokus, 
komplisert reise fra kamera till Facebook eller 
Instagram og hele kapittelet om filmredigering 
står fortsatt i veien for virkelig breddebruk  
av DSLR. 

 – En helt avgjørende faktor som skiller 
amatørene fra proffene, er utvalget av bilder, 
minner Rosenqvist om. En amatør tar 500 
bilder og viser 500 bilder til vennene sine. En 
proff tar 2000 bilder og velger ut fire, som til 
sammen forteller akkurat den historien det var 

meningen å fortelle. 
Calle mener at vannskillet vil att bestå når 

DSLR slår igjennom, men at det da vil dreie 
seg om redigering. En filmfotograf kan ikke 
omfavne sin yrkestittel uten å forstå og be-
herske redigering, og det vil endre ham eller 
henne som fotograf. Dagens utvelgelse av still-
bilder tilsvarer morgendagens filmredigering. 

Filmkamera eller snøskuffe?
To store grupper definerer altså DSLR-begre-
pet ulikt. Stillbildefotografene er i ferd med 
å åpne døren til DSLR-verdenen, mens de 
etablerte filmskaperne holder på å stenge den 
bak seg. Mulighetene for å bruke nye, ordent-
lige digitale filmkameraer, der man har tenkt 
på bevegelige bilder helt fra tegnebordet, har 
konkurrert ut kompromissløsninger med still-
bildekameraer. Det var Canon som en gang 
i tiden etablerte trappetrinnet, og selskapet 
huser nå begge grupper. Hvordan resonnerer 
de der? 

 – Vi ser et enormt potensiale i den digi-
tale filmen, og mener at satsningen på EOS  
Cinema er et bevis på det, forklarer Roel  
Lammers, som er markedssjef i Canon Sverige.

serier og enkelte langfilmer, var supersukses-
sen et faktum. I mangel på bedre uttrykk lånte 
man akronymet DSLR for digital speilrefleks 
– på tross av at dette lille speilet bare er i veien 
for oss filmfolk. Å ”stillbildefilme” ble aldri 
noen slager hos brukerne, men å ”DSLR-
filme” føltes greit, og ordet var født. Men  
vil det leve videre? Eller forsvinner teknolo-
gien når ekte digitale filmkameraer skyller  
inn over markedet? 

Håndfast erfaring
Guffe Funk er mannen bak Swedish Chame-
leon, et firma som har spesialisert seg på DSLR 
og mekanisk tilbehør. Monitor besøker ham 
i verkstedet i Nacka utenfor Stockholm, og 
ber ham illustrere problemet. Hvorfor går det 
første besøket i en DSLR-historie til akkurat 
et mekanisk verksted? 

 – Et stillbildekamera er laget for å ta stillbil-
der, innleder Guffe etter at han har bedt Moni-
tor om å ta av seg skoene for å ikke trekke med 
seg høstløvet inn.

 – De store selskapene har over årene brukt 
tusener av timer på å finne det perfekte grepet 
for det perfekte stillbildet, og kameraene er 
utviklet langsomt, over tiår.

Verkstedet er en tenårings drøm hva gjelder 
verktøy, komponenter, mystiske plastbokser 
og merkede bokser. Guffe har vært med siden 
starten og burde være en av dem som kan 
tegne et fullstendig bilde.

 – Tenk også på at stillbildekameraene aldri 
trenger å bevege seg for bildenes skyld, etter-
som de er fryst. Det kan hende du må flytte 
deg eller montere opp kameraet på et tak eller 
under en bil, men under selve eksponering-
en er kamerabevegelsen uviktig. Du tar jo  
et stillbilde!

Funks kameraprodukter er alle merket med 
SC og en liten kameleon, og de aller fleste et-
terstreber å holde kameraet i en stabil posisjon. 

 – For film- og videokameraer, derimot, er 
det jo helt andre vilkår, fortsetter Guffe, og 
derfor har ulike modeller utviklet seg i ulike 
retninger. Nyhetsreporteren bryr seg ikke om 
størrelen, men vil ha et stabilt kamera med 
zoomfunksjon, som ligger godt på skulderen. 
Privatpersonen vil helst slippe å slepe med seg 
ti kilo ekstra til bryllupet eller dåpen, og søker 
noe som ligger godt i hånden og kan gjemmes 
i lommen. Mens langfilmfotografen som hele 
tiden har et stort team rundt seg og gjør alt for 
optimal bildekvalitet, helst ser kamerahuset 

som en komponent i en kamerarigg der han 
selv velger objektiv, søker, fokusmulighet og 
stativ eller rigg. Så fort et kamera skal ta beve-
gelige bilder, endrer bruken seg. 

Swedish Chameleon fødtes i sin tid ut av 
ideen om å gjøre byggeprosjektene for kom-
piser til en ordentlig jobb. DSLR hadde slått 
igjennom og Guffe var den som satte sammen 
de fiffigste riggene med frigolitt, gaffateip og 
noen skruer.

 – I dag er det to typer av populære kamera-
rigger som begge krever min eller en annen 
tredjepartsprodusents tilbehør for å fungere 
optimalt, fortsetter Guffe. Den ene er digital 
film, som Canon C300, Sony F55, Panasonic 
AG-AF101, Blackmagic Cinema Camera og 
så videre, der produsenten fokuserer på film-
fotografer som alltid bruker kameraet på ulike 
måter. Her blir kamerahuset selve hjertet i en 
større rigg. Objektiv, søker, B-fotomonitor, 
batteri, mikrofon, kameralamper og reflekto-
rer, følgefokus – alt settes på etterpå og byg-
ges rundt kamerahuset på riktig måte. Men 
filmkameraet er jo virkelig laget for film. Inn- 
og utganger sitter der de skal, batteriene kan 
enkelt byttes og lydelektronikken holder også 
høy kvalitet. Kort sagt er det et filmkamera vi 
snakker om, men det blir ikke brukbart før det 
havner på en rigg!

Guffe finner frem et stillbildekamera  
fra Sony. 
 – Den andre populære varianten handler om 
å gjøre et perfekt stillbildekamera så bruker-
vennlig for film som overhodet mulig. Her er 
det kanskje enda større behov for en rigg, et-
tersom kameraet er så langt fra å være filmklart 
når det leveres. 

Guffe ramser opp kompromissene som still-
bildekameraets format medfører. 

 – Du har ingen tilpasset søker. Valget står 
mellom elektronisk tilbehør eller en lupe til 
kamerahuset. Objektivet er ikke mekanisk 
bygget for film, og har korte nærgrenser for 
skarphet og zoom. Derfor trenger du et til-
passet følgefokus. Lydelektronikken er van-
ligvis den minste og billigeste varianten, med 
AD-omformer og en mikrofonforsterker som 
ikke holder mål. Dermed vil du kanskje ha en 
lydopptaker på riggen din. Kanskje vil du også 
ha en bildeopptaker hvis du ikke er fornøyd 
med kodeken som lagres på kamerakortet og 
vil komplettere med Ninja eller noe lignende. 
I det hele tatt er veien fra kamerahus til skyte-
ferdig filmkamera lang for stillbildekameraer 
og DSLR!

Epler og pærer og filmer og bilder
Guffe Funk og svenske Chameleon er noe av 
en fellesnevner for både stillfotografer som 

Stillbilde eller frame fra 4K-opptak? 
Bildene er tatt i dagslys med et Canon 1DC 
med 1000/s. Legg merke til at kvaliteten 
holder til magasintrykk. 

Mannen bak svenske Swedish Chameleon tror både 
DSLR-brukere og proffer innen digital film vil ha behov 
for rigger og tilbehør i overskuelig fremtid. 

Lasse Pettersson hos Nikon mener at selskapet også i 
fremtiden vil sette stillbildefoto foran film. 
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Vår C-serie har gått over all forventning og  
gitt mange av konkurrentene en liten smekk 
over fingrene. 

Roel Lammers har på seg flere hatter siden 
han representerer begge yrkesgruppene innen 
stillbilde og film. På spørsmål om de avanserte 
DSLR-kameraene ikke risikerer å konkurrere 
ut sine filmbrødre i de høyere prisklassene, 
kommer svaret lynraskt.

 – Jeg tror alle selskaper som har en produkt-
skala over flere prisklasser på en eller annen 
måte risikerer å konkurrere med seg selv. Man 
kan forestille seg at en billigere DSLR-løsning 
ville være attraktiv for de som ellers ville ha 
valgt et dyrere C-kamera, men på den annen 
siden ser vi at DSLR kommer stort og har ing-
en grunn til å nedprioritere dette segmentet. 

Roel passer på å demonstrere nye Dual Pixel 
CMOS Autofokus, som muliggjør en helt ny 
fokusløsning i kommende DSLR-modeller. 
Metoden benytter en ny og avansert teknologi 
for å forbedre autofokuset i bevegelige bilder, 
noe som hittil har vært vanskelig. Autofokuset, 
sammen med de nye AF-tilpassede objektive-
ne, er i følge Lammers et klart signal fra Canon 
om at satsningen på film og bevegelige bilder 
har kommet for å bli. Dette er en analyse han 
deler med mange, men ikke med Lasse Pet-
tersson, produktsjef i Nikon. Selv om D800 
er noe av de beste en DSLR-filmskaper kan slå 
klørne i, ønsker selskapet å la filmfunksjonen 
bli stående i parentes.

 – Skal du klippe gresset, vil du lete etter en 

gressklipper, ikke en snøskuffe, resonnerer 
Petterson på Monitors forespørsel. 

 – Våre kameraer vil bli stadig bedre å filme 
med, og som du ser bruker vi mye autentisk 
filmmateriale i våre presentasjoner av oss selv. 
Men vår førsteprioritet er stillbilder og vårt 
produktsortiment skal bedømmes ut fra still-
bildefotografens perspektiv. 

Problemet kamerastativ
Stemmene i bransjen er derfor mer eller min-
dre enige om at yrkesfotografene lukker DSLR 
døren bak seg, men den står fortsatt åpen 
for stillbildefotografer og entusiaster, og vil 
snart åpnes videre enn noen gang. Går man 
fra DSLR-kamera til et ekte digitalkamera, 
er det ikke nødvendigvis bildekvaliteten som 
rettferdiggjør investeringen. I stedet er det 
håndtering, grensesnitt og kamera-bygningen, 
inn- og utganger, støtsikkerhet og ikke minst 
lydegenskapene som utgjør forskjellen. Det er 
forskjeller i bildekvalitet, men dette blir fort 
mer av en teoretisk diskusjon enn klart syn-
lige forskjeller i resultat. En filmklar modell 
direkte fra fabrikken lar vente på seg. I stedet 
velger produsentene å slippe til tredjeparts-
produsenter på rigger og skulderstøtte. Det 
grunnleggende problemet er fysikken rundt 
skulderen og søkeren – hadde kroppen kun-
net skyve ut haken som stabil kamerastøtte, 
ville produsentene vært takknemlige. I dag 
må kameraet plasseres godt til høyre for ho-
det, mens søkeren må plass et sted foran øyet, 
noe storprodusentene altså overlater til tred-
jepartsprodusenter å løse, mens de selv foku-
serer på å utarbeide optimal elektronikk i en 
sømløs innpakning.

Det vi har lært oss å verdsette ved håndhold-
te kameraer, er forresten nettopp utstøheten 
som kommer fra skulderpartiet. Holder man 
kameraet foran ansiktet på frihånd får man i 
stedet små, horisontale vibrasjoner som gjør 
bildet ubehagelig og vanskelig å lese. Hånd-
holdt kamera er altså noe man skal passe seg 
for, og burde kanskje erstattes av begrepet 
"skulderkamera". Videre er det en økonomisk 
og praktisk faktor er relevant for diskusjonen 
om DLSR versus digital kino. Det digitale 
filmkameraet er ofte hjertet i en ganske kost-
nadskrevende produksjon. Dagskostnadene 
for en komplett innspillingsplass kan være 
svært høye, i likhet med reise- og transport-
kostnadene for en dokumentarproduksjon. 
Sammenlagt både bør og vil fotografer legge 
en betydelig del av budsjettet sitt i driftssik-
kerhet. DSLR-systemer er optimalisert for 
stillbildebruk, men prisen for de dyrere kame-
raene inkluderer også en komplett tenkemåte 

for å sikre at filmkameraet fungerer i felt – selv 
når det blåser, stormer, regner eller du bare har 
uflaks. 

Truet eksponeringsknapp?
Det er enda et kapittel som må behandles 
før vi kan legge den moderne filmkamerabo-
ken bak oss. Vannskillet mellom stillbilde og 
film har alltid vært tydelig, men med den nye 
4K-teknologien må kartet i stor grad tegnes 
på nytt. Kombinasjonen av høy oppløsning 
og sensorer muliggjør film med høy lukker-
hastigheter, noe som vil åpne for 25 perfekte 
stillbilder i løpet av sekunder! Man kan altså 
tenke seg en hybrid innen arbeidsmetodikk, 
der en stillbildefotograf bruker et filmverktøy 
for å levere stillbilder i som sluttprodukt. Et 
selvsagt arbeidsfelt der teknologien allerede er 
etablert, er sportssendinger, som ofte bygger 
på perfekte actionframes. Bilder som publi-
seres på nettet, i trykte tidsskrifter eller til og 
med magasintrykk av høy kvalitet (se bildene) 
kan kan nå være resultatet av en filmsesjon i 
stedet for en eksponering. Studiofotografer 
som jobber med blitz vil nok trenge avtrek-
kerfingeren sin i lang tid fremover, men i sta-
dig flere sammenhenger vil vi se en kultur- og 
vaneforskjell mellom å eksponere serier eller 
å fange stillbildemateriale ved å ta opp korte 
filmsnutter. 

Betegnelsen dør – teknologien lever
Termen DSLR er flertydig og uregjerlig. En 
gang i tiden løste kameraprodusentene pro-
blemet med at både fotografens øye og den 
lysfølsomme filmen måtte dele samme objek-
tivåpning med å montere et speil som ble felt 
opp lynraskt i fotoøyeblikket. SLR – speilre-
flekskameraet – var født, og etterhvert kom 
tiden for å tilføye D-en for digital. Når appa-
ratene etterhvert kunne brukes til å ta opp film 
av høy kvalitet, ble betegnelsen DSLR-filming 
assosiert med alle problemene yrkesfotografe-
ne opplevde. Men vil betegnelsen leve videre? 

Filmfunksjonen på stillbildekameraene har 
definitivt kommet for å bli. Den store massen 
av stillbildefotografer vil trykke på opptaks-
knappen uten rigg eller tilbehør, og den store 
massen av filmfolk vil holde seg til det stadig 
større tilbudet innen digital film. Men for dem 
som har savnet en mellomting mellom disse to 
retningene, finnes det nå et alternativ, selv om 
det krever tålmodighet, tilbehør og hobbybyg-
ging. Filmens verden brer seg ut. Når stadig 
flere veier etableres,  for  å lære seg profesjonell 
filmskaping må jo det være en fordel? n

I sentrum av begivenhetene. Siden 5D Mark II og 
lanseringen av EOS-Cinema har bevegelige bilder blitt 
en naturlig del av Canons hverdag.

Calle Rosenqvist er sjefsredaktør i svenske Kamera 
& Bild, og oppsummererer forskjellene mellom 
stillbilde- og filmkultur. 

AVIT-Systems 
deltar på Nordiske 
Mediedager i Bergen
Møt oss på mediemessen i Grieghallen 
torsdag 8. og fredag 9. mai 

Direktesendinger og eff ekti v formidling av levende bilder på web, 
er det vikti gste grepet nett aviser nå gjør for å knytt e leserne ti l sin 
webavis.  

AVIT-Systems har de siste årene spesialisert seg på trådløs sendetek-
nikk, og har levert løsninger ti l alle de store medieaktørene i Norge. 

Vi gir deg en innføring i verktøyene og viser deg hvordan.

PRESENTASJON  /  TEKNOLOGI  /  INSPIRASJON

Grunnlegger og administrerende direktør i LiveU, 
Samuel Wasserman, forteller om teknologien bak, 
og framti den for, sendeenheten som har tatt  live 
verden med storm.

Ansvarlig redaktør, Tory Pedersen, og Technical 
Operati on Manager i VGTV, Christi an Pett ersen, 
avslører hvorfor satsingen på Live video er avgjø-
rende for VG. De vil også fortelle om prakti sk bruk 
av de forskjellige LiveU produktene de benytt er.

MØT OPP PÅ VÅRT LIVEU SEMINAR 
TORSDAG 8. MAI KLOKKEN 14.00 I 
GRIEGHALLEN, TROLDSKOG

Live – hvor som helst, 
når som helst!
Kunsten å være aktuell med nyheter og 
først ute med direkte, levende bilder.



www.monitormagasin.no34  2-2014 www.monitormagasin.no 2-2014  35

Tekst & foto: Sebastian Johansen

I  Norge feirer AVIT-Systems AS trettiårsjubileum i år. Med 
trofaste kunder som NRK, VG og TV2 har deres kunnskap 
og teknologiske løsninger vært med å definere kringkastings-
bransjen i Norge. – Mye har forandret seg siden 1984, men 

hovedfokuset på kvalitet og sikkerhet har fulgt AVIT-Systems  
hele veien, forteller daglig leder Annenita Bakker Schøyen. 

Selskapet har en fortid som produsent av medievarer, men i dag 
leverer de proffutstyr og skreddersyr mediesystemer til kundene. 
–Hovedproduktene våre endrer seg hele veien, siden utviklingen i 
bransjen går så raskt. Det store spørsmålet er hvilke trender, teknologi 
og behov som dukker opp i fremtiden. Det gjelder å holde seg  
oppdatert, og derfor deltar vi på en rekke messer, som NAB i Las Vegas 

og IBC i Amsterdam, sier Annenita.
Den heiteste trenden nå er LiveU, som blir brukt av mange 

medieaktører. VGTV står frem som en god ambassadør på dette.  
– VGTV har raskt blitt det stedet på internett man går for å se  
nyheter og underholdning. Det er forventet at de er raskest ute.  
Mye av dette er takket være LiveUs teknologi, sier Annenita stolt.  
AVIT-Systems er nemlig den eneste som leverer LiveU-teknologi.

LiveU sin teknologi har revolusjonert mulighetene til å sende 
live-opptak. Gjennom å kombinere mobildata, LAN og Wi-fi finner 
senderen den mest optimale måten å sende film live i best mulig 
kvalitet. – Så godt som alle nyhetsleverandører bruker etter hvert  
LiveU-teknologi. Fordelen er at man kan sende direkte til alle som  

har samme systemet. Alle med en mobiltelefon kan i prinsippet sende 
over liveU direkte til nyhetsaktøren. 

LiveU er bare en av flere hovedsatsninger for AVIT-Systems, som 
leverer det meste av proffutstyr til kringkastingsbransjen. Målet  
er å kunne tilby kundene akkurat det de trenger, fra opptak til 
bearbeidelse. Eller som det står på nettsiden deres: «AVIT-Systems 
bidrar til å oversette utfordringene til teknologiske løsninger som 
optimaliserer din virksomhet.»

AVIT-Systems leverer ikke bare til mediebransjen. Mange ønsker 
proffutstyr til helt andre sammenhenger. – For eksempel har vi laget 
kontrollrom for undervannsroboter (ROV) for oljebransjen. Ganske 
annen bruk enn vi er vant til, men veldig likt system. Denne typen 

AVIT-Systems 

30-års jubileum 
erfaringsoverføring som det er større og større etterspørsel etter. 

Selskapet het opprinnelig 2mtv Media Productions AS, men 
byttet navn til AVIT-Systems AS da det ble kjøpt opp av Nordjyske  
i 2007. Samtidig ble selskapet knyttet sammen med Avit-systems i  
Danmark og Sverige, med hovedkontor i København. Avit-systems har  
dermed blitt en av Skandinavias ledende leverandører innen sitt felt.

De ansatte i AVIT-Systems viste med stor glede frem noen av 
produktene som er banebrytende for bransjen. Alt fra LiveU-sendere 
som kan festes til en hver smarttelefon, til dataprogram som gjør det 
mulig å redigere videoopptak mens den sendes live på TV. Det er 
ingen tvil om at AVIT-Systems også i fremtiden vil levere produkter 
som kommer til å forme måten vi opplever film og nyheter i Norge. n

REPORTASJE AVIT-SYSTEMS

Annenita B. Schøyen og Jan Helgen viser frem verkstedet. Annenita viser frem utstyrrommet.

Harald Halvorsen og Annenita 
Bakker Schøyen viser frem LiveU.

Harald og Annenita viser frem LiveU mobilsender. Knut Vegard Fosse redigerer det han filmer live.



www.monitormagasin.no36  2-2014 www.monitormagasin.no 2-2014  37

Zynaptiq UnVeil

Problemløser for uløselige problemer
Mikrofoner som står for langt unna lydkilden låter aldri bra og har alltid 

for mye etterklang. De aller fleste lydteknikere har irritert seg over ma-

teriale som låter som det er langt unna, og som ikke kan fikses på. Eller 

kan det? Monitor ser nærmere på Zynaptiqs UnVeil, som lover ren magi.

Tekst: Johannes Oscarsson

TEST PROGRAMVARE FOR LYDBEARBEIDING

det er ikke lett å løfte frem lyd off-axis. Det blir 
mindre etterklang och bere hørbarhet også 
her, men som vanlig gjelder prinsippet om at 
jo bedre materiale inn, jo bedre materiale ut. 
Det virker imidlertid som om det vil være mu-
lig å løfte materiale minst et karaktertrinn opp.

For musikk som har fått pålagt for mye re-
verb, fungerer prosessen også forbausende 
godt, men det merkes at mulighetene styres av 
materialet. Kontrollene for Focus Bias spiller 
også stor rolle her, for å lete frem akkurat den 
etterklangen man vil bli kvitt, sammen med 
Localize for å minske bieffektene av proses-
sen. I et testopptak av trommer, tenderte Hi-
hat og cymbaler til å bli ganske skarpe når man 
fjernet mye etterklang, men dette kunne mot-
virkes ved å skru ned Presence eller skru opp 
Refract. Det tøffe med trommeinnspillinger, er 
at det er mulig å trekke ut romlyden for deretter 
å komprimere den separat. Heftige saker!

Ekstremt følsomt materiale som kormu-
sikk, ser dessverre ut til å være vanskelig å 
prosessere for UnVeil. Det oppstår lett små 
forstyrrelser som ligner kompresjon, og det 
dukker gjerne opp et kunstig høyfrekvent 
"skimmer". 

AVSLUTNINGSVIS
UnVeil tilbyr en funksjon som til nå i prak-
sis har manglet på markedet, og ved første 
øyekast virker det som trolldomskraft. Etter 
en viss innlæringskurve og frisk eksperimen-
tering, belønnes brukeren med muligheten 
for å bruke materiale som tidligere ville vært 
ubrukelig. Det trengs en god del kapasitet for 
å jobbe med UnVeil live, men de fleste vil nok 
bruke det som  AudioSuite eller i frittstående 
modus, og moderne datamaskiner vil kunne 
klare jobben uten problemer. Som tommel-
fingerregel hoppet CPU-belastningen i Pro 
Tools fra 2 % til 51% av en stereoinstans Un-
Veil på vår testdator (en MacBook Pro på 2,2 
GHz Quad i7, Pro Tools 9, RTAS, 48 kHz, 
1024 samplinger buffer). 

UnVeil er virkelig strålende i bruk på mo-
nomateriale, men gir varierende resultater på 
stereomaterialet, avhengig av kilden. Veldig 
lang romklang er vanskelig å fjerne, men i de 
fleste tilfeller kan Zynaptiqs svarte boks øke 
hørbarheten ordenlig. Den gamle regelen om 
at skitt inn blir skitt  ut, holder fortsatt mål til 
en viss grad – men i mange tilfeller blir det skit 
inn, akseptabelt ut. UnVeil bør inngå i ethvert 
postprodukskjonsstudios arsenal, men si for 
guds skyld ingenting til produksjonsgjengen! 
n

(umulig, selvfølgelig), og nå hevder Zynaptiq 
at man kan gå inn og forandre mengden av et-
terklang på et ferdig opptak.

SKREDDERSY ETTERKLANGEN
I denne testen fokuserer vi på det primære 
bruksområdet, men UnVeil kan ikke bare 
brukes til å fjerne etterklang på magisk vis. 
Tanken er å gi brukeren mulighet til å minske 
mengden av romklang, gjøre oppmiksing til 
surround og matche klang mellom innspil-
linger. Her finner vi kontroller med kryptiske 
navn som Focus, Localize, Refract, Adaption 
og Presence, som brukes til å finjustere akku-
rat det vil er ute etter. En ”mer/mindre”-bryter 
hadde selvfølgelig vært enklere å håndtere, 
men det dreier seg om følsomme justeringer 
som lett går over styr, så jeg er glad for å få 
god kontroll. 

Hva UnVeil gjør bak kulissene er naturlig-
vis hemmelig. I følge produsenten er det ikke 
snakk om noen vanlig flerbåndskompresjon, 
støyreduksjon eller lignende. De kaller pro-
sessen mønstergjenkjennende avmiksing. 
Prinsippet går ut på at algoritmen finner og 
separerer bakgrunnssignalet, etterklangsde-
len, av en lyd fra direktelyden. Ved optimalt 
resultat skal direktelyden etterlates upåvirket.

Den viktigste av de kulerunde kontrol-
lene, er Focus. I praksis er dette programmets 
gasspedal, som styrer om man skal øke eller 
minske mengden av bakgrunnssignal. For å 
gjøre det lettere å finne bakgrunnssignalet 
er det en grafisk visualisering av EQ øverst 
til venstre, ved navn Focus Bias, som lar deg 
gjøre prosessen mer eller mindre følsom for 
bestemte frekvensområder. Det enkleste er å 
skru Focus opp til maks (det vil si at man tar 
bort så mye etterklang som mulig) og deretter 
trimme inn UnVeil. Refract og Adaption styrer 
hvor raskt UnVeil skal reagere på materialet og 
hvor raskt det skal slutte å reagere. Localize 
jevner ut prosessen for å minske pumping, 
mens Presence legger til en slumpfaktor i ana-
lysen for å beholde litt mer diskant.

Siden dette er en ganske kompleks prosess 
der små forandringer kan få store konsekven-
ser, akkurat som ved støyreduksjon, er det 
prisverdig at programmet både har vanlig by-
pass og mulighet til å lytte isolert på signalet 
som fjernes. Alt som skjer i prosessen vises i 
den store grafen. Den er lett å tolke, ettersom 
den både viser innsignaler og utnivåer samti-
dig. Da ser man hvor raskt nivået faller etter 
hver lydtopp. 

MAGISK RESULTAT MED FINGERSPISSFØLELSE
I testen har UnVeil fått prøve seg på bearbei-
ding av flere typer materiale: dårlig innspilt 
dialog med både intervjumikrofon, mygg 
og shotgun, koring og instrumentopptak 
med for mye klang samt hele musikkmikser 
med for mye påklistret reverb. Spesielt når 
postproduksjon er muligheten for å minske 
etterklangen nærmest en hellig gral. Så hvor-
dan fungerer det?

Et intervjuopptak som ble gjort med en god 
mikrofon, men i et rom med for mye klang, 
låter akkurat litt får ille til å kunne brukes. Med 
justering av Adaption til å matche etterklangs-
tiden går det an å justere Focus ganske mye, 
og etterklangen forsvinner uten at samtalen 
begynner å høres dårlig ut. Imponerende! Jeg 
merker imidlertid at skarpe lyder som plutse-
lig latter eller lignende, begynner å låte enda 
mer gjallende. Her må finjusteringer av Pre-
sence og Refract til for å unngå å skade mate-
rialet. Naturligvis demper også UnVeil miljø-
lyd en smule, og som i restaureringsarbeid for 
øvrig, er det ofte mer effektivt å kombinere 
ulike prosesser enn å overbelaste en enkeltp-
rosess som UnVeil.

For mygger fungerer prosessen veldig bra, 
men kan bli forstyrret av støy fra klær. Ekspe-
rimentering med transientkontrollen hjalp i 
dette tilfellet. Men mygg er kanskje ikke det 
viktigste bruksområdet. Hvordan fungerer 
UnVeil på bommer? Tja, så lenge bommikro-
fonen er rettet i nogenlunde riktning retning, 
forsvinner etterklangen som forventet, men 

Dårlig egnede innspillingsrom, mikrofoner som står for langt unna eller for mye reverb i en 
miks – alt dette kan senke en produksjon til hørbarhetens grumsete bunnsjikt. Tidligere har man 
kunnet eksperimentere med flerbåndskompresjon, EQ, brutal redigering og transientkonverter 
(kanskje også en eller annen obskur japansk anti-reverb-plug-in), men det har aldri eksistert 
noen fullverdig løsning. Tyske firmaer ser imidlertid ut til å ha en dragning mot det umulige: 
For noen år siden lanserte Melodyne muligheten for å gå inn og justere enkelttoner i akkorder 

TYPE Plug-in/frittstående program for 

reduksjon av romklang

KANALER 1-8

FORMAT AAX Native, RTAS, Audio Unit, VST. I 

tillegg frittstående program

SYSTEMKRAV Mac OS 10.6 eller senere, 

Windows XP SP3, Vista eller Windows 7, 

minst dobbelkjernet prosessor

SAMPLINGSFREKVENSER 44,1-192 kHz

LISENSSYSTEM Challenge-response

Et noe spesielt grensesnitt med kryptiske navn på kontrollene gjør det mulig å 
manipulere innspilt romklang, men det tar tid å lære seg programmet i dybden.

CPU-belastningen i Pro Tools øker fra 2 til 51 prosent av en stereoinstans UnVeil på vår 2,2 GHz MacBook Pro.
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Husker dere PAL? Knapt en halv million piksler spredt ut over et firkantet bilde. Tilpasset for tidlige nyhets-

sendinger, husker dere det? Det var på den tiden da man optimaliserte bildekvaliteten ved å klatre på taket 

og børste av antennen, eller tilkalle noen fra Televerket. HD sto for tur, og har knapt rukket å finne veien inn i 

stuene før det er på tide å bytte utstyr igjen. Monitor har sett nærmere på 4K og testet en helt ny arbeidsflyt.

Tekst & foto: Jonatan Kruse

REPORTASJE FILMTEKNOLOGI 

måler 4K 8,85 megapiksler – altså mye, mye 
mindre enn man bruker i stillbildesammen-
heng til presse, mote og kunstfotograferinger. 
Stillbildeverdenens egne objektiver burde 
altså holde mål hvis man velger riktig objektiv 
for anledningen. Men hvor ofte skalerer man 
stillbilder til kjempeformat..? Om ikke annet 
er det spennende å teste, selv om en ren objek-
tivtest er en annen artikkel. Med dette reson-
nementet i bagasjen, plukket Canon en serie 
nyoverhalte L-objektiver til oss og dermed falt 
vårt valg på EF-fatningen. 

Ny arbeidsflyt på stressede opptakssteder 
byr alt for ofte problemer. Botemiddelet er 
veldig nøye planlegging. Svunnen er dessu-
ten tiden da et filmkamera var en selvstendig, 
gjennomtenkt enhet. I dag er fotografen på 
opptaksstedet like mye puslespillegger og 
mekanobygger som kunstner. C500-riggen 
må delvis bestå av kamerahus og aktuelt  
objektiv og devis av Codex-bakstykke som 
spiller inn 4K-materialet. I tilegg vil Nord-
ström ha en separat viewfinder, gjerne med 
høyoppløst Zacuto LED, for å kunne jobbe 
detaljert med skarpheten. C500 jobber med 
to volt lavere spenning enn standard V-lock, 

og viewfinderen har egen strømforsyning med 
batterier. Summa summarum snakker vi om 
tre forskjellige batterier med hver sine for-
brukssykluser, som må byttes under opptak. 
Legg til SSD-diskene for 4K og CF-kortene 
for HD-proxy, og du har sysselsatt en erfaren 
B-fotograf fullt ut. Det ble klart at 4K vil kreve 
mer av oss, teamet vårt og dataressursene våre 
enn vi hadde forutsett!

Små feil, store konsekvenser
Fem scener skulle spilles inn: fire på location 
og én med greenscreen. Målsetnigen var å få 
ukomprimert 4K gjennom hele produksjon-
skjeden, alt annet var å mislykkes. Kamerets 
egne CF-plasser skulle fungere som lagring 
for proxymateriale og sikkerhetskopier der 
vi kunne lagra HD-materiale i 4:2:2. Filene 
kunne så lastes inn i Avid-redigeringen, og 
via EDL-lister sendes videre til After Effects 
via Adobe Premiere. Først der ville de endres 
til online 4K 4:4:4-filer, der comp- og grade-
teamet kunne dra nytte av hele båndbredden 
i det krevende postarbeidet. Med riktige inn-
stillinger skulle compen kunne skille enkelt- 
vise hårstrå, og det som mindre er, fra den 

Hvordan i allverden gikk det 
til? Dere som leser dette er 
formodentlig oppvokst med 
PAL-systemet og fire-tre-TV, 

og noen husker kanskje til og med enda len-
ger tilbake til svarthvitt. I dag blir barna født 
inn i full-HD-TV-ens æra, men allerede før de 
har begynt i barnehagen, vil 4K ha overtatt. 
Hvor mye skarphet trenger vi? Monitor tok 
tyren ved hornene, og tok med notatblok-
ken på opptak. Denne artikkelen slutter med 
at vi synker ned i stolene på en av Sveriges  
beste 4K-kinoer og trykker på Play – men 
hvor starter den? Med tallene, selvfølgelig.  
En rask recap av hva dette handler om: 

Trykker man inn PALs 768 x 576 piksler 
på minikalkulatoren, får man omtrent en halv 
million frem på displayet. Det er ikke lenge 
siden dette var nok til å utstyre både nasjonen 
og resten av verden med rullende TV-bilder. 
De myke, sveipende oppdateringene over 
CRT-skjermene ga et skarpt og behagelig 
bilde på apparater som aldri målte mer enn 
tretti tommer. Det var den gang. Men så startet 
endringsmotoren. High Definition er dagens 
nye standard, og måler 1280 x 720 eller 1920 
x 1080 piksler, som rendrer i to megapiksler 
hvis man slår det inn på kalkulatoren. Bok-
staven ”p”, eller progressiv, betyr at oppløs-
ningen tilsvarer helbilder og ikke halvbilder 
som på CRT-tiden – skjelvende halvbilder 
har vi lagt bak oss. TV-apparatene har blitt 
skarpere, mindre overbærende og betydelig 
større. Så hvordan forholder PAL og full-HD 
seg til dette? Regnet i antall piksler er faktor 
4 et rettferdig tall, for hver piksel det gamle 
gjerrigknark-systemet klarte å levere, må  
drives av tre verdier: luminans (Y) og chroma 
(Cb, Cr). Trykker man gassen til bunns i begge 
systemer, skyter altså både prestasjonen og  
energiforbruket fart – noe vi virkelig vil opp-
leve for alvor når vi lader kameraet med 4K!

Planlegging
Vi er på planleggingsstadiet. Ved siden av 4K, 
er filmfotograf Johan Nordström og postpro-
dusent Simon Karlsson artikkelens hovedper-
soner. Canon rekvirerer en C500 med doble 
3G-SDI for 4K-mating fra Tyskland, samti-
dig som Camera Nordic bestiller en Codex  
Recorder fra USA. Valget mellom PL-fatning 
eller Canons egen EF faller på sistnevnte, og 
diskusjonen før beslutningen er intressant. På 
den ene siden, er altså 4K-projeksjon på stort 
kinolerret blant det mest krevende man kan 
komme over i filmverdenen. I dette området 
finner vi filmkunstens Mount Everest. Reson-
nementet burde tale for de dyrere presisjons-
linsene med PL-fatning. På den andre siden 

4K-arbeidsflyt

Tungrodd, men vakkert  
med 4K

Tung post krever tålmodige karer. Simon Karlssons 
lengste arbeidsøkt var på 27 timer, da Speedgrade 
fikk barnesykdommer.

Tommy Jansson får travle dager når han skal holde styr 
på ett kamera, tre batterier og to medier samtidig. 
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grønne bakgrunnen takket være den høye 
4K-oppløsningen. Dermed ville man skape 
perfekte masker for kinolerretet. Videre ville 
graden ha full kontroll, først over grunnfarge- 
setting i After Effects og deretter over en 
totrinns lyssetting i Speedgrade. Til slutt 
ville en 10-bits DPX-sekvens rendres ut  
på hele filmmaterialet, før man pakket det  
hele som en MXF-fil på DCP-disk for leveranse  
til Cinepost og videre til kinoen. Så langt 
var det bare planer på papiret, men ville 
det fungere i praksis? Datoen på Filmhusets 

Bio Victor var allerede booket 
og maskinistene der ventet i 
spenning på hva vi skulle ha 
med oss på disken. Kompro-
missløs 4K-visning hører til 
sjeldenhetene, selv der. Men 
hva hadde vi oversett? Uroen 
steg i forkant av både inn-
spilling og postproduksjon. 
Det var særlig tre fallgruber 
vi ville unngå. For det første 
måtte alle 4K-data bli riktige 
helt fra start, uten sikkerhets-
kopier eller overføringer 
mellom disker. Vi regnet med 
en grunnvekt på 35 megabyte 
per filmrute, 875 megabyte 
per filmminutt eller knappe 
tre terrabyte filmmateriale 
per opptaksdag. Overførings-
tiden måtte regnes i timer og 
halve døgn, og utfordret vårt 
allerede pressede tidsskjema 
– alt måtte havne på riktig 
sted på første forsøk. For det 
andre handler greenscreen 
og key om å skape en trover-
dig illusjon der publikum har  
absolutt nulltoleranse for 
brudd – en grønn piksel ved 
siden av originalmaterialet av-
slører trikset. Comp-teamet 
med Simon Karlsson ved 
roret har mye erfaring med 
tradisjonell kino og 2K, men 
kravene til 4K er betydelig 
høyere. Ingenting kan avsløre 
at bildene ikke er det de utgir 
seg for. For det tredje må inn- 
spillingen flyte som normalt, 
og 4K-teknologien passere 
umerkelig og uten forstyr-
relser. Regi og foto må følge  
rutinene sine uavhengig av film- 
oppløsning og skuespillerne 
må få uinnskrenket spille-rom 
til sitt arbeid. Opptaksdagene 

nærmet seg. Det ville snart vise seg om planene  
var gjennomførbare. 

Kameraet skriker av hete
I en perfekt verden er de fleste tekniske beslut-
ningene tatt i forkant av innspillingen. Teamet 
følger sitt tekniske manus på samme måte som 
skuespillerne følger sitt, og på den måten trek-
ker alle i samme retning. Monitor har selvføl-
gelig ikke rettigheter til å publisere detaljer om 
filmprosjektet, men derimot kan vi gjøre rede 
for hele det tekniske forløpet for 4K.

Det gikk unna. Foto, elektriker og regi 
jobbet ut scenene raskt og effektivt uten 
merkbare forstyrrelser fra 4K-teknologien. 
B-foto Tommy Jansson og fotograf Johan 
Nordström var 4K-teknologiens hovedper-
soner, og administrerte de stadige medie-
byttene med bravur. Jansson valgte å navngi 
4K-klippene manuelt via Codex-bakstykket, 
samtidig som kameraet hele tiden måtte  
holdes klart for tagning. En overførings-
stasjon på opptaksstedet sikret at 4K- og 
proxymateriale ble løpende kopiert til 
harddisk, noe som var helt nødvendig for å 
holde tidsplanen. Den totale opptakstiden 
på fire hele dager tilsvarte nesten eksakt 
overføringstiden for 4K-materialet. Hard-
diskene måtte jobbe uten stans. Kontroll-
visninger og tilbakeblikk måtte gjøres på 
kameraet via proxymaterialet for ikke å be-
laste overføringsdatamaskinen unødig, og 
innspillingsmediet ble løpende formatert. I 
hovedsak ble det jobbet på 35 mm-vis med 
få tagninger, raske og effektive klapp og stopp 
på regissørens ordre.

To timer inn i første opptaksdag kommer 
første utfordring. C500s innebygde kjølings-
vifte starter under en dialogtagning og teamet 
må avbryte. Man vurderer å droppe 4K-inn-
spillingen og holde seg til knappenålsstille 
full-HD, men nøyer seg med et kompromiss. 
Kameraet trenger bare å hvile noen minutter 
for å gå tilbake til stille modus etter et 4K-
forsøk. Ved å holde kamera og opptakssted 
så svalt og ventilert som mulig, klarer man å  
begrense antall avbrudd til et minimum.  
Første utfordring i 4K-protokollen er løst, 
men det vil bli flere innen masteren er klar. 

Lange rendringsnetter
Postproduksjon. Aviden merker absolutt  
ingenting til 4K-planene, noe som er litt  
tragisk. Et 4K-modus hadde vært et positivt 
tilskudd, men klippingen går uten problem-
er. Parallelt med redigeringen "fremkalles" 
Canons Cinema Raw til 10-bits DPX klart 
for After Effects. Prosessen tar like lang tid 
som redigeringen og skjer på natterstid i data- 
maskiner som jobber med slumrende skjer-
mer. En rask titt avslører et strålende, uover-
truffent resultat når det gjelder skarphet og 
fargedybde – og i løpet av renderingstiden 
øker forventningene til det som venter! Så 
oppdages den første feilen og en arbeidsdag 
faller bort. Navngivningen av proxyfilene  
og 4K-materialet er gjort i ulike system.  
Tidskodene stemmer overens, men ikke fil-
navnene. Den raskeste kuren er å parre de  
aktuelle klippene mot hverandre manuelt. 
Etter en arbeidsdag og en god del klaging, 

og AD Simon setter seg ned for en arbeidsøkt. 
Lite aner de om at de først tre døgn senere, 
med noen få timers søvn på studiosofaen 
og kontinuerlig kontakt med både Adobe  
Sverige og USA, ville ha materialet ferdig  
etter en marerittsøkt. Datasystemet var rett og 
slett for underdimensjonert, barnesykdom-
mene for mange og tidspresset for høyt for en 
normalt og smidig arbeidsprosess. I stedet ble 
det en reise med spontansletting av keyframes, 
låsingsfunksjoner som plutselig slutter å virke, 
grunnløse rendringsproblemer og hele kana-
ler med grading som forsvinner ut i det tomme 
intet! 126 lagrede versjoner og 72 timer senere 
hadde vi endelig, endelig en ferdig 10-bits 4K 
DPX-fil som var klar for levering til Cinepost 
for sluttarbeid. Vi var utmattede, udusjede 
og omtåkede da vi endelig banket på døren.  
Men vi var fremme! Og vi var ventet!

I mål med flagget til topps
Cinepost var siste post på programmet før vis-
ningen på Bio Victor, og her gikk det unna! 
Surround-filen fra lydleggingen var allerede 
ferdig, og når DPX-en var først var lagt over fra 
USB3-disken til Cinepost Clipster var vi ikke 
mange timer unna en ferdig DCP for kino-
visning. Monitorering for løpende 4K hadde 
vi ikke. Derimot kunne Nordström kaste et 
raskt blikk på postselskapets kinokalibrerte 
Dolby-monitor før siste trykk på Enter-tasten. 
For å få et perfekt resultat må gammainnstil-
lingene stemme på grade-monitoren, og etter 
eventyret med Speedgrade hadde hele teamet 
veldig lyst til å sjekke. Det verst tenkelige sce-
narioet hadde vært feil gammainnstilling, slik 
at greenscreen-maskene ville trenge igjennom 
under visningen på Victor. Nå var skarpheten 
lagt med millimeterpresisjon, og en time 
senere sto vi med en 4K DCP for kinovisning 
i hånden. Mission accomplished! 

Umaken verdt? 
Visning! Ventetimene brukes til testvisning  
for noen få, utvalgte i den gigantiske 350- 
personers salongen i filmhuset. Bildet er  
knivskarpt. Åpningstekstene skjærer som 
barberblader mot kinolerretet, og når inn-
ledningssekvensen åpner filmen, kjenner  
teamet igjen det eksakte resultatet fra  
produksjonsmonitorene. Vi har kinokvalitet 
i verdensklasse foran oss! Åpningsbildene 
er med vilje gjort en anelse med støyete enn 
resten av kortfilmen, som starter med en  
bildialog. Kornet er analogvakkert, og når  
dialogen starter, er vi i skarphetens himmel-
rike. Simon trekker et lettelsens sukk når han 
ser at key-arbeidet er fullstendig skjult på det 
store lerretet, og hvert eneste av hovedperso-
nens blonde hårstrå blafrer mot den kunstige 
bakgrunnen. Vi er i land. Vi er hjemme. 

Har det vært verdt det? Nope. Tung 4K er 
ikke noe å være først ute med. Hadde vi ikke 
hatt vanvittig brukerstøtte fra både Canon, 
Camera Nordic, Cinepost og Adobe ville 
både kredittkort og tålmodigheten tatt slutt 
for lenge siden, så her var det mange som hjalp 
til for å oppnå et fantastisk resultat. Kino- 
opplevelsen ble skarpere enn med 2K – men 
den ble ikke bedre. 

Skrittet fra PAL til full-HD var uendelig. 
Bildekvaliteten eksploderte, og vi kunne  
begynne å lage film på ordenlig. Skrittet fra 
HD til 4K kommer når det er naturlig. Når 
datamaskiner, harddisker, programmer,  
kameraer, og ikke minst skjermer, kan hånd-
tere det. Vi lever i en vidunderlig verden. Den 
er utrolig vakker å se på. Men du får gni deg i 
øynene og våkne opp hvis du vil ha skarpere 
bilder. Vi har tid til å vente på at 4K kommer 
i et riktig tempo. Og den som venter på noe 
herlig, venter ikke forgjeves! n

gneldring og kaffe ligger klippene klare i  
After Effects for greenscreen-arbeid og  
første lyssetting. 

Det er tungt! Husk mitt innledende  
resonnement om PAL sammenlignet med 
HD. De skarpe 4K 4:4:4-filene veier nå 35  
megabyte per filmrute, 2,1 gigabyte per se-
kund eller 126 gigabyte per minutt med fer-
dig film. PC-en som brukes er utstyrt med 
høyhastighetsminne og SSD-disker – det 
går unna der inne – selv om det beveger seg 
seigt som sirup på tidslinjen. Programmet 
håndterer de store datamengdene med glans 
og jobber med en 1/16-del av oppløsningen 
for hurtigrendringer. Tracking av banen for 
håndkameraet skjer i After Effects, der hver 
håndkamera-scene må justeres manuelt for at 
platene (bakgrunnen) skal virkes troverdige 
i sammenhengen. Finjusteringen av track-
ingpunktene tar faktisk lenger tid enn selve 
keyingen, ikke minst fordi de grunnleggende 
forutsetningene for lyssetting og scenografi er 
så gode at keyen går raskt. Unntaket er noen 
skifter i skarphet, som normalt medfører 
piskestraff i greenscreensammenheng, men 
som vi likevel tillot oss for å presse den høye 
oppløsningen til det ytterste. Også disse, som 
altså begynner i uskarpt grenseland mellom 
grønt og skarpt materiale, kan keyes perfekt 
fra materialet! 

Det er tid for kontrollmøte med fotograf 
Nordström, og der faller enda en arbeidsdag 
bort. Nordström underkjenner arbeidet med 
trackingpunkter (festepunkter) og synes ikke 
bakgrunnsplatene virker troverdige nok. Et-
ter ett dagsverk er det igjen tid for å sette den 
lynkjappe datamaskinen på nattrendring før 
oppgavene som venter neste morgen.

Blødende pionerer
Prinsippene for historiefortelling i bilder er 
selvfølgelig den samme for både PAL, HD og 
4K – og i en teknologisk velutviklet verden 
burde det samme gjelde for arbeidsflyten. Litt 
tyngre, litt dyrere, litt skarpere. Men i et land-
skap der all mark er upløyd, datamaskinene 
kjemper hver time i døgnet og marginene 
er ikke-eksisterende må man regne med at 
problemene sprer seg som ugress. Vi hadde 
flaks som ikke støtte på problemer tidligere i 
prosessen. Vi klarte først å rendre ut separate, 
ferdig-compede DPX-filer fra After Effects, og 
deretter en hel tidslinje, som vi så kunne åpne i 
Adobe Premiere. Derfra brukte vi automatise-
ringen ”Send to Speedgrade” for å jobbe videre 
i lyssettingssprogrammet – men her begynte 
problemene. Tre døgn fra sluttarbeidet med 
Cinepost ligger hele filmen i 4K på tidslinjen i 
Speedgrade, klar for lyssetting. Fotograf Johan 

Codex, 4K-boksen fra Hollywood. Som en 
vanlig kortleser, men rådyr, lynrask og tilpasset 
helt ukomprimert 4K.

Filmfotograf Johan Nordström med teamets 
4K-kamera.

Den høye oppløsningen i kombinasjon med fargedybde og enestående bildekvalitet gjorde keyen til en ganske enkel match – selv 
på hårstrånivå.
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Vi, redaktørene i Monotor, fikk tilsendt en interessant liten boks, Teranex 2D fra Blackmagic Design. Den ble lansert 

på NAB i fjor, sammen med lillebroren Teranex 3D. De er begge konverteringsprosessorer med mange avanserte 

funksjoner, som også har en liten historie bak seg. Vi begynner med å gjennomgå den første.

Text: Jonathan Haraldsson 

TEST FORMATKONVERTERARE

Teranex 2D

En sveitsisk militærkniv

Det hele startet med det amerikanske selskapet 
Teranex Systems Inc, som spesialiserte seg på 
høykvalitets bildebearbeiding. Selskapet be-
gynte som et prosjekt ved Lockheed Martin 
for å utvikle videobearbeidelse for det ameri-
kanske militæret. I løpet av sin nesten tretti års 
lange historie, har de fått trettifire patenter for 
ulike teknologier de har utviklet, inkludert en 
SIMD matrise -prosessor designet for å utføre 
avanserte algoritmer i sanntid.

Selskapet har produsert en rekke avanserte 
formatkonvektorer og frame-synchronizers, 
kalt VC80 og VC100. Den førstnevnte er ment 
mer som en oppføringsmodell og lillebror av 
den sistnevnte. Takket være den gode kvalite-
ten på konverteringer som Teranex-bokser gir, 
blir de  brukt av selskaper over hele verden til å 
konvertere film til ulike formater. Dog var utval-
get noe begrenset i forhold til dagens tilbud og 
priser. Det ble tilbudt to modeller, hvor VC100, 
den dyreste modellen, var tilgjengelig i en rekke 
versjoner med ulike funksjoner og i rundt femti 
forskjellige varianter.

Fargesampling: 4:2:2

Formatsupport:
SD: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC and 525/23.98 

NTSC.

HD: 720p50, 720p59.94, 1080PsF23.98, 

1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 1080PsF25, 

1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080i50, 

1080p50, 1080i59.94 and 1080p59.94.

2K: 2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080p23.98, 

2048 x 1080PsF24 and 2048 x 1080p24.

Pris: 14 150:- exkl. moms

ringskvalitet, men uten mange artefakter.  
Det finnes andre som har dette, som  
Alchemist fra Snell, men da er du også opp i  
en helt annen prisklasse.

Konklusjon
Som en konklusjon kan vi si at Black Magic 
definitivt har gått i riktig retning med omfor-
mingen av Teranex siden de kjøpte Teranex 
Systems. Enhetene har blitt billigere og mer 
moderne med utvidet I / O. Som vi la merke 
til, med de begrensede ressursene vi hadde 
tilgjengelig på det tidspunktet ville vi prøve 
det selv, så det vil ikke fungere med alle sig-
naler. Men for hva den er laget for, å være en 
arbeidshest på TV-stasjoner og post- produk-
sjonsanlegg, for å konvertere mellom nesten 
alle TV-formater, fungerer det helt fint. Dette, 
sammen med den nå mye reduserte prisen, 
gjør Teranex 2D er definitivt verdt å se nær-
mere for de som søker en swiss army knife  
for videokonvertering. n

pene er delt inn i venstre side av skjermen er 
video, lyd, format, ramme, frekvens, aspect. 
Med disse velger man de ønskede alternative-
ne på konverteringen. Med to knapper, inn og 
ut, kan man navigere mellom inngang og ut-
gang, og de nevnte knappene. Teranex analy-
serer innkommende signal og velger på input 

de riktige 
alternativene. Til høyre på 

skjermen på enheten er knapper for meny,  
video og forhåndsinnstillinger. Med de  
sistnevnte  knappene, kan du velge forhånds-
innstilte programmer, hvor seks knapper til-
gjengelig for dette formålet. 

På enhetens bakside er det tilkoblinger for 
strøm, 12V Aux Power, Stereo L / R ( RCA ) 
analog lyd inn / ut, AES / EBU digital lyd inn / 
ut , NR IN, HDMI inn og ut, Y / NTSC / PAL 
inn og ut, inn og ut ved , RY in and Out , SD/
HD/3G-SDI i / Loop og Out, Thunderbolt, 
Remote in / Out, Ethernet og USB .

Samlet føles Teranex gjennomtenkt og er 
svært enkel å bruke. Knappene er mange, men 
på grunn av godt design vil ikke dette være  
rotete. Tilsvarende er menysystemet med 
fargeskjerm som navigeres ved hjelp av det 
digitales rattet, veldig lett å jobbe med.

Funksjoner og muligheter
Hva kan du egentlig gjøre med Teranex 2D? 
Den håndterer følgende oppgaver i sanntid: 
høy kvalitet de-interlacing, opp -, ned -, SD 

-og HD- kryss / standarder konvertering, 
automatisk påvisning og fjerning med av 
redigert innhold, støyreduksjon, konver-
teringsmuligheter for justerbar skalering 
og sideforhold. Alle med flerkanalslyd- 
konvertering.

Foruten å konvertere, kan den også brukes 
som en avansert enhet for opptak 
og avspilling. Real-time konverte-
ring i kombinasjon med Thunder-
bolt-teknologien gjør det mulig å 
konvertere og spille inn video og 
lyd redigering med Final Cut Pro, 
Avid Media Composer og Adobe 
Premier Pro. Den støtter også 
Adobe After Effects, Photoshop, 
Nuke, ProTools og de alt inkluderte 

Media Express og Ultra Scope fra 
Blackmagic Design. Med Ultra Scope får du 
en bølgeformet overvåkning som er perfekt 
for mestring og redigering. Programmet kan 
vise seks scops samtidig på én skjerm, og  
inkluderer parade, bølgeform, vektorscope 
og histogram, lyd nivå måling og bilde- 
visning med tidskode.

Test med DSLR
Siden vi hadde begrensede ressurser for  
hånden når vi fikk boksen, kunne vi ikke 
gjøre en grundig funksjonstest med alle slags  
konverteringer. Men vi hadde en Canon 7D 
på hånden, og en HDMI-kabel. Vi koblet  
kameraet til Teranexen og planla å gjøre noen 
forskjellige tester, men fikk vi ikke noe bilde. 
Ettersom vi ikke fant årsaken til problemet, 
kontaktet vi Blackmagic Design. Som svar 
tilbake fikk vi til Teranex ikke støtter HDMI-
signaler fra Canon DSLR-kameraer. Den 
fokuserer mer på TV-stasjoner med andre 
kameraer eller maskiner for å spille av video, 
spesielt for arkiveringsformål.

Hvis du lese hva andre lesere og brukere 
sier, har Teranex en meget høy konverte-

Oppkjøpet
Når Blackmagic Design for to år siden kjøpte 
opp Teranex Systems for å komplettere sitt  
produktspekter, ble det besluttet å innlemme 
Teranex prosessorer i egen produktlinje, men 
med en annen tilnærming. Og nettopp på 
grunn av dette har prisene blitt mye mer gun-
stig for kundene. Selve ideen om å ha så mange 
ulike varianter på VC100, gjorde produksjonen 
svært dyrt på lang sikt. Når Blackmagic Design 
etter oppkjøpet begynte å selge VC100: full-
utstyrt fra begynnelsen, og med en pris som 
var mye lavere enn den dyreste konfigurasjonen 
ville koste, plasserte man prisen langt under hva 
de fleste brukerne hadde landet på tidligere.  
De nyere versjonene var dyrere enn de tidligere  
billigste alternativene, men for de fleste  
likevel mer gunstig. Daværende leder, Dan  
May, forklarte at tanken bak Blackmagic  
Design baserer seg på å heller produsere noen 
få modeller og selge flere tusen av hver, i ste-
det for mange modeller og selge noen av hver.  
På denne måten bygger man altså så mye funk-
sjonalitet som mulig i et fåtall av varianter. 

Som sagt, så gjort: boksen gikk under  
navnet Teranex, som en modellbetegnelse i 
Blackmagic Design serien. De som allerede 
eide en VC80 eller VC100, ble tilbudt å opp-
gradere programvaren til det høyeste nivået, 
for en viss sum og over begrenset tid. For-
skjeller mellom de nye tilleggene Teranex 2D 
og 3D er mange. De nye modellene er mye 
mindre og mer stillegående. Eksisterende 
oppgraderinger har også blitt lagt til: HDMI, 
Analog, oppgradert 3 Gb / s SDI, uavhengig 
AES / EBU og balanserte analoge tilkoblinger 
lyd og Thunderbolt-teknologien.

Design
Teranex serien finnes altså i to varianter; 2D 
og 3D. 2D, som vi har sett nærmere på, føles  
solid og profesjonell, og byggekvaliteten 
er god. Selve opplegget er svært enkelt og  
pedagogisk. Frontpanelet har en rekke knap-
per, organisert i grupper, med en skjerm i 
midten og med et digital ratt for å navigere i 
menyene. Alle tilkoblingspunktene er plassert 
på baksiden av enheten. Gruppene som knap-
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Det går fremover. Produsentene av videoredigeringsprogrammer høyner listen kontinuerlig. Kampen om 

redigeringsproffene fortsetter. Som vi har sett i tidligere artikler er det de nye versjonene av Adobe Premiere 

Pro og Avid Media Composer som er mest synlige i feltet. Apples Final Cut henger også med, men har tapt 

terreng og opplever at brukerne deserterer til andre plattformer. De er ikke de eneste deltakerne. På den ene 

flanken rykker Sony inn med Vegas Pro og sin lydsuite, og på den andre siden av slagmarket har vi Grass Val-

ley, som setter inn Edius og resten av spillerne på sitt lag.   användare som deserterar till andra plattformar. 

Men kan de snu situasjonen i kampens hete? Vi ser nærmere på utfordrerne.

Tekst: Martin Leisborn

REPORTASJE REDIGERINGSPROGRAM

Sony Vegas, Grass Valley Edius

Hva gjør utfordrerne? eller et av de øvrige Nordiske 
landene, men har i skrivende 
stund ikke fått svar fra dem. 
Heller ikke har vi klart å få tak i 
så mye tilleggsinformasjon om 
de andre delene i Grass Val-
leys programportefølje, som 
Stratus, eller maskinvare som 
Storm og HDSpark. At det er 
bra saker, er det likevel ingen 
tvil om.

Grass Valley lager også svært 
gode TV-kameraer som brukes 
flittig i svensk fjernsyn, til livesendinger, studi-
oproduksjoner, videomikser og kanskje play-
out-løsninger, og det er nok på dette området 
Grass Valley står sterkest i vår del av verden.

Sony Vegas Pro 12
Over til Vegas! Ikke byen med den store mes-
sen i april hvert år, men redigeringsprogram-
met Vegas Pro fra Sony. Nyeste versjon er 
nummer 12 i rekken, det samme som Monitor 
testet i slutten av 2012 (se Monitor 1/2013). 
Det har ikke kommet noen ny versjon siden 
da. Hva skyldes det? Det har blitt hevdet at 
Sony ikke vil bli assosiert med tallet 13, og der-
for ignorerte året 2013, men det er vanskelig å 
tro at overtro skulle ha noe med saken å gjøre. 
Mer trolig er det at man har ønsket at versjon 
12 skulle få synke inn og sette seg, gradvis 
forbedret med oppdateringer og feilrettinger. 
Versjon 9, 10 og 11 ble faktisk utstyrt med 
avanserte funksjoner, men var også preget av 
feil og annet som forårsaket systemkrasj til det 
punktet at mange svorne Vegas Brukere truet 
med å migrere. Vegas måtte gjenvinne sitt om-
dømme som en stabil og altetende plattform 
som man kan stole på i alt slags vær, slik det var 
før i tiden. Dette later til å ha skjedd i året som 
har gått. Vegas-brukerne jubler på program-
mets forum og har fått tilbake troen på Sony.

Vegas Pro distribueres i Sverige av Trigono, 
som ikke virker å være altfor godt informert 
om programmets fortreffeligheter, så Moni-

tor fikk i stedet kontakt med Sony Creative 
Softwares representant i Frankrike, Stephane 
Savini, som gjerne ville forklare oss mer om 
hva som skjedde i fjor med Vegas som en av 
aktørene i kampen om redigeringsproffene.

 – Vegas Pro 12 er midt i denne kampen 
og vinner fine seire - i sitt eget tempo. Flere 
og flere produksjonsselskaper flytter over til 
vårt program for "rett" arbeidsflyt. Det hjelper 
også at vi er først ute med å slippe nye kodeker 
og formater. Under siste IBC presenterte vi 
en komplett 4K arbeidsflyt med XAVC- og 
XAVC S-format. Og vi fortsetter å utvikle 
4K. Noe annet som har hjulpet oss å vinne 
nye kunder er vår "bundle" med Sonys pro-
fesjonelle kameraer, forklarer Stephane.

Skal man sammenligne alle fem program-
mer som kjemper om redigeringsproffene, er 
det et slående faktum at samtlige stort sett kan 
gjøre de samme tingene. På flere områder er 
de likeverdige. Det som skiller Avid og Pre-
miere fra de mindre utfordrerne, er mulighe-
tene for arbeidsflyt, integrasjonen med øvrig 
rådende programvare i bransjen, men også 
deres enorme brukerpool som gjør at enda 
flere vil ha dem. Dessuten er de store også de 
vanligste på landets medieskoler, og har man 
først lært seg et program på skolen, faller det 
gjerne naturlig å skaffe seg samme merke til 
sitt eget nystartede firma. Det er ikke enkelt 
å slå seg inn i disse gruppene. Hvem er det da 
som velger Vegas Pro?

– Vegas hovedbrukere er uavhengige red-

Vi regner kanskje ikke FCP 
som en "utfordrer" på nåvæ-
rende tidspunkt. Program-
met har sine tilhengere og 
det virker ikke som om pro-
gramprodusentene har til 
hensikt å utfordre, såfremt 
ikke X-versjonen endres eller 
en fremtidig utgave av Apple 
gjenopptar kampen. Derfor 
konsentrerer vi oss om Edius 
og Vegas.

Edius Pro 7
Hva skal man si om denne plattformen? Moni-
tor gjorde for noen år siden en omfattende test 
av den forrige versjonen, 6.5, som fikk gode 
skussmål (se Monitor 2/2013). Programmet 
er svært kompetent og er en del av Grass Val-
leys suite av flere programmer som komplet-
terer hverandre. Det som kanskje mest kjen-
netegner Edius sammenlignet med de andre, 
er at de ikke krever et kraftig grafikkort. ”Ved 
å bruke proxyfiler i redigeringsmodus, kan 
eldre stasjonære og bærbare systemer redigere 
i sanntid med kraften fra EDIUS Pro 7”, som 
det sies på Edius hjemmeside. Det betyr at du 
ikke trenger det siste og beste systemet for å 
redigere med EDIUS Pro. Og versjon 7, som 
ble sluppet i høst, har flere forbedringer. 

 – Blant annet kan Edius 7 nå håndtere 4K i 
sanntid og blande alle formater på tidslinjen, 
sier Seth Greger, som representerer Grass Val-
ley i Sverige.

På hjemmesiden kan man også lese føl-
gende: ”Det er enkelt: EDIUS Pro 7 er det 
raskeste og mest mangesidige sanntids redi-
geringsprogrammet – 4K, 3D, HD, SD, og 
nesten alle formater fra 24x24 til 4Kx2K, 
alt på samme tidslinje, også i kapslede sek-
venser, alt i sanntid. Og nå har EDIUS gått 
sammen med Blackmagic Design for å støtte 
sitt PCIe DeckLink 4K Extreme og Thun-
derbolt-baserte UltraStudio 4K opptak- og 
avspillingseheter for rimelig arbeidsflyt i 4K. 
EDIUS Pro 7 har flere oppløsningmuligheter, 
ubegrenset med spor og sanntidsredigering 
som gir mulighet til å redigere alt, overalt. 
EDIUS Pro 7 er det perfekte sluttverktøyet for 
nyhetssendinger, innhold til nyhetsmagasiner 
og studioprogrammer, såvel som bedrifts-, do-
kumentar- og 4K teaterproduksjoner.”

Kanskje er denne beskrivelsen helt tref-
fende. Tydeligvis er det i første rekke TV-sel-
skaper og deres medieavdelinger som velger 
Edius, og brukerne finnes over hele verden. 
Imidlertid er de betydelig underrepresentert 
i Norden. Monitor ba Grass Valley om å finne 
noen som bruker Edius profesjonelt i Sverige 
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redigerere og videoprodusenter, TV- og  
radiostasjoner, skoler/universiteter, doku-
mentarfilmskapere, medisinske applikasjo-
ner og nett-TV, svarer Stephane. Men fra mitt 
ståsted ser jeg en betydelig tilvekst av brukere 
for Vegas Pro 12. Intressant nok er utdan-
nings- og regeringsmarkedet en av våre beste 
kanaler for Vegas Pro. Mange skoler og uni-
versiteter har nå begynt å bruke programvaren 
vår for multimedia- og innholdsproduksjon. 
En av grunnene til at de kommer til oss, ved 
siden av rabatter og funksjonene i program-
met, er det enkle faktum at vi selger lisenser 
uten tidsbegrensning. Med andre ord kan en 
skole installere Vegas Pro 12 i dag og fortsatt 
har en gyldig avtale med oss om 10 år. Det 
kan legges til at Sony Creative Software, også 
lager Sound Forge Pro og Spectra Layers Pro, 
som for øvrig finnes til både Mac og PC og 
smelter godt inn i Vegas' arbeidsflyt. Disse 
to programmene kommer som en pakke ved 
navn Audio Master Suite, og er en av de beste 
lydredigeringsløsningene på markedet. Med 
Vegas Pro kommer også DVD Architect Pro. 
Til filmmusik har Sony et system som heter 
Sony Sound Series, samt Session Packs og ly-
deffektbibliotek.

Vegas i bruk
Monitor fikk kontakt med en svensk profes-
sionell bruker av Vegas Pro 12, Jacob Roya fra 
Intraframe, for å høre hva en svensk produsent 
har å si om programmet. Jacob, som har jobbet 
med film i drøyt ti år, har produsert reklame, 
TV og dokumentar og tidligere kunder in-
kluderer IKEA, Volvo, Kappahl, Coca-Cola 
og Absolut Vodka. Han forteller:

– Fordi jeg av ulike grunner, både før og 
nå, har valgt å bruke PC-basert programvare, 
har det generelle valget av redigeringspro-
grammer i den profesjonelle kategorien stått 
mellom Avid-serien og Adobe Premiere Pro.

Jacob kom over Sony Vegas, likte grense-
snittet og følte at det ga ham utløp for kreati-
viteten i større grad enn de andre. 

– Det første jeg la merke til, var at program-
met var uvanlig fleksibilitet (i forhold til da-
tidens tilsvarende NLE-programvare), og at 
man kunne jobbe med flere ulike kodeker 
og formater på samme tidslinje. Vegas Pro 
krevde ikke at man skulle bruke en universell 
DI-kodek, slik at alle importerte medier måtte 
konverteres til dette, slik både Avid og Final 
Cut Pro gjorde på den tiden. Siden denne op-
timale arbeidsflyten var noe Vegas Pro var så 
godt som (hvis ikke fullstendig) alene om på 
den tiden, så ser jeg i dag Vegas Pro som en 
deal-breaker for ekstremt effektiv og fleksibel 
redigering, særlig for dem som jobber mot 
kritiske tidsfrister for leveranser.

Har man først fått sansen for et program, 
er det lett å bli hengende ved det – og heller 
bære over med ufullkommenhetene enn å gå 
gjennom prosessen med å lære seg noe annet, 
så fremt man ikke finner en grunn som gjør 
det umaken verdt. Jacob bruker fortsatt Vegas.

 – I takt med at årene har gått, har Vegas Pro 
gått fra å være et avansert halvprofesjonelt 
program til dagens fullt utrustede NLE. Fra 
et komplekst flerkamera-arrangement til en 
høybudjsetts dokumentar-/realityproduks-
jon, hadde Vegas Pro i dagens utgave dekket 
de fleste tilfeller. Med full støtte for alle dagens 
digitale opptaksformater for video og direkte 
støtte for import av Redcode RAW til tids-
linjen, blir det vanskelig å finne tilfeller hvor 
Vegas Pro ikke ville passe for meg. Mange av 
programmets større feil og problemer er korri-
gert siden versjon 10.0 og oppover, og i dagens 
versjon 12.0 har jeg så langt til gode å finne 
noen begrensninger eller bugs. Som følge av at 
Vegas Pro i versjon 12.0 fikk støtte for eksport 
av XML og direkte konvertering av prosjekter 
til et Adobe Premiere Pro-kompatibelt pro-
sjekt, har fleksibiliteten nådd et uslåelig nivå 
etter min personlige mening.

Spørsmålet er da hva Sony må gjøre for at 
Vegas skal seile inn på finaleplass i redigerings-
kampen. Jacob finner noen svake punkter som 
kan utbedres.

 – Det Sony bør fortsette å utvikle, er kom-
patibilitet med tredjeparts programvare og 
utviklere. En kraftigere støtte og mulighet for 
import av  XML-arkitekturen, vil sette prikken 
over i-en for Vegas Pro. Personlig har jeg med 
dagens utvikling av programmet vanskelig 
for å finne noen direkte ulemper med Vegas 
Pro, noe jeg bare for et par versjoner siden 
hadde ytret meg annerledes om. I takt med 
at versjon 11.0 og 12.0 ble lansert, der XML-
support, støtte for import av ALLE dagens le-
dende videoformater og til og med støtte for 
ACES-standarden er implementert, så er det 
vanskelig å si noe negativt om et program som 
aldri har sviktet eller utgjort noen ulempe for 
mine behov i jobben.

Oppsummering
For å vende tilbake til artikkelens tema, altså 
hva utfordrerne gjør, kan man kanskje opp-
summere ved å si følgende: Både Edius Pro 7 
og Sony Vegas Pro 12 lever videre som svært 
kompetente profesjonelle programmer for 
profesjonell videoredigering, og de har blitt 
trinnvis forbedret. Avid, Adobe og Apple la 
dog beslag på markedet først, og fikk den store 
massen av brukere. Da FCP X skuffet Apple-
brukerne, ble en del av dem værende i versjon 
7, mens andre gikk over til Avid eller Adobe. 
Vegas fikk kanskje noen, Edius knapt noen i 
det hele tatt. Hva var årsaken? 

Med overlegne ressurser utvikler de store 
programmene sine så intensivt at de fleste 
svakheter de har hatt tidligere, nå er borte. 
De har blitt ekstremt gode – pluss at de alle-
rede eier markedet. En annen grunn kan være 
sviktende markedsføring fra Grass Valleys og 
Sonys side. Kanskje de mangler ressursene. 
Kanskje de mangler viljen. Kanskje bruker 
de kruttet på kameraer og andre tunge pro-
dukter, og lar andre ta seg av redigeringsmar-
kedet. Hva vet vi? Bare fremtiden vil vise hva 
som skjer i kampen mellom de profesjonelle 
programmene for videoredigering. n

Kortfilmfestivalen
The 37th Norwegian Short Film Festival

Grimstad 12. - 17. juni 2014

• Ny, norsk kort- og dokumentarfilm i konkurranse om Gullstolen 2014

• GRIMSTAD SHORT FILM NOMINEE for the European Film Awards 2014

• Internasjonal kortfilm i konkurranse om Gullstolen 2014

• Beste norske musikkvideo 2014

• Marguerite Duras retrospektiv

• Jan Erik Vold om Sverre Udnæs og Allen Ginsberg

• Eskil Vogt om Blind og litterær påvirkning

• Mia Engberg om Bellville Baby og den kreative prosessen

• Deltakertreff, debatter, seminarer, båtturer og konserter

www.kortfilmfestivalen.no
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AKTUELT BRANSJENYTT

Et knapt år etter at Lasse 
Hallberg forlot sjefsstillingen 
i Rubicon TV, har program-
direktør Eivind Landsverk i 
TVNorge og SBS Discovery 
engasjert tv-produsenten for 
å jobbe med nye prosjekter 
for kanalen. Hallberg har vært 
programsjef for TV3 og pro-
duksjonssjef i produksjonssel-
skapet MTV, før han begynte i 
Rubicon, men er fortsatt mest 

kjent for å være mannen som hentet ”Big Brother” til Norge. I fjor 
skapte Hallberg overskrifter av helt andre grunner, etter at han fikk 
sparken av Rubicon-eier Metronome etter det som ble omtalt som et 
vilt nachspiel under tv-messen i Cannes. Hallberg svarte med å stevne 
sin tidligere arbeidsgiver for Oslo Tingrett, men partene ble etter kort 
tid enige om en sluttavtale gjennom frivillig mekling.

Lasse Hallberg til TVNorge

Det Islandske selskapet  
Exton startet i fjor opp som 
Grass Valley forhandler for 
Norge og Danmark, og stad-
festet derved sine nordiske 
ambisjoner.  Nå tar Exton et 
steg videre mot å bli en sen-
tral kringkastingsleverandør 
i Nord-Europa.  Selskapet 
har nå kjøpt BTS Germany.  
BTS Germany er et av de  
ledende system integrasjons- 

selskapene  i Tyskland.  De har blant annet hatt ansvaret for bygging 
av en rekke OB-vogner og studioløsninger i Europa, Midt-østen og 
Asia.  Nå blir denne tjenesten en viktig del av Exton-gruppen sine 
leveranser også i Norden.  For mer informasjon se:  www.exton.tv

Exton kjøper BTS Germany

Lyse kjøper Signal Bredbånd
Lyse kjøper Signal av de seks 
kraftselskapene Salten Kraft-
samband AS, Bodø Energi AS, 
Helgelands Kraft AS, Drage-
fossen Kraftanlegg AS, Fauske 
Lysverk AS og Sørfold Kraft-
lag AS.
– Med oppkjøpet styrker vi 
vår satsing i Nord-Norge.  
Lyse har en klar nasjonal  
ambisjon som tilbyder av 
bredbånds-tjenester, og Signal  
passer godt inn i vår nasjonale 
strategi. Det er et veldrevet 
selskap preget av kontrollert 

vekst og solid bunnlinje. Selskapet har vært en god partner for vårt 
produktselskap Altibox i mange år, sier konserndirektør for tele i Lyse, 
Toril Nag. Signal leverer internett-, tv- og telefonitjenester fra Lyse-
eide Altibox til privatmarkedet og har over 10 000 kunder. Selskapet 
har etablert en ledende posisjon i bedriftsmarkedet i Nordland og 
over 60 prosent av fiberaksessene til bedriftene i Nordland er levert av 
Signal.  Altibox trapper opp sin nasjonale bedriftssatsing, og miljøet 
i Signal vil være en viktig brikke i dette initiativet.  Hovedkontoret 
er i Bodø og selskapet har 39 ansatte. Signal leier fiberinfrastruktur 
på langsiktige avtaler med fire av kraftselskapene. De siste årene 
har Signal hatt over 25 millioner kroner i årlig omsetningsvekst. I 
2013 var omsetningen på 158 millioner kroner med en EBITDA på  
26 millioner kroner. Over 40 prosent av omsetningen kommer  
fra bedriftsmarkedet. 

BEST CONTACTS FOR YOUR SUCCESS

Higher,
faster,
further…

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

Det er flere firmaer i Norge med forstavelsen Bright, noe som av og 
til har ført til misforståelser, skriver Per Sjømoen i en pressemelding. 
Når i tillegg våre søsterfirmaer nå skifter navn til Bright Norway, er 
tiden inne for oss å skifte navn forklarer han overfor Monitor.

Fra 25. mars 2014 skifter Bright AS navn til Stagelab AS.   Selskapets 
mailadresser blir endret tilfornavn@stagelab.no. 

Alle telefonnumre, adresser og organisasjonsnummer forblir 
uendret.  Historikken og kunnskapen fra Bright gjennom snart 15 
år kommer selvsagt til å leve videre i Stagelab, og vi gleder oss til å 
fylle vårt nye navn med innhold, og vil fortsatt gjøre vårt beste for 
våre kunder og leverandører.  For mer informasjon:  www.stagelab.no

Bright skifter navn  
til Stagelab

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?

World Cup i 4K
Sony Corporation og FIFA  
forteller at de vil samarbeide 
om en rekke 4K-initiativ un-
der sommerens fotball-VM 
i Brasil. Blant annet vil den 
offisielle FIFA World Cup-
filmen produseres i 4K for å 
promotere fremveksten av 
4K-innhold.  Sony vil filme 
tre av kampene i 4K, nærmere  
bestemt én kamp i 16-dels-
finalen, én kvart-finalekamp, 
samt selve finalen. Disse kam-

pene vil samles i den offisielle filmen, som FIFA vil distribuere på 
nett i etterkant av VM.  Dette initiativet er et ledd i satsingen på 4K fra 
Sony sin side.  Sony har siden lanseringen av sine 4K løsninger ivret 
for å bruke dette til TV-produksjon. 

Sony tilbyr et bredt spekter av 4K-produkter innen kringkasting, 
profesjonelle løsninger, 4K-kompatible TV-er og projektorer til  
både proff- og forbrukermarkedet.

Det britiske teknologi- 
selskapet Quantel fortalte 
i mars at det ville kjøpe en 
av veteranene innen britisk  
kringkastingsteknologi  Snell. 
Det sammenslåtte selskapet  
vil ha en omsetning på mer 
enn $ 170 millioner og  
kontorer på 16 steder rundt 

om i verden, noe som gjør den til en av de større leverandørene 
innen kringkastingsindustrien. Det utvidede selskapet vil bli kalt 
Quantel og ha hovedkontor i Newbury i  Storbritannia, Quantel  sitt  
nåværende hovedkvarter. Merkevarene Snell og Quantel vil fort- 
sette, og produktserien hos merkevarene vil bli opprettholdt og  
supportert. Quantel-sjef Ray Cross vil lede  det utvidede selskapet.  
Nåværende Snell-sjef Simon Derry vil slutte i sin jobb, men han  
vil støtte opp om integrasjon av de to selskapene, fram til  
etter sommeren.

Selv om de to selskapene har mange felles kunder, har de nesten  
ingen overlappende produktlinjer. Quantel fokuserer på post- 
produksjon grafikk og fargegraderingssystemer, samt nettverks  
redigering systemer  og media asset management . Snell er kjent for 
produksjon av miksere , signalbehandlingsutstyr, PlayOut automa-
tisering , og sin  ”tv-station in one box”-løsning.  Selskapene er eid av 
Lloyds Development Capital (LDC), som er investeringsselskapene 
til Lloyds Bank. Noe av bakgrunnen for kjøpet er at LDC på denne 
måten kan hente ut stordriftfordeler og innovasjon ved sin eierandel 
i selskapet. LDC kjøpte Quantel i juli 2000, da de finansierte opp 
selskapets £ 51 millioner management buyout ( MBO ) fra Carlton 
Communications. Dette er ledd i en trend vi så på begynnelsen av året 
da Belden kunngjorde at de vil kjøpe Grass Valley for $ 220 millioner , 
og kombinere dette med Miranda Technologies,  som de allerede eier . 

Quantel kjøpt Snell

Panasonic vant OL
Panasonic er hovedsponsor av 
audiovisuelt utstyr til OL. Til 
de 22. olympiske vinterleker 
i Sotsji, Russland, i februar 
2014 har selskapet levert 
det siste innen AV-løsninger, 
som Full HD visuelt utstyr.  
Panasonic har levert en stor 

mengde at utstyret som ble brukt til konkurransearenaene og tilhø-
rende fasiliteter i en rekke av AV-produktområder. Dette inkluderer 
LED-storskjermer, lydsystemer, kringkastingsutstyr, projektorer, 
VIERA TV-er og HD kommunikasjonsutstyr. Inkludert er leveranse 
av overvåkningskameraer, som er den største i OL-historien, samt 
en rekordstor leveransen av LED-storskjermer til områder inkludert 
i olympiske vinterleker.  Gjennom leveranse av utstyr og sponsorvirk-
somhet ønsket Panasonic å gi liv til konseptet ”Sharing the Passion”. 
Høykvalitets utstyr og avansert kringkastingsteknologi skal bidra til 
at TV-seerne får oppleve lidenskapen, nervøsiteten, spenningen og 
følelsene til idrettsutøverne og publikum på nært hold.
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Navn: Digital Video Produksjon AS
Adresse: Eivind Lychesvei 6,
1338 Sandvika
Telefon: 67 80 57 80
E-post: digital@digitalvideo.no
Internett: www.digitalvideo.no 
Tjenester: Redigering, konverte-
ring, CD/DVD Prod & kopiering.

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

Navn: Deluxefilm 
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

.no

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere
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Danmon og Monitor arrangerte 

Bransjeseminar

Seminaret ga innblikk i hvordan standardene for MPEG ble 
til, og professor Andrew Perkis synliggjorde hvordan det 
internasjonale samarbeidet her var viktig, for å sette standarder for 
videokomprimering.   Professor Perkis ga også en oversikt over HEVC 
(H.265) standardene og hva som ligger av muligheter for MPEG-
dash filformatene.  Han ga også interessante overblikk over hvordan 
masterstudentene på NTNU jobbet med å se på nye former for 
innholdsproduksjoner, representasjon og digital historiefortelling. 
NTNU er nå i ferd med å sette opp et eget forskningslaboratoriet 
for  å teste nye former for mediebruk og gjengivelse.  Interessant 
var også hvordan opplevd kvalitet blir et viktig parameter for å måle 
hvor vellykket filmkomprimering er.  Den psykologiske og visuelle 
avlesning av bildet, kan være vel så viktig som tallene representert i 
lorgaritmen.  Utdypende innsikt i hva som forgikk på seminaret kan 
du få på www.monitormagasin.no .  Her ligger de fleste forelesningene  
som filmklipp.  Med over 90 deltakere viser det at det er stor interesse 
for fordypning innen teknologiske veivalg innen bransjen.

Danmon Norge og Monitor arrangerte  et heldagsseminar i Oslo.  Over 90 deltakere møtte opp i Forskningsparken 

på Blindern for å høre foredrag ved Andrew Perkis fra NTNU, og Erik Vold og Sverre Reiten fra NRK.   Monitor håper 

at responsen på dette seminaret gjør at vi kan arrangere seminarer som dette i løpet av høsten 2014. 

Oivind Iversen, Danmon og professor Andrew Perkis NTNU.

Monitor filmet foredragene disse kan du finne på www.monitormagasin.no, 
passord for innlogging er:  MonitorTV2014.

Se vår

FILM 
om denne reportasjen på 
www.monitormagasin.no



Det nye Amira-kameraet bruker den samme sensoren som anerkjente 
Arri Alexa og tilbyr blant annet 2K oppløsning, 200fps, innebygget 
grading med egne LUT’er og perfekt ergonomi. Sammen med f.eks.
Fujinon 19-90 Cabrio PL-optikk er dette et fantasisk kamera for deg 
som lager kortfilm, dokumentarer, tv-reportasjer og oppdragsfilm.
 

Alexa Amira: Veil. fra kr. 219 103,-  / Fujinon Cabrio 19-90: Veil. kr 238 121,-  / priser ekskl. mva..

Video 4 AS er Norges største uavhengige 
leverandør av produksjons- og postproduksjons-
løsninger for video og kringkasting.  
Kontakt oss for løsningsforslag og finansiering.

web: www.video4.no  
mail: salg@video4.no      
tlf:     +47 56 90 42 10  

 


