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NAB2015 
”The Year of The Drone”

Blir kjøpt av USA
Mediatec med nye eiere

Stor DSLR-test
Hvilket Nikon kamera er best 



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 

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

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

gjennom firmaet sitt SRS Media.  Monitor innfører en ny spalte der vi lar brukerne teste utstyr.  Resultatet av 

Skilnand sin test kan du se på  www.monitormagasin.no  

Foto: Svein Rune Sklinand /GB 

BRUKERTEST OPTIKK

En av utfordringene med å velge et storsensor 
kamera som Sony PMW-F3 er hva slags type 
linser man bør velge. En av fordelene med 
FZ- fatningen til Sony er at det finnes stort 
sett adaptere til de fleste linser og merker på 
markedet. Det være seg EF, PL eller Nikon 
fatning for eksempel. Men her ligger også et 
av problemene. Valgene er så uendelig mange 
og fallgruvene like store skriver Svein Rune 
Skilnand.

Optikk til F3
Når jeg investerte i F3 kameraet mitt, var det 
fordi jeg ønsket å erstatte mine Sony EX-1R 
og EX-3 kamera for å få det etterlengtede 

filmuttrykket og dynamikken som et stor-
sensorkamera gir. Utfordringen jeg ikke tenk-
te på var at optikk og da spesielt zoom linser 
til denne typen kamera er veldig kostbare. 

Jeg filmer alt fra dokumentarer og reportasjer 
til industri og bryllup, hvor man ikke alltid 
har tid eller mulighet til å bytte optikk for å 
forandre brennvidden. Sjansen for å miste øy-
eblikket er for stort. Jeg ønsket derfor å teste 
Sony sin SCL-X18X140 zoom linse og se 
hvordan den ville fungere i ulike situasjoner 
og under varierende lysforhold.

Etter å ha testet linsa både ute og inne så 
synes jeg den gjorde et solid inntrykk. Den 
er skarp, god å jobbe med og er veldig lik i 
utforming og funksjon med de linsene som 
sitter på Sony sine PMW-EX1 og PMW-EX3 
kamera. Forskjellen er at linsen blir fysisk 
lengre når man zoomer, noe som setter visse 
begrensninger ved bruk av matteboks, og at 
den mister lysstyrken ved innzooming. Jeg 

opplevde det ikke som et veldig stort pro-
blem innendørs, men jeg måtte likevel bruke 
gain for å få rett eksponering. At jeg faktisk 
oppnådde dybdeskarphet var et stort pluss.

Linsa er kanskje litt fysisk stor og jeg kjente 
nok at mitt ellers så solide og trofaste Libec 
RS450 stativ med 75 mm hode kanskje var i 
grenseland for totalvekten.

Oppsummering
Det viktige for meg var at jeg kunne jobbe 
raskt og fange mange situasjoner på kort tid. 
Jeg er veldig fornøyd med bildene jeg fikk 
og kan absolutt anbefale linsa til fotografer 
som har kamera som F3 og F5 som verktøy.  
Resultatet av opptakene kan du se i en liten 
filmsnutt på www.monitormagasin.no

Optikk til denne testen er 
levert av Videoutstyr Norge 
ved Jan Borgen.

Se

FILMKLIPP 
av testfilming på 

www.monitormagasin.no.
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I dette nummeret
3  n BRUKERTEST
Vi innfører en ny spalte og tester Sony sin SCL-X18X140 zoom linse.

14 n NAB2015 I LAS VEGAS
NAB2015 var spekket med droner, men drevet av IP.  Vi bringer rapport 
fra nyheter fra NAB 2015.

18 n MEDIATEC SOLGT TIL NEP
Amerikanske NEP har kjøpt opp Mediatec Group som driver OB-
busser, studioer og post-produksjon.

22 n VI TESTER NIKON
Vi har sjekket ut NIKON-kameraene D750 og D800 les hva vi kom 
fram til.

28 n NYE KAMERA FRA CANON
C100 er det første kamera ut som har blitt oppgradert til Mark II, snart 
kommer C300 og.

30 n TUNGT PÅ TOPPEN
Ekspedisjonsfilm ser spennende ut men hvordan løses opptakene.  Vi 
har pratet med ekspedisjonsfilmer Fredrik Strand om hvordan han løser  
solo-opptak.

34 n INTERAKTIVT MED MULTI-TOUCH
 Vi har sjekket ut nyhetene innen display og av-skjermer.  Vi forteller 
hva som skjer av utvikling.

38 n PROLIGHT + SOUND
Monitor har vært på ProLight + Sound i Frankfurt vi bringer en rap-
port derfra.

I hvert nummer
06 n LEDEREN

08 n PRODUKTNYHETER

44 n BRANSJENYTT

46 n GALLERIET

Norberrt Paquet i Sony er ansvarlig  for  deres IP-løsninger og var på NAB2015 for å fortelle om det.

Droner var det mange av på NAB2015, her testes de.

NAB2015 innholdt mange nyheter, se også videoklipp på www.youtube.com/monitormagasin.

Coverfoto: Geir Bergersen

Find out more at    www.aja.com

* Images shown are taken directly from CION footage

Science of the Beautiful
TM

CION is AJA’s new 4K/UltraHD and 2K/HD production camera, carefully crafted to leverage the 
best technology available, designed to be logical, powerful, and classically familiar. CION offers 
incredible image control for all types of production, including “flat” shooting modes. But CION  
can shoot the world it sees, the way we see it, directly in-camera which results in a minimum of  
post-production correction. It draws upon timeless ways of shooting, the artfulness of image 
capture, where light, color and nature merge to create a deep filmic richness, but with the  
incredible speed and convenience of a digital workflow.

4K Sensor with 12 Stops of Dynamic Range
ProRes 444 and 422 Recording
AJA Raw output up to 4K 120fps
Interchangeable PL Lens Mount
Ergonomic and Lightweight
Open Connectivity

04-20-15_FP_MonitorNorwary_CIONChipChart_May_EN.indd   1 4/20/15   10:53 AM
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Lufta er for alle
Under Monitor sitt besøk på NAB2015 var antallet selskaper som selger 
droner, treddoblet.  Nå kan hvem som helst kjøpe seg en fjernstyrt 
drone; feste på sitt film- eller fotokamera og kjøre i vei. Eller kan man 
egentlig det?

For skal du fotografere eller filme fra luften, må du ha 
sikkerhetsklarering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM. Rundt 
tusen har i dag en sånn klarering, men det tallet omfatter alle som 
fotograferer fra luften, og ikke bare dem som flyr droner. Det betyr at 
flere tusen amatører flyr rundt og filmer og fotograferer ulovlig.

Avhengig av type operasjon kan det være krav til tillatelse fra Nasjonal 
Sikkerhetsmyndighet. Dersom du benytter en drone, og formålet med 
flygingen utelukkende er rekreasjon, sport eller konkurranse, anses det 
som modellflyging. Alt annet er å betrakte som ubemannet luftfart, også 
kalt RPAS eller droneflyging. Modellflyging krever ingen tillatelse fra 
Luftfartstilsynet, men det kan være krav til andre tillatelser fra f.eks 
grunneier, kommune, politi, lufttrafikktjenesten eller andre.

Dersom fartøyet benyttes for en eller annen form for nytteflyging, å 
gjøre en jobb eller tilby en tjeneste, som for eksempel bilder for salg, 
regnes det som ubemannet luftfart. Operasjonene er da per definisjon 

et luftfartøy og Luftfartsloven blir gjeldene. Dette betyr at det da kreves 
en operatørtillatelse fra luftfartstilsynet og ansvarsforsikring.  Slike 
praktiske spørsmål blir viktigere og viktigere når lufta blir fylt med 
droner.  Monitor vil følge dette opp på www.monitormagasin.no og i 
neste nummer.  Har du tips om droneflyging ta kontakt.

Vi har testet de største 
redigeringsprogrammene

SEBASTIAN SYLWAN 
Digital Storytelling    

MEDIARENA
Samlokalisering gir løft

redigeringsprogrammene

ÅRETS STORE TEST

SONY DWX – Trådløst og problemfritt

ROLAND R-26 – En multitracker i hånden

IBC 2012 – Nyheter og trender
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NIKON D800
Nikon tar opp kampen
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KRYPTON
Fra opptak til ferdig film

S K A N D I N AV I A S  L E D E N D E  B R A N S J E M A G A S I N  F O R  I N S TA L L A S J O N  O G  P R O D U K S J O N  I  AV- B R A N S J E N

LED-LAMPER 
Monitor undersøker 
lyseffekten

MONITOR UTGIS AV FORLAGET NYE MEDIER WWW.MONITORMAGASIN.NO • NR. 4 2012 • PRIS: 64,-

ARENA-
PRODUKSJON

med Black Magic

Styrer filmen med app
HALVBROREN

Kraftpakken Nucleus
Nytt fra SSL

LLB 2012
Stor messe i Spektrum

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

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

SKANDINAVIAS LEDENDE BRANSJEMAGASIN FOR INSTALLASJON OG PRODUKSJON I AV-BRANSJEN

Frilansere i teamarbeid
FARMEN

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

Magasinet
Bransjens magasin

6 nummer per år
Kritisk & uavhengig
Direkte i postkassen

Innhold
Tester

Reportasjer
Kronikker
Intervjuer

Skandinavia
Bransjens magasin i

Norge
Sverige

Danmark

Skribenter
Skribenter fra bransjen

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

BOSE
RoomMatch med 
kontrollert spredning

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

Zentropa forsterker
filmens farge

GRADING

Soundcraft Vi1
Finslipt lydverktøy

Stødige bilder
Stab C Compact 

Ultimax Aerial AS

Forlaget Nye MedierMonitor
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Fri fl yt av media
Aal Stasjon

NYE KAMERA
FRA CANON!

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

DICE
Proff lyd for spill

Fargekalibrering 
Ekspertene forklarer

Dolby Atmos
Forlokkende kinolyd

Revoice Pro
Vokalfikser

Tester
Program & maskinvare
Nye produkter testes

Teknologi omtales
Versjoner verifiseres

Reportasjer
Evenement overvåkes

Ny teknikk omtales
Personer portretteres

Fakta debatteres

Bransjenytt
Nytt om navn

Nye utdanninger
Nye agenturer

Nye lokaler

Produktnyheter
De nyeste produktene

Nyheter fra messer
Oppdateringer

www.monitormagasin.no

Screenergy
Interaktivt bord –

framtidens skjermmedia?

Roland M-48
din personlige mikser

3D eller 3G
NAB 2010
viser vei

På farta
Mobil-TV

gir deg bildene

Forlaget Nye MedierMonitor
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AKTUELT PRODUKTNYHETER

Panasonic lanserte P2 Cast, et system basert i nettskyen for produksjon 
av nyhetssendinger,. 

Med P2 Cast kan Panasonics P2 HD-kamera med nettverksfunks-
joner kobles til nettskyen (AJ-PX5000G, AJ-PX800G, AJ-PX380 og 
AJ-PX270). Denne funksjonen gjør at videomaterialet blir tilgjengelig 
for gjennomgang og redigering direkte, noe som gjør prosessen fra vi-
deoopptak til TV-sending betraktelig raskere.

Panasonic presenterte tre nye 4K-kamera som komplimenterer den 
banebrytende modellen Varicam 35; AK-UC3000, AK-UB300 og AG-
DVX 200.  AK-UC-3000 er et 4K studiokamera med UHD-innspilling 
opp til 3840x2160/60p. 4K box-kameraet AK-UB300 er er perfekt for 
blant annet nyhetsrapportering på lokasjon, nærbilder og sportssen-
dinger. AG-DVX 200 er et håndholdt 4K-kamera med 4/3-sensor og 
UHD-innspilling opp til 3840x2160/60p.

Du kan følge produktnyheter og ytterligere informasjon på 
http://blog.panasonicnordic.com/nb/business/

Pris: ikke oppgitt
Distributør:Panasonic Nordic, www.business.panasonic.com

P2 Cast
EIZO Nordic AB kommer nå med en Color CG248-4K, dette er en 
23,8-tommers skjerm med en UHD (ultra-high-definition) 4K (3840 x 
2160) native oppløsning. Målgruppen er  kreative fagfolk som arbeider 
med høyoppløselig innhold som fotografi , print og video.

Color CG248-4K har den høyeste pikseltetthet til nå.  Color lineupen 
til EIZO , med en forbløffende ppi, på 185 ppi (piksler per tomme), 
noe som gjør høyoppløselig bildevisning bedre enn noensinne. Dette 
gjør at du får full detaljkontroll på det du tar opp i 4K.

Color CG248-4K kommer med en innebygd sensor for å aktivere selv- 
kalibrering for problemfri monitor vedlikehold. EIZO har to dedikerte 
kalibrering programvarer, Colornavigator 6 og Colornavigator NX, 
som lar brukerne sette ønskede verdier for lysstyrke, gamma, hvitpunkt 
og generere en ICC-profil. Colornavigator 6 leveres med skjermen, 
og er for individuelle brukere som krever ekstra funksjonalitet , dvs 
muligheten for manuelt å justere egenskapene til en kalibrert skjerm.

Pris: ca 20.000,- eks mva
Distributør: Videoutstyr Norge AS, www.videoutstyr.no

UHD 4K skjerm

Canon lanserer helt ny 
programvare for den 
populære full HD 
videokameramodellen 

XF205. Oppdateringen 
reduserer kameraets støynivå 

ved filming i svakt lys og gjør det 
mulig å strømme opptak over IP-

nettverk. Den nye programvaren 
er utviklet på bakgrunn av 

tilbakemeldinger fra utallige XF205-brukere 
– fra TV-stasjoner til eksperter på bryllupsfilming – og 

den forbedrer også videokameraets kvalitet og opptaksinnstillinger.  
En ekstra programvareoppdatering som vil være tilgjengelig fra slutten 
av juni 2015, vil gjøre det mulig for XF205 å strømme videoopptak 
over IP-nettverk, en vanlig praksis innen fjernsynsindustrien. Dermed 
vil brukeren kunne overføre live-opptak til nyhetsprogrammer og 
nettsteder med videodeling. Den nye programvaren gjør det dessuten 
mulig for XF205 å samvirke med Fujitsus videooverføringsutstyr 
– Fujitsu Network IP-900IID og IP-920D HD/SD Compact Video 
Decoders– i tillegg til programvare som støtter IP-strømming. Med 
denne nye funksjonen kan brukeren strømme video over et IP-nettverk 
uten å måtte endre eksisterende rutiner for opptak og redigering, som 
for eksempel innarbeidede rutiner ved ulike fjernsynsstasjoner.

Forbedret XF205-funksjonalitet
I tillegg til IP-video-strømmefunksjonen vil den nye programvaren også 
gi to nye opptaksfunksjoner. For det første, ved opptak i MP4-format 
vil videografen kunne velge å filme med lav eller høy bildehastighet – 
handlingen kan gjøres opptil 40 % langsommere, eller den kan gjøres 
opptil 250 % hurtigere. Ved valg av Wi-Fi-innstillinger på XF205 vil 
også menyen ha et forbedret grensesnitt, noe som sikrer en både intuitiv 
og lett forståelig brukervennlighet.

Pris: ikke oppgitt
Distributør: Canon Norge AS, www.canon.no

Oppgradering Canon XF205

Den nye projektorsereien, DZ780, er bygget for problemfri bruk i døgn-
drift. Det kan være for eksempel offentlige fremvisninger og ved bruk til 
utleie og sceneoppsetninger. Projektorene er designet med et veskekjø-
lesystem som reduserer driftsstøyen til bare 30 dB ved full effekt. Det er 
de mest stillegående projektorene i sin klasse. De nye projektorene er 
utstyrt med et dobbelt sett med lamper som sikrer uavbrutt bruk, selv 
hvis den ene skulle svikte.

Med DZ780-projektorene får du et enestående bilde fra 7000 lumen 
ved WUXGA-oppløsning. De har en rekke nye, enestående funksjo-
ner som normalt kun sees i flaggskipprojektorer for store lokaler, som 
geometrisk justering for buede skjermer. De støtter også flerskjerms-
oppsett hvor farger avstemmes og bildene sømløst kobles sammen. 
DZ780-serien er også kombatibel med en rekke valgfrie plug-in pro-
gramvarer, som Geometric Manager Pro og Auto Screen Adjustment. 
Disse sørger for automatisk oppsett og kalibrering for flere sammen-
koblete projektorer og ved fremvisning på buede skjermer.

Du kan følge produktnyheter og ytterligere informasjon på 
http://blog.panasonicnordic.com/nb/business/

Pris: ikke oppgitt
Distributør: Panasonic Nordic, www.business.panasonic.com

Ny projektor

Sennheiser lanserer AVX tråd-
løse mikrofonsystemer for 
videokameraer, som sørger 
for lydopptak helt uten 
stress. Den usedvan-
lig kompakte AVX-
mottakeren plugges 
direkte inn i XLR-
kontakten på kame-
raet. Her pares den 
automatisk med 
mikrofonen og slås 
på når kameraet 
slås på. Systemet 
justerer selv auto-
matisk korrekte lydni-
våer og sender ved å benytte 
en særskilt beskyttet link i det 
lisensfrie 1,9 GHz-båndet. Aldri 
før har det vært så enkelt å sette opp 
et system og gjøre opptak av høykvalitets 
lyd for video.

AVX opererer i det lisensfrie 1,9 GHz frekvensområdet, som kan 
brukes i mange land over hele verden. Systemet stiller umiddelbart inn 
korrekt lydnivå og tilpasser dette perfekt til inngangsfølsomheten på
kameraet, velger en ledig frekvens – og er deretter klart for den
aktuelle jobben. Dersom det oppstår interferens, vil AVX-systemet uten
at det høres skifte til en annen frekvens.

AVX mottaker og sender drives av batterier av type litium-ion, som 
kan lades via USB. For å unngå ubehagelige overraskelser når du filmer
over lang tid, viser senderne hvor mye batterilevetid som gjenstår.

AVX systemer og komponenter kommer i salg fra juni 2015.

Pris: 7750,- 
Distributør:Sennheiser Nordic, www.sennheiser.com/avx

AVX trådløse mikrofoner



www.monitormagasin.no10  2-2015 www.monitormagasin.no 2-2015  11

Las Vegas var i løpet av  NAB2015 fylt med små og store drone selskaper. Showet inneholdt for første gang en 

egen dronepaviljong med et lukket ”flybur” for demonstrasjoner av et tyvetalls forskjellige droner. Denne 

delen av messen var så godt besøkt at  NAB 2015  kan bli døpt ”The Year of the Drone.” 

Tekst & foto: 

REPORTASJE    NAB2015

NAB2015 – spekket med 
droner, men drevet av IP

beidsflyt, lagring og distribusjon kan skaleres i 
forhold til morgendagens utvikling, men først 
og fremst må man få på plass standarder. Sony 
har tatt et initiativ til et konsortium der man 
skal enes om en IP-standard, i følge Norbert  
Paquet hos Sony har nå en rekke bransjeaktør-
er stilt seg bak deres initiativ. Selskaper som 
Sony og Imagine Communication er blant de 
fremste driverne for å få til et skifte til IPTV, 
som morgendagens infrastruktur løsning.  Skal 
vi måle i forhold til tendensene på NAB2015 
så er det fortsatt et stykke før de amerikanske 
kringkasterne vil gå for slike IPTV-løsninger, 
men forståelsen for mulighetene IPTV gir er 
større i Europa.

AVX trådløse mikrofoner
På NAB2015 introduserte Sennheiser sine 
AVX trådløse mikrofonsystemer for video-

kameraer, som sørger for lydopptak helt uten 
stress. Den usedvanlig kompakte AVX-mot-
takeren plugges direkte inn i XLR-kontakten 
på kameraet. Her parres den automatisk med 
mikrofonen og slåes på når kameraet slåes på. 
Systemet justerer selv automatisk korrekte 
lydnivåer og sender ved å benytte en sær-
skilt beskyttet link i det lisensfrie 1,9 GHz- 
båndet.  Mottakeren som plugges inn i kamera-
et, slåes automatisk på med fantommatingen på  
kameraet, og parres automatisk med sen-
deren. Systemet stiller umiddelbart inn kor-
rekt lydnivå og tilpasser dette perfekt til inng-
angsfølsomheten på kameraet, velger en ledig 
frekvens – og er deretter klart for den aktuelle 
jobben. Dersom det oppstår interferens, vil 
AVX-systemet uten at det høres skifte til en  
annen frekvens.  Jeg tror at det ikke bare meg 
som har hatt en stille frykt for at trådløse mikro- 

foner og frekvensvalg kunne bli vanskelig.  
Sennheiser synes med sitt AVX system å ha 
lagd en meget brukervennlig løsning.  Jesper 
Kolving fra Sennheiser Nordic som viste løs-
ningen til Monitor, overbeviste i alle fall oss.  
Særlig hvor små og fleksible selve radiomot-
takerne er, der det sitter som en forlengelse 
på selve XLR-kontakten synes som en god ide.

Til bruk sammen med DSLR-kameraer med 
jack lydinngang omfatter AVX-systemene en 
XLR-3/mini-jack adapterkabel og nødvendig
monteringsutstyr for å feste mottakeren til 
kameraets blitzsko.  

Ipad mikrofon med app
Sennheiser og Apogee lanserer også sammen 
en digital clip-on mikrofon på NAB2015, ved 
navnet ClipMic digital. MKE 2 digital gjør 
at du kan omskape iPad´en til et profesjo-

Blackmagic Design sjef Grant Patty med deres nye URSA mini kamera. Blackmagic URSA Mini er tilgjengelig i 4 modeller og 
kundene kan velge enten EF eller PL linse mounts, samt 4K eller 4.6K bildesensorer. Prisene for Blackmagic URSA Mini starter på 
$ 2995 for 4K EF-modellen.

Interessant er dette fordi det er annen trend 
som har vært med oss i flere år som nå står på 
et vippepunkt.  Det finnes over 111 millioner 
IPTV kunder verden over pr. 2014,  i 2009 var 
det kun 25 millioner.  Strategirådgivere tror at 
vi vil passere 200 millioner som mottar TV-
signalene sine som IP pr 2020.  Interessant 
nok sier dette bare noe om hvordan distribus-
jonsformen har endret seg i kabelmarkedet og 
at telekom operatører tar større og større jafs 
av markedsandelene.

Manglende standarder 
Det veksttallene  for IP ikke sier noe om er 
utviklingen av IPTV som en infrastruktur fra 
ingest til play-out hos kringkasterne.  Det sier 
heller ikke noe om hvilke nye teknologiske 
muligheter som kan bakes inn i samspillet 

mellom nye oppdaterte smart-tv´er og en IP-
infrastruktur, med en nettverksarkitektur der 
TV´en din hjemme kan aksessere IP-signaler 
fritt og velge mellom innhold slik vi gjør på 
nettet. Et element ved dette er at innholds-
eierne eller distributørene kan målsy og per-
sonalisere innhold direkte til seeren.  Et annet 
element er at seeren vil bli ennå mer aktive 
rundt hva de velger å se, hvordan de ser og når.  

En annen utfordring er at selv om IP brukes 
som transportstrøm fram til TV-seeren, fin-
nes det pr.dags dato få standarder for en felles 
IPTV-arkitektur. Dette lave nivået av tvang og 
mangel på en lett tilgjengelig og omfattende 
IPTV standard fører til en flom av proprietære 
implementasjoner som nå utgjør grunnlaget 
for all IPTV systemer i drift verden over. Vi 
står på denne måten overfor at en hver in-

stallatør lager sine egne standarder, som fort 
kan bli utdatert. Hvis innholdsleverandører, 
distributører og teknologileverandører skal 
bruke IP som signalgang-teknologi internt i 
TV-stasjonene og mellom TV-stasjoner og 
distributører, -må det utvikles standarder. 

IPTV klare bokser
Det å skulle lage en boks eller router som kan 
flytte på IPTV signaler, er ikke den store ut-
fordringen.  Alle større leverandører synes å 
innse at dette er en virkelighet de må forberede 
seg på.  Spørsmålet er; - når vi vil få den første 
europeiske TV-stasjonen som kjører IP hele 
veien?  Det er noen utfordringer her, selvføl-
gelig ønsker man å ta vare på og nytte mye av 
den teknologien man har fra før av.  I tillegg 
må man dimensjonere løsningen slik at ar-

Mathias Eckert fra Imagine Communication er en av de  
selskapene som hjelper kringkasterne å konvertere til IP.

Jesper Kolving i Sennheiser Nordic viser fram deres AVX trådløse mikrofonsystemer for videokameraer på NAB2015.  Sennheiser og Apogee lanserer også  en digital clip-on mikrofon på NAB2015, ved 
navnet ClipMic digital.  Denne løsningen gjør at du kan bruke iphone eller ipad som opptaksenhet.
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nelt TV-studio.  Med profesjonell kvalitet på 
lydopptak fra iPhone, iPad eller iPod touch, 
og en app fra Apogee som styrer lydnivåene 
så har du kontroll på det hele.  Enten du er en 
journalist på jakt etter en enkel lydløsning for 
feltintervjuer, en foreleser som ønsker å ta opp 
en diskusjon eller innspillingen av jentungen 
som resitere et dikt - den nye digitale clip-
on mikrofoner fra Sennheiser og Apogee 
hjelpe deg med å sikre lydopptak som høres  
profesjonelt ut. 

Gi mulighet til filmskapere
Det er ikke ofte man ser at Blackmagic Design 
sjef Grant Patty blir rørt, men når han prater 
om hvordan selskapet sine produktlanseringer 
skal bidra til at flere unge filmtalenter skal få 
mulighet til å vise hva de er gode for, så ser man 
at dette er viktig for han. På NAB2015 viste 
Blackmagic sitt nye Micro Cinema Camera, 
som er et lite kamera som skal gi mulighet for 
kvalitetsopptak plassert på droner og alle an-
dre mulige sære steder. Fortidens problemer 
med bodyCams  med elendig bildekvalitet er 
nå for lengst historie, og det er nærmest er sært 
hvis det hele ikke kan skytes i 4K.  Det gjør 
selvfølgelig Micro Cinema Camera. Kameraet 
kommer med en CMOS på samme størrelse 
som et s16mm kamera og det kan utstyres 
med alt fra 43mount til EF og PLmount  
optikk etter behov.  
I tillegg viste Blackmagic sitt nye URSA mini 
kamera. Blackmagic URSA Mini er tilgjenge-
lig i 4 modeller og kundene kan velge enten 
EF eller PL linse mounts, samt 4K eller 4.6K

8K UHDTV fra Ikegami
Ikegami har i samarbeid med den Japanske  
TV-stasjonen NHK utviklet et nytt 8K UHD-

TV kamera.   SHK-810 kamera er kun en  
tiendedel så stor i forhold til første generasjon 
Ikegami kamera med 8K UHDTV. SHk-810 
kamera er designet for live studio og feltpro-
duksjon, kamerahodet er meget kompakt og 
veier mindre enn 9 kg.  I følge det Japanske 
samferdselsdepartementet vil det skje prøve-
sendinger av 4K via BS satellitt-TV fra OL 
i Rio 2016, etterfulgt av 8K live kringkas-
ting som er planlagt å starte i Japan i 2018.  
Det Japanske samferdselsdepartementet har  
ambisjon om å ha 8K kringkasting på plass 
i tide til 2020, da skal det være Olympiske  
Leker i Tokyo. 

Applaus for Sony
Det nye HDC-4300 er verdens første kamera 
som bruker 2/3-tommers 4K bildesensor. – 
Dette kameraet gir brukerne 4K muligheter 
og en arbeidsflyt rundt innhold som TV- 
produsenter er kjent med og komfortabel 
med, sier Rob Willox, markedssjef  Sony 
USA.  – Vi har utviklet en løsning som lar de 
mange eksisterende HDC-brukerne få ta del 
i 4K fordeler slik som 8x høy bildefrekvens og 
4K cut-out og zoom mens du bruker en kjent 
infrastruktur og signalbane fortalte Willox til 
pressen på NAB2015. Kameraet ble stolt vist 
fram av Sony sjef Hiroshi Kiriyama, med Sony 
USA sjef Alex Shapiro og en rekke TV-stasjon 
sjefer som tilskuere. HDC-4300 er i stand 
til 4K / HD opptak med 2x, 3x Super Slow.   
Kameraet bruker ultranøyaktig presisjon  
teknologi for å matche tre 4K sensor på en 
prisme. Dette gjør mulig å ta i bruk neste ge-
nerasjons ITU-R BT.2020 kringkastingsstan-
dard som gir brukerne et utvidet fargespekter, 
bedre kvalitet og bedre piksler i følge Sony.

Avid vil snakke med alle
Avid vokser nå i omsetning globalt og aksje-
kursen har i løpet av 2014 krøpet oppover.  Sel-
skapet hadde i siste kvartal 2014 en omsetning 
på  $ 153 og en fortjeneste for 2014 på $ 72,3 
for hele året.  Nå har selskapet satset på en ny 
strategi rundt Media Composer som førte til 
2000 nye brukere på slutten av året i 2014, og 
en vekst i antall brukere på 65 %, Nytt er også 
at Avid nå har  signalisert at de ønsker å kjøpe 
Orad.  Eierne av Orad og Avid har undertegnet 
en endelig avtale om å kjøpe det Israel-baserte 
selskapet.  Orad er en av de ledende leveran-
dørene av 3D real-time grafikk, video servere, 
og tilhørende arbeidsflyt. Orad har mer enn 
600 kunder over hele verden, ofte store og 
relevante TV-stasjoner.  Det er grunn til å tro 
at dette vil styrke Avid sin posisjon i å tilby 
løsninger for studioavvikling og arbeidsflyt.

Monitor pratet med Kevin Usher som er 
en av direktørene i Avid Europa. Han har sær-
lig ansvar for å utvikle og tilpasse løsninger 
basert på Avid sin teknologi. Et av temaene 
han gjerne vil prate om er Avid Everywhere 
og hvordan dette gir TV-bransjen fleksibili-
tet til enkelt å integrere tredjepartsprodukter  
i arbeidsflyten sammen med Avid sine  
produkter. 

– Hundrevis av tredjeparts produkter er, 
eller er i ferd med å bli sertifisert for plattfor-
men. Samarbeidsprosjektet Avid Connec-
tivity Partner Program, gir utviklere tilgang 
til ressursene, dokumentasjon, sertifisering, 
og tjenestene de trenger for å lage produkter  
og løsninger som er integrert med Avid Media 
Central Platform økosystem.  Avid ønsker på 
denne måte å vise hvordan de tilpasser seg for 
å finne nye og fleksible løsninger for kunden, 
om dette vil føre til økt salg av Avid-installa-

Sony sjef Hiroshi Kiriyama viste Sony sitt HDC4300 kamera på NAB2015.  Kamera fikk oppmerksomhet på pressekonferansen og ble 
presentert sammen med et knippe  amerikanske TV-sjefer som skulle gå god for det.

Kevin Usher som er direktør i Avid Europa påpekte at Avid 
nå har åpnet opp sine løsninger for arbeidsflyt sammen med 
andre aktører.  Avid Everywhere gir brukerne en mulighet til å 
samarbeide, dele og utvikle innhold på tvers av plattformer.
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mange funksjoner, inkludert 4K / 60p  opp-
tak, en 13X optisk zoom og en V-Log L gamma 
kurve. Ideen er at kamera skal gi noe av det 
samme visuelle uttrykket som DSLR, men 
nå levert som et fiks ferdig profesjonelt kring-
kastingskamera. DVX200 vil være et utmerket 
kamera for  uavhengig film og dokumentar 
produksjon, samt event videoopptak i følge 
Panasonic.  På NAB2015 ble det dog ikke vist 
noe annet enn en mockup, et ferdig kamera 
håper de å vise i løpet av høsten 2015.

#TRYcion om noen måneder
#TRYcion sparkes i gang på NAB2015, og vil 
i følge AJA sjef Nick Rashby bli lansert også 
i Europa. Opplegget er at kameraer blir gjort 
tilgjengelig på lån til kvalifiserte søkere. Ekstra 
AJA CION tilbehør er også inkludert i låne 
programmet. Personer interessert i program-
met kan søke elektronisk på AJA sine nettsider. 
AJA kommer også med nye Mini-Convertere 
på NAB2015.  Dette er viktige deler å holde 
arbeidsflyten i gang 24 timer i døgnet verden 
over fortalte Nick Rashby, sjef for AJA Video 
Systems.   De nye konverterne har navnene 
Fido-4T-ST og Fido-4R-ST og er quad-kanal 
3G-SDI til ST Fiber og ST Fiber til 3G-SDI 

sjoner i 2015 blir spennende å se.

Adobe fargekorriger på mobilen
Når man trekker fram en iPhone og ber deg 
laste ned en app, så begynner produktpresen-
tasjonene å bli spennende.  Adobe viste på 
NAB2015 Project ”Candy” som er en helt ny 
app som gjør at brukerne med smarttelefonen 
enkelt kan ta og dele bilder og filmklipp, som 
de har gjort sine egne fargekorrigeringer på 
via iPhone. Selve app´en består av en rekke 
fargekuler som du kan justere på  ved hjelp av 
fingrene, på denne måten kan du lette finne 
et fargesnitt på bildene som du deler med  
andre.  Det interessante er at app´en deler meta- 
dataen bak fargesettingen, slik at du kan laste 
de inn på kamera eller maskinen du gjør farge- 

korrigering i.  Dette gjør at et team får et 
verktøy til å diskutere fargesetting og visuelt 
uttrykk ved hjelp av appen. Filmklippene deler 
du ikke via app´en ennå, men metadataen kan 
du lett dele med alle andre som har app´en og 
lett flytte settingene rett inn i Premiere Pro, 
Premiere Clip og After Effects.  

Ellers var NAB2015 for Adobe en rekke 
omfattende oppdateringer på tvers av Crea-
tive Cloud, med spesielt fokus på video. Et 
spennende lite prosjekt er Adobe Character 
Animator et verktøy du kan laste ned på www.
adobe.com hvis du har en After Effect lisens.  
Dette verktøyet som er i utvikling gjør at du 
kan gjøre karakteranimasjon basert på video 
fra web-kamera.  Monitor greide i alle fall å få 
en liten Adobe-fisk til å snakke, i sanntid rett 

fra web-kamera på maskinen.

Panasonic live og med 4K
Panasonic viste på NAB2015 som i 2014 
hvordan man kan koble Panasonic kameraer 
med LiveU Central og få det hele til å kjøre via 
en all-IP management platform.  Kameraene  
AJ-PX5000G, AJ-PX800 og AJ-PX270 vil 
nå støtte direkte tilkobling til LiveU Central 
management plattform ved hjelp av offent-
lige nettverk som 4G / LTE, Wi-Fi eller ka-
blet LAN.  Dette er en løsning som nå skan-
dinaviske TV-stasjoner skal få teste ut gratis 
i noen måneder fortalte Martin Snedevig fra 
Panasonic Nordic. I tillegg viste Panasonic 
AG-DVX200 som er et 4K stor-sensor, 4/3 
brikke her på NAB 2015.  DVX200 vil tilby 

Martin Snedevig fra Panasonic Nordic viser  AG-DVX200 dette nye kamera som ble vist som en mock-up på NAB2015.  Vil bli presentert i løpet av høsten 2015. AG-DVX200 kommer med 4K og en stor-
sensor for få den samme dybdefølelsen som på DSLR-kameraer. DVX200 vil tilby mange funksjoner, inkludert 4K / 60p opptak, en 13X optisk zoom og en V-Log L gamma kurve.

Andy Bellamy fra AJA med deres CION kamera.  AJA lanserte under NAB 2015 en  #TRYcion kampanje der du kan søke om å teste ut 
et CION kamera.  I følge AJA vil kampanje rulles ut også i Europa i løpet av noen måneder.

AJA sjef Nick Rashby fikk også oppmerksomhet på NAB20155.

PXW-FS7K AXS-R5
Et unikt kamera med ekstreme egenskaper Ta opp detaljene
Super 35 CMOS Sensor
UHD opp til 60 FPS, HD opp til 180 FPS
4K (4096 x 2160 ) via ekstern opptaker

Muliggjør 16-bit 4K and 2K RAW Recording
Støtter High Speed Frame Rates
Bruker AXSM minne

Telefon: 22804000   info@videoutstyr.no www.videoutstyr.no VideoUtstyr Norge AS, Stanseveien 4, 0975 Oslo

Greger Seth har ansvaret for Grass Valley i Sverige, Finland og Island.  Grass Valley har etter at de ble kjøpt opp av Belden fått en 
forsterket markedskraft til å utvikle produkter som hjelper kringkasterne til å levere høykvalitets TV.
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Mini-omformer som frakter opptil 4x 3G-SDI 
signaler på en enkelt omformer, med mulighe-
ten til å sende signaler fra en 4K / UltraHD 
kilde, for eksempel fra CION kamera, hele 10 
kilometer. Alternativt sørger quad-signalveien 
også for  muligheten til at flere HD-signaler 
kan bli fraktet over lange avstander.

Nye 4K muligheter fra Canon
Canon viste på NAB2015 EOS C300 Mark 
II, et kamera du kan ta opp 10-bits 4:2:2-filer  
internt med opptil 410 Mbps i 4K-kvalitet,  
eller 10/12-bits 4:4:4-filer i 2K/full HD-kvali-
tet, og med opptil 15-trinns dynamisk omfang. 
Videokameraet leverer opptak som er egnet 
for omfattende redigering i postproduksjon 
og gir skarpere bilde i hele fargespektret med 
mindre fargeavvik. Kameraet gir profesjonelle 
filmskapere og kringkastere den aller beste  
bildekvaliteten med 4K-opptak i tv-oppløs-
ning (3 840 x 2 160) og DCI-oppløsning  
(4 096 x 2 160).

EOS C300 Mark II kan ta opp 4K-filer med 
høy bithastighet på to interne CFast 2.0-kort, 
samtidig som det tar opp 4K RAW-filer til 
en ekstern opptaker, noe som gir fleksible 
produksjonsmuligheter i markedets høyeste 
kvalitet. Det er også mulig å ta opp 2K/full 
HD proxy-filer på et internt SD-kort sam-
tidig, noe som effektiviserer produksjons-
prosessen ytterligere.  Kamera kommer med 
den Canon-utviklede Super 35 mm CMOS-
sensoren og større ISO-område på opptil ISO 
102 400, gir eksepsjonell ytelse i svakt lys slik 
at det er mulig å få opptak med lite støy i en 
rekke utfordrende lysforhold uten at det går ut  
over bildekvaliteten.  Dette er et spennende 
kamera som Monitor vil ta en nærmere titt på 
og presentere for leserne.

JVC hopper på 4K toget
Også JVCKenwood har nå en rekke 4K pro-
dukter, som de viste fram på NAB2015.  JVCs 
GY-LS300 4KCAM Super 35mm videoka-
mera er hovedproduktet i selskapets 4KCAM 
linje og et stort kamera med utskiftbare objek-
tiver. Videokameraet har en 4K Super 35mm 
CMOS-sensor og MFT objektivfatning og 
utnytter Variabel Scan Mapping teknologi for 
å opprettholde den opprinnelige bildevinkel 
for objektiver fra Super35, Super16, MFT, og 
andre linse familier. Den har også innebygd 
HD streaming og mulighet for 4K Ultra HD 
eller Full HD.
Kamera nummer to er GY-HM200 4KCAM 
Streaming Videokamera, dette er JVC sitt 
rimeligste streaming videokamera, som kan 
levere 4K Ultra HD, Full HD, og SD-bilder 

med en 1 / 2,3-tommers BSI CMOS-brikken. 
Den har en innebygd 12x zoom med optisk 
bildestabilisator.
Siste kamera som var framme på NAB2015 
er JVC sin GY-HM170 4KCAM Dette er et 
kompakt videokamera, som registrerer 4K 

Ultra HD som H.264-filer, og kan ta opp HD 
og SD-opptak i en rekke resolusjoner og bil-
defrekvenser.

Easyrig med innmaten i nye vario 5.  Svenske Easyrig var sterkt tilstede på NAB2015 for å berge slitne fotografrygger.

Wiggo Evensen og Arild Skjeggestad fra Barnfind, stilte også i 2015 med egen stand på NAB2015 og var imponert over besøket. Fler 
og fler oppdager  oss og vil kjøpe våre produkter fortalte de.

Panasonic viste hvordan de kunne bruke projektorer på 
tredimensjonale figurer.

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

Det amerikanske selskapet NEP kjøpte i våres Mediatec Group. Gjennom dette kjøpet så bygger outside  

broadcast selskapet NEP en sentral posisjon i Europa.  NEP har over 50 OB-busser i USA, og blir dobbelt så store 

med dette europeiske kjøpet.

Tekst & foto: Geir Bergersen 

REPORTASJE   

Mediatec solgt til USA

tre selskapene har til  sammen omsatt for over 
168 milloner kroner i 2013.    Mediatec So-
lution leverer displayer og LED-paneler til 
eventer, stadioner og diverse installasjoner.  
Media Netwerk har utviklet en CMS løsning 
for publisering av TV-innhold, samt lagring 
og fil-distribusjon av TV-stasjoners innhold.  
Mediatec Broadcast har levert opptak og av-
vikling av TV-sendinger live eller i studio. Sel-
skapet har bakgrunn fra over tretti år med live-
produksjon, som startet opp i et brakkeanlegg 
ved Bjerke travbane i Oslo.  Livesendinger fra 
OB-buss var viktig for selskapet, med blant 
annet direktesendinger fra alle hesteløp.  I 
2009 brøt Rikstoto med Mediatec, og de mis-
tet en  vesentlig del av omsetningen   Siden 
2010 måtte selskapet derfor få på plass flere 
inntektsstrømmer.  Selskapet bygget opp Oslo 
Broadcast Center på Økern i Oslo, her finner 
man en rekke TV-studioer, redigeringsrom 
og serverrom med play-out løsninger for TV-
stasjoner.

Lise Heidal har vært daglig leder for Medi-
atec Broadcast AS siden 2010, og hun har 
snudd selskapet som før baserte seg på live-
sendinger og OB-buss utleie, til også å bli en 
sentral aktør innen studioproduksjon for TV.   
En rekke TV-programmer har blitt produsert 
på de flotte studioene på Økern, nå har også 

produksjonselskapet Monday Media etablert 
seg i Oslo Broadcast Center.

– Det blir selvfølgelig spennende å se hvordan 
vi kan samarbeide på tvers av det nye selska-
pet, men vi vil fortsette på samme måte som 
vi har jobbet tidligere, sier Heidal.  Hun kan 
fortelle at Paul Henriksen fortsetter som sjef  
for Mediatec Broadcast i Europa.  Kenneth 
Paterson fortsetter som sjef for Mediatec So-
lutions i Europa.   Henriksen og Paterson vil 
fra nå være en del av ledergruppen i NEP.
Paul Henriksen forteller til Monitor at han 
synes det er spennende å få på plass en eier 
slik som NEP som er forankret og har lang 
tradisjon fra OB og live-kringkasting.  – For 
investeringsfondet Stena Adactum var vi en 
liten investering, med NEP så blir vi en del av 
et større fellesskap som er opptatt av kring-
kasting og produksjon.  At man nå blir en del 
av et globalt konsern betyr ikke at man skal 
løpe etter investeringer i f.eks 4K-teknologi i 
følge Henriksen.   – Vår filosofi er at vi skal 
investere i den teknologien som våre kunder 
etterspør, nå er det HD markedet vil ha, men 
endrer dette seg skal vi selvfølgelig følge et-
ter sier Henriksen.  Han poengterer at for 
NEP-gruppen kan det være vel så viktig å 
dele informasjon og teknologi fra Europa til 
USA som omvendt.  –På mange måter er vi 

teknologisk lengre framme en de er i USA, 
og fordelen er at nå kan vi dele nye måter å 
jobbe på i hele selskapet understreker Hen-
riksen.   Ved oppkjøpet av Mediatec, vil NEP 
har over 110  HD-klare OB-busser, i tillegg til 
post-produksjonsanlegg i Dublin, Oslo, Hel-
sinki, Zürich og München og studiofasiliteter 
i Los Angeles, New York, Connecticut, Lon-
don, Sydney, Melbourne, Oslo og Helsinki.  
Oppkjøpet vil også gjøre at selskapet vil ha  
en stor flåte av mobile lastebiler storskjermer 
over hele Nord-Amerika og Europa.  I tillegg 
til dette har selskapet et bransjeledende team 
av  ingeniører og tekniske eksperter verden 
over poengterer NEP i en pressemelding.

Fortsatt egne selskaper
Mediatec Broadcast og Mediatec Solutions 
vil fortsette å operere som separate enheter 
under sitt nåværende lederteam. I Norge har 
Mediatec Broadcast hatt ansvaret for å levere 
opptak og teknikk til TV-programmer som 
Champion League for Viasat,  Tippeligaen for 
CMORE,  NM i  Alpint og WM & Worldcup  
Telemark for Norges Skiforbund, Kakekrigen 
for Eyeworks, 4 Stjerners middag for Monster 
og I kveld med Elvis for  Concorde Television.  
Mediatec Broadcast har 25 faste ansatte  i Oslo 
benytter seg i tillegg av minst like mange fri-
lansere.  Selskapet disponerer 23 OB-enheter 

Mediatec Group har en rekke lastebilder med AV-utstyr for storskjermer, samt HD-klare OB-busser.

Til nå har investeringsselskapet Stena Adac-
tum  i Gøteborg stått som eier av Mediatec, 
sammen med Holtback Group, bak NEP står 
risikokapital selskapet Crestview Partners 
i New York, som er involvert i eiersiden på 
en rekke andre media og telekom selskaper 
i USA.  NEP blir med dette en global aktør 
innen live-kringkasting,  NEP er med dette 
kjøpet tilstede i  USA, Storbritanina, Irland, 
Sverige, Norge, Finland, Sveits, Tyskland, Bel-
gia, Australia og  Midtøsten.

Amerikanske NEP ble grunnlagt i 1986 i 

Pennsylvania og har siden vokst til å dekke 
hele USA fra kyst til kyst.  Selskapet har fort-
satt  hovedkvarter i Pittsburgh, selvom det nå 
har blitt en global leverandør av outsourcete 
løsninger til TV-selskaper .  NEP leverer tek-
niske tjenester som liveproduksjon fra OB-
busser, studioproduksjon og postproduksjon. 
Selskapet hadde før oppkjøpet av  Mediatec 
Group kontorer Canada, USA, Storbritan-
nia, Australia, Irland, Nederland og Dubai.  I 
slutten av april ble det meldt at NEP kjøpte 
opp belgiske Outside Broadcast NV og  tyske 
RecordLab TV & Media GmbH for å styrke 

sin posisjon i Europa ytterligere

Produksjon fra Norge som før.
På Europeisk basis har Mediatec Group vært 
operative fra Skandinavia i nord til Sveits i 
syd. Gruppen som har hovedkontor i Kung-
älv utenfor Gøteborg, har også hatt selskaper i 
Australia og Spania.  Mediatec Group har hatt 
en omsetning på over 900 millioner kroner 
og rundt 300 ansatte. I Norge har Mediatec 
Group drevet selskapene Mediatec Broad-
cast AS, Mediatec Solution Norway AS og 
eid halvparten av Media Netwerk AS.  Disse 

Oslo Broadcast Center på Økern i Oslo med studio og post-
produksjonsløsninger

Paul Henriksen sjef for Mediatec Broadcast 
i Europa, blir nå en del av amerikanske NEP.
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i HD, der de største gjør produksjoner med 
opptil 44 kameraer.  I tillegg til dette kommer  
studio og post-produksjon i kringkastingssen-
teret på Økern.  Her operer de også et Master 
Control Room der de sikrer kvalitet på medi-
afeeden som går ut for TV-stasjonene, samt 
play-out og lagring av mediainnholdet.  Medi-
atec Broadcast samarbeider tett med Media 
Netwerk.  Media Netwerk har server løsninger 
for Play-out av TV-innhold og fil-distribusjon  
løsninger for leverandører til TV-bransjen. I 
løpet av et år sørger de for å få spilt ut over 80 
000 timer med TV-innhold.  Media Netwerk 
har også utviklet en egen løsning for IP-basert 
utsending av innhold.  Opplegget ble utviklet 
i sammen med Tandberg for  Norsk Rikstoto.  

Løsningen har blitt videreutviklet og siden 
2002 har Viasat brukt løsningen som deres 
IPTV head end tjeneste. Media Netwerk har 
i dag 25 ansatte og har fått inne en rekke nye 
oppdrag.  Selskapet er derfor på jakt etter nye 
ansatte med kunskap innen web-utvikling og 
digital design.  

NEP dominerer globalt
 Sett utenfra kan det synes som om oppkjø-
pene til NEP er et ledd i en kamp om global 
ekspansjon.  NEP-sjef Kevin Rabbitt forteller 
i en pressemelding at han er begeistret for å 
få med Mediatec Group i konsernet.  I hvil-
ken grad et slikt globalt konsern vil føre til en 
revolusjon innen kringkastingsproduksjon 
gjenstår å se.  Paul Henriksen bekrefter i en 
telefonsamtale med Monitor, at det kan være 
penger å spare på å systematisere innkjøp, 
forhandle med leverandører og forberede lo-
gistikk.  -I Norden standardiserte vi hvordan 
OB-bussene bygges, det har gjort bestilling og 
leveranse enklere og mer overkommelig sier 
Henriksen.  Han er ikke redd for at endrin-
gene innen TV-produksjon med etterspørsel 
etter billigere  måte å avvikle live-sendinger, vil 
føre til utfordringer for selskapet.  -Vi tilpasser 
oss utviklingen, vi har i over flere år testet ut 
IP for flerkamera, og leverer dette der det er 
interessant.  -Men jeg tror at store profesjo-
nelle  livesendinger er noe TV-stasjonene og 
seerne vil etterspørre i lang tid framover, påpe-
ker Henriksen.  -Jeg mener oppkjøpet fra NEP 
gir oss en spennende mulighet til å utvikle 
oss sier Henriksen.  Henriksen har vært med i 
bransjen siden Mediatec het Digital Vision på 

slutten av 1980-tallet.  I Digital Vision var han  
en av eierne, og var med å lansere live-TV med 
hestesport i Norge.  I løpet av over 18 år har 
selskapet utviklet seg fra et lite produksjons-
selskap til et strømlinjeformet konsern innen 
medieteknologi og outsourcete tjenester for 
kringkasterne.  

Eier med bransjebakgrunn
  Før 2012 var NEP eid av investeringsselska-
pet American Securities LLC, i 2012 solgte 
American Securities NEP  videre til Crestview 
Partners.  Crestview Partners med hovedkon-
tor i New York, sitter på verdier for over 4 mil-
liarder amerikanske dollar.  Investorene bak 
selskapet har tidligere jobbet for Goldmann 
Sachs, før de startet opp Crestview.  I blant 
selskapene Crestview eier  er  Cumulus Media 
som er den nest største operatøren av  radio-
stasjoner i USA og Insight Communication 
Company som leverer bredbånd og telekom i 
USA til over 760.000 kunder, samt OneLink 
Communications som leverer telekom og 
kabel-tv på Puerto Rico. I følge Crestview sin 
informasjon på deres hjemmesider er NEP det 
første selskapet de eier, som har en så sterk 
global posisjon innen for sin nisje.

Mediatec Broadcast har i tillegg til flere flerkamerastudioer, klipperom og tekniske rom for master control og play-out.

Om NEP:
I over 30 år har NEP levert ekspertut-

viklede løsninger for  kringkasting, studio 
produksjon, video display og postpro-
duksjon. NEP ble grunnlagt i 1984 og 
operer ut fra et hovedkvarter i Pittsburgh 
i Pennsylvania.  I USA gjør NEP store 
og vesentlig TV-sendinger som Super 
Bowl, Premier League, Emmy Awards, 
The Daily Show med Jon Stewart, The  
Colbert Report,  Grammy Awards, Sesam 
Street osv.  Selskapet har også hatt ansvaret 
for internasjonale sportsendinger som FA 
Cup og UEFA Champion League og OL.  

For mer informasjon  besøk  
www.nepinc.com.

Lise Heidal fortsetter som sjef for Mediatec Broadcast i Oslo



www.monitormagasin.no22  2-2015 www.monitormagasin.no 2-2015  23

I noen kjedelige, grå og kalde uker i vinter hadde vi muligheten til å teste to av Nikons nyeste  

digitale speilreflekskameraer, Nikon D810 og Nikon D750. Selv om vi frøs mye på fingrene, så varmet det  

å sammenligne disse to kameraene, og de lyser opp denne ellers mørk årstiden for oss. Vi testet kameraene 

både innendørs og utendørs, i mørket og i lys. Vi håper at to uker var nok til å bestemme hvilket kamera som 

er det beste valget.

Tekst & foto:  Jonas Nimmersjö

Siden 2014 har Nikon gitt ut tre kameraer for  
yrkesfotografer. I løpet av forsommeren  
2014 kom Nikon D810, og på høsten ble 
Nikon D750 sluppet. Det er lett å se at  
Nikon D810 er en oppdatering til Nikon 
D800 / 800E, men Nikon D750 er mer 
vanskelig å plassere i Nikons evolusjonstre. 
Kan det være den etterlengtede erstatteren til 
Nikon D700? Men den passer ikke helt inn 
som det heller. Vi kommer tilbake til hvor i 
treet dette kameraet havner. Før testen, spur-
te vi oss selv - hvilken av disse to sistnevnte 
kameraene bør vi velge hvis vi ønsker å filme?

Kameraer i yrkesklassen
Hva gjør et kamera til et profosjonelt ka-

TEST DSLR-KAMERAER

Nikon D750 mot Nikon D800

En sammenlignende test mellom Nikons nyeste

NIKON D810
TYPE Digital speilreflekskamera, DSLR

SENSOR 36 Megapixel (7360x4912 pixler)

AUTOFOKUS Multi-CAM 3500FX, 51 fokuspunkter av disse 15  korsstyrte. Etpunkts-AF; 9-, 21, 

eller 51-punkters dynamiskt AF-område, 3D-tracking, gruppert AF-område, Automatisk 

AF-område 

LIVE-VIEW AF Ansiktsprioriterende AF, bredt AF-område, smalt AF-område,  

motivfølgende AF

ISO 64-12-800(i standmodus). 36 ISO som laveste og 51 200 ISO som høyeste verdi.

BILDSEKVENS 5 bilder per sekund FX,max 7 bilder per sekund.

LUKKER Korteste lukkertid 1/8000 sekunder

VIDEO 1920x1080: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

FILMFORMAT/KOMPRIMERING MOV / h.264/MPEG-4 Advanced Video Coding

LYD Stereomikrofoninngang (3,5mm) eller innebygd stereomikrofon, justerbar lyd.

HODETELEFONUTGANG Ja

HDMI HDMI-kontakt type C

GPS med tilbehør

WIFI med tilbehør

BLITS Innebygd blits, tillbehørs-blitssko, sync kontakt med låseskrue (blitssync speed 1/250 

sekund)

SØKERDEKNING 100% i FX

Lysmetning Matrix, Sentervektet- og punktmåling, samt høylys-lysmåling

MINNESKORT 1 SD-kortspor (Secure Digital) og 1 CF-kortspor(CompactFlash)

STØRRELSE OG VEKT 146 x 123 x 81,5 mm, 980 g

CIRKAPRIS 25 000  eks. moms

DISTRIBUTØR Nikon Nordic AB, www.nikon.no

Nikon D810 har en sensor på 36 megapiksler og er helt klart Nikons beste kameraet 
for landskapet og studiofotografering.

mera eller et yrkeskamera?  En håndverker 
kan gjøre en god jobb med et dårlig verktøy, 
eller en fiolinist spille på et billig fiolin. Men 
verktøy av høy kvalitet, gjør håndverket let-
tere å utføre. I tillegg trenger ikke håndverke-
ren å  kjøpe nytt utstyr så ofte. Når det gjelder 
profesjonelle DSLR- kameraer og nybegyn-
nermodeller, er det kanskje mest holdbarhe-
ten og brukervennligheten som avgjør for-
skjellen. Med god brukervennlighet, mener 
vi at viktige funksjoner har egne knapper og 
ikke ligger gjemt bort i menyen, og at kame-
raet har helt manuelle innstillingsmulighe-
ter, slik at ikke kameraet gjør alt automatisk. 
Yrkes-fotografen ønsker et kamera til å stole 
på i alle situasjoner. Kameraene som Nikon 

klassifiserer som yrkeskameraer og som kva-
lifiserer til medlemskap i Nikon Professional 
Services (NPS) eller Nikon Professional User 
(NPU) er; Nikon D4S, D4, D3, D3s, D3x, 
D810, D800, D800E, D750 og Nikon Df. 
Listen oppdateres jevnlig og eldre kameraer 
kan fjernes fra listen når det kommer nye ka-
meraer fra Nikon.

Våre testkameraer
Nikon D810 er et svært holdbart kamera med 
et hus laget utelukkende av metall og forseg-
linger der det trengs. Akilleshælen til dette 
kameraet er pop-up blitsen, noe som Nikon 
aldri har i sine dyrere kameraer som Nikon 
D4S. Hos Canon har man ikke pop-up blitsen 

på toppmodellene, men heller ikke på noen 
av modellene under. Nikon D750 er det førs-
te profesjonelle digitale speilreflekskamera 
med vippbar skjerm fra Nikon. Kameraet 
ser ut som et entusiastkamera, men ifølge 
Nikon selv er det egentlig klassifisert som et 
yrkeskamera. Hvis D810 har et svakt punkt 
så har D750 to: pop-up blitsen og den vipp-
bare skjermen. I tillegg er ikke huset bygget 
utelukkende av metall, slik som D810, men 
det er bygget av metall og karbon-fibermate-
rialer. Grunnen til at de valgte å lage huset på 
denne måten, er sannsynligvis fordi det har 
innebygd WiFi, som D4S og D810 ikke har. 
Etter å ha brukt kameraet en stund, synes vi 
det føles solid og ikke på langt nær så skjørt 
som vi først fryktet. Når det gjelder forseg-
ling skal begge kameraene være likeverdige, 
til tross for den vippbare skjermen på D750.

En annen detalj som fikk oss til å lure 
på om Nikon D750 virkelig var et yrkes- 
kamera, var alt kameraet arvet fra de billigere 
Nikon-kameraene. Som det grønne AUTO 
-moduset og alle motivprogrammene, eller 
at kontrollene sitter mer som på Nikon D610 
enn D700 eller D810. Kameraet er vanskelig å 
plassere i hierarkiet, og umulig å sette inn i det 
evolusjonære treet hos Nikon. Det erstatter 
ikke noen av kameraene, men er samtidig en 
erstatning for D700 som aldri kom, i alle fall 
på noen punkter. Derfor lar vi dette kameraet 
få en egen gren på Nikons evolusjonstree, og 
håper at Nikon vil være enig med oss. Nikon 
D750 er et kamera for et bredere marked enn 
bare yrkesfotografer. Mens de to toppmodel-
lene Nikon D810 og D4S er rettet mot yrkes-
fotografene, er Nikon D750 for alle. Det er 
tydelig at Nikon D750 har nok funksjoner 
for et krevende profesjonelt marked, samtidig 
som det kan brukes av nybegynnere.

Ulikheter
Nikon D750 er mindre og lettere enn D810, 
og mange av kontrollene/ knappene og kon-
taktene som finnes på D810 / har ikke fått 
en plass. Det vi savner mest på D750, er den 
dedikerte AF-ON-knappen (autofokus på / 
lås). Det er visst mulig å stille om AF / AE-
knappen (AF / AE-lås) til å være kun AF-ON 
eller AF-lås, men da har vi ingen AE-knapp 
for eksponeringslås. Kameraet mangler også 
synkroniseringskontakt for blits, og har hel-
ler ikke den 10-pin tilbehørkontakten med 
skruegjenger. I stedet for den 10-pinners 
tilbehørskontakten, har D750 samme type 
tilbehørskontakt som de billigere model-
lene av Nikon-kameraene. På grunn av, eller  
takket være det lille kamerahuset, lykkes 

Nikon D750 med en sensor på 24 megapiksler har det i våre øyne, eller hender, det 
beste grepet vi noensinne har opplevd på et DSLR-kamera.

Å teste kameraene midtvinters var ikke lett. Det var kaldt, surt og grått. Men vi gjorde et forsøk og de to kame-
raene, Nikon D750 (til venstre) og D810 (høyre) og begge fikk vise hva de duger til.
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Nikon veldig bra med grepet på kameraet. 
Uten overdrivelse, er dette det beste grepet 

vi noensinne har vært borti. Det føles stabil 
og sikkert, og kameraet hviler enkelt på tre 
fingre slik at både tommelen og pekefingeren 

er fri til å administrere de forskjellige kontrol-
lene. Det større kamera D810, har ikke et ube-
hagelig grep, men men gir ikke den samme 
følelsen i det hele tatt. Med D810 har Nikon 
lykkes med å fornye knappene og kontrollene 

slik at kameraet føles mye bedre i hånden enn 
forgjengeren Nikon D800.

Nikon D810 har en CMOS-sensor på 36,3 
millioner effektive piksler. Selv om størrelsen 
og antall piksler er det samme som på Nikon 
D800, er det en ny sensor i D810. Nikon 
D750 har en CMOS-sensor på 24,3 millioner 
piksler. Med Nikon D810 er det ingen tvil om 
hvilket marked Nikon vender seg til. Idag er 
det det beste DSLR-kameraet på markedet 
ifølge sensorentesten fra DXO mark (dxo-
mark.com). Nikon D810 får av DXO mark 
til sammen 97 poeng, mens Nikon D750 får 
93 poeng, noe som heller ikke er et dårlig 
resultat. Begge kameraene havner på DXO 
mark topp ti liste.

Liveview-skjermen på de to kameraene er 
den samme 3,2 tommer / 8-tommers TFT 
LCD-skjermen med 1.229.000 poeng. For-
skjellen er at skjermen på Nikon D750 kan 
vippes opp og ned. Når det gjelder kontroll-
panelet, har Nikon D750 har en mye mindre 
LCD-skjerm på toppen.

Nye innstillinger
En nyhet som Nikon lanserte da de lanserte 
Nikon D810, er fargeinnstillingen Flat eller 
"jevn". Det er et sted for deg som filmer og 
ønsker å justere fargematerialet i etterpro-
duksjon. Vet du at du ikke skal justere farge-
ne etterpå, kan du som med tidligere kame-
raer velge noen av innstillingene: standard, 
nøytral, mettede farger, monokrom, portrett 
eller landskap. Alle moduser i Picture Control 
kan finjusteres med flere forskjellige parame-
tre i menyen på Nikon D810 og Nikon D750. 

En annen spennende nyhet er lysmåler-
modus med høylyssprioritering. Ved bruk 
av høylysmåler  måler kameraet ved å priori-
tere de lyse delene i bildet, slik at de ikke blir 
brent ut. Dette er en eksponeringsinnstilling 
for deg som filmer musikere i spotlights mot 
en svart bakgrunn, bryllup eller lignende si-
tuasjoner der automatikken tidligere ikke å 
vært til å stole på. Det nye lysmålermoduset 
er som å alltid bruke spotmåler på det lyseste  
punktet. Noe som høres veldig feil ut hvis 
hensikten ikke er å ta silhuetter. Men med 
disse kameraene er det mulig å lyse opp de 
mørke områdene flere steg, uten å ødelegge 
bildet hvis du fotograferer i NEF (Nikon 
RAW). Å gjøre det samme med filmet ma-
teriale går ikke på langt nær så bra, men vi 
tror likevel at denne målingen er nyttig for 
filmskapere. Det motsatte, å redde de lyse de-
lene utbrent, er umulig uansett om du jobber 
med film eller stillbilder. Så vi tror at denne 
metoden kan være svært nyttig. Noe vi likte 

med Nikon D750 som D810 manglet, var den 
nye menyen med sin egen fane for filminn-
stillinger. Dette gjør det raskt å finne innstil-
lingene og foreta justeringer.

Filme med kameraene
Vil du ha en bedre kontroll av blender- 
åpningen under filmopptak, er mulig å stille 
inn dette ved knappene ved siden av linsen. 
Begge kameraene har utgang for monitor / 
hodetelefoner, og evnen til å justere volumet 
under filming.På Nikon D750 kan du justere 
signalet fra mikrofoninngangen eller fra de 
innebygde mikrofonene under filmingen. 
Med Nikon D810, kan dette kun gjøres før 
du begynner innspillingen. Vil du at skjermen 
skal vise zebramønster for høylysepunkter, 
kan du velge å se det i begge kameraene. Har 
du allerede begynt å filme, er det ikke for 
sent å velge visning av sebramønster, du bare 
trykker på i-knappen og velg zebra i spesial-
menyen som vises. Når det gjelder ISO-om-
fanget, er det en liten forskjell på kameraene. 
Laveste ISO for Nikon D750 er 100 og for 
Nikon D810 er det 64. Begge kameraene har 
den høyeste standard ISO på 12.800, med 
mulighet for å gå ned et trinn fra den laveste, 
og opp to trinn fra den høyeste ISO. Å bruke 
ISO- automatikken ved filming kan være en 
fordel hvis du ønsker å beholde samme dyb-
deskarphet i en scene med varierende lys. For 
eksempel når kameraet følger en person inn i 
et hus. Men som med all automatikk, er ISO- 
automatikken irriterende og nesten ubrukelig 
i andre sammenhenger. Begge kameraene har 
ren HDMI- ut med ukomprimert video for 
eksterne skjermer eller videospillere.

NIKON D810
PLUSS
• Mange pixler

• Har dedikert AF-ON knapp

• Holdbar konstruksjon

• Raskere bildserier i DX modus (med annen 

strømkilde)

• Høylys dominert lysmåling

• Fargeinnstilling flat/jevn

MINUS
• Savner en rask inngang til filmmenyen

• Går ikke  å regulere lyden under innspilling.

NIKON D750
TYPE Digital speilreflekskamera, DSLR

SENSOR 24 Megapixel (6016x4016 pixler)

AUTOFOKUS Multi-CAM 3500 II, 51 fokuspunkter av disse 15 med korsfokus. Enpunkts-AF; 9-, 21, 

eller 51-punkters dynamiskt AF-område, 3D-tracking, gruppert og  automatisk AF-område 

LIVE-VIEW AF Ansiktsprioriterende AF, bredt AF-område, smalt AF-område,  

motivfølgende AF

ISO 100 - 12 800 (i standmodus). 50 ISO som laveste og 51 200 ISO som høyeste verdi.

BILDSEKVENS Max 6,5 bilder per sekund FX

LUKKER Korteste lukkertid 1/4000 sekunder

VIDEO 1920x1080: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

FILMFORMAT/KOMPRIMERING MOV / h.264/MPEG-4 Advanced Video Coding

LYD Stereomikrofoninngang (3,5mm) eller innebygd stereomikrofon, justerbar lyd.

HODETELEFONUTGANG Ja

HDMI HDMI-kontakt type C

GPS Med tilbehør

WIFI Innebygd

BLITS Innebygd blits, tillbehørs-blitssko (Blitssynktid 1/200 sekunder)

SØKERDEKNING 100% i FX

Lysmetning Matrix, Sentervektet- og punktmåling, samt høylys-lysmåling

MINNESKORT 2 SD-kortspor (Secure Digital)

STØRRELSE OG VEKT 104,5 x 113 x 78 mm. 840 g

CIRKAPRIS 17 000  eks. moms

DISTRIBUTØR Nikon Nordic AB, www.nikon.no

Nikon D750 er Nikons første kamera med helautomatisk modus (grønn AUTO) men blir klassifisert som yrkeskamera 
av Nikon.

Nikon D750 (høyre) mangler mange knapper og kontakter som Nikon D810 og andre profesjonelle kameraer fra 
Nikon har. Blant annet synkroniseringskontakten for blitsen og den 10-pinners tilbehørskontakten til høyre for 
linsen. D750 har ikke en egen knapp for AF-ON.

Du har muligheten til å stille inn sebramønster i begge kameraene for å markere høydepunkter. Dessverre kan du 
ikke velge nivå på sebra mønsteret, men det markerer alltid nesten 100%.

Den vribare skjermen på Nikon D750 er ikke bare nyttig når du holder kameraet lavt ned på bakken eller høyt over 
hodet. Den er også gunstig når kameraet står på stativ.
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Hva sier man på Nikon?
Vi møtte  Nikon i NPS- loungen under foto-
messen for å spørre hvilket kamera av de to 
vi testet han anbefaler for video.

– Hvis stillbildebransjen har ulike retning-
er så har videobransjen enda mer forskjellige 
retninger, sier Bengt Lundström, produktspe-
sialist Nikon. Nikon D750 vil jeg vil si er let-
tere å filme med, det har et lavpassfilter foran 
sensoren, noe som gjør filene litt mykere med 
litt mindre forstyrrelser. Og lysfølsomheten 
er litt bedre og genererer litt lavere støynivå 
ved høyere ISO-innstillinger. Teknisk sett 
er D750 lettere, mens D810 er skarpere, og 
skarpt er det mange som jakter etter, men 
med skarphet og video kan du får moiré og 
jaggies. D750 har også en vippbar skjerm som 
mange liker, mens andre ikke bryr seg ikke 
om det. Så det er vanskelig å si hvilket kamera 
som er best egnet for filming.

Hvem vender Nikon seg til i markeds-
føringen?

– Nikon D750 er kanskje det mest allsidige 
kameraet, og er det første Nikon-kameraet 
med en auto-funksjon som får være med 
blant våre yrkesklasse kameraer, sier Bengt 
Lundström. Det er et kamera som passer som  
hjemmekamera, og som kan settes i auto-

I stedet for den 10-pinners tilbehørskontakten, har Nikon D750 en mindre kontakt for tilbehør. Nikon D750 (til 
venstre) har ikke USB 3 som Nikon D810, men har en 8-pinners High Speed USB 2-kontakt. Andre kontakter som 
HDMI type C, hodetelefon utgang og stereomikrofoninngang finnes på begge kameraene.

NIKON D750
PLUS
• Rask inngang i filmmenyen.

• Vippbar skjerm

• Veldig bra grep

• Mulig å regulere lyden under innspilling.

• Høylys lysmåling

• Farge innstilling flat/jevn

MINUS
• Skjermen folder lett ut når kameraet 

henger på siden

• Lavere oppløsning

modus og overlates til en person som ikke 
er interessert i fotografering. Men samtidig 
kan du sette det på et rigg og spille inn en 
musikkvideo med det. Nikon D810 er et yr-
keskamera rett og slett. Det stiller større krav 
til brukeren. Det stiller høyere krav til å ha 
rett stativ med seg hvis du ønsker å bruke 36 
megapiksler for stillbilde. For video, skiller 
det seg ikke så veldig mye ut.

Oppsummering
Selv om vi følte at samtalen med Nikon var 
givende, gav det ikke så mye hjelp i valg av 
kamera. Å velge en vinner mellom disse to 
kameraene var ikke lett. Som en profesjonell 
stillbilde- og video fotograf, er det lett å være 
allergisk mot kameraer som har automodus. 
Men Nikon D750 har samme manuelle mu-
ligheter som D810, så automodus funksjonen 
får anses som at kameraet er for et bredere 
marked. Etter veiing av argumenter for og 
imot, har vi endelig kåret Nikon D750 som 
vinner for filming.

Ønsker du et kamera for både stillbilder og 
video, vinner D810. Men som sagt, ønsk-er 
du et Nikon-kamera for film, synes vi Nikon 
D750 er et godt valg. Det du ikke får med 
D810 er de litt ekstra kripse og skarpe bilder, 
men du vil ikke ha problemer med moiré. 
En svakhet med Nikon D750 er at skjermen 
vipper ut når kameraet henger i en stropp og 
støtter seg mot kroppen. Fordelene vi ser med 
skjermen, veier dog tyngre, men skjermen 
gjør det enkelt å filme i lav posisjon ved  bak-
kenivå og høyt over hodet. D750 er et kamera 
som ikke bare veier mindre, men som også er 
lettere å bruke. Den har en snarvei i filmme-
nyen og et veldig behagelig grep. I tillegg vil 
det være ca 7 000 kroner(eks mva) til overs 
som du kan bruke til noe annet, som i vårt 
tilfelle, ny optikk. n

Nikon D750 (øverst) har noe bedre støyegenskaper ved 
høy ISO-verdier enn Nikon D810 (nederst). Innstil-
lingen på begge kameraene er ISO 2500, blender f4, 
lukkertid 1/30s, filmet ved 25b/s 1080p.

Både Nikon D810 og Nikon D750, har det nye fargemoduset Flat eller "jevn". Denne innstillingen gir et bedre resul-
tat i grading-prosessen. Denne sekvensen er tatt med Nikon D810. Bildet nederst er fargekorrigert i Final Cut Pro X.

Har du ikke mulighet eller tid til å jobbe med color grading (fargejustering) i etterarbeidet, er det mulig å stille 
inn noen moduser; standard, nøytral, mettede farger, monokrom, portrett eller landskap. Her ser vi forskjellen 
mellom innstillingen flat (til venstre) og landskap (til høyre).
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Sneak peek 
Denne gangen lar ikke Canon oss prøve og 
trykke alene, de salgbare prøvene har ikke for-
latt fabrikken og selskapet kan ikke garantere 
detaljene på den prøveversjonen som finnes 
ute. Detaljer som autofokus og sensorkalibre-
ring kan avvike noe fra de skarpe modellene, 
og selskapet er nøye med kvaliteten. Kamera-
ene ble utgitt i rekkefølgen; C300 først, og de-
retter C500 og til slutt C100 som viser at det 
trolig er flere oppdateringer rett rundt hjør-
net. Mange ble overrasket da lillebroren fikk 

LCD skjermen var ikke godt plassert før, men nå har Canon 
gjort riktig. Den nye skjermen kan vippes opp og ut og har 
knapper slik at kameraet kan betjenes uten påskrudd håndtak.

Tekst & foto: Jonatan Kruse

REPORTASJE FILMKAMERA

Det har gått ett par år siden Canons filmsatsing. Først kom C300, deretter kom storebror C500 etterfulgt  

av C100 og så kom det ingenting. Tiden gikk og på nyåret dukket pressemeldingen opp i mailboksen. C100 

når Mark II status, og alt tyder på at den japanske giganten har våknet til live igjen!

Canons DSLR-erstattere friskes opp

sin Mark II status først, men C300 kommer 
også på Mark II ble det meldt på NAB2015.
Mens vi venter er C100  det billigste kameraet 
i C-serien. Det er et fullformat kamera som 
tar opp i HD 1920x1080p og savner dermed 
støtte for  både 2K og det stadig vanligere 
4K. Prislappen til kunden ligger på litt under 
60.000 kroner. Opptaket blir gjort med opp-
daterte codecs på to SD-kort, lukkerne har fått 
nye vinduer på den nye modellen og med det 
går vi over til oppdateringer og forandringer 
på Canon C100 Mark II.

Søker fra storebror
Leser jeg en gammel gjennomgang av C100,  
klager jeg over søkerens dårlige kvalitet.  
Mark II: har nå arvet C300 søkerteknologi: 
men med en betydelig større søker med et 
1,23 mega pixel display, som gir fotografen 
betydelig bedre kontroll over fokusarbeidet 
når den innebygde skjermen ikke strekker til. 
Denne er forresten også oppdatert og erstat-
tet med en vippbar variant med funksjonstas-
ter nederst i menyens underkant. Skjermen 
kan både vippes horisontalt mot fotografen, 

og ut mot siden mot B-foto eller assistent 
som følger kamera-arbeidet. Skjermen er 
en berøringsfølsom OLED 1,23 megapixels 
Oled, og et skikkelig løft i forhold til den tidli-
gere fastmonterte modellen. Kvaliteten er helt 
klart godkjent og lysstyrken klarer en dag ute 
uten problemer. Kameraet har fått en rekke 
detaljforandringer, eksempelvis røde record- 
knapper i stedet for svarte og en innebygget 
mikrofon for dokumentasjonslyd samt LUT-
support på HDMI-porten for fargekorrekt 
monitorbilde.

Millioner av fokuspunkter
Den store nyheten er Canon C100s auto-
fokus. Teknologien kalles Dual Pixel CMOS 
autofokus og bygger på ideen om at hver  
piksel har kapasitet for fase avlesninger, og 
kan gi prosessoren et grunnlag for fokus-
beregninger. Ifølge Canon skaper dette 
bransjens sikreste autofokus der teknolo-
gien sitter på sensoren og ikke i objektivet, 
noe som skaper kompatibilitet med samt-
lige L- objektiv på markedet. Hvis du i til-
legg velger de nye STM-objektivene, får du 

nøyaktighet og jevnere gang i fokusmotorene som er utviklet for 
levende bilder med lydopptak ved siden av film. STM-objektiv-
ene er en forutsetning for at ansiktsgjenkjenning en skal fungere.  
Modellene som finnes på markedet i dag er EFS 55-250, EFS 18-135 
EFS EFS 18-55 og vidvinkelobjektivet EFS 10-18 mm. Montior 
kommer selvfølgelig med en test, men ved første øyekast fungerer 
autofokusen over forventning. Kameraets programvare støtter  
ansiktetsgjennkjenning av ett eller flere ansikter, prioriterte modu-
ser og programerbar fokuslås. Med teknologien overgir Canon tan-
ken om noen få dedikerte fokuspunkter og lar i stedet en av senso-
rens mange millioner pixler levere et grunnlag for beregningen. Det 
gir en autofokusfunksjon som har både presisjon og nøyaktighet, 
og man slipper den karakteristiske pumpingen som ellers oppstår 
når kameraet ser frem og tilbake for klarhet. C100 har også fått dob-
bel prosessorkraft som er nødvendig for fokusarbeidet, og effektiv 
ansiktsgjenkjenning. Om dette fører til endringer i batterilevetid 
eller varmevilkår gjenstår å se i den kommende testen.

Feil ISO
Canon C100 bruker en ny Super 35 prosessor. Modellen heter  
DIGIC DV og registrer i samsvar med Canon image 4K før nedska-
lering til full HD og arbeidsformat. Selv kodeksene er oppdatert. 
Den nye listen inneholder 1080p: 23.98, 25, 29.97, 50 og 59.94. 
720 p plass 23.98, 25, 29.97 og aktuelle kodekser er AVCHD i 28, 
24 eller 17.Mb / s alternativt MP4 i 35, 24, 17, 4, eller 3 Mb / s. 
Lysfølsomheten er oppdatert til hele 102 400 ISO, hvor ISO 850 
rapporteres å være problemfri. Med C-serien, har Canon skapt et 
rykte for utrolige signal / støyforhold og lysfølsomhet der testlam-
per har blitt erstattet mot stearinlys og fyrstikker for å gi kameraet 
en match. Egenskapene har gjort C-kameraene interessante i blant 
annet militær sammenheng, og det skal bli spennende å gi C100 en 
match når det kommer til testlabben.

Ved behov for overhaling
Med den nye versjonen får C100 WiFi kompatibilitet. Det er en  
etterlengtet og mer vanlig funksjon for å kunne håndtere kameraet 
og bilder over nettverk. Med denne oppdateringen, er kameraet 
klart til å fjernstyres og til å sende bilder via WiFi, eller hvorfor 
ikke bare se det som finnes på SD-kortet. I det hele tatt, hever opp-
dateringen av C100 til en spennende og populære serie kameraer 
som med tiden havnet i et akutt behov for oppdateringer og an-
siktsløftninger. Konkurransen mot andre produsenters tilbud er 
hard, med stadig nye og forbedrede modeller på markedet. Med 
C100 når Canon ut til filmskapere som er alene og som vil sette pris 
på autofokusen og den mye bedre søkeren, og til de mindre lagene 
kan bruke både vinklet skjerm og LUT-signal via HDMI..

Canon  viser delvis vei med Mark II merking på sine oppdaterte produkter. I løpet av 
våren kommer C100- oppdateringen før C300 .

De som allerede eier en C100 vil ikke kjøpe en ny 
MKII. Men den som går å lurer kan sette sitt håp til 
en betydelig forbedret søker, nå av samme utvalg 
som de dyrere søskene.

REVOLUSJON I LED-LYS!

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

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

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

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

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

 Portable Studio 
– alt du trenger i èn ryggsekk.

Fra. Kr. 1690.- ex mva

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

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

Cineo Maverick 
(remote phosphor)

Tåler regn.  Batteridrift.   
Optimal for location filming.

Bi-Color fra kr. 13530.- ex mva
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Portrett Fredrik. Foto: Fredrik Schlyter
Tekst: Peter Fredberg

Foto: Fredrik Schlyter, Chris Klinke, 

Jarle Traa & Fredrik Sträng

INTERVJU FREDRIK STRÄNG

Mange som ser på ekspedisjonsfilmer stiller seg spørsmålet "Hvem var det som filmet?". Oftere enn du tror 

er kanskje svaret eventyreren selv.

Tungt på toppen

materiale som gjenspeiler hva han har vært 
gjennom.

– En del av dem som jeg klatret med har 
hatt resonert slik; «never mind om vi får 
bildene eller ikke, man gjør det fordi man 
synes det er gøy." Jeg skjønte ganske tidlig 
i min karriere at nei, det stemmer ikke. Jeg 
skal bruke dette materialet i fremtiden.

Og ja, nå når Fredrik samler informasjon 
til forelesninger, trenger han ikke å kjøpe 
inn bilder og rettigheter, men bruker sitt 
eget materiale.

– Det er veldig deilig. Jeg eier alt, og det er 
en sikkerhet. Til og med i mitt kommende 
prosjekt Skistar Everest Challenge vil jeg dra 
nytte av mitt film og bildemateriale.

Fredrik har i hovedsak brukt Sony kame-
raer i alle sine år.

– Jeg startet en gang i tiden med DV Cam 
kamera, et Sony mini DV-tape. Et gammelt 
herlig kamera som jeg utsatt for mye juling. 
Det er et mirakel at det overhodet overlevde 
så lenge som det gjorde. Nå filmer jeg med 
blant annet Sony XD Cam- kameraer og 
med bruke et GoPro noen ganger.

Fredrik har laget et par egne dokumenta-
rer gjennom årene. Den første kom ut i 2007, 
og handlet om hvem som faktisk kom opp 
på Everest først. Briten George Mallory del-
tok i alle tre britiske pionerekspedisjonene 
til Mount Everest. Under hans tredje forsøk 
på å nå toppen i 1924, forsvant han og hans 
kamerat Andrew Irvine. Mallorys kropp ble 

funnet i 1999. Selv i dag diskuteres det om Ir-
vine og Mallory kunne ha nådd toppen som 
de første klatrerene før Sir Edmund Hillary 
og Tenzig Norgay besteg fjellet i 1953.

Filmen ”Seven Summits” handler om 
Fredrik som gjennomfører en Guinness 
verdensrekord. Seven Summits kalles de 
høyeste toppene i de syv verdensdelene. Det 
høyeste fjellet i hver verdensdel er derfor tatt 
med i gruppen. Han klatret de sju fjellene på 
de syv kontinentene, og gjorde det på 191 
dager!

Filmen ”Cry from the top of the world”, 
som ble vist på STV, og National Geograp-
hic, handlet om den alvorlige ulykken på 
K2. Det var bare autentiske bilder og ingen 
rekonstruksjoner. Fredrik har også vært in-
volvert og jobbet på flere andre dokumen-
tarprosjekter som kameramann. Materialet 
fra Cry from the top of the world, kom til 
å spille en stor rolle selv i den berømte fil-
men ”The Summits” som ble vist på kinoer 
i Sverige og rundt om i verden. Den har til 
og med vunnet priser i Sundance og handler 
også om K2 dramaet i 2008. Det er en dra-
madokumentar, og i prinsippet er 90% av alt 
filmmaterialet som er autentisk er filmet av 
Frederick.

– Hva jeg gjør med batterier er en annet 
standardspørsmål fra alle som er interessert 
i fotografering og film. Det er aldri et pro-
blem. Det har aldri vært et problem. Det 

– Ser du meg du i bildet, så er det som re-
gel jeg som holder et tungt HD-kamera på 
rak arm med vidvinkel mens jeg er på 7000 
meters høyde og klatrer. Vi eventyrere kan 
reise rundt takket være at vi har sponsorer, 
men det svært få vet er at de fleste av eks-
pedisjonene, ca 80% av kostnadene, har jeg 
faktisk betalt for selv uten noen økonomiske 
sponsorer. Mange tror at man tørker seg med 
1000-lapper fra sponsorer som eventyrere. 
Sånn er det egentlig ikke, men det er et tøft 
liv å holde på med dette. Man sliter veldig 
hardt, både på fjellet og med finansiering, 
sier eventyreren Fredrik Strand.

Han begynte å dokumentere sine opp-
levelser da han var rundt 20 år, og utviklet 
en form for dobbelt system hvor han hadde 
systemkamera på venstre og et videokamera 
hengende på høyre hånd.

Det største problemet var når det var per-
fekte værforhold. Da var jeg alltid usikker på 
hva jeg skulle gjøre. Skulle jeg skyte eller skal 
jeg skyte? 

Så det er både fordeler og ulemper med å 
ta med seg både videokamera og stillbilde-
kamera på eventyr. Nylig besluttet Frederick 
at han bestemmer seg for hvilket han skal 
prioritere på forhånd. Med tiden har det 
blitt mest film. For Fredrik har alltid foto-
grafering og filming vært viktig. Han mener 
at hvis man skal fortelle om eventyrene, bør 
man praktisere det man snakker om. Skal 
han forelese så han må komme hjem med 

På vei opp på ett isfall. Foto: Fredrik Schlyter
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vil aldri bli et problem heller. Ikke for meg 
hvertfall. Det er viktig å vite hvordan du bru-
ker et batteri. At man virkelig lader dem opp 
ordentlig og lader dem ut ordentlig også. Det 
er også viktig at det er riktig spenning når 
man lader dem. Når du ikke bruker batte-
riene, fjerner du dem fra kameraet, og har 
dem på et varmt sted hvor det ikke er fuktig.

Før Fredrik bruker batterier, sørger han 
for at batteriene er oppvarmet og at kame-
raet også er varmt, behagelig og koselig. El-
lers vil det sluke masse unødvendig batteri. 
Ute på eventyr lades batteriene med solceller 
og / eller dieselgeneratorer om det er snø-
storm. Fredrik prøver så langt som mulig å 
benytte solceller.

– Når man filmer eventyr og ekspedisjo-
ner, er det viktig å planlegge skikkelig. Hva 
skjer om fem minutter? Hva får jeg bildet av 
da? Det tar noen minutter å finne et trygt 
sted å filme på. Deretter skal kameraet ut 
av ryggsekken, settes igang, og kontrolleres 
for å sjekke at det ikke er fuktig, og at linsen 
er ren. Hendelsen har ofte allerede passert, 
med mindre du planlegger på forhånd.

Fredrik vet nøyaktig hvilke bilder han 
trenger for å være i stand til å fortelle selve 
historien. Før han drar til et sted, tenker han 
på veldig mye. Hvordan ser det ut? Hva kan 
du forvente? Hvordan er været? Hva slags 
type farger er det? Alle de tingene han vil 
han finne ut på forhånd.

– Senere kikker jeg på hva andre har gjort, 
og prøver å tenke "Ja, det var kult." Imidlertid 
ville jeg spisset det til enda mer. Så prøver 
jeg å gjøre det bedre enn det andre har gjort.

Det gjelder å krysse av de bildene som 
trengs. En time-lapse av reisen til base camp, 
en tur over en svai hengebro, telt som er opp-
lyst med stjernehimmel i bakgrunnen og de 
planlagte intervjuene.I tillegg skal han også 
være klar hvis det skjer noe uventet.

– Hvis det er et skred eller det skjer noe i 
det fjerne som du bare må ha bilder av. Du 
har virkelig med deg  kameraet hele tiden, 
og er klar til å skyte. Det er litt som et våpen 
i hæren. 1,25 meter, aldri mer enn det!

Når det kommer til vesker, har Fredrik 
brukt merket Kata veldig mye på hans even-
tyr og ekspedisjoner.

– Jeg liker deres ting. Robust og slites-
terk, de er veldig bra rett og slett! Når jeg 
klatrer i  fjellet har jeg kanskje ikke et stort 
stativ med meg. Så da må jeg improvisere, 
sette kameraet i sekken eller så jeg kan jeg 
bruke en skistav som jeg fester med en tråd, 
så det blir en mono stativ. Men hvis jeg gjør 
en time-lapse eller et intervju, så jeg har et 
større robust stativ.

Lyden er som alltid veldig viktig, og Fred-
rik har alltid en ekstern mikrofon med seg. 
Vind og lignende lyder kan endres på i etter-
kant, men intervjuer, miljølyder, etc. må alt 
være på plass med så høy kvalitet som mulig.

– Det er også avhengig av hvilket ambis-
jonsnivået du har. Er det en billigere pro-
duksjon, kan det hende du bare trenger å 
kjøre lyden du får gjennom kameraet. Jeg 
pleier å kombinere det med en ekstern mik-
rofon og mikrofonen direkte fra kameraet.

Når han er tilbake i klipperommet, klipper 
Fredrik vanligvis sammen en kort sekvens 
som viser historien han ønsker å nå ut med. 
K2-filmen for eksempel, redigerte Fredrik 
sammen på ti minutter med en grov hand-
ling og lyden på en høyttaler. Så viser han hva 
han har av materiale til for eksempel TV4.

– Etter det, benytter jeg stort sett et pro-
duksjonsselskap, og vi setter oss ned sam-
men og går igjennom historien. Jeg får mye 
hjelp. Jeg er ikke en umedgjørlig fyr, og jeg er 
veldig lett å jobbe med hvis det er en god idé.

Deretter gjøre produksjonselskapet sin 
jobb i klippen, Fredrik går veldig ofte og kon-
trollerer og gjør noen små endringer. Han 
kontrollerer at historien er riktig fremstilt, 
slik at det ikke er feil et eller annet sted. Det 
er utrolig viktig.

Et tips fra Frederick til potensielle ekspe-
disjons filmskapere, er at man ikke bør slurve 
med utstyret, du bør skaffe deg et virkelig 
godt kamera, stativ og holdbare vesker fra 
begynnelsen. Ta gjerne et kurs og lær deg 
å håndtere teknologien. I dag er kameraene 
er relativt billige og ganske lett å jobbe med.

– Et kurs er en investering i seg selv. Det 
går kanskje en helg, men du lærer du svært 
mye. Du vil komme hjem med noe som er 
virkelig bra i stedet for noe dårlig. Hvis du 
legger ut så mye penger på denne type opp-
levelse, "once in a lifetime", så hvorfor ikke 
gjøre det så minneverdig som mulig. Har 
du planer om å presentere materialet for 
TV-kanaler, er det enda viktigere med høy 
kvalitet. Kjøp ikke noe dritt, kjøp godsakene, 
det er min anbefaling. Sørg også for å ha en 
solid backup, slik at du ikke mister bildene 
dine som du har jobbet hard for.

Det siste du ønsker er at materialet går 
tapt eller blir ødelagt. Det er helt umulig å 
gjenskape bildene, og de kan ikke erstattes 
av penger. Men selv om du forsiktig med 
utstyret og hvordan du bruker det, kan det 
likevel gå galt. Murphys Law viser sitt stygge 
tryne når du minst venter det. På en av Fre-
dericks reiser viste det seg at harddiskene 
han ville skulle bruke for back-up av filene 
ikke holdt helt mål. De skulle ikke ha noe 

Vel hjemme fungerte det ikke overføre 
råfilene til redigeringen. Fredrik begynte å 
ringe rundt, men ingen visste hvordan man 
skulle løse problemet. Frederick river seg i 
håret i to måneder og kontakter en ekspert. 
Til slutt er det ikke de teknikerne han kon-
taktet som finner ut av det, men han selv.
– Det var ganske svett!

Frederick nyeste prosjekt foregår litt mer 
hjemme. The Everest Challenge er en kon-
kurranse for alle, hvor hvem som helst kan 
delta. Frederick og SkiStar tar Mount Eve-
rest til Hammarbybacken i Stockholm, og 
dette vil være verdens første ekstreme hin-
derløype på vinterstid som simulerer forhol-
dene på at Mount Everest. 

problem med å jobbe under tøffe forhold. 
Når han befinner seg på 3000 meter, og skal 
begynne å bruke harddiskene for første 
gang, så hører han at den første harddisken 
begynner å høres litt merkelig ut. Den slår 
seg av. Ikke lenge etter slår også en annen 
harddisk seg av.

– Så der står jeg da. Den eneste måten jeg 
har å gjøre backup på er å brenne filene på 
plater på fjellet. Det var den eneste backupen 
jeg hadde!

På vei hjem, fikk han virkelig tenke gjen-
nom hvordan han skulle frakte platene oppe 
på fjellet. Det var som å frakte Tutankhamon.

– Jeg voktet dem med mitt liv. Jeg var helt 
paranoid.

Med kameraet klart  for action. Foto: Chris Klinke 

Hjemme på berget! Foto: Fredrik Sträng

Med satelitttelefon i -40 grader på berget Denali 
(Mount McKinley). Foto: Jarle Traa
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The Hub vid Bloomberg i New York. Bild från Digital Signage Expo 2015.

Antall berøringspunkter varierer 
mellom produktene og prisen 
deretter. I forbindelse med multi-
touch, ser vi nå en trend med inne-

bygde skjermer. Det er mer og mer vanlig med 
skjermbord og skjermer som er bygget inn i 
skulpturelle objekter fordi selskapene ønsker 
å tilby noe ekstra, det som vi ikke har hjemme.

Bruksområder
Via en interaktiv multi-touch vegg fra Bloom-
berg i New York, får besøkende mulighet til å 
oppleve nyhetene streamet i realtid.

Text: Anne Hellandsjö

REPORTASJE DIGITAL SIGNAGE

Multi-touch innebærer at en berøringsfølsom overflate, som skjermen på en tablett eller smarttelefon kan 

kjenne berøring på flere ulike punkter samtidig. Dette kan brukes til zooming gjennom pinch-to-zoom 

eller diverse applikasjoner hvor berøring på flere punkter brukes. Fra vår bruk av datamaskiner, nettbrett 

 og mobiltelefoner, er vi vant med en enkel berøringsskjerm for å forstørre, forminske eller bla gjennom 

tekst og bilde. Nytt på markedet for touch-skjermer, er multitouch-skjermer der flere brukere kan få tilgang 

til informasjon samtidig via en enda større skjerm.

Interaktivt med multi-touch
og i denne størrelsen.

Den massive MultiTaction iWall, er per-
fekt for å inspirere brukere til å samarbeide, 
kommunisere og utforske, noe som gjør 
det til et verdifullt forskningsverktøy. Ved å 
bruke verktøy som berørings, gester, penner 
og en markørbaserte innganger i forbindelse 
med fysiske objekter, utforsker TU Dresden 
måter å arbeide med interaktive flater på, og 
i ulike bruksområder. Installasjonen på TU 
Dresden kombinerer også MultiTaction iWall 
med håndholdte enheter som smarttelefoner 
og nettbrett.

TU Dresden og deres Institutt for informa-
tikk, har allerede begynt å bruke MultiTaction 
iWall til en rekke forsknings- og studentpro-
sjekter, studier og andre formål.
– I vår forskning har vi flere brukere på den 
store veggen sier professor Dachselt. Samtidig 
kombinerer vi ulike typer interaksjonsformer, 
for eksempel berøring, penn, materielle gjen-
stander, blikk, gester og håndholdte enheter, 
på denne måten kan brukeren interagere fo-
ran bildeveggen, uten å berøre skjermen. På 
denne måten kan hele området på forsiden 
av skjermen betraktes som en enkel stort in-
teraktiv plass.

I tillegg til forskning, kan den gigantiske inter-
aktive skjermen også brukes til pedagogiske 
formål. TU Dresden har brukt MultiTaction 
iWall i flere offentlige demonstrasjoner; mest 
for elever, potensielle studenter og for å lære 
elevene. Deres mål er å til slutt gjøre studen-

tene mer fornøyd ved å tilby et grensesnitt 
med en spennende brukeropplevelse.

Interaktiv Restaurant - Grafiti Bar Tokyo
Multitouch Ltd og Green Light Produksjon 
har nylig startet et samarbeid for å utvikle en 
av verdens største multi-touch installasjo-
ner på Grafiti Bar i Tokyo. Denne engasje-
rende og interaktive skjermen består av syv 
46-tommers og syv 32-tommers multitouch 
Cell LCD-enheter, satt opp som en bardisk, 
loungebord og to store veggprojektor lerret.  
Green Light Produksjon ønsket å lage et over-
bevisende, unikt barmiljø som skulle forbe-
dre opplevelsen for kundene og de ansatte, 
og øke det totale salget for baren. De valgte 
Multitouch Cell ettersom de har en stabil og 
høy oppløsning, en umiddelbar respons og 
en rask levering av informasjon. Dessuten er 
Multitouch Cell den eneste full HD multi-
touch løsningen basert på LCD som er lett 
tilgjengelig på markedet.
Grafiti Bar tilbyr "kunstneriske middager," og 
denne løsningen er ypperlig for baren da kun-
dene via en multi-berøringsskjermer kan teg-
ne sin egen grafitti, bla i drikke og mat menyer, 
samhandle med servitører, spille spill og nyte 
medieinnhold som er levert av baren. Interak-
tive spesialeffekter, inkludert virtuelle cham-
pagnebobler og lyn, utløst ved berøring og når 
gjenstander plasseres på bordene. Medlem-
skort som plasseres på multi-touch-skjermer-
mene utløser eksklusivt medlemsinnhold.  
All informasjon fjernstyres fra Multitouch 

Et interaktivt multi-touch-bord og digital 
signage informasjonsskilt, går live på Bloom-
bergs NYC hovedkvarter. Begge displayene 
viser dagens økonomiske nyheter og infor-
masjon i realtid, som gir en oppslukende 
multimedia opplevelse for de besøkende. 
Det frittstående bordet, kjent som «The 
Hub» består av en 55-tommers interaktiv 
multi-touch-skjerm som tilsynelatende fly-
ter over en rekke fargerike lysrør som skifter 
farge i respons med informasjonen som vises 
på skjermen.

Tabellskjermene er multi-touch, slik at 

flere av brukere kan interagere med The  
Hub Stream innhold. Skjermen som ble ut-
viklet av Helsinki-baserte multitouch Ltd, 
bearbeider et ubegrenset antall hender sam-
tidig, slik at en rekke brukere kan bruke det 
samtidig. Skjermen bruker det siste innen 
multi-touch-programvare som automatisk 
tar bort omgivelsenes lyskilder som kan for-
årsake forstyrrelser.

En veggmontert kolonneformet skjerm 
kalt «The Scroll», sitter diagonalt overfor The 
Hub, som også gir også en kontinuerlig strøm 
av informasjon fra Bloombergs nyheter og  

datatjenester. The Scrolls overflate er for-
skjøvet fra veggen med tilsvarende design 
av fargerike lysrør. Akkurat som The Hub, 
reagerer disse lysrørene i sanntid i forhold 
til en nyhetsfeed og skifter farge avhengig av 
innholdet som vises på skjermen. Den Scrolls 
skjermområde inneholder tre LED-belyste 
LCD-skjermer montert vertikalt i stående 
format.

Bloombergs displaysystem er designet 
av studio Cinematic Architecture (SOCA) 
og Jump Studios, og ble satt opp av Engage 
Production Ltd, spesialister innen interaktiv 
teknologi for merkevaremiljøer. 

Dresden teknologiske universitet
Media Lab ved Dresden University of Tech-
nology (TU Dresden) bruker MultiTaction 
iWall for forskningsformål. TU Dresden har 
som mål å gjøre ambisiøs forskning i et mo-
derne miljø med samspill mellom menneske-
maskin og en interaktiv informasjonsvisuali-
sering. Hos TU finner du den første og største 
helt interaktive bildeveggen i Europa.
- Vi forventer at store interaktive skjermer, vil  
bli mer vanlig i fremtiden, forklarer professor 
Raimund Dachselt, Director of Interactive 
Media Lab ved TU Dresden. MultiTaction 
iWall gjør det mulig å ikke bare vise 24 mega-
pixels informasjon på en sømløs måte, men 
fremfor alt å interagere med data på en måte 
som ingen andre bildevegger tillater. Multi-
Taction teknologi er den eneste i verden som 
støtter så mange ulike former for interaksjon 

The Scroll utplassert hos Bloomberg er et fargerikt og lekent 
digitaltmøbl med multi-touch-funksjoner. Bilde fra Digital 
Signage Expo 2015

Det Technical University of Dresden bruker MultiTaction iWall. Det er en fem meter bred og 2,5 meter høy interaktiv skjerm vegg. 
Bilde fra Digital Signage Expo 2015
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Control Interface som ligger bak baren. Disse 
spesialiserte programvarene gir et individu-
alisert innhold og komplimenterer kundens 
mobile applikasjoner perfekt.

Digital Signage Expo 2015
MultiTaction iWall er en interaktiv multi-
touch videovegg. Produktet er beregnet 
for offentlige rom som foretningslobbyer, 
salgskontorer,eller produktutstillingsvinduer 
og ble vist på Digital Signage Expo 2015. Mul-
tiTaction iWall  er designet for kontinuerlig 
bruk, og MultiTaction iWall er en robust og 
brukervennlig løsning som setter en ny stan-
dard for interaktive vegger.

MultiTaction iWall inneholder en skredder-
sydd MultiTaction Experience app. Dette er 
en skalerbar programvare for de fleste bru-
kere, og er designet for bruk på en leken måte 
og for å presentere et bredt spekter av medie-
innhold. Miniapps muliggjør ekstra funksjo-
ner som integrering av sosiale medier. Det er 
støtte for MultiTaction CodiceTM (brukeri-
dentifikasjon) og IR Pen via Experience, som 
muliggjør et fritt samarbeid med brukere.

MultiTaction Codice
MultiTaction Codice forvandler anonyme 
offentlige interaktive skjermer til personlige, 
toveis verktøy som er en fordel for både bru-
keren og innholdseier. Codice markørerer 
kan skrives på dagligdagse elementer som 
ID-kort eller sesongkort slik at brukerne kan 
identifisere seg bare ved å plassere objektet 
på skjermen. Codice markørkoder kan samle 
personlig informasjon som navn, e-postadres-
se og telefonnummer som kan brukes i en 
rekke sammenhenger alt fra foretaks apper til 
firmaarrangementer og markedsføring. Kost-
naden for teknologien er praktisk talt null.

MultiTaction Enriched Reality Server
MultiTaction Enriched Reality Serverer et 
verktøy laget for å distribuere personlig infor-
masjon med Codice- markører som et alterna-
tiv til integrasjon med CRM og medlemskaps 
programmer. Enriched Reality Server kan 
brukes til å ta opp markeringskoder, assosiere 
koder med informasjon eller innhold og ge-
nerere markørbilder for utskrift. Det fungerer 
også som en basebearbeiding  på server-nivå 

i realtid for interaktive programmer når det 
sendes en forespørsel via markører plasseres 
på skjermen.

MultiTaction Celle-moduler
MultiTaction celleenheter er tilgjengelig med 
eller uten en innebygd datamaskin. De kan 
lagres som frittstående enheter eller stables 
for å danne en større overflate. Man kan kom-
binere flere av de modulære enhetene sam-
men til et bord eller en vegg i hvilken stør-
relse og form du ønsker. De kan bygges inn 
i spesiallagde møbler. Den ultratynne bezel 
LCD:n med interaktiv skjerm resultater i 
sømløse videovegger med opp til 24 enhe-
ter. MultiTaction Cell 55 "og MultiTaction 
Cell 42" er interaktive skjermer er beregnet 
for å ha flere brukere samtidig, og tilbyr  også 
en høy strømkapasitet. Med en kjemperask 
responstid, kan de huse et ubegrenset antall 
funksjoner og brukere samtidig. Tilpassinge-
ne er valgfrie. MultiTaction skjermene tilbyr 
en engasjerende og intuitiv brukeropplevelse 
i stort format.

Nye Produkter
Touch Systems kommer med en 46 "multi-
touch-displayskjerm. Integrert med NEC 
P463 kommer en 46 high-performance "LED-
skjerm, som har opptil 60 berøringspunkter 
og en overlegen behandling av opplysninger 
for optimal ytelse . Med et robust design og et 
forbedret kjølesystem, er P4650P-U3 bygget 
for lang levetid og god holdbarhet som sikrer 
topp ytelse for kommersielle integrasjoner, 

fortalte selskapet i en pressemelding.
Noen attraktive funksjoner i skjermen er at 
den har opptil 60 berøringspunkter og 10 
standard kontaktpunkter, HID kompatibili-
tet, lav 10-watt strømforbruk (ingen ekstern 
strømkilde er nødvendig), sensorposisjone-
ring for mindre feil ved parallax følger  med 
(noe som er viktig hvis du skal kjøre3D) . I 
tillegg til disse egenskapene, finnes også  ting 
som anti-refleks, høy ytelse, ripe og sprekk 
resistent dekkglass, en antistatisk friksjonsfri 
overflate og et rammefritt design for et sma-
lere og tynnere chassis.

HUMElab
HUMElab er et Fransk selskap som spe-
sialiserer seg på produksjon av møbler med 
innebygd multi-touch-skjermer. Produktene 
retter seg mot både fagfolk (HUMElab Bu-
isness) og privatmarkedet(HUMElab for 
People). I tretten år har HUMElab utført 
tilpassende integrasjoner for digital signage 
industrien, og interaktiv white label gjennom 
HUMElab Factory. Du kan se de ulike model-
lene på deres hjemmeside. Eksempelvis den 
populære Tabeta som er et digitalt salong-
bord. Deres produkter inneholder den ny-
este teknologien, er slitesterke og vanntette. 
De har nettopp installert multi-touch bord for 
barn hos hotellkjeden Novotel.
Samarbeidspartneren Inui Studio, har til-
delt selskapet en midlertidig driftstillatelse 
for deres HUMElab AIRxTouch som er en 
berøringsfri interaktiv teknologi.

Designet for skilting i vinduet
AIRxTouch er en unik gest gjenkjennelses 
teknologi som er utviklet for å være i stand til 

uten noen spesiell konfigurasjon, maskinvare 
eller programvare. Det er enkelt å sette opp 
systemet for å se interaktivt innhold (bilder, 
video, RSS, Facebook, Twitter, PDF, You- 
Tube, TV, ect.) og materialet kan manipule-
res av kunden gjennom et vindu fra fortauet  
eller gjennom en glassrute på en informasjons- 
kiosk. 

Interactive Media Lab ved det tekniske universitetet i Dresden kombinerer smarttelefoner, tablets, og den interaktive skjermen 
MultiTaction iWall. Bilde er fra Digital Signage Expo 2015th

å integrere med en skjerm gjennom et glass-
vindu uavhengig av lyseksponering. Overfla-
ten på AIRxTouch som er lagt parallelt med 
skjermen, kan være 2-15 cm fra den fysiske 
skjermen gjennom et enkelt konfigurasjons-
program. Funksjonen gjør mye av det samme 
som et konvensjonelt berøringspanel, bort-
sett fra at her trenger man ingen fysisk kontakt 
med overflaten. Det er for eksempel mulig å 
klikke og dra elementer med en enkel hånd-
bevegelse nær skjermen.

Et dynamisk displayverktøy
AIRxTouch som produseres under merkenav-
net HUMElab, er umiddelbart klar for bruk 

Codice teknologi:
MultiTaction Codice er basert på  

Multitouch Enriched Reality teknologi 
som tillater objekter å samhandle med 
digitalt innhold.

Innholdseieren kobler til MultiTac-
tion Codice ved å kjøpe codice lisenser 
som kan flettes sammen med eksiste-
rende CRM systemer eller medlemskap 
databaser. De interaktive MultiTaction 
skjerm-ene leser av codice markører. 
Sluttbrukerens programvare gjør en  
forespørsel til kundens CRM system for 
å hente e-post og annen personlig infor-
masjon for Codice markøren som vises.

Multitouch DRM sikrer at hver DRM 
lisensiert Codice markør er unik.

Graffiti Bar i Tokyo. Bilde er fra  Digital Signage Expo 2015.

Multitouch Ab MultiTaction tekno-
logi:

Computer Vision Through Screen 
(CVTS) gjenkjenner et ubegrenset an-
tall fingre, hender, infrarøde penner og 
objekter samtidig.

Extensible Hybrid Tracking System 
(EHTS) reduserer følsomheten for 
ekstern belysning.

Integrert backlight Emitter Camera 
(IBEC) med innebygd Matrix Track-
ing System (MTS), er bransjens eneste 
berøring system innebygd i LCD- skjer-
mens bakgrunnsbelysningsplan.

Fungerer på Mac, Linux og Windows-
miljøer.

Støtter et bredt spekter av tredjeparts 
programmer.

Multi-touch kan brukes som ett bord eller integreres i møbler. Bilde er fra Digital Signage Expo 2015.

MultiTaction Codice og MultiTaction iWall. Bilde fra Digital Signage Expo 2015.
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AKTUELT   MESSEREPORTASJE PROLIGHT+SOUND 2015

ProLight+Sound erobrer Frankfurt

HØYTTALERE
Det fantes mange utstillere som viste høyttalere og høytalerrelaterte 
produkter. L’Acoustics store, hvite stand var dominert av nye X-serien 
som  ble presentert av Christophe Combet, sjef for akustikk og instru-
mentering på selskapet.

– Utfordringen var å ta med seg alt vi har lært oss i utviklingen av K2 
og ta det med inn i vår nye serie med koaxialhøyttalare med referense-
klasse, fortalte Combet.

De nye høyttalerne finnes i 5, 8, 12 og 15”-størrelse med neodym-
magneter og ellipsoid spredning, opp i mot 30 prosent lettere enn tid-
ligere XT-serier. Man regner med å kunne levere i siste kvartal 2015.

Martin Audio lanserer spesialiserte installasjonshøyttalere i nye 
CDD-serien, Coaxial Differential Dispersion med rettningskarakte-
ristikk tilpassrt gjennom en særskilt waveguide for å spre lyden  jev-
nere utover, og minske antallet høyttalere som  vi behøver. Chassit av 
fiberkompositt er bøyd for å kunne monteres nære tak og vegger. Klar 
for leveranse skal dette være  i slutten av juni.

Fra Nexo kom nye InSpace Definition (ID)-serien med tre ulike vari-
anter av høyttaleren ID24, installasjon, turné eller custom, tilpasset for-

Tips om produktnyheter? 
geir@monitormagasin.no

skjellige markedssegmenter eller spesifiserte egenskaper. To 4”-element 
og en kompresjonsdriver som gir to justerbare rettninger (60/120°) 
som kan endres med spak på baksiden. Tilleggsutstyr lar kunden mon-
tere det hele horisontelt eller vertikalt. I serien inngår også to subbasser, 
S110 med et 10”-element samt S210 med to like store elementer. 

Heller ikke d&b stod uten nyheter på standen, men viste nye MAX2-
monitoren med et 15”-element og en koaxialt montert HF-driver på 
1,4” med 75° spredning. I tillegg viste de D20 med fire kanalers klasse 
D-forsterkning i 4x800 Watt, som i tillegg  støtter den kanskje mest 
intressante nyheten fra d&b –  ArrayCalc V8 med den nye ArrayPro-
cessing funksjonen som kan brukes sammen med J-, V- og Y-seriene. 
ArrayProcessing gir mange muligheter til kontroll av høyttalerne, da de 
kan driftes individuellt, noe som gjør at systemet kan gjøre alt fra å jevne 
ut overgangene mellom ulike kabinett på ulike frekvensbånd, sømløst 
vevet sammen, slik at systemets  lydrettning beholdes over store avstan-
der og mye, mye mer. Den svenske distributøren Arvas representant 
Olof Arvidsson fortalte at han hadde vært på premierevisning der de 
lyttet på ett system 90 meter borte og så slo på ArrayProcessing.

Tekst & foto: Johannes Oscarsson

Hva har 108 000 industriproffer, bransjerepresentanter, teknikkere, installatører, designere og entusiaster  

felles? At de var på Frankfurt messehaller 14-17 april på verdens største medie-, scene- og musikkteknikkmesse 

ProLight+Sound . Tre dager gikk vi til fots blant utstyr, entusiaster og demonstratører – her er høydepunktene 

som vi fant. 

”Verdens største høytaler” på 80 tommer er tenkt brukt på… mässer.L’Acoustics lanserer nye X-serien koaxialhøyttalere for monitor og PA-bruk.

Craig Jackson monterer Boses nye mellomklasserigg F1 som levererer bra trykk i et lite 
format og der lydspredning kan justeres i løpet av to sekunder.

SSL:s livebord L500 og L300 oppdateres med dobbelt så mye effektkapasitet og 
flere nye funksjoner og forbedret arbeidsflyt.

– Det hørtes ut som man sto ti meter fra der det skjedde, det låt full-
stendig magisk, fortalte Olof  Arvidson og fortalte at de også prøvkjørte 
systemet med et riggoppsett som skulle tål et trøkk. 

– Vi anslo lydnivået til å være 15 dB lavere, og det var som å gå ut 
og inn i et lydbilde mer strålekasterlys, så markant var forskjellen. Det 
var heller mulig å høre noen  forskjell mellom sidefills og hovedriggen, 
forteller Arvidsson. 

LD Systems, er en del av Adam Hall og de viste et portabelt mini-
array kalt CURV 500 med mulighet til å spille tilsammen opp til åtte 
enheter styrt fra en tilhørende subwoofer. I tillegg var det premiere på  
MAUI 5, en høyttaler med trekanals mikser, trådløs kommunikasjon 
og brukområdet både som monitor og PA.

Også Bose hadde nyheter å vise, ti år etter at man lanserte de klas-
siske L1 på Musikmesse. Kunder har ønsket kraftigere, mer tradisjonelle 
PA-systemer midt i mellom de mindre L1 og installations-line array 
slik som RoomMatch og i år viser man F1 – en kombinasjon av aktiv 
sub og topp med stillbart fokus. Toppen består av en tolvtommer for 
basen og åtte 2,25” MF/HF-drivere i et særskilt oppsett. Dette gjør at 
brukeren kan vinkle ned de nederste tre elementene og/eller opp de 
øverste, for å tilpasse lyddekkningen og systemets EQ automatisk etter 
som rommet og publikum forandrer seg. Dekningen er 100° i sideveis.

Subbassen levererer samme klasse D-forsterkning på 1 000 Watt men 
kun til to titommere, og fungerer også som gulvstativ til modell 812 
takket være et medfølgende stativ i tøybar plast – utviklet for å være 
sterkere enn metall . Stativet er forteller produktsjeefen Craig Jackson, 
hans favorittfunksjon takket være de to kabelrennene i stativet som 
gjør at riggen virker veldig clean på scenen, samtidig som systemet blir 
lettrigget. Craig viste også hvor lett det er å rigge gjenom å løfte toppen 
fra den ene kanten av stativet mot den andre og vinkle den på plass.

– Vi har tatt med denne fleksibiliteten fra et line array og gjort det 
enkelt å jobbe med sier Craig.

Systemet spiltes ikke på maks lyd  i  livedemoen på grunn av mes-
sens restriksjoner, men det hørtes mer enn godt nok ut likevel. Prisen 
ligger på 1 199 euro per bass eller topp, et helt LR-system koster altså 
cirka 4 800 euro.

Blant de mer oppsiktsvekkende produktene fant man EDC Acous-
tics Plane Array-serie som kan endre lydrettningen fritt på hver av enhet 
en takket være en individuell forsterkning via de 109 separate elemen-

tene i en Genesis 1-boks. 5,5 kW innbygget forsterkning håndteres  1,5 
milliarder beregninger per sekund og lar brukeren styre hvordan høy-
talerens lyd skal fokuseres. Dette går ann å oppnå veldig skreddersydde 
rettninger noe som ble vist på messegulvet når vi gikk inn og ut av 95 
dB (A) lydtrykk gjenom å flytte oss et steg  til siden, men systemet kan 
også spre lyden betydlig bredere. Systemet finnes til nå kun for leasing 
og er pt. ikke til salgs. 

Spanske D. A. S. Audio viste fram den nye HQ-serien med høyta-
lere for arenaer og teatere, som finnes i både værbeskyttet og ordinært 
oppsett– begge deler IP56-klassifisert. Flere ulike løsninger finnes med 
40x30°, 60x40° eller 90x50° spredning.  I tillegg slapp man også UX-
221, en subwoofer for klubbbruk som kan ta 2x2 kW RMS og mestrer 
145 dB på en meters avstand mellom 25-100 Hz. Også den nye, aktive 
Aero 20a-line arrayen fant vi på messen med et kompak kabinett, og 
den nye Vantec-serien med aktive høyttalere i både 12”/15”-oppsett og 
subbasser med 2x15” eller 1x18” løsninger fantes på plass.

LIVEMIXERBORD
Den største nyheten på messegulvet var Avids S6L, den nye live-
mikseren som tar over Venue-tronen etter D-Show og Profile, som nå 
er på vei ut. S6L bygger slik navnet antyder på selskapets modulære 
S6-kontrollflater men har blitt tilpasset for livebruk med mer turné-
herdete deler og finnes i tre ulike konfigurasjoner, 32D med 32+2 
fadere , 96 ratt og 3 Channel Touch-moduler, 24D med 24+2 fadere, 
64 ratt og 2 Channel Touch-moduler i tillegg kommer 24 med 24+2 
fadere, 64 ratt og ingen Channel Touch-modul. Alle modeller har en 
Master Touchscreen og kjøres sammen med et Stage 64 IO-rack samt 
en E6L-192-motor for 192 kanaler og 96 mixbusser eller E6L-144 for 
144 kanaler og 64 miksoppsett. Det nye stageracket har fått nydesig-
nete mikrofonforsterkere og AD-konvertere i tillegg til koaxial MADI 
ut for broadcast. Racket er stille (NC20-klassifisert) for teaterbruk. 
Den nya motoren er utstyrt med ekspansjonskortplasser for MADI, 
Dante, Thunderbolt og ikke minst AVB som er systemets primære 
kommunikasjonsoppsett – over fiber eller Cat5e-kabel for redundans. 
Innspillning skjer over AVB opp til 64 kanaler eller over Thunderbolt 
for større prosjektet.  Når det gjelder redundans har motoren blitt 
designet med tre strømenheter som alle kan byttes under drift. All 
miks skjer i et realtidssystem. 
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Hele systemet er gjort for å beholde kompatibiliteten med eldre 
Venue-system, samt at du også kan flytte filer skapt på S6L til en D-
Show og bruke de videre. Masterseksjonen er bygget opp for at du 
raskt skal kunne komme til forskjellige kanaler, grupper, og se hvilke 
kanaler som går till Aux osv.

– Vi tror at du med vårt oppsett kan komme til alt du trenger med to 
klikk sier Al McKinnon og fortsetter med å peke på touchgrensesnittet 
på samtlige skjermer inklusive en ekstern skjerm, og viser opp funksjo-
ner utover bordet, som er enkelt å komme til.

Yamaha viste opp  flaggskipet Rivage PM10 og den nye TF-serien 
for mindre og mellomstore tilpassninger. TF5 med 33 fadere (4 200 
dollar), TF3 med 25 fadere (3 500 dollar), og TF1 med 17 fadere for 
(2 950 dollar), kommer alle med digitalt styrt og recall-basert mikro-
fonforsterkere, like mange som antallet kanalfadere – en fader på hver 
av mikserne er selvfølgelig satt opp som masterfader. Opp til totalt 48 
innganger på TF5 og TF3 med 40 innganger på TF1, inklusiv 34x34 
in/ut over USB. Recall-bare mikrofonforsterkere gjør ikke så stor for-
skjell hvis mikrofonen står anderledes eller artisten spiller svakere, men 
et nytt verktøy for å finne tilbake til samme referansenivå gjør at alle 
oppsett med monitormiksere fortsatt kan brukes.

Selskapets nye TouchFlow-grensesnitt lar brukeren lett sette EQ el-
ler forandre mengden EQ som taes i bruk gjennom bare å vri på et 
eneste ratt, noe som faktisk fungerte bedre enn ventet når vi testet ut 
bordet, særlig fordi at mikseren lett tilpasser TouchFlow etter dine egna 
forandringer av kanalens innstillinger. Dette gjør at alle innstillinger i 
forkant er lett å ta i bruk og flere innstillinger har blitt utviklet i samar-
beidet mellom  teknikker og produktutviklere. To effektmotorer finnes 
som dedikerte tappinger og ytterligere seks kan settes inn på Aux´ene. 
TF-serien ser ut som å  ha  potensiale til å etablere seg i midtsjiktet av 
markedet, med ekspansjonskort fir 64 in/ut over Dante eller i kombi-
nasjon med Tio1608-D-stageoppsettet.

Solid State Logic viste deres nye versjoner av L500 og L300, nå med 
plus etter navnet og med versjon tre av softwaren. L500 går fra 192 
miksere til 256 og fordobler sin effektberegningskraft. L300 går fra 128 
til 192 miksere. Videreutviklingen av Query-funksjonen kalles Super-
Q og gjør det mulig velge ut hvilke kanaler som sendes videre til en 
buss, eller hvilke busser som en kanal sendes til. Nå vises også nivåer og 
det finnes flere ulike måter å vise Query-oppsettet på. For en monitor-

mikser er det enkelt å  sette opp de nye mikseoppsett. Et nytt innstikk-
kort gir systemet 32/32 inn/utganger for Dante i 96 kHz, og kan også 
kjøres i 48 kHz uavhengig av resten av systemets samplingsfrekvens. 
To miksebord kan nå kjøres i sammen som en større kontrollflate for 
den ene mikseren, og trådløs kontroll fra en Windows 8-tablet støttes.

På Midas sin stand fant vi  både rack- og desktopversjonene av den 
nye småformatsmikseren M32 som åpner opp nye markeder for Midas 
. Løsningen kommer med 16+1 fadere, 16/8 I/O på konsolen og totalt 
40 kanalinnganger på mikseren. Via AES50 får du hele 96 inn/utganger 
som kan kobles på Midas-stagebokser, og via Ultranet kan du få satt 
opp individuell monitormiksing. Hele32 kanaler I/O kan transpor-
teres over USB. M32C er en rackmontert mikser, med få lokale inn/
utganger utover Ethernet, og den kan styres fra en iPad eller datamaskin. 
Ekspansjonskort for USB, ADAT, MADI og Dante kan kjøpes.

En overraskning var DiGiCo:s innpass i mellomfeltet med nye S21 
med 40 innganger (mono eller stereo), 16+1 fadere og modernt gren-
sesnitt enn tidligere modeller takket være touchscreen med drag and 
drop. Å knipse med fingerne, i EQ f.eks, forandrer Q-verdien. 24 AD-
innganger og 12 DA-utganger finnes lokalt, 48 kanaler kan sendes over 
USB og to ekspansjonsplasser for det nye Orange-systemet med kort 
for Hydra, MADI, Dante, AES, Soundgrid, Aviom og AD/DA. SD21 
veier ca 18 kg og kommer til å koste ca 60 000 kroner og vil kunne 
leveres i juni. Det finnes også en Orange Box med to kortplasser som 
raskt svitsjer mellom de to kortene. Man viste også opp nye SD-RE 
Rack som er en redundant motor for en SD10, stor nok til å ta med på 
flyet med tre rackenheter, motor, 16+1 fadere og skjerm. 

Soundcraft kommer med nyheter innen Vi-serien med Vi5000 og 
Vi7000, de viste integrasjon med Shures trådløse ULX-D og QLX-D-
system. 128 kanaler og 32 busser i mono/stereo som håndterer de 384 
inn/utgangene, og et MADI-grensesnitt kobler i sammen mikseren 
med Realtime Rack, Soundcraft og Universal Audios UAD-rackenhet 
for vintage-inspirerte plugger. 

LYDKORT
Flere utstillere dro nygjerrige besøkene til sin stand, ikke minst Uni-
versal Audio som kom med flere versjoner i sin Apollo-serie. Apollo 8 
med fire mikrofonforsterkere og UAD-2 Duo-DSP, Apollo 8p med åtte 
mikrofonforsterkere og UAD-2 Quad-DSP, Apollo 16 med 16 analoge 

Yamahas liveflaggskip i Rivage-serien PM10 var godt besøkt og deres nye mellom-
formatserie TF har tatt en del inspirasjon fra denne løsningen.

Midas nya små/mellomformatsmiksere M32 kommer i flere versjoner, her R med 
16+1 reg  mulighet for  iPad/PC-styring.

Svart er det som gjelder for Universal Audios Apollo 2-serien, uannsett hvor mange (4, 
8 eller ingen) mikrofonforsterkere som modellene har eller hvor mye UAD-beregnings-
kraft de kommer med.

ATC nye SCM45A SL med ny egenutviklet diskant ble vist ved siden av firmaets 
andre modeller.

linje-inn- og utganger og UAD-2 Quad-DSP. Alle har Thunderbolt 2-til-
kobling og monitorfunksjoner på forsiden som alternativ lyttemulighet, 
demping og mono. I tillegg beholder man en Apollo FireWire-modell 
med fire mikrofonforsterkere som fungerer med Windows, noe de an-
dre ikke gjør – men man  koble i sammen opp til fire Apollokort via 
Thunderbolt 2. 

Audient levererer nye iD14 og ASP800, en  USB-drevet mindre slek-
ting til lydkortet iD22 med to mikrofoner/linjeinngang og to utganger 
samt ADAT inn/ut for ekspansjon, noe som fungerer bra  sammen med 
ASP800 – en rackenhet med åtte mikrofoninnganger der to er Retro 
Channels med fire ulike innstillinger for å farge lyden. Rørsimulator og 
transformator med mulighet for å koble sammen varierbare  overtoner 
og Magnetic Drive som kan gå fra Sparkle til Growl.  I tillegg kommer 
dette med AD-vekslere med ADAT/AES-utgang.

Tyske SPL Labs fortsetter på samme spor som tidligere og leverer en 
mindre utgave av Crimson til sin nye Creon med en mikrofonforsterker, 
to linjeinnganger, en høretelefoutgang og en høyttalerutgang. I tillegg 
viste man masteringskompressoren SPL Iron, som kommer med rør 
og Airbass- samt Tape-filter. Iron kan også koble seg selv ut med jevne 
mellomrom slik at du skal kunne høre hva som skjer!

Fra samme land kommer RME som gjør det motsatte og lanserer 
en større utgave av Babyface med tillegget Pro, i samme format som 
tidligere. I steden for at kontaktene skal  sitte på breakout-boksen sit-
ter alt i  selve chassi; to mikrofonforsterkere (XLR), optisk oppsett for 
ADAT eller SPDIF, to separate høyttaleruttak og linjeutganger på XLR. 
I tillegg finnes en MIDI inn/ut kobling på en spesialkontakt.

I fra Presonus kommer Studio 192,  en rackenhet med et  lydkort 
med USB 3 og 8 mikrofonforsterkere (to på framsiden), 8 linjeutganger, 
to monitorutganger, dobbel ADAT, S/PDIF og Wordclock. Mikrofon-
forsterkerne kan fjernstyres via softwaren og samt fra eksterne pro-
gramvare som Pro Tools, Logic eller Live.  I tillegg kan den bygges ut 
med DigiMax DP88, som haråtte kanaler med  mikrofonforsterker som 
fjernstyres på samme måte. Lav-latency-mikser, doble høretelefonut-
ganger og monitorkontroll på forsiden kommer den også med.

MIKROFONER OG MONITORER
For C214 finnes allerede en billigere kardiodeversjon av AKGs klas-
siske C414, men nå kommer C314 med karakteristikk som kan stilles 

inn fire valg, i tilllegg lanseres en oppfølger til den klassisk bassmikro-
fonen D112 ved navnet D112 MkII, med innebygget mikrofonholder 
og klassisk sound. 

Britiske ATC viste fram deres nye SCM45A SL, med en D’Appolito-
inspirert design med to basselementer på hver sin side av den nydesig-
nete diskanten og med selskapets klassiske mellomregister oppsett. Her 
får du god trøkk og  kraftfull innspillning, var vårt lytteinntrykk, og den 
nye diskanten er veldig tydlig. 

Fra danske DPA Microphones fikk man se den meget imponerende 
intervjumodellen av D:facto-mikrofonen, som består av en høypass 
filtrert kule 2006-kapsel med omkring 30 dB bedre vinddemping enn  
sammenlignbare mikrofoner, og særlig imponerende var hvordan den 
håndterte håndstøy direkte mot mikrofonkroppen. En løs kapsel som 
kan kobles til ulike trådløse systemer koster 380 euro, hele settet koster 
740 euro. 

Franske Focal lanserer den nye studiomonitoren Trio6 Be, en tre-
veiskonstruksjon med 1”-beryllium-tweeter, 5”-mellomregister og 8”-
bass. Mellomregister og diskant kan roteres 90° for å tilpasse slik at 
høyttaleren kan ligge eller stå. Vanligvis er omfånget mellom 35 Hz og 
40 kHz, men et fokus-setup stenger av basselementet og gir et omfang 
på mellom 90 Hz og 20 kHz slik at du kan teste ut hvordan miksen 
fungerer. To monitorer i en pakke!

Finske Genelec vist opp flere monitorer, inklusiv deres banebry-
tende treveismonitor 8351 og i tillegg lanserte man den lille sub-bassen 
7040A som er tenkt å skulle komme i tillegg til selskapets minste høyt-
talere 8010A og 8020C. Et 8010/7040-system spilte ut imponerende 
lyd i et lite rom på messegulvet og et større rom viste opp et massivt 
Auro 3d/Atmos-3D-lydytelse.

MYE ANNET
Steinberg viste opp de nyeste Nuendo 7 med innebygget Reconform-
verktøy, VCA-fadere, samt en rekke forbedringer for redigering, samt et 
nytt grensesnitt.  I tillegg krever den voldsomme veksten i spillbransjen 
til nye produkter, slik som Game Audio Connect-verktøyet som kobler 
i hop Nuendo med Audiokinetics Wwise-lydhåndtering. Filhåndtering 
blir mye enklere på dette viset. 

Sennheiser viste deres magiske trådløse system D1 som jobber med 
opp til 250 mW ved 2,1/2,4 GHz og enkelt kan skifte mellom kanaler, 
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justerer gain, samt lenke sendere og mottaker automatisk sammen. Sys-
temet finnes som håndmikrofon, beltpack og bordmottaker i D1-serien 
og som pluggmottaker som kan settes direkte inn i f.eks videokamera 
i AVX-serien. 

I tillegg fikk vi se de nye ClipMic Digital med oss fra messen som var 
i bruk for intervjuer på messegulvet, dette er en Sennheiser-mikrofon 
som drives av Apogees app og kobles direkte inn i Lightningporten på 
en iOS-enhet for vesentlig høyere kvalitet på innspillingene, intervjuer 
og sendninger. En profesjonell modell med navnet MKE 2 digital fin-
nes også. Apogee leverer også en innspillings-app kalt MetaRecorder 
med støtte for flere tagninger og organisering av filene med markører 
og metadata, som dyttes over til Final Cut slik at metadaten blir med  
filene. Selvsagt kan appen også styres fra en Apple Watch…

BELYSNING
Robe viser ti  nye LED-basert lysprodukter, blant annet deres Bright 
Multi-Functional Luminaire Blade som er en goboprojektor med lineær 
dimning, på 40 000 lumen ved 5 meters avstand, og en vekt på 38 kilo. 
En ny LED-strob med 120 kraftige lysdioder kunne man  se sammen 
med  den nye VIVA, en stillbar lampe med mellom 40° og 8° spred-
ning med to fargehjul samt roterende eller faste gobos, samtidig som 
motoren for bevegelser skal være raske og stabile. Nye versjoner av DL-
seriens spot, wash og profil finnes med 30 prosent kraftigere lyskilde og 
forbedringer på andre områder, med innstillinger for å simulere hele 
spektret fra eldre armaturer.

i-Pix viste fram deres Db1, en video/lysprojektor-hybrid som er tenkt 
å skulle gjøre lysdesignen litt enklere gjenom å ta i bruk videomaterialet 
som belysningskilde. Den tar imot DMX-styring for lysstyrke og har 
strobefunksjon men vil ikke ha SDI eller HDMI oppkoblingsmulighet.

– Vi ser på dette som et nytt virkemiddel som kan komme som et nytt 
element for visuell design. Db1 fungerer godt ved siden av nåværende 
teknologi samtidig som den gir  deg en helt ny og unik effekt sier i-Pix 
innovatør Chris Ewington.

Vari-Lite har blitt  inspirert av sin VL4000-spot og viste deres nye 
VL4000 BeamWash som gir deg både stråle og wash i samme armatur.

Showline viser SL Punchlite 200 med brennvidde mellom 8° og 47° 
for å punktbelyse artister eller blåse på farge, SL Strip 10IP som er byg-
get om for ute bruk ertarter gamle halogen-strip, samt SL Beam 300fx 
som har en dobbel roterende linse samt effekthjul for å gi en mulighet 
for ulike stiler. 

Cameo sparte ikke på kruttet uten leverte 13 nye produkter, to 120° 
brede IP65-klasse kompakte flomlys for utendørsbruk døpt med nav-
net Spotix, en laserserie kalt Ioda, Luke og Wookie på opp til 1 Watt 
effekt med opp i mot 16 millioner farger. Aaurobeam 150 er en ny og 
fleksibel moving head med ubegrenset rotasjon og 3 600 Hz oppda-
teringsfrekvens, mens PixBar Pro-serien levererer syv ledstripper med 
RDM-støtte, temperaturkorrigering og frost filtere. 

AC Lighting kommer med nyheter til Chroma-Q-serien med Color 
One 100 som har ambisjonen om å fungere som parkanna-lys, men med 
RBGA-LED for faregevalg. 

Kaos kommer fra ADJ det er tenkt å skulle henges i midten på scenen 
og skal spille ut tre ulike rettninger med tre separate 10W-LEDs som 
vinkles uavhengig av hverandre. 

Veteranen ARRI viser nye produkter i L-serien av LED-fresneller 
som erstartes av  den gamle serien. Den nye 10-serien har 10”-linser, 
kan stilles inn mellom 15°-50° og tilbyes  i opp til 400 Watt noe som 
tilsvarer en 2K-fresnel. L10C kan justere fargtemperatur mellom 2 800-
10 000 Kelvin, mens L10TT går mellom 2 600-3 600 Kelvin og L10DT 
mellom 5 000-6 000 Kelvin.

Ayrton kom med blant annet Cosmopix-R som ligner på en omvendt 
diskokule med sine LED-lyskilder på en roterende ball.

Avslutningsvis hadde D3 Technologies en av messens heftigste pre-
sentasjoner der de viste pikselmappning for projeksjon over bevegelige 
paneler på scenen i Festhalle.

Neste år  kommer messen til å forandres  fordi ProLight+Sound, 
vokser videre, flytter messen fra hallene 8 og 9 til hallene 1, 3, 4 og 5 samt 
kongresssentret. Musikkmesse omstrukturerer en smule de også tar i 
bruk hallene 8, 9 og 11 – og isteden for å åpne samtidig som nå kommer 
proffmessen ProLight+Sound til å  holdes  tirsdag-fredag 5-8 april 2016 
mens den mer brukerfokuserte Musikmesse holdes torsdag-søndag. n

Vanntette armaturer ble vist i hall 9 og til tross for at forbipasserende kunne bli våte av dryppende vann , det  var  lys i  armaturene under hele messen.

Gratulerer til 
NYE ABONNENTER!

.no

SC
AN

DI
NA

VI
A

Bli med i trekningen av en iPad Air 2

Monitor hadde abonnementsverving på LLB2015 og fikk inn 
over 140 nye abonnenter.

Vinner av konkurransen ble: 
Michal Bergseth hos fxmedia.  En ipad er på vei til han. 

Gratulerer! 

Var du ikke tilstede på LLB, kan du følge nyheter derfra på 
www.youtube.com/monitormagasin
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AKTUELT BRANSJENYTT

Europa slår USA på mobil
Europeiske virksomheter er bedre til å trekke verdifull trafikk til 
sine websider fra mobiler og nettbrett enn de amerikanske. Samtidig 
øker topp-20 virksomhetenes forsprang på gjennomsnittet. Telekom-
bransjen gjør det best, finansbransjen verst. Det viser en ny rapport 
fra Adobe.

Europa går forbi USA når det gjelder å skape verdifull trafikk fra 
smarttelefoner og nettbrett.  Det kommer frem i rapporten Adobe 
Digital Index: EMEA Best of the Best, som offentliggjøres i forbind-
else med Adobes årlige markedskonferanse, Adobe EMEA Summit 
2015.  Rapporten tar for seg hvordan virksomheter klarer seg digi-
talt, på tvers av bransjer i Europa (Storbritannia, Tyskland, Frankrike, 
Skandinavia og Benelux).

VG har holdt på siden 1945 
men det er først nå i 2015 
at det har oppskalert sin 
videoløsning og lansert 
VGTV også over kabel-
tv.  Dette har ført til at VG 
har installert Teranex fra  
Blackmagic for å hjelpe 
dem med å profesjonalisere 
arbeidsflyten.

– Vi må være der pub-
likum er forklarer Pål  
Hansen, CTO i VG.   Han 
beskriver en medievirke-
lighet der VG sine lesere 
hopper mellom forskjel-
lige terminaler de leser og 
ser nyheter på.  Folk ser 

kanskje en link på mobil, fortsetter med å lese den på et nettbrett, for 
å følge nyheten via PC-skjermen, hjemme igjen velger de å se TV-
reportasjen på fjernsyn.  Dette er vårt utgangspunkt og våre nyhets-
journalister blir lært opp til å mate historier til våre TV-kanal samt til 
vår online portal, slik at vi kan nå bredt ut til mange seere.

VGs videoinnhold er omfattende, det er alt fra kort nyhetsinnslag 
i fra VGTV sitt studio i Akersgata, til daglig lengre live-sendinger, 
samt sendinger ute på gata via VGTV sine OB-enhet med hele seks 
kameraer, som dekker store nasjonale begivenheter slike som Ski-VM.  
For å håndtere dette enorme volumet av videoinnhold, har Video4 
hjulpet til med å installere mer enn 20 Blackmagic Design Teranex 
convertere i VGTV sitt server rom, noe som gir VGTV mulighet til å 
kontrollere og konvertere alle videosignaler som kommer inn før de 
sendes ut på skjermen. 

– Vi har satt 1080 / 25p som standard for alt innhold som vi produ-
serer da dette sikrer en kringkastingskvalitet, uavhengig av hvordan 
en seer får tilgang til våre nyheter. Men vi vil at våre journalister skal 

VG kjøper Teranex
jakte på og fange nyhetene raskt og nøyaktig, heller enn å bekymre seg 
for hvilket format de trenger å gjøre opptak i, dette gjorde at behovet 
for Teranex konvertere tvang seg fram forteller Pål Hansen.

VGTV bruker også andre Blackmagic produkter i sin arbeidsflyt. 
I VGTV-studio er det installert Blackmagic Design ATEM 2 M/E 
Production Studio 4K miksere, sammen med ATEM Television  
Studio med en podcast studioløsning.  For å sikre en effektiv backup 
og arkivering av alt videoinnhold laget av VGs nyhetsjournalister har 
VGTV investert i Blackmagic Design sine HyperDeck Studio Pro 
SSD broadcast decks.  Denne løsningen brukes til å fange inn alt av 
videoinnhold fra de tre studioene. 

– Akkurat som vi ville arkivert alt vårt skriftlige innhold, må vi 
være i stand til å ha alle våre videoproduksjoner registrert og arkivert 
for fremtiden. Den kontinuerlige opptaksløsningen på HyperDecks 
gjør at dette bare kan kjøre i bakgrunnen, mens produksjonsteamet 
fokuserer på å levere live innhold ut til publikum.

Norsk BBC-lansering

iProduksjon var i år ansvarlig for opptakene av BBC sin TV-serie  
”The Stig” som var en del av BBC Brit kanalene sin lansering i  
Norge. Produksjonen ble gjort i samarbeid med eventselskapet Nordic  
Arena, som var ansvarlig for hele produksjonen overfor BBC.  Den 
drøye to minutter lange filmen kjemper The Stig, kjent fra «Top 
Gear», mot Therese Johaug, Rune Velta, Emil Hegle Svendsen og 
Terje Håkonsen i en fartsfylt stafett i Holmenkollen.  Alt ble fanget 
på film av iProduksjon, som  leide inn ekstra mannskap til den omfat-
tende produksjonen.

– Stafetten ble tatt opp live. Det krever enorm planlegging. Vi hadde 
til sammen 50 kameraer i ulike posisjoner. Det var veldig utfordrende 
forteller gutta bak opptakene hos iProduksjon.

 Under den avanserte TV-produksjonen ble det brukt hele 48  
kameraer, dvs blant annet to Red Epic, et FS700 og et FS100, samt 
to-tre GoProer inne i bilen og rekke GoPro utenfor for å sikre ekstra-
opptak.  Den ferdige produksjonen iProduksjon leverte til BBC kan 
sees på Monitor sine nett sider www.monitormagasin.no 

Svenske Enström AB har solgt PlayBox Technology play out løsning 
og branding oppsett til TV Visjon Norge i Drammen.  Nå får de større 
mulighet til å lage ennå proffere sendinger hos TV Visjon Norge.

Vi har brukt playbox Technology utstyr i mange år kan John Sanjee 
som er Operation Manager i  TV Visjon Norge fortelle.  

– Vi synes løsningen er lett å betjene og at den gir allsidige  
muligheter.  Alt videoinnholdet lagres som filer på et delt sentralarkiv. 
Tittel grafikk og planlegging av sendingen blir så utført via PlayBox 
Technology system og overføres derfra direkte til en av vår fire AirBox 
Playout servere. Våre teknikere setter pris på pålitelighet og driftssik-
kerheten til PlayBox Technology sine produkter og vi har også fått 
rask support ved behov.  

– Dette utvidete produksjonssystemet gjør oss i stand til å innføre 
HD som sendingskvalitet og legge til flere kanaler. Vi kan fortsette 
med å bruke mye av det utstyret vi har fra før, noe som har gjort 
investering kostnadseffektiv. 

– Arbeidet med TV Visjon Norge og PlayBox Technology på dette 
prosjektet var spennende sier Andreas Eliasson, administrerende  
direktør i Engströms AB  Løsningen vi har solgt til TV Visjon Norge 
inkluderer en ingest server, network- attached storage server og en 
RAID-beskyttet AirBox playout servere med integrert grafikk løsning.

TV Visjon Norge (http://visjonnorge.com) er en uavhengig kris-
ten TV-kanal, som driver med pengeinnsamling via TV-sendinger. 
TV-stasjonen er etablert i mars 2003, og kommer ut til seerne via 
Canal Digital og Viasat satellitt. Sendingene er også tilgjengelig via 
kabel og som web-tv. TV Visjon Norge er et stadig voksende selskap, 
selskapet har 60 ansatte på lønningslisten, samt frivillige.

Kristen-TV med PlayBox

Europa leder an
I 2014 opplevde britiske virksomheter at 31 prosent av nettbesøkene 
kom fra smarttelefoner, noe som er en økning på 8,4 prosent fra året 
før. Også i de nordiske landene var det en positiv utvikling. Her kom 
25 prosent av besøkene fra smarttelefoner, en økning på 8,7 prosent. 
Med en økning på 5,6 prosent er Frankrike det landet i Europa med 
minst vekst, og det eneste europeiske landet slått av USA, som hadde 
en økning på 5,9 prosent.

Her filmer iProduksjon åpningscene til The Stig for BBC. 

Espen Olsen fra iProduksjon sammen med BBC produsent Gran og Top Gear-regissør Konrad 
til høyre.

CTO i VG Pål Hansen får overlevert ny teknikk fra Video4.
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Navn: Digital Video Produksjon AS
Adresse: Eivind Lychesvei 6,
1338 Sandvika
Telefon: 67 80 57 80
E-post: digital@digitalvideo.no
Internett: www.digitalvideo.no 
Tjenester: Redigering, konverte-
ring, CD/DVD Prod & kopiering.

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

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

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

Apriori as
Alt av opptaksmedia, harddisker, 

minnekort, batterier og cover. 
Leverandør av opptaksmedia 

siden 1986.

www.monitormagasin.no

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

For annonse i galleriet
RING 48 03 41 83

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

.no

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere

GALLERIET FOR ANNONSERING KONTAKT GEIR BERGERSEN GEIR@MONITORMAGASIN.NO

Forhandler av kabel og installasjonsmateriell

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

Pontus og try
llestaven, Familie

dag søndag 14. ju
ni kl 11.30

Grimstadpremiere lokal dokumentar Idas dagbok, torsdag 11. juni

Sámi bojá, konkurranse norsk kortfilm xxxdag XX. juni

Den 38. Kortfilmfestivalen
Kortfilm | dokumentar | musikkvideo

10.–14. juni 2015
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Delt lagring nå tilgjengelig for alle. 

Kontakt oss for mer info.

Tlf: 56 90 42 10
salg@video4.no
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